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Poslúžite dobrej vecí, keď upozorníte ľud 
na náš časopis: 

PÚTNIK 
„PÚTNIK" je jedným z najlacnejších časopisov. 

„PÚTNIK" čítajú dnes Slováci na celom svete 
a maj'ú ho radí, č o nám svojimi listmi už často 
dokázali. 

Čo obsahuje „PÚTNIK" ? 
Dobové krásne úvodníky! Zaujímavosti! Články 20 
zdravovedy! Katolícke úvahY! Články o nových 
VYnálesoch! Krásne besednice tuzemských ŕ zahra-
ničných spisovatelov! Veselé spevy strýčka Tobiáša 
Taradlu! Články o živote Slovákov v zahraničí! 
Veľa zaujímavých drobníčíek! Veľa obrázkov súčas-
ných udalostí! 

Odporúčajte nášho „PÚTNIKA", aby sa !ud upevnil vo 
svojom kresfansko-katolíckom presvedčení a rozmnožil svoje 
vedomosti a pritom sa aj pobavil. 

Predplatné len Ks 6.- na rob. 
Pre zahraničie Ks 10.-, pre Ameriku 60 centov. 
Predplatiteľov prihláste 

Spolku sv. Vojtecha v Trnave. 
h 
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Úvodom. 

Pisateľ tejto knižočky ndp. d r. J o z e í J a n d a, pá-
pežský prelát a kanonik v Trnave, je už temer 50 rokov 
činný v náboženskej spisbe. Spôsobom ľahkým, každému 
srozumiteľným a príkladmi zo života spestrenými podáva 
svojmu poslucháčstvu i čitateľstvu náuku sv. Cirkvi. 

Tu máme náuku o milosti Božej. Človek Bohom stvo-
rený je plne závislý od svojho Stvoriteľa. V jeho rukách 
je naša duša i naše telo, odkázaní sme na Neho. Telesný 
život skončíme na zemi a v duševnom živote budeme na 
veky. I keď nám dal Boh rozum a slobodnú vôľu, aby sme 
si svoj tuzemský život spravovali a pripravili sa podľa 
svojej vôle na život posmrtný — jednako chce byt nám 
dobrotivým a milosrdným Otcom. Duševne nám pomáha 
prostredníctvom svojej sv. Cirkvi, ktorú založil a v kto-
rej žije Jeho Božský Syn a náš Spasiteľ: Ježiš Kristus. 
Ako údovia sv. Cirkvi máme možnosti získat si zvláštnej 
Božej pomoci v životnom putovaní. 

Pomoc Božiu voláme milosťou, lebo si ju sami neza-
sluhujeme, ale ju od Boha z nekonečnej Jeho láskavosti 
prosíme. Boh nám svoju milosť dáva prostredníctvom svä-
tých sviatostí, našich modlitieb a svätenín. O týchto nás 
poučuje táto knižočka so zvláštnym poukázaním na svia-
tosť pokánia, ktorou Božiu milosť získat a na sviatosť Ol-
tárnu, ktorou si ju zasa udržať môžeme. 

Kiežby poučenia z nej vzbudily v nás život nábožný, 
bohumilý a pritiahly nás vrúcnejšie ku týmto prameňom 
Božej milosti. 

Nikdy nezúfa, kto v Boha úfa — je naším príslovím 
a kto sa Boha nespustí, toho Boh v nijakých ťažkostiach 
neopustí. 

) 
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Dôvera v Boha posilňuje našu dôveru v seba, aby 
sme so zreteľom na večný život spravovali sa sami, no 
v láske rodinnej a občianskej a hľadeli na tento svet ako 
na prípravu svojej duševnej spásy. Kto svoje úmysle i 
skutky z tohoto hľadiska posudzuje — nikdy nebude skla-
maný. Boh nám v našej životnej borbe a v zápase o našu 
spásu pomáhaj! 

Trnava, 1. aug. 1939. 

Spolok Sv. Vojtecha. 



Milosť Božia. 

Planý strom nemôže rodiť šľachetné, cenne ovocie, 
iba keď sa zaštepí, alebo zaočkuje doňho zo šľachetného 
stromu. Takému planému stromu je podobný človek, 
ktorý zo svojej vlastnej sily nevládze vôľu Božiu plniť 
a tak ani spasiť sa. K tomu je mu potrebná milosť Božia... 
Milosťou Božou je tá vnútorná nadprírodná pomoc (alebo 
dar Boží), ktorú nám dá Boh pre zásluhy Ježiša Krista, 
aby sme mohli byť spasení... Milosť Božia je dvojaká: 
pomáhajúca, čiže milosť pomoci a posväcujúca, čiže mi-
losť ospravedlnenia. 

Milosť Božia jestvuje a je potrebná ku spaseniu, to 
vysvitá zo slov Ducha svätého. Sv. Pavel hovorí (I. Kor. 
15. 10.): „Milosťou Božou som, čo som a milosť jeho 
(Božia) nebola vo mne márna." Pán Ježiš povedal (Ján 
15. 5.): „Bezo mňa nič nemôžete robiť. Ja som vinič, v y 
ste ratolesti; kto ostáva vo mne a ja v ňom, ten donesie 
mnoho ovocia". (Ján 6. 44.): „Nikto nemôže prísť ku 
mne, iba keď ho pritiahne Otec, ktorý mňa posla l . . . " 
(Luk. Sk. 4. 12.): „Niet v nikom inom spasenie, lebo nie 
je iné meno dané ľuďom pod nebom, (iba meno Ježiš), 
v ktorom by sme mali byť spasení.. ." Najjasnejšie vy-
jadril túto pravdu sv. Pavel ap. (II. 3. 5.): „Nie, že by sme 
boli dostatoční niečo myslieť si od seba, ako by zo seba, 
ale dostatočnosť naša je z Boha." 

Aby mohol člnok proti prúdu plávať, potrebuje silné 
ramená, ktoré môžu vytrvať v únavnom veslovaní. A aby 
ten člnok bol strhnutý vlnami a sa stroskotal, k tomu 
stačí, aby sa prestalo veslovať. Podobne aby sme sa do-
stali do prístavu večného spasenia, vzdor prúdom svojich 
náruživostí, úkladom sveta, pokúšaniu diabolskému, po-
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trebná je nám veľká sila milosti Božej. Aby sme boli 
strhnutí do krútňavy hriechov, k tomu ?tačí zánik účin-
kovania milosti, lebo tak sme celkom ponechaní na svoju 
slabosť. — Známe a milé sú nám slnečné lúče, preto však 
sme sa azda ešte nikdy nespýtali, čo sú to tie lúče? Po-
dľa zdania čiastkami slnka, z ktorého končite unikajú, 
ale akože by mohly vtedy preniknúť sklo bez toho, že 
by ho rozbily? Pri tom ale vidíme a pociťujeme účinok 
týchto lúčov, ktoré svietia, hrejú, zúrodňujú, vzrast po-
skytujú. Teda lúč je silou pochádzajúcou zo slnka, ktorá 
činne vplýva na zem, zohrieva ju, osvecuje, úrodnou 
robí. To je slabý obraz nadprírodnej milosti, ktorá je 
duševnou silou pochádzajúcou od Boha a vnikajúcou do 
duše, ktorú osvecuje, zohrieva, očisťuje, duchovný život 
jej poskytuje, k dobrému ju povzbudzuje, silu jej dáva, 
aby v dobrom vytrvala. Slovom milosť "Božia dáva duši 
všetko to, čo je j je ku spaseniu potrebné. — Maloleté 
dieťa dostalo od otca veľké dedictvo, ktorému sa veľmi 
tešilo. Keby bolo toto dieťa celkom na seba ponechané 
bývalo, či by nebolo prislabé brániť proti lichotníkom, 
kmínom a zlodejom seba i svoje imanie? Či by sa vlá-
dalo zachrániť od nešťastia? Potrebný mu je tútor, aby 
ho napomínal, učil, ako má zachádzať so svojím majet-
kom, ako sa má varovať nebezpečí, ako sa má brániť 
proti nepriateľom. Podobne je to aj s milosťou Božou. 
Posväcujúca milosť nám dá nadprírodnú duchovnú hodr 
nosť, sviatosť, vzácnosť u Boha, poisťuje nám to najväč-
šie bohatstvo, večnú blaženosť; pomáhajúca milosť zas 
nás podporuje, k múdremu náhľadu nás privádza, posky-
tuje nám silu a vytrvanlivosť, aby sme zachovali a zväč-
šovali veľký poklad posväcujúcej milosti. 

Ako veľmi je nám potrebná milosť Božia, vysvitá aj 
z učenia sv. otcov a iných učených svätcov. Podľa sv. 
Augustína dokonale nemôžeme zachovávať prikázania 
Božie, ak nás milosť Božia nepodporuje. Komuže by mo-
hol dať spravodlivý Sudca korunu, keby mu nedal milo-
stivý Otec svoju milosť? Ako oko nevidí bez svetla, tak 
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ani človek nemôže robiť nič dobrého bez milosti Božej. 
A keď nás milosť robí hodnými, či pred milosťou nemô-
žeme mať zásluhy? — Podľa sv. Fulgenca bezbožníka 
predíde milosť, aby sa stal spravodlivým; spravodlivého 
nasleduje, aby sa nepokazil. Predchádza slepca, aby vi-
del cestu; nasleduje vidiaceho, aby zachoval svetlo, 
ktoré dostal; v ústrety ide padlému, aby mohol vstať; 
nasleduje ho, aby znovu nepadol. — S-v. Bonaventura 
hovorí: Čo je slabé, potrebuje oporu a pomoc; slepec po-
trebuje v ceste vodiča, aby nepadol; nemocný potrebuje 
život, aby mohol znovu k sile prísť; do skalnatej zeme 
zasadený strom potrebuje dažďa. Podobne aj človek, kto-
rý sa stal následkom dedičného hriechu slabým a bez-
vládnym, potrebuje milosť Božiu, aby prišiel ku svojmu 
cieľu. — Jeden františkán sa raz spýtal sv. Frant. Assis-
kého, čo mieni o sebe. Svätec odpovedal; Ja myslím, že 
ja som najväčší hriešnik na zemi. Ako to môžeš tvrdiť 
o sebe? Veď sú na zemi kmíni, zbojníci, vrahovia, cudzo-
ložníci, iní hriešnici, ktorí väčšie hriechy spáchali ako 
t y ! . . . Na to poznamenal svätec pokorne: „Ja som o tom 
presvedčený, že keby tí, ktorých si spomenul, boli od 
Boha toľko milostí dostali, ako ja, lepšie by ju boli po-
užili a vďačnejšie by sa chovali k Bohu, ako ja. Som 
celkom istý v tom, že keby mi Boh svoju milosť odňal 
čo len na okamih, najohavnejšie hriechy by som páchal 
a stal by sa zo mňa ten najpodlejší zločinec." — Hrozne 
bol mučený sv. Viktor. On dobre vedel, že všetka sila 
pochádza od Boha, preto sa stále modlil, aby ho Boh ne-
opustil: „Vyslyš, ó, Pane môj, moju vrúcnu prosbu; vy-
znávam pred Tvojou Velebnosťou, že bez Tvoje j pomoci 
nič nezvládzem; akonáhle ma opustíš, budem prevládaný. 
Neopusť ma ani na chvíľu a keďže si mojim Stvorite-
ľom, buď aj mojím Vykupiteľom a Posvätiteľom." 

O pomáhajúcej milosti. 

Pomáhajúca milosť je tá vnútorná naďprírodná po-
moc, ktorou Boh osvieti náš rozum a posilní našu vôľu, 
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aby sme dobré chceli, a činili. — Pomáhajúca milosť je 
často spomínaná v Písme sv. (2alm 31. 8.): „Dám ti po-
znanie a poučím ťa o ceste, po ktorej máš chodiť: uprem 
na teba svoje oči." (Žalm 118. 34.): „Daj mi porozumenie 
a budem tvoj zákon skúmať a zachovávať ho z celého 
srdca svojho. Vod ma chodníkom svojich prikázaní, lebo 
si toho žiadam. Nakloň mi srdce ku svedoctvám svojim." 
(II. Kor. 3. 5.): „Dostatočnosť naša je od Boha." (Fil. 2. 
13.): „Veď Boh je ten, ktorý spôsobuje vo vás i chcieť i 
konať podľa dobrej vôle." (Ján 6. 44.): „Nikto nemôže 
prísť ku mne, iba keď ho priťahuje Otec . . . A budú vše-
tci vyučení od Boha." 

Keď ide voz, kolesá sa rovnako krútia, každé okolo 
svojej osi; na jednom mieste sa krútia a voz predsa ko-
ná cestu. Prečo? Preto, že v predu iná sila ťahá v o z . . . 
A j duša má také štyri kolesá, ktoré sa menujú vlohami: 
rozum, vôľu, pamäť, cit; činnosť týchto rovnako sa 
opätuje, ale ich pomocou nemôže kresťan napredovať 
cestou ctností, lenže potrebná je ťahajúca sila milosti 
Božej. Aby sa kto dostal ku Kristovi, musí ho ta Otec 
ťahať mocou a silou milosti. 

Sv. Augustín takto píše o pomáhajúcej milosti: „Mi-
losť robí, aby sme nielen poznali, čo máme robiť, ale aby 
sme aj robili to, čo poznáme, aby sme nielen poznali, čo 
treba milovať, ale aby sme aj milovali to, čo poznáme... 
To, že nahliadneme, čo sme prv nepoznali, že je nám 
milé, čo sa nám prv neľúbilo: je účinkom božskej milo-
sti, ktorá je na pomoci ľudskej vôli." — Slová sv. To-
máša Akv.: „Aby každý dobrý skutok človeka robil hod-
ným večnej slávy, potrebné sú dve milosti; posväcujúca, 
ktorá očistí človeka od hriechu a robí ho dieťaťom Bo-
žím a pomáhajúca milosť, ktorá osvieti rozum vzbude-
ním dobrej myšlienky, nábožné a spásonosné city vzbudí 
v srdci, aby bola vôľa náchylná k dobrému. Podľa sv. 
Jeronýma človek nemôže robiť nič dobrého bez Božej 
pomoci; veď vôľa ľudská len pomocou božskou je schop-
ná zásluh... A naozaj milosť Božia predchádza toho, 
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ktorý nechce, aby chcel; a keď chce, nasleduje ho, aby 
nechcel márne. 

Istý mlynár mal 4 ročné dievča, ktoré si ľahlo do 
piesku horeznak a hľadelo na nebo, ako bežia oblaky. 
V tom prišla k nemu veľká sliepka a videla dve očká, vy-
zobla a zjedla ich. Dievča veľmi kričalo; matka pribehla 
a keď zbadala, že má dievča vylúpené oči, mŕtva klesla 
na zem. Manžel ju dal pochovať, ale nijako sa nemohol 
uspokojiť, rozum sa mu pomútil. Po krátkom čase umrel. 
Slepú devu vychovali dobrí ľudia; len hmatajúc sa mo-
tala ulicou. Skoro každý zaplakal nad ňou. A naozaj bola 
poľutovania hodná. — Tomuto dievčaťu podobnými 
biednymi sirotami sa stali naši prarodičia, keď museli 
opustiť raj. Dedičný hriech ich urobil slepými, keďže im 
vylúpil dve duševné oči: vieru a lásku. Ľudský rozum 
natoľko oslepol, že hlúpym spôsobom ľudia sa klaňali 
modlám, ich slobodná vôľa stala sa otrokyňou hriechu. 
Sám Syn Boží sostúpil s neba a priniesol pravdu, zašte-
pil do sŕdc dobré mravy a tak oslobodil svet od hriechu. 
Jeho smrť prebolestná umožnila ospravedlnenie a do-
byla spasenie. Jeho veľké zásluhy zabezpečily nám mi-
losť, čiže stálu pomoc Božiu, ktorá k pravde vedie náš 
slabý rozum, neprestajne povzbudzuje k dobrému srdce 
ľudské, ktoré je náchylné ku zlému . . . Toto neviditeľné 
pôsobenie Ducha sv. menujeme milosťou Božou, ktorá 
nás príjemne, ale nebeskou silou ťahá k Bohu, dáva duši 
silu, aby sa v špine zemských hriechov zachovala čistou, 
a keby z krehkosti padla, aby znovu vstala z tej špiny 
hriešnosti: Táto milosť Božia je rose podobná, nebadane 
padá do duše; nadprírodnou silou premeňuje našu kreh-
kú povahu, aby sa nám ošklivily zemské rozkoše a aby 
sme verne slúžili Bohu. Bez tejto milosti nemôže byť 
nikto spasený. A ako mudrcov od východu priviedla 
skvelá hviezda k Ježiškovi, podobne aj milosť Božia nás 
vedie ku Kristu Pánovi . . . Čo je voda pre rybu, čo je 
slnce a dážď pre bylinu, to je milosť Božia pre dušu. 

V Tarzuse žil herec Babylos s dvoma ženami, Kóme-
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tou a Nikosou; jeho život bol nemravný, ošklivý. Raz 
len zo zvedavosti vošiel do chrámu, kde bola kázeň o 
slovách Krista Pána (Mat. 4. 17.): Čiňte pokánie, lebo 
priblížilo sa kráľovstvo nebeské." Tieto slová pomocou 
milosti Božej tak ho dojaly, že sa rozplakal a odhodlal 
k prísnemu pokániu. Keď prišiel domov, odovzdal ženám 
svoje imanie a povedal im, že len o svoju dušu sa bude 
starať. 2eny sa pustily do veľkého plaču a pod vplyvom 
Božej milosti povedaly: V zatratení si nás viedol, a teraz, 
keď život hľadáš, by si nás chcel opustiť? Nie, sto ráz 
nie; keď sme boly tvoje družkyne v páchaní hriechov, 
chceme ťa nasledovať aj v pokání! . . . A tak aj robily, až 
do smrti vytrvaly v tvrdom pokání. 

Choroba, smrť príbuzného, spásonosné napomenutie, 
dobrá kniha, príhodná kázeň, dajaká nehoda, dobrý prí-
klad atď., to pšetko môže použiť Duch sv. k tomu, aby 
nás osvietil, poučil, našu vôľu pohol k pokániu a po-
lepšeniu života. Neraz celkom malicherná vec je príle-
žitosťou a prostriedkom milosti Božej . . . Sv. Lidvina už 
dlhší čas márne napomínala istého veľkého hriešnika, 
aby robil pokánie a nezahrával sa s milosrdenstvom 
Božím. On sa však ľakal pokánia. Aby ho posmelila, sľú-
bila mu, že aj tú najtvrdšiu pokutu, ktorú mu spovedník 
uloží, vykoná zaňho, ale jej musí prisľúbiť, že v mäkkej 
posteli horeznak bez pohnutia preleží celú noc. Hrieš-
nik pristal na túto ľahkú podmienku, ktorej vraj vyhovie 
v najbližšiu noc . . . Ale keď už horeznak ležal za dlhšiu 
chvíľu, začala ho vec mrzieť; rád by sa bol na bok pre-
valil, lenže sa hanbil, taký malý sľub nezadržať; ďalej 
ležal horeznak. Lenže čím ďalej, tým neznesiteľnejší mu 
bol ten stav. Neodolateľne bol popudzovaný, aby sa na 
bok obrátil. No, predsa ostal verný sľubu. Ale celú noc 
ani oko nezažmúril. V dobe bezsennosti spásonosné my-
šlienky ho zaoberaly. Keď už táto jedna noc — hoci 
ležím na mäkkej posteli a nepociťujem niakú bolesť, — 
prichádza mi takou hroznou a ukrutne dlhou, akáže 
musí byť tá večná noc v horúcom pekle? Áno, po dakoľ-
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kých hodinách koniec bude tejto noci, ale pekelná noc 
trvá večne! Večná noc, večné múky! Toto sa mu opätov-
ne ozývalo v ušiach a duši t a tak strašné mu to prichá-
dzalo, ako by už počul hlas trúby pri poslednom súde. 
Neodolateľný nepokoj mu napĺňal srdce; veľkú ľútosť 
cítil. . . Konečne začalo svitať. Keď si večer ľahol, bol 
ľahkomyseľným hriešnikom; a teraz keď vstal, bol už 
k pokániu odhodlaným vážnym mužom. Neľakal sa 
nijakej pokuty; len o to mal starosť, aby vyhol večnej 
noci, aby nemusel večne trpieť v pekle. Teda neraz ne-
badane a nečakane účinkuje milosť Božia, lenže hlavnou 
vecou je, aby sme sa jej neprotivili. 

* + 

Ku spaseniu je milosť Božia tak nevyhnuteľne p o-
t r e b n á, že bez nej nič záslužného a dobrého nemô-
žeme ani započať, ani robiť, ani skončiť. Veď spasenie je 
nadpŕírodné dobro, a preto sa dá dosiahnuť len nadprí-
rodnou silou (pomocou), čiže milosťou... To poznal už 
prorok Jeremiáš (10. 23): „Viem, Pane, že nie - je v moci 
človeka jeho cesta, ani v moci nikoho, ako má chodiť a 
svoje kroky spravovať." A skrze tohoto proroka sľubuje 
dobrý Boh (32. 40): „Neprestanem im dobre robiť, a dám 
do ich sŕdc svoju bázeň, aby neodstupovali odo mňa..." 
A sv. Pavel píše (Pil. 2. 13.): „Boh spôsobuie vo vás i 
chcieť podľa dobrej vôle." (II. Kor. 3. 5.): „Nie, že by 
sme boli dostatoční niečo myslieť od seba, ako by zo 
seba, ale dostatočnosť naša je z Boha" (Thess. 5. 23.): 
„Sám Boh pokoja nech vás posvätí úplne, aby celý váš 
duch i duša i telo zachovalv sa bez úhony do príchodu 
Pána nášho Ježiša Krista." (2id. 13. 9.) „Najlepšie je po-
silňovať srdce milosťou" (Thess. 5. 24.): „Verný je, ktorý 
vás povolal; on to aj vykoná." 

Ako oko nemôže vidieť bez svetla, tak ani človek 
nič dobrého nemôže konať bez milosti Božej. Veď milosť 
je nám tak potrebná, ako dážď suchej zemi. Bez dažďa 
nerastie tráva, nevznikne kvet, nevyvinie sa úroda; nič 
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nemá vzrastu. Podobne ani my nemôžeme byť ctnostní 
a nemôžeme niesť ovocie spasenia bez milosti Božej. 
Preto hovorí sv. Fulgenc: „Nikdy nijaký dobrý skutok 
nepripisuj svojej ctnosti, ale milosti Božej. Veď ani vôľa, 
ani skutok nepochádza od nás, ale je púhym darom bož-
ského milosrdenstva. A preto pros od Boha počiatok 
vôle, konanie skutku, dar vytrvanlivosti, nepochybuj o 
dobrote a vôli Božej." — Počujme sv. Jána Zlatoústeho: 
„Keby sme boli veľmi múdri, veľmi silní, veľmi vytrvan-
liví, bez pomoci Božej by sme neobstáli ani pri malicher-
nej skúške. Nuž veď sme my slabí, krehkí ľudia, čo by 
bolo teda z nás bez milosti Božej? Taký Peter, taký 
Pavel boli velikáši a predsa padli, keď im nepomáhala 
milosť Božia; preto povedal aj Kristus Pán Petrovi (Luk. 
22. 31.): „Satan vypýtal si vás, aby vás preosieval ako 
pšenicu, ale ja prosil som za teba, aby neprestala tvoja 
viera." Teda keby Kristus Pán nebol prosil za Petra, ne-
bola by bývala jeho viera vytrvanlivá. A veď Peter veľ-
mi vrele miloval Krista, keďže jemu k vôli veľa ráz ne-
bezpečenstvu vystavil a konečne aj obetoval svoj život. 
Teda kto by mohol obstáť a v dobrom vytrvať bez po-
moci milosti Božej? Preto napísal sv. Pavel (Rim. 9. 15.): 
„Veď Mojžišovi povedal Boh: Smilujem sa, nad kým sa 
smilujem; a sľutujem sa, nad kým sa sľutujem. Teda nie 
je na tom, kto chce, ani kto beží, ale na Bohu, ktorý sa 
smilúva. Teda nad kým chce, smiluje sa; a koho chce, 
zatvrdí." 

Tak je nám potrebná milosť Božia, ako černidlo peru; 
ani jednu ctnosť nevpíšeš do duše, keď nemáš černidla 
milosti . . . Ako telo bez duše, tak i duša bez milosti Bo-
žej je mŕtva. Tak je nám potrebná milosť, ako lekár cho-
rému. Tažkochorý nevyzdravie bez lekára, tak aj du-
ševne chorý hriešnik potrebuje milosť Božiu, aby duša 
vyzdravela a do neba sa mohla dostať . . . Neúradná je tá 
duša, ktorú nepolieva rosa milosti Božej. Ako listina 
podpisom sa stane platnou; tak aj dobrý skutok milo-
sťou sa dokoná . . . Malé dieťa ani jeden istý krok ne-
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spraví bez podpory pestúnky, ani človek nemôže krá-
čať cestou ctnosti, keď ho nepodporuje milosť. — Egypt-
ský kráľ Oziris údajne navštívil raz svojich poddaných 
a naučil ich role obrábať, ako treba orať, siať, atď. Po-
tom povedal: Takto robte a pokračujte v práci; ostatné 
urobí nebo! Keď sa vzdialil, ľudia robili podľa jeho úpra-
vy. Lenže po mnohých rokoch jeden poddaný zunoval 
ťažkú prácu pod holým nebom a naviedol aj ostatných, 
aby strechami zakryli pole, tak pri práci nebudú ani 
moknúť, ani slnko ich nebude páliť. Lenže zasiate zrno 
nedalo úrodu. Múdrejší nahliadli, že bez slnka a dažďa 
niet úrody. Na radu jedného druha namaľovali slnce a 
mračná na strechy a ďalej pracovali, ale úrody a žatvy 
nebolo. Vtedy nahliadli, že márne sa trápili, veď bez 
tepla slnečného a dažďa niet úrody; teda spolupráca 
neba je potrebná . . . Hmotný svet vznikol skrze nadprí-
rodnú moc, ktorá ho musí aj zachovávať; podobne aj du-
chovný život potrebuje nadprírodnú silu, ktorá ho utvorí 
a udrží. Tráva nerastie bez slnečného tepla a vlahy 
vzduchu; tým menej je možné, aby kvitol duchovný ži-
vot bez milosti. A j pohani sa domnievali, že s neba po-
chádzajú dobré mravy a veď u nich mohla byť reč len 
o prírodných ctnostiach. Kresťanský duchovný život je 
založený na zásadách nadprírodných; namáha sa za nad-
prírodnými ctnosťami, spojený je s nadprírodným po-
žehnaním; môže mať nadprí rodné zásluhy, človeka robí 
schopným nadprírodného spasenia. K tomu potrebnú 
nadprírodnú silu môže dať len nadprírodná milosť Božia. 

Jedine nadprírodná milosť nás môže spojiť s Kristom, 
ktorého zásluh účastnými sa môžeme stať len skrze mi-
losť a zásluhy Kristove sú prameňom spásy. . . Preto 
píše sv. Pavel (II. Tim. 1. 9.): „Boh nás zachránil a povo-
lal svojím svätým povolaním, nie následkom našich 
skutkov, ale následkom predurčenia a milosti, ktorá je 
nám daná skrze Ježiša Krista." (Gal. 2. 21.): „Nezavrhu-
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jem milosť Božiu, lebo ak je skrze zákon ospravedlivenie, 
teda nadarmo umrel Kristus." (I. Tim. 25.): „Jeden ie 
Boh, tiež i jeden je prostredník medzi Bohom a ľuďmi, 
človek Kristus Ježiš." V podobnom smysle píše aj sv. 
Peter. (I. 5. 10.): „Boh všetkej milosti, ktorý v Kristu Je-
žišovi povolal nás do svojej večnej slávy, keď trochu 
potrpíme, on sám nás zdokonalí, utvrdí a ustáli." 

Keďže sa milosť z výkupných zásluh Kristových vy-
lieva na nás, musíme byť spojení s Kristom, aby sme 
dostali milosť. Ježiš je podobný viniču, veriaci zas vinič-
ným ratolestiam; milosť je obživujúcou šťavou, z ktorej 
sa rodí hrozno dobrých skutkov. Keď sa ratolesť odreže, 
trpí a uschne: tak trpí, ba celkom sa stratí taký človek, 
ktorý stratí milosť Božiu . .. Cenou všetkých milostí je 
umučenie a potupná smrť Pána Ježiša a ako povedal 
biskup Martin Konrad, ako by na každej milosti bola 
kvapka červenej krvi Kristovej. — Krásne vysvetľujú 
potrebu milosti sv.' otcovia. Podľa sv. Athanáza preto sa 
stal Syn Boží človekom, aby sme sa my stali božskými... 
Podľa sv. Augustína kto sa chce chvastať, neth sa chváli 
v milosti Ježišovej od začiatku až do konca svojho obrá-
tenia; lebo veď nikto nemôže dačo dobrého učiniť bez 
Pána Ježiša; a práve preto ani nič dobrého nemôže zapo-
čať bez neho. Sv. Anton nazýva P. Ježiša slnkom milosti. 
Ako slnko vysiela zo seba zohrievajúce lúče, tak pochá-
dzajú z umučenia Kristovho milosti pre všetkých ľudí. 

Apoštolský misionár sv. Peter klaversléý nemohol o-
brátiť na kat. vieru hl. dozorcu čiernych otrokov, ktorý 
viedol špatný, ̂ nemravný život. Konečne smrteľne ocho-
rel. Ale ani vtedy nechcel počuť o obrátení, ba i1 kríž 
odmietol od seba. Vtedy pristúpil sv. Peter k jeho po-
steli a násilne mu priložil kríž k ústam. A hľa, zatvrdilý 
hriešnik naraz sa zmenil, začal žalostne nariekať; vrúcne 
sa vyspovedal; každého, kto len k nemu prišiel, odpro-
soval za dané pohoršenie. — Loďou boli holandskí a 
anglickí osadníci čo väzňovia dopravení do Karthageny, 
kde sv. Peter Kl. ako kňaz nemocnice účinkoval. Poda-
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rilo sa mu z tých protestantov viacerých priviesť do 
lona kat. cirkvi. Ale bol medzi nemocnými jeden veľmi 
tvrdohlavý muž, ktorý povedal, že on veru neopustí 
svoju vieru. Pri posteli jeho stál jeden katolík, ktorý od 
dávna žil v hneve s iným mužôm. Sv. Peter ho chytil za 
ruku a odtiahol od postele slovami: Vzdiaľme sa, aby tu 
účinkovala len milosť Božia. Keď vyšli von, povedal mu 
svätec: Drahý môj priateľ, dokiaľ budete neposlušný 
Pánu Ježišovi, ktorý povedal, aby sme odpúšťali nepria-
teľom . . . dokiaľ? Nuž dotiaľ, až bude katolíkom ten 
tvrdý nemocný protestant. Vtedy aj ja odpustím svojmu 
nepriateľovi. A prisľúbite mi to? . .. Prisľúbim pod prí-
sahou. Nezabudnite na svoje čestné slovo! . . . Už sa mali 
rozísť, keď prišiel posol, aby sa ponáhľal sv. Peter k to-
mu protestantovi, lebo sa chce stať katolíkom. Misionár 
láskavé pohliadol na druha a povedal mu: Teraz 'už len 
nahliadnete, že Pán Ježiš všemožne vás chce mať za 
svojho. Upokorme sa pred ním, keďže jeho mocná milosť 
naraz odzbrojila dvoch mužov; vašu vec odovzdáme cel-
kom do rúk Kristových! . . . Potom sa ponáhľal do ne-
mocnice, aby prijal protestanta do lona kat. cirkvi. 

Aby nám milosť Božia osožila, n e s m i e m e j e j 
v z d o r o v a ť , ale verne musíme s ňou spolupracovať. 
Človek, keď chce, aj protiviť sa môže milosti Božej, keď-
že milosť Božia nikoho nenúti, ale ponecháva našej vôli 
úplnú voľnosť . . . Vysvitá to z Písma sv.: (Zalm 94. 8.): 
,,Dnes, jestli jeho (Boží) hlas slyšíte, nezatvrdzuite svo-
jich sŕdc." (Mat. 11. 12. — 13. 15.): „Kráľovstvo nebeské 
násilne sa dobýva, a násilní ho uchvacujú. Otupelo srdce 
tomuto ľudu a na uši ťažko počuli a oči si zatvorili, aby 
nejako očami nevideli a ušami neslyšali a srdcom neroz-
umeli a sa neobrátili a ja aby som ich neuzdravil." Sv. 
Pavel píše (Kor. II. 6. 1.): „Napomíname spolupracovní-
kov, aby ste neprijímali milosti Božej nadarmo (Tim. I. 
4. 14.): „Nezanedbávaj milosť, ktorá je v tebe." (2id. 13. 
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9.): „Najlepšie je posilňovať srdce milosťou . . . " Na kríži 
visiaci pravý lotor Dizmas si povšimol milosť Božiu a 
obrátil sa; ľavý lotor sa jej protivil a zahynul. Mária 
Magdaléna, Zachej, Peter, Pavel prijali milosť Božiu; 
kdežto Judáš jej vzdoroval a vrhol sa do zúfalstva a pek-
la. — Ninivčania robili pokánie a zachovali sa; Jeru-
zalemčania ostali zatvrdnutí a podľahli hnevu Božiemu. 

Istý muž padol do špinavého jazera a volal o pomoc. 
Pribehol ta jeho protivník a podal mu ruku, ktorú však 
neprijal a ďalej volal o pomoc. Ten človek mu aj druhý, 
aj tretí raz podal ruku; on odmietol pomoc a ďalej volal 
silným hlasom. Vtedy ten človek odišiel, a nešťastný 
muž zahynul v jazere. A j kresťan bude večne hynúť v ja-
zere pekelného ohňa, ak neprijme milosť, ktorú mu Boh 
ponúka. — Milosť je nevyčerpateľným prameňom, z kto-
rého každý toľko môže načrieť, koľko sa mu ľúbi. Kto 
ide k prameňu s malou nádobou, sám si je na príčine, že 
málo načrie. A tak je to aj s milosťou, ktorej hojnosť zá-
visí od toho, ako sme pripravení. — Márne prijme chorý 
liek, ktorý nechce užiť. Tak aj pre nás je márna od Boha 
daná milosť, keď nechceme s ňou spolupracovať. Ktoré 
dieťa môže ísť, keď ho vedú, nemôže žiadať, aby ho 
niesli, veď by sa nenaučilo riadne chodiť, keby ho vždy 
nosili. Tak musí človek užívať svoju schopnosť a milosť 
spolu. — Keď tatársky panovník Tamerlan chcel obsa-
diť cudzie mesto, prvý deň vytýčil bielu zástavu na 
znamenie toho, že šetriť bude obyvateľstvo, ak sa poddá 
dobrovoľne. Keď sa nepoddalo, na druhý deň vytýčil 
červenú zástavu na znamenie toho, že bude veľké prelie-
vanie krvi, ak sa nepoddá. Keď sa nepoddalo, na tretí 
deň bola vztýčená čierna zástava na znamenie toho, že 
bude mesto celkom zničené, ak sa nepoddá . . . Podobne 
nakladá aj Boh s hriešnikom: najprv ho milosrdne naklo-
ňuje k pokániu dobrodeniami; keď to neosoží, kríže roz-
ličného trápenia kladie naňho. Keď ani to neosoží, pošle 
smrť a hriešnik je zatratený. 

Istý katolík bol nebezpečne chorý a nijako sa nedal 
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nakloniť k pokániu. Sv. František B. vzal pred seba svoj 
krížik, padol na kolená a vrúcne prosil P. Ježiša, aby sa 
smiloval nad úbohým hriešnikom. Potom počul hlas: ,,lď 
k chorému, aj ja tam budem prítomný; a zakiaľ sa ty 
budeš namáhať, ja mu budem na pomoci svojou milo-
sťou. A tak sa aj stalo. Keďže však chorý vzdoroval vše-
tkej námahe, Pán zmizol. Po krátkom čase vzdialil sa aj 
sv. František. Doma zas padol na zem pred krížom a ešte 
vrúcnejšie sa modlil za milosť obrátenia. Nato mu Ježiš 
povedal: Aby si videl, ako záleží aj mne na obrátení 
tohto bedára, iď zpäť k chorému a vezmi so sebou aj 
moju podobizeň! Sv. František prišiel k chorému, držal 
mu pred očami kríž, veľmi ho prosil pre tú lásku, ktorú 
mu preukázal Spasiteľ tým, že aj zaňho trpel a umrel. 
Keď ani to nepomohlo, z rán Ukrižovaného začala tiecť 
krv; potom sám Ježiš pospomínal svoje všetky obety za 
jeho spasenie prinesené! Ani to ho nepohlo! Nato musel 
počuť strašné slová: Keď nechceš túto krv obrátiť ku 
svojmu spaseniu, nech ti slúži k zatrateniu!. .. Zátvrdilec 
skonal medzi zlorečením, bez pokánia. 

O posväcujúcej milosti. 

Posväcujúca milosť je ten nezaslúžený nadprírodný 
dar, ktorý Duch sv. dá našej duši a pre ktorý hriešnik 
stane sa spravodlivým, synom Božím, dedičom neba. 
Preto menujeme posväcujúcu milosť nezaslúženým da-
rom, že je ona celkom voľným darom milosrdnej lásky 
Božej. Posväcujúca milosť sa menuje aj milosťou ospra-
vodlivenia preto, že skrz ňu sa stane človek spravodli-
vým, čiže zo stavu hriešneho prenesie sa človek do sta-
vu spravodlivého. Teda ospravedlivenie obsahuje 1. oči-
stenie hriešnika aspoň od smrteľných hriechov, 2. vnú-
torné posvätenie a obnovenie človeka. O posväcujúcej 
milosti je často spomienka najmä v Novom zákone. 
(Rim. 5. 5.): „Láska Božia vyliala sa nám do sŕdc skrze 
Ducha sv., ktorý je nám daný." (Rim. 5. 10.) „Keď sme 
boli nepriatelia, boli sme smierení s Bohom skrze smrť 
2 Nebeská i o m 
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jeho Syna" (Rim. 3. 23.): „Keďže všetci zhrešili a nemajú 
slávy pred Bohom, ospravodliveli zadarmo jeho milo-
sťou, skrze vykúpenie, čo je v Kristu Ježišovi". (Rim. 8. 
17.): „Sám Duch sv. vydáva svedectvo nášmu duchu, že 
sme dietkami Božími. A keď dietkami, aj dedičmi Božími 
a spoludedičmi Kristovými; ak totižto i spolu trpíme, 
aby sme boli spolu i oslávení (Kor. I. 6. 11.) „Ste obmytí, 
ste posväteni, ste ospravodlivení v mene P. nášho Ježiša 
Krista v Duchu nášho Boha." 

Stav hriechu je stavom duševnej smrti; a tomuto sta-
vu spraví koniec posväcujúca milosť a vytvorí stav ži-
vota Bohu milého, a tento stav duše je stály, zatiaľ trvá, 
zakiaľ totižto nespácha sa smrteľný hriech. Tento prie-
chod zo stavu hriešnosti do stavu milosti menuje sa du-
ševným znovunarodením. Vec znamenite vysvetľujú sv. 
otcovia. Sv. Augustín takto píše o posv. milosti: „Obraz 
Boží síce aj sami môžeme v sebe zničiť (ťažkým hrie-
chom), ale obnoviť ho sami od seba nemôžeme. Ospra-
vodlivenie, bez ktorého nemôžu byť spasení ani malí, 
ani dospelí, nemôže si človek zaslúžiť, ale zadarmo ho 
dostane, a preto sa nazýva milosťou. — Podľa sv. Cyrila, 
keď oheň celkom vnikne do železa, robí ho žeravým: čo 
bolo studené, stane sa horúcim; čo bolo čierne, stane sa 
svetlým; teda niet sa čo diviť na tom, že Duch sv. celkom 
prenikne a premení dušu. — Podľa sv. Bazila prijímame 
Krista, keď nás milosť Ducha sv. posvätí a Kristus v nás 
býva; a pre Krista dostaneme Otca, ktorý spojubýva 
s tými, ktorí sú ho hodní. .. Pre milosť Ducha sväté-
ho sa stane návrat do raja, vnik do neba, zpätuvedenie, 
prijatie za dieťa. — Podľa sv. Jána Zlatoústeho bez čin-
nosti Ducha sv. nemôžeme sa sprostiť svojich hriechov. 
On nás vyslobodí zo služobníctva, jeho zásluhou sme 
prijatí za deti, ba takrečeno znovustVorení sme . . . 

Keď židovský veliteľ Nehemiaš chcel dať znovu po-
stavený chrám posvätiť, zaviedol kňazov k jednej jame, 
kde bol skrytý v kostole pestovaný večný oheň. Ale 
kňazi tam našli len trochu mútnej vody. Nehemiaš však 
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aj tú dal doniesť do chrámu a vyliať na oltár i obetné 
zviera, Akonáhle sa ukázalo slnce zpoza oblakov a 
jeho lúče. padlý na hromadu dreva, položeného na oltár, 
drevo sa chytilo a zhorelo veľkým plameňom. Ten pla-
meň znamená ospravedlivenie, čo ono vezme a čo dá. 
Mútna voda v jame znamená otroctvo hriechu, smýšľa-
nie odporné Bohu; lúč slnka znamená obnovujúcu silu 
Ducha sv., plameň zobrazuje radosť spásy a silu ctnosti. 
Akonáhle lúč posväcujúcej milosti osvieti srdce ľudské, 
hneď zmizne hlien hriechu, svieti plameň ctnosti, a ospra-
vodlivený je miláčkom Božím. Veď Boh veľké zaľúbenie 
nachádza v tých, ktorých vyznačil darom posv. milosti. 
Takto sa duša stane príťažlivou, aby ju Boh tým viac mi-
lovať a osláviť mohol. 

Istý prednejší úradník žil bez starosti a veľmi skvele, 
následkom čoho mu nestačil vlastný majetok, dal sa do 
kradnutia, siahol za cudzími peniazmi. Bol uväznený, 
v žalári skoro celý rok chradol. Raz práve vyjedával 
z hlinenej misky svoj veľmi chudobný obed, keď ho na-
vštívil dobrý priateľ, ktorý ho takto oslovil: No, akože 
ti chutí tento biedny obed? Nesužuj sa, veď zanedlho 
budeš môcť jesť vyberäné jedlá z nádherných nádob. 
Hoci krútiš hlavou nedôverčive, predsa ti zvestujem 
radostnú novinu. V záveti ti poručil tvoj bohatý strýk 
celý svoj majetok, už sú vyplatené tvoje dlhy; zajtra bu-
deš voľný. — Väzeň bol nadmieru rozradostený nad 
tým, že ho neviažu dlhy, že bude na slobode, že bude zá-
vratnou hojnosťou oplývať. Ale či si to všetko zaslúžil: 
slobodu, bohatstvo? Každý musí soznať a povedať: Niel 
— Nuž sto ráz menej sme si zaslúžili my, aby sme mohli 
požadovať alebo aj len úfať od Boha ospravodlivenie, 
čiže odpustenie hriechov a zpäťprijatie za dietky Božie 
a dedičov nebeského bohatstva. Táto veľká milosť sa 
nedá zaslúžiť, ona len darovaná môže byt. Veď hriešnik 
;e otrokom diabla, korisťou pekla a v okamihu sa stane 
ľ 
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pomocou posväcujúcej milosti synom Božím a dedičom 
nebeského kráľovstva. Z pút hriechov sa vyslobodí, aby 
ako slobodný spočíval na božskej hrudi láskavého Spa-
siteľa. — Zvláštneho svätca, celkom prostého Pavla obo-
hatil Boh tým darom, že videl duše svojich bližných. 
Raz sedel pri bráne kostola, hľadiac na idúcich. Zrazu 
začal hlasité plakať. Na zvedavé otázky idúcich neod-
povedal, len ďalej plakal. Po sv. omši zas si sadol ku 
bráne kostolnej, hľadiac na vychádzajúcich z kostola. 
Zrazu začne plesať a krikom vískať od radosti v takej 
miere, že sa mu lialy slzy radosti a neprestajne volal: 
Ľudia, Duchu svätému sa klaňajte, obdivujte jeho zá-
zračnú silu, keďže svätým urobil jedného z vašich bliž-
ných! Vtedy zastavil vychádzajúceho z kostola, hovoriac: 
Nepustím ťa ďalej, zakiaľ nepovieš, čo sa ti prihodilo, 
veď keď si šiel do kostola, mal si dušu ako noc čiernu, 
a teraz-je čistá, jasná, ako nebo. Muž verejne vyznal, že 
dojatý počutou kázňou úprimne a ľútostivé sa vyspove-
dal a že pri slovách rozhrešenia cítil, že ho Duch sv. spro-
stil hriechov a milosť posväcujúcu vlial do jeho duši. 

Ospravodlivenie sa začína p r e d c h á d z a j ú c o u 
m i l o s ť o u , ktorá osvecuje a povzbudzuje hriešnika, 
aby sa obrátil k Bohu. — Aby hriešnik ospravodlivel, 
pomocou milosti ochotne sa má obrátiť k Bohu. Všetko 
má veriť, čo Boh vyjavi l a i to, že všetka spravodlivosť 
je zo zásluh Kristových. Táto viera spôsobí v hriešni-
kovi, že hriešnik zo strachu pred spravodlivosťou Božou 
so svätou bázňou prosí od Boha odpustenie hriechov, 
Boha miluje, za hriechy ľutuje, sľúbi nový, Bohu milý 
život (prípadne dá sa pokrstiť), príjme sviatosť pokánia. 
Takto dostane posväcujúcu milosť, očistí sa od hriechov, 
stane sa spravodlivým, Bohu milým, dieťaťom Božím, 
dedičom neba. 

Hriešnikovi je potrebná predchádzajúca milosť, to 
vysvitá z Písma sv. (Zalm 31. 8.): „Dám ti poznanie a 
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poučím fa o ceste, po ktorej máš chodiť; uprem na teba 
svoje oči." (Zach. 1. 3.): „Obráťte sa ku mne, vraví Pán 
zástupov a obrátim sa i ja k vám, vraví Pán zástupov." 
(J. Kráľ. 1. 3.): „Ak sa celým srdcom obraciate k Pánovi, 
odstráňte zprostred seba cudzích bohov a pripravte svo-
je srdcia Pánovi a slúžte jemu samému; i vyslobodí vás". 
(2id. 11. 6.): „Kto pristupuje k Bohu, musí veriť, že je 
(Boh) a že tým, ktorí ho hľadajú, je odplatiteľom." 

Prvotný hriech zatemnil nám rozum a slabou urobil 
našu vôľu. Obidvom týmto chorým vlohám milosť po-
skytuje liek. Duchovnému životu je milosť tým, čím je 
s i n e prírode. Slnce osvecuje telesá oblohy nebeskej a 
má na ne aj príťažlivý vplyv, keďže je ich stredom, preto 
kolujú okolo neho. A j Boh poskytuje svetlo rozumu a 
príťažlivé vplýva na vôľu. Veď aj láska k matke pochá-
dza nielea. ztadiaľ, že umom uznávame dakoho za svoju 
matku, ale i ztadiaľ poslúchame aj osteň do srdca vra-
zený. A j Boh nielen preto chce byť milovaný od nás, že 
sme jeho deti, ale i preto, že nás k tomu srdce núti. Veď 
je Boh súhrnom všetkého dobrého, teda milosťou pod-
porovaná duša celkom prirodzene hľadá Boha. Rozumom 
poznáme, vôľou skúsime Boha, ktorý takto obidve tieto 
vlohy priťahuje k sebe. — Čím väčšie svetlo horí v izbe, 
tým lepšie sa dá vidieť špina, a tým viac sme nútení tú 
špinu odstrániť. Podobne čím dokonalejšie osvieti milosť 
náš rozum, tým lepšie poznáme svoje duchovné vady, 
ktoré nás vzdiaľujú od Boha, a tým viac sa usilujeme tie 
vady odstrániť a k Bohu sa dostať. — Nikto nemôže vi-
dieť, zakiaľ nevýjde a nénastane deň, bez tohoto ani tie 
najbystrejšie oči nám nič neosožia, keďže všetko, čo sa 
dá vidieť, pochádza od svetla. Podobne aj milosť Božia 
(všetko duchovné) musí predísť našu činnosť, veď vyššiu 
hodnotu len tak dostane naša viera a dobré skutky, 
ak sú predídené milosťou. — Keď slnce svieti na vodu, 
bez prekážky ju preniká; každá jej kvapka sa skveje 
jasnosťou. Teito vode má byť podobné naše srdce, nemá 
sa protiviť lúčom milosti Božej, ktorú vždy má ochotne 
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vítať. Blažený ten človek, ktorého srdce je tak podobné 
vode, že je každá kvapka jeho krvi preniknutá milosťou 
Božou. — Keď výjde slnce, zatemnia sa mesiac i hviez-
dy, stratia utešenú jasnosť, ktorá pred chvíľou bola .ob-
divovaná. Podobne účinkuje aj milosť, keď do duše 
vnikne. Premenené a temné nám prichádza všetko, čo 
nám predtým bolo milé; nie je nám už vzácne, čo sme 
prv obdivovali, ba si toho ani nevšímame. Milosť celkom 
oslávi človeka. — Rúcho nás chráni proti zime a horú-
čave, tak i milosť je ochranným rúchom duše proti vše-
možným nehodám. — Žeravé železo dostane vlastnosť 
ohňa, ktorý svieti a páli; podobne aj posväcujúcou mi-
losťou ozdobený človek sťa by bol účastný božskej pri-
rodzenosti. — Jeden dobrosrdečný kráľ našiel v priekope 
ležať muža vredami pokrytého; nezdráhal sa liekom vre-
dy odstrániť a muža zachovať: podobne nakladá aj Boh 
s pokolením ľudským. Vymyl a zacelil mu rany duše a 
prijal ho do lona svojej lásky. 

* * 

Spravodlivého človeka z b a v í m i l o s t i B o ž e j 
s m r t e ľ n ý h r i e c h , čo vysvitá aj zo sv. Písma. (Mojž. 
V. 32, 20.): „Skryjem svoju tvár pred nimi, a podívam sa 
ich konaniu, lebo sú to pokolenia prevrátené, a neverné 
deti." (Ef. 18. 20. 24.): „Duša, ktorá zhreší, tá zomrie . . . 
Spravodlivosť spravodlivého bude na ňom; a bezbožnosť 
bezbožného bude na ňom. . . A le ak by sa spravodli-
vý odvrátil od spravodlivosti svojej, a spáchal by ne-
pravosť podľa všetkých ohavností, ktoré pácha bezbož-
ný, či má žiť? Na nijaké spravodlivosti jeho, ktoré konal, 
nebude pamätované, ale pre svoje prestúpenie... a pre 
svoj hriech . . . preto zomrie." (Ezech. 33, 12.): „Spravodli-
vosť spravodlivého neochráni ten deň, v ktorýkoľvek 
zhreší a bezbožnosť bezbožného neuškodí mu v ten deň, 
v ktorýkoľvek sa obráti od bezbožnosti svojej; ale ani 
spravodlivý nebude môcť žiť v spravodlivosti svojej v ten 
deň, v ktorýkoľvek by zhrešil. Ak spravodlivý bude 
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páchať nepravosť, všetky jeho spravodlivosti dané budú 
do zapomenutia a pre nepravosti, ktoré urobil, zomrie. 
(Sir. 2, 16.): „Beda tým, ktorí stratili trpezlivosť a ktorí 
opustili cesty rovné a schýlili sa na cesty zlé." (2id. 6, 4.): 
„Nemožné je, aby tí, ktorí sú raz osvietení, a okúsili ne-
beský dar a účastnými sa stali Ducha svätého . . . a predsa 
odpadli, — zasa sa obnovili k pokániu, keďže si znovu 
križujú a na posmech majú Syna Božieho." 

Proti strate milosti Božej, zakial sme na zemi, nikto 
nie je istý. Asi tretina anjelov zhrešila a bola vrhnutá do 
pekla. Milosť Božiu ťažkým hriechom stratili: prarodičia 
naši, kráľovia: Šaul, Dávid, Šalamon; z apoštolov Peter, 
Judáš. A preto vždy treba pamätať na výstrahu sv. Pavla 
(I. Kor. 10, 12.): „Kto sa nazdáva, že stojí, nech dáva po-
zor, aby nepadol." 

Ako dym vyženie včely; ako nepríjemný smrad vyže-
nie čistých holubov: iak vyháňa od nás hriech Ducha 
sv. a anjela strážcu i s posväcujúcou milosťou... Čím je 
ľadovec pre úrodu, tým je hriech pre dušu . . . Sv. Ján 
nazýva veľkého hriešnika mŕtvolou.. . Ako sadza zoha-
ví tvár; tak, zoškliví hriech našu dušu.. . Vznešene, nád-
herne oblečené, šperkami bohato ozdobené dievča padlo 
do smradľavej kaluže; aká to premena! A hľa, to je len 
slabý obraz tej prežalostnej premeny, ktorú v duši spô-
sobí smrteľný hriech. 

Živo líčia aj sv. otcovia veľké nešťastie spravodlivé-
ho človeka, ktorý spácha smrteľný hriech . . . Dľa sv. Am-
bróza nešťastné je svedomie, pobúrené ťažkým hriechom, 
veď už nie je príbytkom Božím, lebo diabol panuje nad 
ním. To nešťastie nedalo by sa ani morom slz dostatočne 
oplakať. Keď mešká liek pokánia, opustí ho svetlo, tma 
zaľahne naňho, stratí všetku krásu, naplnený je trpko-
sťou, stratí život, nájde smrť. Keď naši prarodičia jedením 
z ovocia zakázaného zhrešili, hneď zbadali, že sú nahí. 
Teda keď kto smrteľne zhreší, stratí jeho duša rúcho po-
sväcujúcej milosti; tam stojí jeho duša v biednej naho-
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te, zakrýva sa listím márnej omluvy a prázdnych luhanín, 
aby bola pred ľuďmi skrytá jej podlá ohavnosť. Sv. To-
máš Akv. píše: Hriech zničí duševnú krásu, čiže posv. mi-
losť. Následkom hriechu ztratí človek dvojnásobnú hod-
nosť: svoju hlavnú hodnosť, že je dieťaťom Božím, a svo-
ju riadnu hodnosť, že je nevinný. Podľa sv. Jána ZL, keď 
žijeme nečiste, milosť nám neslúži veľmi k spaseniu; ba 
naopak, keďže sa človek vráti ku hriechu po tak veľkom 
dare, ešte ohavnejšia je jeho hriešnosť, a dar milosti len 
zväčšuje zatratenie. Čím väčšia bola totižto milosť, tým 
väčší bude aj trest, keď človek znovu zhreší . . . Sv. Am-
bróz nás napomína: Otvor oči, nešťastná duša, viď, čím 
si bola v stave posv. milosti a čím si teraz v stave hrieš-
nosti. Bola si snúbenicou Svrchovaného, chrámom živého 
Boha, vyvolenou nádobou, príbytkom večného Kráľa, 
bratom anjelov, dedičom neba. Ale to všetko už len bolo 
v stave posväcujúcej milosti. Prežalostne plakať by sa da-
lo nad náhlou zmenou. Snúbenec Boží stal sa priateľom 
diablovým, pelešou lotrov sa stal chrám Ducha sv.; sme-
tiskom sa stal príbytok večného Kráľa; brat anjelov stal 
sa druhom diablov. 

O v o c í m o s p r a v e d l i v e n i a sú d o b r é s k u t -
k y, čiže ctnostný život. A len taký život môže rátať u 
Boha na odmenu. (Sir. 16, 15.): „Každý skutok milosrden-
stva pripraví každému miesto podľa jeho zásluh a podľa 
rozumnosti jeho života." (18—22.) „Neprestávaj nikdy 
modliť sa a neostíchaj sa až do smrti ospravedlňovať, le-
bo odplata Božia trvá na veky." (Ez. 18, 9.): „Kto dľa pri-
kázaní mojich chodí a súdy moje zachováva, aby konal 
pravdu, ten je spravodlivý, nech žije, hovorí Pán Boh." 
(Ef. 2—10.) „Sme jeho (Božím) dielom, stvorení v Kristu 
Ježišovi na dobré skutky, ktoré pripravil Boh, aby sme v 
nich žili." 

Viďme to v podobenstve. Istý otec bol veľmi zadĺže-
ný. Už tak stála vec, že i s manželkou a deťmi bude pre-
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daný za otroka. Ä le našiel sa štedre milosrdný boháč, 
ktorý mu odovzdal poukážku pre svoju vlastnú poklad-
nicu; v smysle splnomocňujúcej poukážky malo mu byť 
u pokladni vyplatené za každý halier sto zlatých duká-
tov; ten chudák zpeňažil všatko čo mal, previedol záme-
nu peňazí a zachoval seba i celú rodinu svoju. A j posvä-
cujúca milosť je takou poukážkou, v smysle ktorej ne-
konečne milosrdný Boh v stotisícnásobnej hodnote pre-
vezme naše dobré skutky, pomocou ktorých, ak dobre 
šafárime, vopred sa môžeme vymeniť nielen z otroctva 
hriechu, ale aj z jazera hrozných očistcových múk, ktoré 
by sme museli ináče na druhom svete pretrpieť. Teda hod-
nota dobrých skutkov našich veľmi sa dvíha skrze posv. 
milosť. 

Čo hovoria sv. otcovia o ovocí milosti Božej? Dľa sv. 
Augustína koreňom je láska, ovocím sú dobré skutky, 
ktoré konáme. Dľa sv. Rehora N. ctnosť je nielen šted-
rým darom Božím, ale aj ovocím našej usilovnosti... Po-
dľa sv. Jána Zl. ozdobou duše je miernosť, skromnosť, 
štedrosť, láska k Bohu a bližnému, zachovanie prikázaní, 
poslušnosť, spravodlivosť, úprimná kajúcnosť. Špatné te-
lo nemôže sa stať krásnym. Ale s dušou je to naopak; 
špatná (hriešna) duša môže sa stať krásnou. Ošklivá bola 
duša Šavlova, zakiaľ prenasledoval a opovrhoval Ježiša, 
ale akou krásnou sa stala jeho duša, keď sa stal sv. Pav-
lom a najhorlivejším apoštolom Pána Ježiša. Však on 
sám soznáva, že dobrý boj bo jova l . . . Lotor Dizmas hro-
zne ohavnú dušu musel mať, keďže vraždil, ozbíjal, hro-
zné nepravosti celkom beztrestne páchal. Ale hľa, obrá-
til sa k Bohu, odprosil a bránil na kríži visiaceho Spasite-
ľa, ktorý sám vydal zreteľné svedoctvo o kráse jeho du-
še týmito slovami: Veru, povedám, ešte dnes budeš so 
mnou v raji! 

Aby sa však naše dobré skutky Bohu ľúbily, musia 
byť konané v stave posväcujúcej milosti, ači naše svedo-
mie nesmie byt zaškvrnené ani jedným smrteľným hrie-
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chom. Keby sme hosťovi predložili tie na'jznameniTejšie 
pokrmy v špinavých nádobách, z ohavnej a smradľavej 
bariny vytiahnutých, ten hosť by pohŕdol jedlami, nie 
preto, že by boly v sebe plané, ale preto, že sú mu v oš-
klivých nádobách predložené. Ani naše dobré skutky 
(modlitba, pôst, almužna, sebazaprenie atď.) nemôžu sa 
páčiť Bohu, ak z nádoby hriešneho srdca pochádzajú. —• 
Istý zlostník zabil dobre vychovaného a veľmi počestné-
ho jediného syna veľkého boháča. A ten vrah bol taký 
bezočivý, že ani krv nesmyl so svojich rúk, a tak šiel 
pred toho boháča otca s tou prosbou, aby mu odpustil. 
Ten mu však povedal: Iď a srny najprv krv môjho syna 
s rúcha a rúk svojich, a tak pristúp pred mňa . . . A j hrieš-
nik je vrahom Syna Božieho, keďže jedine hriechy sú na 
príčine tomu, že Syn Boží musel byť umučený. A keď kto 
s hriešnym svedomým prichádza pred Boha, aby ho o 
dačo prosil: podobný je tomu vrahovi, ktorý sa odvážil 
s krvavými rukami žiadať odpustenie od nahnevaného a 
zarmúteného boháča otca. — 2e je to tak, cítili to aj po-
hania svojím prírodným rozumom. Na istej lodi cestovalo 
viac roztopašných chalanov pohanských, ktorých reči 
boly diabolsko-ohavné. Naraz vzniklo hrozné vlnobitie 
morské, ktoré im hrozilo zahynutím. Tí sa naľakali a na 
hlas sa utiekali o pomoc a ochranu ku svojim pohanským 
bohom. Jeden vážny starec im však povedal: Mlčte a u-
kryte sa, aby vás nezbadali vaši bohovia a nepomstili 
sa na nás všetkých. 

Záverok. 

Z toho, čo bolo povedané, nenasleduje to, aby hrieš-
nik nečmil dobre. A j hriešnik môže dobré skutky konať, 
lenže nemôže nimi nebo si zaslúžiť. Teda v hriešnom sta-
ve konané skutky nie sú zbytočné, tým menej zlé; veď 
môžeme aimi nakloniť Boha k milosrdenstvu, aby nám do-
prial tej milosti, že by sme mohli pokánie činiť. Ba dakedy 
aj dočasné pokuty odvráti hriešnik od seba dobrými skut-
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kami. — Potrebné je povšimnúť si vážne napomenutia 
Ducha sv. (Ezech. 18, 24.): „Jestliže by sa spravodlivý od-
vrátil od spravodlivosti svojej, a páchal by nepravosť . .., 
pre hriech, ktorý páchal, zomrie." (Tob. 12, 9.): „Dobrá je 
modlitba s pôstom a almužnou, lepšia, nežli nakopiť po-
klady zlata. Almužna vyslobodzuje zo smrti, očisťuje 
hriechy a dáva nám nájsť milosrdenstvo a život večný . . . " 
Nabuchodonozor kráľ nemilosrdne si podmaňoval sveí. 
Ubiedené národy medzi žalostným plačom volaly k nebu 
o pomstu. Keď bola miera naplnená, Boh mu zvestoval 
hrozný trest, spolu však aj toto mu odkázal skrze proro-
ka Daniela (4, 24.): „Vykupuj hriechy svoje almužnami a 
nepravosti svoje milosrdenstvom nad chudobnými; azda 
odpustí Boh hriechy tvoje." Teda vidieť z uvedených slov, 
že dobré skutky aj v hriešnom stave konané môžu byť 
do istej miery osožné. Zkúsil to aj kráľ Manasses (Paral. 
II. 33, 12), ktorý, keď bol do zajatia odvedený a „bol v 
úzkosti, modlil sa k Pánu, Bohu svojmu; a činil veľké po-
kánie pred Bohom otcov svojich. A modlil sa mu a prosil 
ho úpenlive, a Boh vyslyšal jeho modlitbu a uviedol ho 
zasa do Jeruzalema do jeho kráľovstva, a poznal Manas-
ses, že sám Pán je Bohom." — Židovský kráľ Achab ne-
spravodlivé vzal Nabotovi jeho vinicu. Boh dopustil veľ-
ké tresty na neho a jeho bezbožnú manželku, ktorá ho 
priviedla k modlárstvu. Hriešny Achab robil pokánie, roz-
trhol si rúcho, vrecom sa zaodial, postil sa, vo vreci le-
žal, so sklopenou hlavou chodil. A Boh povedal Eliášovi 
prorokovi (Kráľ. III. 21, 27.): „Či si nevidel, ako sa A'-
chab ponížil predo mnou? Keďže sa tak ponížil k vôli 
mne, za jeho dňov neuvediem zlé, ale za dňov jeho syna 
uvediem zlé na jehc dom." 

Teda robme dobré skutky, keby sme aj hriešni boli; 
nadovšetko /šak vážme si stav milosti, chráňme sa hrie-
chu viac, ako najväčšej nehody. A keby sme dosť ne-
šťastní boli, ťažkým hriechom zmámiť veľký dar posvä-
cujúcej milosti, ponáhľajme sa platným pokáním túto o-
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sudnú chybu čím skorej napraviť. Veľkú váhu klaclme aj 
na to, aby sme častou a vrúcnou modlitbou, pôstom, al-
mužnou, užívaním sv. sviatostí čím hojnejšej pomocnej 
milosti dostali, ktorá je nám tak potrebná, ako voda mly-
nu, ako benzin stroju, ako záprah vozu. Naša šľachetná 
snaha podporovaná milosťou Božou odstráni všetky pre-
kážky, použije všetky potrebné prostriedky, aby bol náš 
život Bohu milý, naša smrť tichá a pokojné, naša večnosť 
v lone Božieho milosrdenstva blažená. 



O sviatostiach. 

Sviatosti sú od Krista Pána ustanovené viditeľné 
znaky, ktorými nám Boh udeľuje neviditeľnú milosť a 
vnútorné posvätenie. Preto sa udeľuje neviditeľná mi-
losť viditeľnými znakmi, aby sme vedeli či a kedy sme 
prijali sviatosť. Tieto znaky nielen znamenajú, ale aj 
udeľujú milosť, ak jej nestaváme prekážku do cesty. Bez 
tela by sme boli duchmi podobnými anjelom, a vtedy 
by nám Boh udeľoval svoje dary bez viditeľných znakov. 
Lenže my pozostávame z tela a duše, preto nám Boh ude-
ľuje duchovnú milosť viditeľnými znakmi, aké aj Pán 
Ježiš užíval na zemi, keď ľuďom pomáhal, ku pr. slep-
covi blatom namazal oči. 

Pán Ježiš ustanovil sedem sviatostí. Tieto sú: Krst, 
birmovanie, sviatosť oltárna, pokánie, posledné pomaza-
nie, posvätenie kňažstva, stav manželský. Dve sviatosti 
sú mŕtvych, a síce krát a pokánie, lebo aj duševne 
mŕtvy, to jest v ťažkom Miechu postavený kresťan ich 
môže prijať, aby dostal posväcujúcu milosť. Ostatných päť 
sviatostí: birmovanie, sviatosť oltárna, posledné pomaza-
nie, posvätenie kňažstva a stav manželský sú sviatosti 
živých, to jest kto ich chce prijať, musí byť duševne živý, 
teda na duši nesmie mať ťažkého hriechu. Tri sviatosti 
dajú sa len raz prijať v živote kresťana-katoiíka, a síce 
krst, birmovanie a posvätenie kňažstva. Pri krste dostane 
duša človeka nezmazateľný znak, že je dieťaťom Božím; 
pri birmovke dostane znak nezmazateľný, že je bojov-
níkom Božím; pri posvätení kňažstva dostane nezmaza-
teľný znak, že je sluhom Božím. Modlitba, sväteniny tiež 
sprostredkujú milosť, nie sú však od Krista Pána ustano-
vené za sviatosti a nesprostredkujú bezprostredne posvä-
cujúcu, ale len pomáhajúcu milosť. 



Sviatosť pokánia. 

Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Tak aj Vyku-
piteľa potrebovali hriešnici, a nie spravodliví, aby sa 
mohli dostať do neba. Do neba vedú dve cesty: cesta 
nevinnosti a cesta pokánia. Kto po krste spáchal čo len 
jeden hriech, musí nastúpiť cestu pokánia, aby svoju 
hriešnu dušu očistil, lebo do neba nemôže sa dostať nič 
nečistého. 

Keď mali mať jezuiti sv. misie v španielskej Coimbre, 
rozniesla sa zvesť, že sa tam dravé obludy zjavujú. Boly 
to ohavné obludy rozličných ťažkých hriechov, ktoré 
mali zničiť prichádzajúci pátri. Aby sa to mohlo stať, 
potrebná je spolupráca kajúceho hriešnika, ktorý musí 
pokánie činiť. K tomu nás vzbudzuje aj Duch svätý, ústa-
mi syna Sirachovho: „Dokiaľ si živý, skusuj dušu svoju: 
a čo by jej bolo zlé, toho (hriechu) jej nevydáva j . . . 
Odvráť sa od hriechu... A od každej nepravosti očisť 
svoje srdce." (Totižto pokáním.) Keď loď stroskotá a 
cestujúci padnú do mora, šťastlivý je ten, kto sa môže 
chytiť brvna alebo plávajúcej dosky, ináčej by musel 
v mori zahynúť. A j hriešnik sa musí chytiť dosky po-
kánia — lebo loď jeho nevinnosti stroskotala — ak ne-
chce večne hynúť v mori pekelných múk. 

V hriechoch žiť je veľká ľahkomyseľnosť. Život člo-
veka visí akoby na nitke, ktorá sa môže každú chvíľu 
roztrhnúť. Veď každý deň zomrie vyše 80 tisíc ľudí. Starý 
musí, mladý môže. Proti smrtí nepoisťuje ani bohatstvo, 
ani zdravie, ani vek, ani veselosť života. Podľa slov Kri-
stových smrť prichádza nečakane, ako zlodej. Sám seba 
nemiluje, kto odkladá pokánie. Klinec tým ťažšie sa dá 
vytiahnuť, čím dlhšie je v dreve; človek tým ťažšie vy-
zdravie, čím dávnejšie je v chorobe; tým ťažšie zacho-
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váš rúcho, čím dlhšie trpíš v ňom mo^e. Teda hriešnikovi 
potrebné je čím skoršie, bez odkladania kájať sa. 

Keď Dávid šiel bojovať proti mocnému obrovi Goliá-
tovi, zabehol k potôčku, vzal si päť hladkých kamienkov, 
a tými premohol Goliáta. Ešte ťažšia úloha čaká na hrieš-
nika, keď chce pomocou pokánia zo svojho srdca vyhnať 
a premôcť diabla. A j hriešnik potrebuje k tomu päť hlad-
kých kamienkov, ktorými sú čiastky pokánia: spytova-
nie svedomia, žiaľ (ľútosť), predsavzatie, spoveď a za-
dosťučinenie. Pomocou Ducha sv. uvažujme o týchto 
veľavýznamných čiastkach sviatosti pokánia na spásu 
svojej duše. 

Spytovanie svedomia. 

Márne sú ľudské namáhania, keď ich nesprevádza 
božské požehnanie. Najmä v nadprírodnom živote platia 
siová Krista Pána, že bez neho nič nemožno urobiť, do-
cieliť. Preto je pred pokáním bezpodmienečne potrebné 
vrúcnou modlitbou žiadať od Boha pomoc. V tmavej izbe 
nemožno hľadať stratené predmety. Od slepej a predpo-
jatej sebalásky aj naše srdce je tmavou miestnosťou, 
ktorú musí milosť Božia osvetliť, aby sme videli tam sa 
nachádzajúce hriechy. A j naša pamäť je podobná starej, 
deravej riečici; na mnohé hriechy, hoci sme ich isto 
spáchali, sa nepamätáme, ale Boh si ich zapamätal. Pri 
poslednom súde prednesie sa kniha, v ktorej je všetko 
napísané, aj to, prečo bude človek súdený. 

Hospodársky správca dal vyberať obilie z jamy, nad 
ktorou stál s ceruzou a zápisnou knižtičkou. Naraz sluha 
prestal vyberať obilie. Správca mu povie: „Len ďalej, 
Miško!" — „Prosím, veď tu už niet ničoho." — „Akoby 
nebolo! Veď v knižke mám toho viacej zapísané." —• 
„V knižke môžu mať, ale v jame už ničoho niet!" — 

Hriešnik nesmie tak pochodiť, aby jeho hriechy boly 
zapísané v knihe súdu Božieho, v pamäti by ich však ne-
mal. Teda nemožno dosť prízvukovať, ako veľmi je po- , 
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trebné prosiť láskavého Boha o jeho štedrú pomoc pred 
činením pokánia. 

Na ulici ležalo ťažké brvno, ktoré mal istý človek od-
niesť. Namáhal sa, ale nevládal. Unavený vzdychal, keby 
mu chcel dobrosrdečný človek pomôcť. Jeho vzdychy 
počul istý veľmi silný muž, ktorý podložil plece pod 
brvno hodne od konca, tak že tomu úbožiakovi ľahko 
bolo položiť si druhý koniec na plece a odniesť ťažké 
brvno pomocou dobráckeho a silného pomocníka. 

Najmä v ťažkých hriechoch postavenému človekovi, 
ktorý azda už niekoľko rokov nebol na spovedi, veľmi 
ťažko je pokánie robiť. Preto má vrúcne vzdychať a s veľ-
kou horlivosťou prosiť Pána Boha, aby mu prišiel na po-
moc, a s pomocou Božou celkom ľahko sa možno kajať, 
bez Boha však bolo by to nemožné. 

Potom treba s dôkladnou svedomitosfou spytoval 
svedomie, čiže vážne rozmýšľať nad tým, aké hriechy 
sme spáchali. Sv. Pavel hovorí: „Nech človek skúša sám 
seba a takto nech jie z tohoto chleba . (I. Kor. 11. 28). 

Kardinál Fachonetti sv. Jozefovi Kupertovi poslal list 
po svojom sluhovi. Keď sv. Jozef list prevzal, ostrým, skú-
šajúcim zrakom hľadel na sluhu, potom však takto pre-
hovoril: „Ty slúžiš u veľkého pána, a jednako s takouto 
zašpinenou tvárou chodíš? Iď a umy sa!' — Zahanbený 
sluha odišiel, pozrel sa do zrkadla, ale na svojej tvári 
nevidel špiny. Rozmýšľal, i prišlo mu na um, že nedávno 
upadol do smilstva. Svätý muž zaiste túto špinu videl 
na jeho duši. I vrátil sa k svätcovi s poníženou prosbou, 
aby ho vyspovedal. Po spovedi svätec ho prepustil s tý-
mito slovami: „Iď, teraz si už čistý, smele môžeš prísť 
pred svojho pána!" 

Kresťan slúži ešte vznešenejšiemu Pánovi, samému 
Bohu. Či je teda slušné, že chodí hriechami zašpinenou 
dušou pred Bohom, azda ešte i do kostola? Má sa umyť 
v kúpeli sv. pokánia, aby mohol stáť pred oltárom Božim 
bez hryzenia svedomia. Veď hrozný osud čaká na člo-
3 Nebeská rosa 
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veka, keby zomrel so špinavou dušou. Anjeli len jedon 
hriech spáchali a s neba boli shodeni do pekla; prarodičia 
len jedon hriech spáchali, a boli vyhnatí z raja; JudášJ 
len raz predal a zradil Krista Pána, a hoci bol apoštolom,j 
zúfal si. Teda človek musí skúšať sám seba, t. j. svoje; 
svedomie. 

Jezuita Paschler bol spovedníkom v rímskej nemoc-] 
nici k Duchu svätému. Raz ho náhle zavolali ku choré-
mu. Ťažko chorý kývol pátrovi a začal hovoriť: „Otče,! 
rád by som sa spovedal a prijímal. Prijmite ma do kato-| 
lickej Cirkvi. Kedykoľvek som vošiel tu v Ríme do ko-i 
stola, vždy som počul vnútorný hlas: Prví kresťania boli 
katolíci, pravdumilujúci kresťan nemôže ostávať evan-l 
jelikom. Videl som tu v nemocnici, ako pokojne • a bla-j 
žene zomierajú katolíci sviatosťami zaopatrení. Preukáž-! 
te mi to milosrdenstvo; prijmite ma do Cirkvi!" Žiadosť! 
sa mu splnila. Sviatosťami zaopatrený opätoval pred] 
smrťou: Verím v kat. cirkev, svätých obcovanie, hrie-j 
chov odpustenie! A jeho posledné slová boly: Blaženýl 
som, že umieram ako katolík! — Tento inoverec opustili 
svoju vieru, stal sa katolíkom, aby mohol vo sviatosti po-I 
kánia očistiť svoju dušu a tak sa odobrať na vefcnosť: a ty,a 
ktorý si dieťaťom Cirkvi Kristovej od krstu, nepovažu-j 
ješ za potrebné pristupovať ku sviatosti pokánia? 

Lenže človek len tak môže svoje hriechy oľutovať, 
ľútostivé vyznať a odvrátiť sa od nich, ak ich pozná, čo 
sa len tak môže stať, že po vrúcnej modlitbe vážne a 
svedomite rozmýšľa nad tým, akými hriechami a ako i 
často obrazil dobrého Boha? Keď chce lekár ranu zahojiť I 
a zaceliť, bezohľadne ju skúma dlhou ihlou. A j hriešnik I 
ihlou svojho rozumu neúprosne a bezohľadne má skúmať I 
rany svojej duše. Kto má ťažké hriechy a pre povrchné! 
a nedbanlivé spytovanie svedomia by nevyznal ťažký I 
hriech, hoci by sa chcel úprimne spovedať, jeho spovedi 
by nebola spásonosná. A keď dom od základu musí byí I 
bedlive stavaný, tak aj pokánie počnúc od spytovania! 
svedomia musí byť svedomite vykonané. Veď Jonáš b:)l I 
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vyhodený z lodi, aby nestroskotala, tak aj každý ťažký 
hriech má byť vyhodený z duše, aby duša bola za-
chovaná od večnej priepasti. To sa však len tak môže 
stať, ak poznáme svoje hriechy. A j spytovanie svedomia 
vyžaduje istý poriadok, podľa ktorého treba pokračo-
vať v otázkach, Teda spytuj sa seba: Kedy a či som do-
bre, úprimne vykonal poslednú spoveď? Či som úprimne 
vyznal svoje ťažké hriechy aj ich počet? Či som sa ne-
bál, nehanbil ťažký hriech vyznať? Či som vykonal ulo-
ženú pokutu? Či som nepochyboval o predmetoch viery? 
Či som nepočúval rád neverecké reči, nečítal neverecké 
knihy, nepodporoval bezbožnú tlač? Či som nehovel po-
vere, čarodejníctvu, či som nezúfal, či som nezhrešil opo-
vážlivosťou proti milosrdenstvu Božiemu? — Či som ne-
bral meno Božie nadarmo, či som sa nerúhal Bohu, svä-
tým, svätým veciam; či som neposmieval sväté veci, cir-
kevné obrady? Či som neprisahal ľahkomyseľne, faloš-
ne, hriešne? Či som nezrušil prísahu alebo sľub? — Či 
som bez vážnej príčiny nezanedbal sv. omšu v dni za-
svätené, či som nekonal ťažkú prácu? Či som nepoškvr-
nil sväté dni nemiernosťou, hriešnou výstupnosťou? — 
Či som ťažko nezarmucoval rodičov, predstavených, naj-
bližších príbuzných? Či som nebol nemilosrdný, tvrdý a 
bezcitný voči rodičom? — Či som neuškodil bližnému na 
tele, alebo na duši hnevom, pomstou, závisťou alebo po-
horšením? — Či som nemyslel, nežiadal, nehovoril, nero-
bil (sám, alebo s inými), nepočúval smilné ohavnosti? Či 
som sa nedíval na chlipné predmety? 

Smilstvo škodí duši, ale i telu. Pre hriechy smilstva 
je najviac ľudí zatratené. Smilstvo vychováva samo-
vrahov. Smilstvo naplňuje nemocnice. Pre smilstvo bol 
Pán Ježiš obnažený a bičovaný. Tento ohavný hriech 
pošpiní nielen dušu, ale aj celé telo, všetky smysly 
nášho tela. Hrozné sú následky tohoto hriechu. Roku 
1857. v kameňolome pri Paríži našli robotníci dolá-
manú ženu. V jej vrecku bola ceduľa s týmto obsahom: 
..Mám 35 rokov. V Paríži som bola krásavica, mala som 
3* 



svoj dom, veľa sluhov. Hrozná choroba ma olúpia o krá-
su; aj hmotne som prišla na mizinu. 2ila som z milo-
srdenstva dobrých ľudí. Z nemocnice som išla do nemoc-
nice, ale nikde ma netrpeli dlho, lebo moja choroba sa 
nedala vyliečiť. Predvčerom ma vyhnali z nemocnice. 
Nemala som sa kam podieť. Skočila som do tejto prie-
pasti, aby som sa oslobodila od telesnej biedy. Keď náj-
dete moju mŕtvolu, modlite sa za mňa! . . . " Teda radšej 
zomrieť, ako hriech smilstva spáchať . . . — Nesmieme ni-
koho nespravodlivo poškodiť krádežou, škodárstvom, 
podvodom, falošnou váhou, nesvedomitou prácou. Zaká-
zaná je aj závisť, lakomstvo, nemilosrdná skúposť. — 
Hriechom je aj lož, klebetárstvo, nadávanie, ohováranie. 
— Ba prikázané je zachovať pôsty (a zdržanlivosť), zdr-
žovať sa v zapovedaný čas verejných tanečných zábav 
a treba sa aspoň do roka vyspovedať a prijímať v dobe 
veľkonočnej. Pri smrteľnom hriechu treba udať aj vážne 
okolnosti a počet, čiže, koľko razy sme ho spáchali. Člo-
vek si môže v pamäť uviesť svoje hriechy aj týmito otáz-
kami: Ako som zhrešil vo dne, v noci, v izbe, na ulici, na 
dvore, v krčme, sám, v spoločnosti? Zapamätať si treba 
všetko, v čomlcoľvek nás obviňuje svedomie od samého 
detinstva. Veľmi nešťastnú hodinu smrti si pripravuje, 
kto povrchne spytuje svoje svedomie. Ak sa nechceš raz 
báť súdu Božieho, veľmi ti musí záležať na spytovaní 
svedomia. 

Aby nám táto veľmi dôležitá úloha nepadla ťažko, 
spytujme každý deň večer svoje svedomie, a to podľa 
rady sv. Frant. Sal. takto: Ďakujme Bohu, že nás v mi-
nulý deň zachoval. Premyslíme dobre všetky čiastky dňa, 
s kým, s čím a kde sme sa zaoberali? Ak sme spravili vo-
ľačo dobrého, za to ďakujme Bohu. Ak sme spáchali ne-
jaký hriech, alebo sme boli leniví v povinnostiach, oľu-
tujme to z lásky k Bohu, sľúbme Bohu polepšiť sa a čí 
skorej vyspovedať sa . . . Dobre je myslieť aj večer: azda 
toto bude moja posledná noc; a ráno, azda toto bude po 
sledný deň môjho ž ivo ta . . . Odporúčajme svoju dušu a 
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telo rodičov, príbuzných, svoju Cirkev a vlasf do ochra-
ny nebešianov, aby ícn prímluvou Boh odvrátil od nás 
všetku nehodu. Večerná modlitba by mala byť vždy spo-
jená so spytovaním svedomia, vtedy by nám nebolo 
ťažké spytovanie svedomia ku sv. spovedi potrebné, hoci 
by sme sa nemali ľakať ani tej najťažšej veci, keď je reč 
o večnej spáse nesmrteľnej duše. Täkéto každodenné 
spytovanie svedomia je nielen znamenitým hýbadlom 
duchovného života, ale aj výbornou prípravou na pokoj-
nú smrť. Sv. Pavel nás napomína, aby sme sa sami súdili; 
a vtedy sa nemusíme báť, že by nás sám Boh musel po 
smrti prísne súdiť. 

Pohan Seneca píše: Pred seba som si vzal, že sa každý 
deň budem skúmať. Večer je už svetlo zhasnuté; moji už 
tuho spia, a ja mám pred svojimi očami celý deň; uva-
žujem o všetkých svojich rečiach a skutkoch; nevyne-
chám nič, uvažujem o všetkom a hovorím: Hľaď, aby sa 
viacej nestalo toto, alebo tamto; aké chyby si zanechal 
dnes? Comu si vyhol? V akom ohľade si sa stal lepším? 
— Veľmi sa treba chrániť sebaklamu. Sebaláska zaslepí 
človeka, aby nezbadal a nevšimol si svoje milé hriechy. 
Sú chorí, ktorí ani pred sebou, ani pred inými nechcú 
doznať svoju nebezpečnú chorobu; podobne aj hriešnik, 
ktorý povrchne skúma svoje svedomie, zdráha sa doznať, 
že stav jeho duše je nebezpečný. Musí striasť so seba 
sebaklam, lebo ináč nebude čisto vidieť svoje hriechy; 
tak ako slepo milujúca matka nevidí chyby svojho die-
ťaťa, ba azda ešte i za dobré vlastnosti považuje jeho 
hrubé chyby a odporné poklesky. Sebaláskou omámený 
človek nechce uznať svoje viny; ospravedlňuje svoje po-
klesky, ba okrašľuje svoie hriechy. A preto pri spyto-
vaní svedomia preč so sebaláskou! Skúmajme sa tak prís-
ne, akoby sme si boli nepriateľom. Na nepriateľovi bed-
live hľadáme a chytro zbadáme každú chybu — podobne 
sa máme chovať i k sebe samým. —- Keď sa človek chce 
pravotiť, poshovára sa so svojím zástupcom; prečíta sa 
pravotný spis, uvažujú sa všetky slová a vety. Tak aj pri 
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sostavení účtov prehliadnu sa všetky knihy; a to trvá 
dni, týždne, ba azda aj celé mesiace. A naša nesmrteľná 
duša by nezaslúžila tú najväčšiu bedlivosť, usilovnosť a 
presnosť, keď chceme pred Bohom o jej stave účty složiť? 

K záveru poďme do záhrady Getsemanslcej, kde Spa-
siteľa hrozne trápi, veľká úzkosť; od veľkej bolesti krvou 
sa potí. Trpí tam dobrovoľne, z lásky 1c nám. Krvou sa 
potí, lebo predvída, že premnohým ľuďom márne budú 
jeho muky. Pre toto žalostné povedomie zvolal bolestne: 
Smutná je moja duša až do smrti! Predvidel, ako ľahko-
myseľne budú páchať veľké hriechy mnohí kresťania; 
ako povrchne, hriešnou plytkosťou budú sa mnohí chy-
stať ku sviatosti pokánia. My nechceme patriť medzi tých 
bezbožných nevďačníkov, ktorí sa vylučujú z láskyplné-
ho vykúpenia Kristovho. Pán Ježiš ako dobrý, milosrdný 
pastier s rozprestretými rukami visí na kríži, akoby chcel 
objať celý svet; objíme aj teba, keď budeš čistý od hrie-
chov; kájaj sa teda úprimným srdcom, aby si mohol cez 
celú večnosť oslavovať nekonečnú lásku milosrdného 
srdca Ježišovho s nevysloviteľnou radosťou. 

Ľútosť. (Žiaľ.) 

Dvaja hriešni ľudia vošla raz do jeruzalemského 
chrámu: farizej a mýtnik. Prvší považoval sa za spravod-
livého, pretiskol sa až do predku pred samý oltár; miesto 
poníženej modlitby chvastal sa, že je lepší od iných ľudí, 
hlasité pospomínal všetky svoje dobré skutky: dva razy 
sa postím týždenne, platím desatiny kňazom zo všetkého, 
viac robím, ako som povinný, teda som istý, že som vo 
veľkej milosti u Boha. — Ale ten úbohý mýtnik v pokor-
nom duchu pravdivej poníženosti ostal v tmavej časti 
kostola kľačať, nemal smelosti ani len oči svoje hore po-
zdvihnúť, ľútostivé bil sa v prsia a s vrúcnou poníženo-
sťou vzdychal k Bohu: „Bože, buď milostivý mne hrieš-
nemu." A pre toto rozdielne chovanie podľa Písma sv. sa 
stalo, že „sostúpil tento (mýtnik) ospravedlnený do svoj-
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ho domu, a nie ten (farizej); lebo každý, kto sa povyšuje, 
bude ponížený; a kto sa ponižuje, bude povýšený". Fa-
rizej zahaľoval, sebachválou zakrýval svoje hriechy a 
krehkosti, preto nebol ospravedlnený, kým mýtnika 
mrzely krivdy ním popáchané; prial si, aby sa ich nikdy 
nebol dopustil, preto bol ospravedlnený, Boh mu 
milosrdne odpustil jeho viny. — Mladšia sestra Kristov-
ho priateľa Lazara, menom Magdaléna bola isteže ne-
mravná hriešnica, Raz vrúcne počúvala kázeň Ježi-
šovu, ktorá ju tak dojala, že mu padla k nohám; a Ježiš 
jej povedat: „Odpúšťajú sa ti hriechy". Pán Ježiš však 
len vtedy jej odpustil hriechy, keď slzami kajúcej ľúto-
sti skropila mu nohy; teda keď naozaj s veľkou úprim-
nosťou ľutovala svoje hriechy. — Tvoje srdce je azda 
tvrdšie, tak že ti nevyhŕkne slza z oka; ale predsa 
môžeš v srdci pociťovať žiaľ a ľútosť, keď cítiš stud a zár-
mutok nad spáchanými hriechami. Kým sa nepohne 
srdce k žiaľu, zatiaľ niet odpustenia a prístupu k platne] 
spovedi. Lenže toto nie je bolesť tela, ale duše. Nie 
je potrebné ani to, aby sme túto bolesť a žiaľ cítili 
tak a slzami prejavovali, ako na pr. pri smrti rodičov a 
svojich najmilších, ale je potrebné, aby sa nám hriech 
viacej ošklivil, ako ten najodpornejší zemeplaz, ktorý 
sa nám vkradol pod rúcho. Viacej sa máme ľakať hriechu, 
ako tej najväčšej nehody, viac nás má mrzieť to, že nám 
duša zomrela, alebo ochorela pre hriech, ako aby sme 
ztratili to, čo je nám navzácnejšie a najmilšie, a ako ten 
najhroznejší trest a tie najstrašnejšie mukv. Kto má pra-
vú ľútosť, odhodlaný je nikdy viacej nijaký (aspoň ťaž-
ký) hriech spáchať. Dobrá ľútosť má takú silu, že hrieš-
nika — ktorý je biednym otrokom diabla, korisťou pe-
kla a ohavným nepriateľom dobrého Boha, — pretvorí 
v dediča neba, milé dieťa Božie a vzácneho priateľa toho 
najčistejšieho Ježiša, ktorý otvorene mohol povedať svo-
jim nepriateľom: kto z vás obviní ma z hriechu? K tom a 
však je potrebné, aby naša ľútosť bola vnútorná, — vše-
obecná a nadprírodná. Veľmi je potrebná čím vrúcnej-
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šia modlitba, aby sme mohli platnú a Bohu milú ľútosť 
vzbudiť v sebe nad spáchanými hriechami. 

1. Ľútosť má byť vnútorná. Istý vycvičený papagáj veľ-
mi často vyslovoval tieto slová: „Ľutujem za hriechy!" 
Ten papagáj mal ľútosť len zovnútornú; tie slová hovoril 
on len pyskom; a keďže nemyslel na to, čo hovorí, teda 
jeho ľútosť nebola v n ú t o r n á . (To isté sa dá povedať 
aj o gramafone.) Sv. Peter apoštol tri razy zaprel Krista 
Pána; svoju vinu si ľútostivé uvedomil a začal prežalo-
stne plakať. Jeho ľútosť bola vnútorná, lebo ho v srdci 
trápilo, že spáchal tak hrozný hriech; tak "vnútorná a 
mocná bola jeho ľútosť, že kedykoľvek si pomyslel 
na svoj hriech, vždy sa rozplakal a to trvalo až do jeho 
smrti. Podľa legendy na každom líci mal vyplakanú bráz-
du, ktorou mu tiekly kajúce slzy. Teda kto by len ústami 
hovoril: ľutujem za všetky svoje hriechy, bez toho, aby 
myslel na obsah týchto slov, toho ľútosť by nemala ceny. 
Keby tak niekto ťažko obrazil panovníka; potom by však 
zo strachu pred trestom smutnou tvárou povedal: Ve-
ličenstvo, však mi je len veľmi ľúto, že som vás obrazil1 

A panovník by vedel, že sa on len pretvaruje, že tieto 
slová má len na jazyku, ale v srdci nie, či by mu 
odpustil urážku? Tak ani Boh neodpustí hriešnikovi, keď 
len ústami'ľutuje, a nie aj srdcom. Zo srdca ľutovali naši 
prarodičia, kráľ Dávid, ľudia ninivskí, Zachej, Magdalé-
na, mýtnik, lotor Dizmas, Savel-Pavel; a preto bola ich 
ľútosť Bohu milá, a boli prijatí na milosť. 

Hriešny pomer prechovávala deva chudobnej vdovice 
s istým mládencom. Následok hriešnej známosti bol už vi-
diteľný. Mladík si vzal devu. Na svadbe bola matka ná-
padne smutná. Ktosi poznamenal, aké je to veľké šťastie, 
že sa jej dcéra mohla vydať tak bohato. Zarmútená vdova 
však odvetila: „Iď s takým šťastím, ktoré je ohavným 
hriechom kúpené. Radšej by som videla svoju dcéru v ruk-
vi ležať, ako sa mala stať bohatou gazdinou za cenu hrie-
chu.' Ak aj dcéra smýšľala podobne, jej ľútosť bola pravá, 
čiže vnútorná. Ak sa však tešila tomu, že pomocou hrie-
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chu sa vydala za zámožného, jej ľútosť pri spovedi nebola 
pravá, vnútorná, lebo sa jej neošklivil ten hriech, jej 
srdce nebolo preň žiaľom naplnené. (Slová sv. Blanky 
k jedinému synovi, malému Ľudovítovi). Keď teda slzv 
a slová ľ'.'tosti nejdú zo srdca, márne sa bije hriešnik 
v prsia. Tak ako ten f^ázej spácha nový hriech pokry-
tectva a zväčšuje hnev Boží. Teda kto sa vnútorne, čiže 
srdcom, odvráti od hriechu a obráti sa k Bohu, má ľútosť 
vnútornú. 

2. Ľútosť musí byť aj všeobecná, čiže ľútostivého 
hriešnika musia mrzieť všetky hriechy, aspoň ťažké, teda 
nielen tie, ktoré majú nepríjemné následky, ale aj tie, 
ktoré nám poskytly radosť a pôžitok. Veď každý ťažký 
hriech nás robí nepriateľmi Božími. A Boh nezakazuje len 
smilniť. ale aj zlorečiť, kradnúť, rúhať sa atď. Teda keby 
niekto mal znamenitú, vnútornú ľútosť, z ktorej by však 
vylúčil jeden jediný hriech, jeho ľútosť by mu nepomo-
hla, ani jeden hriech by nemal odpustený. Pohanský 
miestodržiteľ Chromác prosil sv. Sebastiana, aby ho spro-
stil veľmi trýzniaceho lúpania. Svätec mu to prisľúbil, 
ak zničí svoje modly. Chromác rozkázal sluhom, aby 
tak urobili, ale nevyzdravel. Vtedy mu povedal svätec: 
Iď domov a pozri, či tvoji sluhovia neušetrili niektorú 
modlu! A tak to aj bolo; keď aj táto bola zničená, Chro-
mác celkom vyzdravel. Tak aj my sa len vtedy môžeme 
z duševnej choroby (hriešnosti) vyliečiť, ak všetky hrie-
chy zničíme, rozdrúzgame kladivom pravdivej ľútosti. 
Keď Jozue, veliteľ židovského národa, dobyl mesto Je-
richo, istý Achan proti prísnemu zákazu ukoristil a skryl 
si niektoré vec,i, čím svolal trest Boží na seba. Podobne 
si priťahuje hnev a pomstu Božiu, kto skrýva niektoré 
obľúbené hriechy v svojom srdci a nechce sa ich spro-
stiť všeobecnou ľútosťou. A ako v dobe potopy sveta po-
vodeň zaplavila a zničila všetko, čo poškvrňovalo povrch 
zeme hriechom, tak že potom vzniklo nové čisté pokole-
nie, podobne aj ľútosť musí byť natoľko všeobecná, aby 
sprostila dušu všetkých hriechov, lebo len tak môžu 
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v srdci vzniknúť čisté ctnosti kresEanskej dokonalosti. 
K tomuto pobáda hriešnika aj Duch svätý (Ezech. 18. 21.): 
„Jestliže by bezbožný činil pokánie za v š e t k y h r i e -
c h y svo je . . . , žiť bude a nezomre', te(3a nestačí činiť 
pokánie len za niektoré hriechy.. . A zasa hovorí (Ezech. 
18. 28.): „Keď hriešnik vstúpi do seba a odvráti sa od 
v š e t k ý c h nepravostí svojich .. ., nezomre." 

_ 3. Konečne musí byť ľútosť nadprirodná, čiže ne-
stačí ľuovať za hriechy len pre ich prírodné zlé ná-
sledky, ale treba ľutovať z nadprírodných dôvodov a 
príčin za hriechy, totižto že sme nimi sratili milosť, nebo, 
zaslúžili peklo a obrazili najdobrotivejšieho Boha. Tieto 
nadprírodné pohnútky sú teda nad časnou prírodou a tý-
kajú sa Boha a nášho duševného spasenia. .. Keby bol 
niekto pre krádež uväznený, a hriech krádeže by ho len 
preto mrzel, že je väzňom; keby bol niekto pre korheľ-
stvo hroznými bolesťami trýznený a nebezpečne chorý, 
a hriechy nemiernosti by ho len preto mrzely, že veľa 
trpí a nebezpečne ochorel; keby niekto z pomsty nabil 
hnevníka, a preto by bol uväznený na rok a musel by 
z trestu 1000 Ks zaplatiť; a hriech pomsty a bitky len 
preto by ho mrzel, že ie žalárovaný a toľkú peňažnú po-
kutu musel zaplatiť — ľútosť týchto všetkých ľudí by bola 
len prírodná, teda márna a neplatná. Teda hriech nás má 
preto trápiť, že sme ním škodili svojej duši, Bohu ublížili, 
nebo stratili, peklo zaslúžili; takáto ľútosť je nadprirodná, 
platná a potrebná k odpusteniu hriechov. 

Aby sme čím istejšie a platne ľutovali za hriechy, uva-
žujme o hrozných následkoch hriechov. Keby nebo-
lo hriechu, nebolo by tej strašnej smrti, pre ktorú sa 
dostaneme do hrobu, kde zhnijeme, staneme sa ohavnou 
korisťou ošklivých červov. Istý pohanský tyran chcel 
ukrutne potrestať svojho protivníka: dal mu na chr-
bát priviazať mŕtvolu, ktorú musel vo dne v noci na sebe 
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maf; s ňou chodil, sedel, stál, jedol, spal, hoci hnila a 
smrdela. Takou ohavnou mŕtvolou pre dušu je hriechj na 
takú dušu Boh ani hľadieť nemôže. — Sláva v nebi je 
neopísateľná, preto aj svätý Pavel len toľko bol v stave 
o nej povedať, že oko nevidelo, ucho nepočulo, čo pri-
pravil Boh (v nebi) tým, ktorí ho úprimne milujú, A hľa, 
tejto nesmiernej blaženosti jediný hriech môže zbaviť 
človeka. Ezau predal svoj rodinný podiel a právo prvo-
rodenstva za misu varenej šošovice. Bola to veľké hlú-
posť; a keď si to rozmyslel, zúfale bedákal. A hrieš-
nik to robí ešte nerozumnejšie; prepasie právo na nebo, 
a za spáchaný hriech nemé ani toľko, ako je miska šo-
šovice; a to nebo je stratené nenahraditeľné, na veky. — 
Smrteľný hriech vrhá človeka do pekla, kde je stály 
smäd, hlad, trápny nenokoj, nq i dušu hrozne trýzniaci 
oheň: Keby niekomu len malíček ruky držali v horúcom 
ohni len 5 minút, svíjal by sa, zúfal by od bolesti. Ale 
v pekle horí celá duša. Po Doslednom súde aj celá duša 
bude horieť vždy a večne. A j ty by si sa tam už 
zúfale trápil, keby si bol zomrel po spáchaní prvého ťaž-
kého hriechu bez platnej ľútosti a dobrej spovedi. — Na 
kríži trpel najsvätejší, najnevinnejší, najčistejší Syn Boží, 
a trpel hrozne. A ktože ho mučil tak nemilosrdne? Hriech. 
Keby nebolo hriechu, nebolo by potrebné vykúpenie. Či 
možno teda nemať hriech v ošklivosti? Vo francúzskom 
meste Toulose žil veľmi skazený mladík, ktorý vyšiel raz 
do chotára a hrozne sa rúhal Bohu, proti ktorému vyta-
sil aí meč a vyzval Ho, aby ukázal, že má moc, aby ho 
zničil. Naraz mu prinesie vietor k nohám kus bie-
leho papiera, na ktorom bolo napísané: „Smiluj sa .iado 
mnou!" Mladík nemohol v prekvapení pochopiť, ako 
môže odpustenie ponúkať tak bezočive obrážaný Boh? 
Ľútosťou, nádeiou, láskou a dojatosťou bolo opanované 
jeho srdce; padol na kolená a oslavoval nepochopiteľné 
milosrdenstvo Božie. Pokánie činil a viedol Bohu milý 
život. Ten mladík, to 1e nevďačné pokolenie ľudské, biely 
pftp'er znr.mená Spasiteľa s neba na zem poslaného, kto-
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rý nás svojou drahou krvou vykúpil aby sme dôvery-
plne mohli volať k Bohu: „Smiluj sa nado mnou!" 

Otec šiel svojho syna vojaka navštíviť. V kasárni mu 
povedali, že stráži sklad pušného prachu. Otec šiel ta. 
Syn netušil nič a žiadal od neho heslo: otec však chcel 
milo prekvapiť syna, bez slova sa ponáhľal k synovi. Syn 
strelil, a otec mŕtvy klesol na zem. Keď syn zvedel, že 
svojho vlastného otca zastrelil, od veľkého žiaľu zošialel. 
A nás by to nebolelo, že sme svojimi hriechami muči'i, 
potupne na kríži usmrtili Syna Božieho, ktorý nás miluje 
väčšou láskou, ako všetci otcovia spolu môžu milovať 
svoje deti; a nie nevedome, ale vedome a svojvoľne sme 
boli k nemu tak hrozne mučiví? 

* • 

Konečne nadpňrodná, vnútorná, všeobecná, — teda 
Bohu milá Iútost je dokonalá a nedokonalá. 1. D o k o -
n a l e ľutujem za svoje hriechy pre Boha; čiže keď nás 
naše hriechy preto mrzia, že sme Boha, tú najvyššiu do-
brotu obrazili, Krista Pána zarmútili. Dokonalá ľú-
tosť vyviera z úprimnej lásky k Bohu, ktorý je tak štedre 
a milosrdne láskavý k nám. Takúto dokonalú ľútosť mal 
sv. Peter, ktorý preto oplakával cez celý život svoju ne-
vernosť, že svojho láskavého a dobrotivého Majstra, kto-
rého tak veľmi miloval, obrazil. 2. N e d o k o n a l e vte-
dy ľutujeme za hriechy, keď nás trápi to, že sme hriechom 
stratili milosť Božiu a nebo, zaslúžili sme peklo, očistec a 
iné tresty Božie; teda prameňom nedokonalej ľútosti je 
nadprírodná sebaláska, a nie láska k Bohu. Takú nedoko-
nalú lásku mal zpočiatku márnotratný syn, keď nastúpil 
cestu pokánia. 

Istý otec kázal trom synom ovocie oberať, a sľúbil 
im milý dar; keď by boli však leniví, pohrozil im trestom. 
Keď odišiel otec do mesta, chlapci sa najedli chutného 
ovocia a ľahli si do chládku, kde tuho spali, až ich zo-
budil predvečerom silný hlas nahnevaného otca. Sľú-
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bene nové šaty nedostali; ba potrestal ich otec, ktorý o J 
žiaľu dlhšiu dobu ani pozrieť nemohol na nich. Keď si 
chlapci večer ľahli, najstarší prehovoril: Bratia, veru 
veľmi ma trápi tá neposlušnosť a lenivosť, lebo som ňou 
prepásol tie nové šaty. Nato prehovoril mladší: A j mňa 
mrzí tá neposlušnosť preto, že ma otec zbil, modré klo-
básy mám po celom tele, a veru cítim aj veľkú bolesť. 
Konečne prehovoril najmladší: Čo ma po šatách, po bo-
lesti; mňa trápi najviac to, že som toho dobrého otca tak 
nahneval a zarmútil. Tí prvší dvaja mali nedokonalú ľú-
tosť; tento tretí však dokonalú. A ten otec oveľa väčšiu 
radosť má z dobroprajnej lásky svojho dieťaťa, ako zo 
sebeckej nálady svojho sluhu. Tak i Bohu je oveľa milšia 
dokonalá, ako nedokonalá ľútosť. 

Nejeden si myslí, že celkom isto sa dostane do neba, 
ak slyší v zasvätené dni sv. omšu, zachováva pôsty, užíva 
sv. sviatosti a vôbec vykonáva svoje kresťanské povin-
nosti. Takého názoru a presvedčenia bol aj istý mladík. 
Raz však veľmi ťažko ochorel. Mal hrozné videnie. Do 
jeho izby vkročili dvaja spanilí mladíci; jeden z nich 
mu podal knihu so slovami: Čítaj! Č í ta j ! . . . Mladík 
číta a presvedčil sa, že veľmi málo dobrých skutkov 
je v knihe zapísané. Tí čarokrásni dvaja mládenci si 
stali na bok, a prišlo veľa ohavných duchov, z ktorých 
jeden mu podal veľmi veľkú a ťažkú knihu, hovoriac: 
Čítaj! Čítaj! .. . Mladík čítal a presvedčil sa, že sú v kni-
he napísané mnohé ním spáchané hriechy, ktoré bez 
pravdivej ľútosti vyznával vo sv. spovedi, a preto ich 
nemal odpustené. A tí ohavní duchovia sa opýtali tých 
dvoch utešených mladíkov: Čo hľadáte tu, či neviete, že 
je on už celkom náš? Odvlečieme ho do priepasti!... 
Dvaja spanilí mladíci sa vzdialili: ohavní duchovia ostali 
tam. Naľakaný mladík prežalostne plakal a volal o po-
moc. Príbuzní a priatelia prišli a zavolali 1c nemu aj kňa-
za, aby ho vyspovedal. Oh však zúfale zastonal: Nemám 
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už času na spoveď, už ma celkom majú tí ohavni ducho-
via! Potom v hroznej úzkosti skonal.. . Teda od ľútosti 
veľa závisí; dokonalá ľútosť nahradí aj spoveď, ak nieto 
možnosti vyspovedať sa. Ale ľútosť ničím sa nedá na-
hradiť; a preto čím častejšje a úprimnejšie vzbudzujme 
aj mimo spoVedi v srdci zvlášť dokonalú ľútosť, aby sme 
takto stále boli poistení proti nešťastnému stavu hrieš-
nosti. 

Predsavzatie. 
Predsavzatím je silná vôľa: viacej nezhrešiť a život 

polepšiť. Pohanská modla Janus mala dve tváre, jedna 
hľadela dopredu a druhá nazad. Podobne má činiť aj ka-
júci kresťan:.tvárou žiaľu má hľadieť nazad, do svojej 
hriešnej minulosti; a tvárou nádeje, čiže silným odhod-
laním na polepšenie má hľadieť do budúcnosti ctnostného 
života. V minulosti vidí tmavé mračná smutnej hriešno-
sti; v budúcnosti vidí jasnú oblohu šľachetnej snahy, 
slúžiť len Bohu . . . Lenže mnohí kaiúci kresťania sú po-
dobní apoštolom v tej dobe, keď neboli ešte posilnení Du-
chom sv. Na hore Tábor V sprievode Eliáša a Mojžiša sláv-
nostne bol premenený Kristus Pán; a nebeskou slávou 
svojho Spasiteľa zvolal omámený' Peter: Pane, dobre je 
nám tu byť; spravme si tri stánky: Tebe jedon, Mojžišovi 
jedon a Eliášovi jedon! Tak dobre sa tam cítil, že navždy 
chcel tam ostať. Ale na Hore Olivovej, kde sa započalo 
prehorké umučenie Pána Ježiša, až dva razy zaspali apo-
štoli a nemali vôle bdieť s Ježišom; a konečne opustili 
Ježiša, rozišli sa. A j nejedon kajúci kresťan vytrvá 
verne pri Pánu Ježišovi v blaženej dobe pokoja a šťastia, 
ale keď treba proti pokušeniam tvrdo bojovať, za Ježiša 
trpieť, zaprieť sa, zdržovať sa sladkých pôžitkov, opustí 
svojho Spasiteľa, opusti cestu cťnosti a 2riekns sa vôle 
polepšenia. Vlk je údajne taký pažravý, že sa často vra-
cia na miesto koristi, kajúci kresťan šak po spovedi ne-
smie sa vracať na miesto svojej predošlej hHsšňbStl. Ba 
tak má robiť, ako 2idia v dobe Samuelovej. Keď Samuel 
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(pokarhal a prísne trestal Židov pre modloslužobníctvo, 
jtito do seba vstúpili, svoju ohavnú vinu oľutovali a pri-
nášanú vodu liali na zem, na znamenie toho, že ako tá 
voda vsiakne do zeme bez stopy, tak zmizhe aj ich mod-
loslužobníctvo bez stopy, čiže viac sa nezopakuje. Teda 
činením pokánia aj pokarhaný hriešnik má svojim hrie-
chom koniec urobiť bez stopy, čiže nesmie ich znovu 
páchať. V tomto smysle nás napopína prorok Ezechiel 
(18. 30. 31): „Obráťte sa a čiňte pokánie zá všetky ne-
pravosti svoje, a nebude vám ku právu vina. Odhod'te 
od seba všetky prestúpenia svoje, ktoré ste popáchali, 
a učiňte si nové srdce a nového ducha.. . obráťte sa a 
žite." Podľa sv. Izidora ten má pravdivú ľútosť, koho tak 
mrzia spáchané hriechy, že viacej do nich neupadne. 
A sv. Bernard volá (Sermo 2. in vig. Nativ.): Beda ti, ak 
zamýšľaš vrátiť sa ku svojej špine. Či veriš, že ti budú pri 
súde priateľmi anjeli, ktorých si zbavil tak túžobne čaka-
nej radosti? Pri pokšni sa tešili, že si sa oslobodil od 
pekla, čože bude vtedy, keď uvidia, že sa vraciaš od raja, 
v ktorom si už s jednou nohou bol. 

Svätí otcovia tvrdia, že márnotratný syn stratil nielen 
otcovské dedictvo, ale aj lásku Božiu a poctu ľudí. Teda 
stratil veľa. Ale jednu veľavýznamnú vec predsa zacho-
val v svojom srdci, asíce podľa sv. Augustína vieru a ná-
dej. Neohrožene dúfal v milosrdnej shovievavosti otco-
vej, že mu odpustí jeho nepravosti, a preto zvolal s veľ-
kou dôverou: Vstanem a pôjdem ku svojmu Otcovi. Ani 
kajúci kresťan nesmie klesať na mysli, keď vidí po spy-
tovaní svedomia veľké množstvo svojich hriechov, ale 
ich má úprimne oľutovať a nezlomnou nádejou dôve-
rovať v nesmiernom milosrdenstve božského Srdca Ježi-
šovho, že s milosťou Božou vytrvá na ceste polepšenia. 
Boh je nekonečne milosrdný, veď 120 rokov čakal na po-
kánie skazených ľudí pred potopou sveta. A j na pokánie 
Ninivečanov čakal 40 dní. A j Kainovi bol by odpustil, 
keby nebol zúfale zvolal: „Väčšia je moja nepravosť, ako 
aby som zasluhoval odpustenia!" 
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Boh je nielen mocný, ale aj milosrdný, a preto kajúci 
hriešnik bezpečne môže úfať, že jeho snaha za polepše-
ním mocnou podporou Božou bude štedre napomáhaná. 
Veď keď tak podivne pomohol Boh v telesných biedach 
Jozefovi Egyptskému, Zuzanne v zajatí, trom mládencom 
v ohnivej peci, Danielovi v lvej jame, uväznenému 
Petrovi, Jánovi vo vrelom oleji, tým nápadnejšie pod-
poruje k pokániu potrebné spásonosné predsavzatie. — 
Hriešnik má byť predovšetkým odhodlaný hriechov sa 
varovať, staré hriechy znovu nepáchať. Toto predsavza-
tie má byť p o d r o b n é . Povraz sa nedá roztrhnúť, ale 
rozvitý na nitky už áno. Do hlbokej pivnice nedá sa od-
razu skočiť, ale po jednom schode ľahko možno dolu sísť. 
Na vysokú povaľ nevyskočí človek, ale po rebríku 
ľahko sa ta dostane. Ani ten najsilnejší obor nepremôže 
naraz desať udatných mužov, ale po jednom ich ľahko 
zdolá. Podobne je to aj s hriešnikom. Naraz sa ťažko vy-
slobodí zo siete všetkých svojich hriešnych náruživostí, 
ale po jednej si dá s nimi rady. Silná, úprimná vôľa, pod-
porovaná milosťou, ktorú neodoprie Boh vrúcne prosia-
cemu, všetko premôže. Takto sa stala hriešna Magdaléna 
veľkou sväticou; bojazlivý Peter neohroženým bojovní-
kom Kristových zásad; dravý Šavel krotkým apoštolom 
Kristovým, ktorý takto opisuje svoje silné predsavzatie 
(Rim. 8. 38): „Presvedčený som, že ani smrť, ani život, ani 
anjeli, ani kniežatstvá, ani mocnosti, ani prítomnosť, ani 
budúcnosť, ani mohútnosť, ani vysokosť, ani hlbokosť, 
ani nijaké iné stvorenie nebude môcť odlúčiť nás od lásky 
Božej, ktorá je v Kristu Ježišovi Pánu našom." 

Hriešnik má byť presvedčený, že je polepšenie 
m o ž n é , hoci je azda ťažké. Ku sv. Bernardovi prišiel 
istý človek, ktorý každodenne spáchal jeden a ten istý 
ťažký hriech; doznal, že je bezvládnym otrokom toho 
ohavného hriechu, ktorý pácha každý deň. Svätec naj-
prv živými farbami líčil mu hrozné následky toho oškli-
vého hriechu. Potom mu prísne naložil, aby sa ho zdržal 
za tri dni ku cti Najsv. Trojice a umučeného Spasiteľa 
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d potom aby zas prišiel ku sv. spovedi. Keď prišiel ku 
sv. spovedi, doznal, že keď si pomyslel na hrozné muky, 
potupnú smrť Krista Pána, čerpal proti vzniklému poku-
šeniu vždy veľkú silu. Potom nasledoval trojdenný boj 
ku cti nspoškvrnene počatej Bohorodičke; za tým troj-
denný boi ku cti anjela strážcu, a to s takým úspechom, 
že bývalý úbohý hriešnik stal sa príkladne zdržanlivým 
kresťanom... Márne odháňaš muchu s jedla, zabi t ju 
treba; márne stíhaš pavučinu, pavúka treba zničiť Po-
dobne mnohí márne vzdorujú pokušeniam, keď nechcú 
vyhýbať príležitosti ku hriechu, pod ktorou rozumieme 
tú osobu, to miesto, tú vec, tú hru, tú spoločnosť, ktorým 
keď nevyhýbame, obyčajne vždy zhrešíme. Istý Trochilus 
mal raz zahynúť na mori; keď sa mu predsa horko-ťaž-
ko podarilo život svoj zachrániť, len čo prišiel domov, 
hneď dal zamurovať ten oblok svojho paláca, ktorým ne-
raz veľkou radosťou obdivoval pôvabnú krásu mora. 
Takto chcel odstrániť príležitosť vábenia na more. Žalost-
ne skúsila Eva pravdivosť slov Ducha svätého (Sír. 3. 27.1, 
že. kto hľadá nebezpečenstvo, zahynie v ňom; kebv ne-
bola šla k zakázanému stromu, nebola by vrhla -seba a 
celé pokolenie do rozličných hrozných nehôd. Egyptský 
Jozef použil útek ako zbraň, keď ho manželka Putifárova 
svádzala k ohavnému hriechu. Kto sa nechce sadzou zafú-
ľať, nesmie sa po komínoch motať. Dávid bol miláčkom Bo-
žím, nábožným mužom, veľkým prorokom; a hľa, keď vy-
hľadal príležitosť ku hriechu, stal sa vrahom a cudzoložní-
kom. Efezskí veriaci spálili veľa kníh nesmiernej hodno-
ty, aby sa znovu nedopustili modloslužobníctva. Raz ušiel 
vo švajčiarskom meste Zurichu zo zverínca krokodíl a 
vbehol do jazera. Od tej doby nikto nemal odvahy kúpať 
sa tam, kým krokodíla nezabili. Veď príležitosť ku hrie-
chu je oveľa nebezpečnejšia duši, a sú ľahkí ľudia, ktorí 
sa je j neboja. Nech sa nikto nemámi, že je d o s ť s i l n ý , 
a preto nemusí sa báť príležitosti ku hriechu. Kto bez 
vážnej príčiny vyhľadá príležitosť ku hriechu, pokx'iša 
Boha, čiže hoci nemá k tomu vážnej príčiny, predsa žiada 

4 Nebeská rota 
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od Boha zázračnú pomoc. Raz niekoľko mladíkov po-
žiadalo istého farára, aby ich naučil niektorým pravidlám 
kresťanskej dokonalosti. V znamenitých skúsenostiach 
ostaralý duchovný otec im kázal písať: 1. pravidlo: Vy-
hýbaj príležitosti ku hriechul 2. pravidlo: Vyhýbaj príle-
žitosti ku hriechu! 3. pravidlo: Vyhýbaj príležitosti ku 
hriechu! Mladíci boli nemile prekvapení. Farár, keď to 
zbadal, povedal im: Píšte ďalej: 4. pravidlo: Vyhýbaj prí-
ležitosti ku hriechu! Teda skúsený starec chcel tým po-
vedať, že súhrnom všetkých mravných pravidiel je, va-
rovať sa príležitosti ku hriechu ., . Túto istú pravdu po-
tvrdil aj sám diabol. Podľa sv. Athanáza pred chvžou sv. 
Antona pustovníka sa raz zjavil diabol v podobe muža 
obra a spýtal sa svätca: Chcel by som vedieť príčinu, 
prečo ma hrešia tvoji druhovia, a veď ich je veľa na sve-
te, kedykoľvek ich zastihne nehoda? Nie div, že ťa hre-
šia, však ty započneš a skončíš všetko zlé! . . . Nie je to 
tak, ja nie som príčinou hriechov ľudí, pretože nemôžem 
škodiť tým, ktorí sami nechcú; oni sa sami kazia, keď si 
všímajú moje vnuknutie, keď sa vzájomne svádzajú a do 
príležitosti ku hriechu vrhajú; teda nech hrešia seba, a 
nie mňa . . . Pustovník Jakub viedol veľmi prísny život, 
svojou modlitbou mnohých vyslobodil od diabolstva. 
Toto dobrodenie preukázal aj istej žene, ktorá bola diab-
lom veľmi nemilosrdne trýznená. Táto ho poprosila, aby 
mohla byť uňho za čas. Nebol dosť opatrný a vyhovel jej 
žiadosti. Táto blízka príležitosť ku hriechu im však pri-
spela ku skaze. Dopustil sa ohavného hriechu. Jakub síce 
vstúpil do seba, lebo činil veľmi tvrdé pokánie, predsa 
však je nám výstrahou jeho prežalostný pád. Keď sú pre 
muža Bohu verne oddanému príležitosti ku hriechu tak 
nebezpečné, ako by neboly nebezpečné ľuďom, ktorí len 
ako-tak plnia svoje náboženské povinnosti... Väzeň Karol 
B. v juhoamerickom meste Cayenne sa celkom k Bohu 
obrátil a viedol príkladne kresťanský život, preto mu 
ponúkli pohodlné zamestnanie, oveľa primeranejšie jeho 
zdravotnému stavu. Tento dobrý človek však to odmie-
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to!, lebo v tom novom stave videl podobné nebezpe-
čenstvo a príležitosť ku hriechu, ako ktoré ho k zločinu 
priviedly; a ďalej ostal v nezdravom byte ostatných väz-
ňov. Tento, vznešený príklad v najvyššej miere zahan-
buje tých, ktorí nechcú nijakú obeť priniesť, abv vyhli 
príležitosti ku hriechu. 

Konečne vyžaduje silné predsavzatie, aby sme sve-
domite a usilovne užívali tie p r o s t r i e d k y , ktoré sú 
potrebné, aby sme sa mohli hriechov chrániť a príleži-
tosti ku hriechu varovať. Medzi tieto prostriedky patrí 
predovšetkým modlitba. Čim je pre telo pokrm a nápoj, 
tým je modlitba pre dušu. Svätí preto mali sily, žiť čisto 
od hriechov, že sa veľa modlili. Ako bez dažďa hynú by-
liny, tak aj bez modlitby hynie nadprírodný život. Pán 
Ježiš nás veľmi povzbudzuje k častej a vrúcnej modlitbe; 
a i on sám sa často a veľa modlil už aj preto, abv nás slo-
vom i príkladom pobádal k čím častejšej modlitbe. — 
Ďalším prostriedkom je sebazaprenie, čiže utláčanie ná-
chylností a žiadostí nášho tela. Dve deti položily na brv-
no dosku a hojdaly sa. Keď sa jedno vyšvihlo hore, to 
druhé muselo byť pri zemi; razom nemohly byť obidve 
hore vyšvihnuté. Tým deťom sú podobné duša a telo; keď 
vo všetkom hovieme telu, duša musí byť potlačená, za-
nedbaná, ukrivdená; a keď potláčame telo, panuje duša. 
— Ďalším prostriedkom je čím častejšie v pamäť si uviesť 
a obnoviť silné predsavzatie. Konečne veľmi osožné je, 
čím častejšie užívať sv. sviatosti, ktorými sťa žľabmi hoj-
ným prúdom tečie do našej pokušeniami ohrožovanej 
duše veľká naoprírodná sila, aby sme mohli vytrvať vo 
vernosti k Bohu. 

Kajúci hriešnik nesmie zabudnúť, že s p o v e d n í k 
je nielen sudcom a láskavým otcom, ale aj učeným 1 e-
k á r o m duchovným. Kto chce vyzdravieť z telesnej 
choroby, musí svedomite užívať predpísané lieky. Tak aj 
hriešnik len tak sa môže polepšiť, ak presne užíva pro-
striedky spovedníkom predpísané. Základným duchov-
ným pravidlom sv. Jeronýma bolo: Vyhýbaj príležitosti 
4" 
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ku hriechu a užívaj prostriedky polepšenia. Preto on sám 
opustil svet a stal sa pustovníkom. Preto ho posmieval 
bezbožný Vigilan, že je chúlostivým vojakom, keď opu-
stil svoje miesto vo svete zo strachu. On však odvetil: 
„Utekám, aby som nepočul teba; aby ma tvoja vzteklosť 
nedráždila, aby som nemusel trpieť tvoje hrešenie. Ute-
kám, aby som sa vyhol necudným pohľadom planých 
žien. Viem, že útek nie je bojom. Ja však uznávam svoju 
slabosť, nechcem bojovať s neistou nádejou na víťazstvo; 
mohol by som bitku prehrať." Dovŕšené má byť silné 
predsavzatie svedomitým odbavením uloženej pokuty a 
všemožným vynahradením spôsobenej škody na majet-
ku, alebo počestnosti bližného. 

Pri pokáni nestačí, aby človek len ústami sľuboval 
polepšenie života, ale zo srdca treba sľúbiť, že sa od hrie-
chu celkom odvrátime, príležitosti ku hriechu vyhýbať, 
prostriedky polepšenia užívať a predpisy spovedníka za-
chovať chcemq. Daj nám Boh potrebnej milosti, aby naše 
spovedné predsavzatia boly vždy silné, všeobecné a žia-
dúcnym výsledkom korunované; tak bude naše svedomie 
pokojné, naša smrť tichá, naša večnosť blažená. Raz 
prišiel sv. Tomáš ku sv. Bonaventurovi a pýtal sa ho, 
zkadiaľ čerpá tú nápadnú múdrosť, ktorú on obdivuje 
v jeho knihách a kázňach. Sv. Bonaventúra ho zaviedol 
pod kríž, na ktorý ukazujúc prstom, prehovoril; Z rán 
Umučeného čerpám všetko, čo viem a poznám. Veľké šťa-
stie je pre nás, že sa dá z rán Kristových čerpať nielen 
múdrosť, ale aj nábožnosť, vernosť k Bohu, veľká dušev-
ná sila. Teda padajme čím častejšie k nohám Ukrižova-
ného, aby sme z jeho rán čerpali silu k vernému zacho-
vaniu spovedného predsavzatia. 

Vyznanie hriechov. (Spoveď.) 

Spoveď je ustanovizňou Božou. Keby nepochádzala 
od Krista Pána, nemohol by sv. Jakub apoštol písať (5. 
16.): „Vyznávajte sa jeden druhému zo svojich hriechov 
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Spoveď je ľútostivé vyznanie hriechov pred splnomocne-
ným kňazom, aby nám dal rozhrešenie. Žalmista vzdy-
chal (31. 3): ,,Že som sa tajil, starly mi kosti moje pri 
každodennom mojom nariekaní... Svoj hriech som tebe 
zjavil a neprávosti svojej som neukryl. Riekol som: Vy-
znám proti sebe svoje výstupky pred Pánom: a ty odpu-
stil si bezbožnosť môjho hriechu". Márnotratný syn pred 
otcom; Magdaléna u nôh Kristových, lotor Dizmas na 
kríži: Zachej za stolom uznali a vyznali svoju hriešnosť. 
Ba ešte aj nešťastný Judáš nútený nepokojným svedomím 
verejne vyznal svoiu vinu pred kňazmi, že predal a zradil 
nevinnú k r v . . . Stroskotala loď, traja sa chytili dreva; 
vlny ich motaly; neboli istí, či si zachránia život; nútení 
nepokojom srdca jeden za druhým vyznali svoje hriechy, 
aby im odľahlo na duši. Teda už ľudská príroda žiada 
vyznanie hriechov. Sv. Ambróz píše: Eihľa, tu je doba, 
v ktorei treba vám vyznať hriechy. Vyznanie hriechov 
oslobodí od smrti a otvorí raj. Vyznanie hriechov je 
nádejou odpustenia. Nikto sa nemôže sprostiť hriechov, 
ak ich nevyzná vo spovedi. A svätý Augustín píše (De 
poenit.): Chceš sa páčiť Bohu? Zakiaľ si ošklivý, nemô-
žeš sa páčiť, Co máš teda robiť, aby si ša stal pekným? 
Vyzná j svoju ošklivosť, vyspovedaj sa Spoveď bude po-
čiatkom tvojej krásy. Duša nemôže byť krásna, kým nie 
sú vyznané hriechy." Teda spoveď bola už v prvých sto-
ročiach kresťanstva. Že moc a právo spovedať ľudí a tak 
aj povinnosť sv. spovedi pochádza od Krista Pána, vidieť 
zo sv. Písma (Ján 20. 21.): „Riekol im (apoštolom) zasa: 
Príimite Ducha sv. Ktorým odpustíte hriech v, odpúšťa iú 
sa im; a ktorým zadržíte, zadržané sú." Lenže bez vyz-
nania hriechov nevedel by spovedník, komu má odpustiť 
a komu zadržať hriechv Cirkev nie je pôvodkvňou spo-
vedi, lebo vtedy by mohla oslobodiť od snovedi tak, ako 
má právo oslobodiť od pôstu; to však nikdy sa nestalo, 
abv bola niekomu odoustená spoveď, aj sám pápež sa 
musí spovedať. Istý čínsky cisár chcel vstúpiť do lona 
kat. cirkvi s celým svoiím národom a žiadal len to, aby 
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bola spoveď vyradená z náboženských povinností; len'ža 
Cirkev nemohla zrušiť to, čo Syn Boží založil, Vôbec ni 
je vážna námietka, že kňazi vymysleli spoveď, Nuž ako 
sa volal ten kňaz, ktorý spoveď vymyslel? Kde a kedy 
ju vymyslel? A či by boli ľudia prijali takú ťažkú a upo-
nižujúcu vymysleninu bez odporu? A či by sa kňazi spo-
vedali, keby neboli presvedčení, že spoveď je od Boha 
ustanovená? Niekto posmešne si povie: kňazi vymysleli 
pohreb, úvod a rozumkuje si pri tom, že za tie obrady 
dostanú peniaze; ale spovedať musí kňaz zadarmo, a 
potom veď je to tá najťažšia úloha v živote kňazskom. 
Celé hodiny, ba dni sedieť v spovedelníci v tuhej 
zime, aký smysel by to malo, keby nebol spovedník pre-
svedčený o tom, že spoveď skutočne založil náš láskavý 
Spasiteľ. Preto napísal už sv. Gregor (Hom. 40.): Vyznanie 
hriechov nie je iné, ako ôlvorenie nebezpečných rán. Jed 
hriechov spoveďou sa odstráni, aby hriešnik mohol vy* 
zdravieť. Keď nás kňazi po vyznaní hriechov poučujú, 
akoby sa dotkli svojím jazykom rán nášho srdca, tak sa 
zmenší bolesť, nasleduje zdravie. 

Boh nám dal prírodný život, a preto bolo potrebné dač 
nám aj liečivé prostriedky proti nebezpečným chorobám. 
Teda keď dal našej duši nadprírodný život skrze posvä-
cujúcu milosť, potrebné bolo dať nám liečivé prostriedky 
proti nebezpečným duševným chorobám. A naozaj spo* j 
veď je tým zázračným prameňom (ako to bolo v Bet-
saide), ktorý zmení špatnú dušu na čistú a krásnu, okrášli 
ju, zahojí jej rany. Je síce pravda, že mnohí zahynú du-
ševne, hoci sa často spovedajú, ale len preto, že sa zle 
spovedajú. Osožná je len dobrá spoveď. Dobrá spoveď je 
dušu zachraňujúcim spôsobom, ktoré zaslúži, aby sme sa 
ho dobre naučili. 

• • 

Spoveď má ráz sudcovský. Sudca len tak môže vecne 
a spravodlivo súdiť, ak dobre pozná stav veci, čo sa 
najľahšie dá dosiahnuť tak, keď obžalovaný sám vyzná, 
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čo, kde, kedy a ako vykonal. To isté sa vyžaduje aj od 
hriešnika, aby kňaz mohol spravodlivo rozsúdiť, či je 
hodný rozhrešenia, alebo nie. Kňaz je aj lekárom. Lekár 
len tak môže predpísať osožný liek, keď chorý úprimne 
povie, čo ho bolí, ako vznikla choroba, odkedy je chorý? 
A j kňaz len vtedy môže liečiť duševné choroby, keď mu 
ich hriešnik sdelí, čiže keď svoje hriechy vyzná. A toto 
vyznanie musí byť celé, úprimné, zreteľné, 

1. Spoveď je celá, ak vyznáme aspoxí všetky smrteľ-
né hriechy s ich počtom a vážnymi okolnosťami. Preto je 
však veľmi osožné vyznať aj všedné hriechy, a to tým 
viac, lebo mnohí ľudia nie sú vstave určite rozoznať smr-
teľný hriech od všedného. Keby hriešnik neudal počet 
ťažkých hriechov a druh hriechu zmeňujúce okolnosti, 
duchovný otec by nemohol správne posúdiť jeho duševný 
stav. Kto nevie určite udať počet spáchaného hriechu, 
nech povie, asi koľko ráz ho spáchal týždenne, mesačne, 
ročite. Nakoľko je potrebná táto celosť spovedi, vysvitá 
zo sv. Písma (Prísl. 28. 13.): ,,Kto tají svoje priestupky, 
neobstojí: ale kto ich vyzná a opustí, dôjde milosrden-
stva." Úprimnosť prvých kresťanov vo sv. spovedi chváli 
sv. Pavel apoštol (Sk. 19. 18.): „Mnohí z veriacich prichá-
dzali a vyznávali a zjavovali svoje skutky." A j sv. Ber-
nard nás napomína (Sermo 16. in Cant.): „Vyznaj všetko, 
čo obťažuje tvoje svedomie, lebo len čo sa vyspovedáš 
z hriechov, už je uzdravená tvoja duša. Ak zamlčíš však 
hriechy, zväčšuje sa ich počet, a zhoršuje sa aj stav tvo-
jej duše." Istá loď dostala desať veľkých dier; deväť 
z nich zapchali, to jej nepomohlo, mali zapchať všetkých 
desať, Podobne, keby hriešnik z vyznania čo len jeden 
hriech vylúčil a zamlčal, jeho duša zhynie, márne vyznal 
ostatné hriechy. Keď je na dverách 10 zámkov, márne 
odomknem deväť, dvere sa neotvoria. A j vo sv. spovedi 
zámky všetkých hriechov treba podrobiť moci kľúčov 
spovedníka, aby sa otvorila brána milosrdenstva Božieho. 
Istý voiak na troch miestach bol smrteľne ranený; dve ra-
ny uchotne ukázal lekárovi, tretiu ukázať sa hanbil. Tie dve 
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liečené rany sa zacelily, ale pre zatajenú ranu predsa len 
musel zomrieť. Takýto žalostný osud čaká hriešnika, kto-
rý z početných ťažkých hriechov čo len jeden zamlčí, 
pripraví si večnú smrť. Ananiáš a Safira zatajili časť sebe 
ponechanú zo sumy, ktorú dostali za svoj majetok, a obi-
dvaja zhynuli náhlou smrťou. Bujný panovník Lothar zu-
noval svoju manželku a zamiloval sa do dvornej dámy 
Waldrady. Konečne odohnal manželku a uzavrel nezáko-
nitý sňaťok s Waldradou; pápež Mikuláš ho vyobcoval 
z Cirkvi a naložil mu, aby prepustil Waldradu. Po smrti 
Mikulášovej bol pápežom Hadrian II.; kráľ si myslel, že 
tento nebude taký prísny, preto usiloval sa zaslepiť ho 
prázdnymi sľubmi a prosil dovolenie, aby ho mohol na-
vštíviť, a aby mu dal pod sv. omšou prijímať sám pápež; 
pápež dal svoj súhlas pod tou podmienkou, ak od zákazu 
pápeža Mikuláša pretrhol svoj pomer k Waldrade. Kráľ 
prišiel do Ríma r. 869. V jeho prítomnosti slúžil pápež sv. 
omšu. Pri prijímaní so sv. hostiou v ruke sa obrátil ku 
kráľovi a povedal: „Panovník, ak si od zákazu Mikulá-
šovho ten hriech nespáchal a si ochotný nikdy nijaký 
styk nemať s Waldradou, pristúp a prijmi sviatosť več-
ného života. Kebv však nebolo úprimné tvoje pokánie, 
neopováž sa prijať najsvätejšie telo a krv Krista Pána, lebo 
>̂y si poškvrnil najsvätejšie tajomstvo a večné zatrate-
nie by si prijal!" Kráľ sa zľakol, ale odhodlaný bol svoj 
íimysel previesť, čo dovŕšil aj falošnou prísahou. Vtedy 
ia pápež obrátil k sprievodu kráľovmu a povedal každé-
mu: „Ak si neposkytol pomoc a nedal svoj súhlas ku 
hriechu kráľovmu, nech ti je telo Pánovo zárukou več-
ného života!" Daktorí cúvli, väčšina však pristúpila ku 
stolu Pánovmu. Lenže sotva prišiel kráľ do Luccy, upadol 
spolu s niekoľkými do horúčky, ktorej následky boly hroz-
né. Ztratili nechty a vlasy, koža sa im lúpala; cítili vnú-
tornú pálčivosť. Niektorí zomreli na vidom očí kráľo-
vých. Keď prišiel kráľ do Piacenzy, aj jeho sa zmocnila 
choroba, stratil pamäť a dar jazyka, bez pokánia biedne 
zahynul. Z celého sprievodu len tí nezomreli, ktorí ne-
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pristúpili ku stolu Pánovmu. Každý považoval tie žalost-
né udalosti za spravodlivý trest Boží. Istý robotník ležal 
v nedeľu popoludní v záhrade pod stromom. Naraz sa 
zobudí a mal veľké ťažoby. Na prahu izby odpadol a 
zamdlel. Privolaný lekár ustálil, že ošklivý plaz mu vošiel 
ústami do žalúdka. Kázal doniesť veľkú nádobu horúceho 
mlieka a muža dal zavesiť dolu hlavou na ohradu. Naryz 
ústami vyliezol a do mlieka padol had, o chvíľu druhý, 
tretí, ba i štvrtý; a ozdravel. Ale dajme tomu, že by bol 
v žalúdku ešte jeden jedovatý had ostal, či by nebol mu-
sel zahynúť? Tak aj naša duša musí zahynúť, ak nevydá-
me z nej pri spovedi všetky hriechy, a keď aj len jeden 
hriech ostane v nej trčať pre zamlčanie. 

2. Spoveď musí byť aj úprimná; čiže tak máme vo 
.ív. spovedi na seba žalovať, ako sa cítime byť hriešnvmi. 
Nič sa nesmie zatajiť; hriech sa nesmie zmenšovať, o-
spravedlňovať. A keby niekoho diabol pokúšal, aby 
z hanby, alebo zo strachu zamlčal ťažký hriech, nech si 
dobre zapamätá, že v neúprimnej spovedi sa neodpustí 
nijaký hriech, ba spácha sa hrozný hriech svätokrádežnej 
spovedi; a že lepšie je svoje hriechy jednému kňazovi 
vyznať, ktorý je 1c mlčanlivosti prísny zaviazaný, ako 
v neodpustených hriechov nepokojne žiť, a potom zúfale 
zomrieť, v deň súdny pred celým svetom hanbu podstú-
piť a večne hrozne sa trápiť v strašnom ohni pekla. Sv. 
Ján Zl. hovorí: Hanbou je zhrešiť. a!e nie ie hanbou svoje 
hriechy vyznať; ktože by sa hanbil svoje hriechy vyznať, 
veď vyznaním sa ich sprostíme; veď práve preto prika-
zuje Boh vyznanie hriechov, aby nás nemusel trestať. 
U svetského súdu po vyznaní priestupku nas'eduje trest, 
aby sa však nik nebál zo strachu pred Bohom vyznať 
svoje hriechy, povedal Žalmista (106 1 ): „Spievajte slávu 
Pánovi, lebo je dobrý, lebo na veky trvá jeho milosť." 

Istý panovník, keď nastúpil trón, chcel mnohým 
udeliť milosť, ale len na základe svojej skúsenosti. Šiel 
aj medzi galejníkov. Radom sa ich spytoval, na koľko sú 
odsúdení, odkedy, prečo, a či sú spravodlivo odsúdení? 
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— Každý popieral, že by bol spravodlivo odsúdený a 
okrášľoval svoju vinu, z nespravodlivosti a omylu obvi-
ňoval svojich sudcov. Konečne ten najmladší galejnik 
úprimne doznal: Veličenstvo, ja som bol už od mladosti 
zlý, rodičmi som pohŕdal, ušiel som z domu, podvody, 
krádeže som páchal, konečne ma dostihla prísna spra-
vodlivosť, a sem som sa dostal, kde spravodlivo trpim pre 
svoje nepravosti. Úprimná reč mladíkova sa kráľovi veľ-
mi páčila, že povedal: Čo ty tu hľadáš, ty bezbožný zloči-
nec medzi týmito nevinnými ľuďmi? Hneď choď domov, 
aby si ich nepokazil, keby si aj ďalej ostal medzi nimi! Po-
tom mu sňali putá, a bol prepustený na slobodu. A Boh 
sníme putá hriešnosti s duše tých, ktorí bez okrášľovania 
úprimne vyznajú svoje hriechy pred jeho námestníkom. 

Nejeden sa spiera úprimným byť preto, že čo si bude 
myslieť spovedník, keď počuje jeho hriechy? Nuž tešiť 
sa bude tomu, že si sa stal svätým. Istý spovedník píše: 
Videl som zločinca, ktorý kľačiac úprimne vyznal svoje 
hriechy, potom so slzami radosti vstal čo svätý. Ja som 
mu chcel padnúť k nohám a pobozkať ho. Keď šiel uli-
cami, prstom ukazovali ešte ľudia, hovoriac: Toto je ne-
počestný človek! Ale ja ako svedok jeho základnej pre-
meny nadšene volám: To je svätec! Keď sa niekomu roz-
trhne veľmi vzácne drahé rúcho, a to miesto sa nielen 
zašije, ale aj umelecká ozdoba sa tam vyšije, či to rúcho 
nie je drahocenné? Tak aj rany spôsobené na duši hrieš-
nosťou po úprimnej spovedi rozhrešením sa nielen zahoja, 
ale ozdobia nadprírodne. A potom kto sa nehanbil spá-
chať hriech s inou osobou, ktorá nie je zaviazaná k ml' 
čanlivosti, prečo by sa hanbil vyznať ho kňazovi, ktorý 
je zaviazaný k večnej mlčanlivosti? Nejednému spoved-
níkovi boly sľubované veľká hodnosť, náramné bohat-
stvo, ak vyjaví hriech v spovedi vyznaný; iným hrozili, 
ba aj usmrtili ich (sv. Ján Nep.), ak nepovedia, čo počuli 
v spovedi, ale doposiaľ nikdy nijaký kňaz sa nedopustil 
zrady spovedného tajomstva. R. l'T91 v Írskom Dubline 
z vraždy bol upodozrievaný istý dôstojník — márne tvrdil, 
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že je nevinný — pre okolnosti proti nemu svedčiace bol 
odsúdený na smrť. Po Veľkej noci r. 1792 mal byť popra-
vený. K jeho bratovi, výbornému to kňazovi, na Veľký 
piatok večer prišiel istý muž na spoveď; vyznal, že je on 
vrahom toho obchodníka. Hrozná úzkosť trápila kňaza, 
ktorý vedel, že je jeho brat nevinný. Ich matka stále za-
mierala; od veľkého žiaľu jej puklo srdce. Dôstojníka po-
pravili; o 8 dní zomrela matka, a kňaz ležal 6 týždňov 
ťažko chorý. Jedným slovom by bol mohol oslobodiť 
svojho nevinného brata od smrti, ale ten musel zomrieť, 
ako zločinec. Po rokoch na smrteľnej posteli vyznal vrah 
pred svedkami svoj zločin, ktorý vraj kňazovi, bratovi 
nevinne popraveného vyznal pri spovedi. Chlapci tešia 
sa aj malým uloveným rybičkám, ale čím väčšia je ulo-
vená ryba, tým väčšia je aj ich radosť. Sv. Augustín píše: 
Čo som v spovedi počul, to ešte menej viem, ako to, čo 
vôbec neviem. K zradeniu spovedného tajomstva povzbu-
dzovaný Luther povedal: To neučiním, lebo hriechy ne-
boly vyznávané mne, ale Kristovi a keďže ich Kristus 
drží v tajnosti, aj ja ich musím zamlčať a rozhodne ho-
vorím: Nepočul som ich; keď niečo počul Kristus, nech to 
povie On sám! 

Holofernes obľahol vojskom mesto Betuliu a videl, že 
žľabami dostáva mesto vodu, ktorá občerstvuje obyvate-
ľov, ktorí tak ešte dlho sa mu budú môcť protiviť, teda 
odrazil vodu, aby sa čím skorej museli poddať. Tak robí 
aj diabol, nepriateľ našej spásy, chce zatvoriť tok svia-
tosti pokánia, ktorým vniká milosť Božia do našej duši; 
odstrašuje hriešnych kresťanov, čím ich vrhá do biedne-
ho stavu diabolského otroctva. Vlk za hrtan chvtá a dusí 
ovce, aby nemohly vydať hlas a zobudiť pastiera, ktorý 
by ich zachránil: tak i diabol dá hriešnikovi zámok faloš-
nej hanby na ústa, aby zamlčal hriechy, a aby mu du-
chovný pastier nemohol pomôcť. 

Konečne má byť naša spoveď z r e t e ľ n á , čiže tak sa 
máme usilovať svoje hriechy vyznať, aby nás dobre roz-
umel spovedník, ktorv má dobre posúdiť stav našej duše. 
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Teda nezreteľne by sa spovedal, kto by schválne šiel na 
spoveď k polohluchímu kňazovi, alebo k takému, ktorý 
nerozumie dobre jeho reči, alebo kto by ťažšie hriechy 
schválne povedal ticho a nesrozumiteľne. Preto hovorí sv. 
Augustín: Spoveď má byť presná a zreteľná; treba udať 
aj okolnosti času (kedy), miesta (kde), doby (dokiaľ), 
úmyslu (prečo), osoby (s kým, proti komu). Podľa sv. Ber-
narda dvoch chýb sa dopúšťame pri •-spovedi: Nepovieme, 
čo sme vykonali; a to hovoríme, čo sme nevykonali. Már-
ne by sme povedali lekárovi, že sme chorí; treba pove-
dať, čo nás bolí. Podobne márne hovoríme spovedníkovi, 
že sme hriešni; musíme mu povedať, aké hriechy sme 
spáchali. 

Keby niekto náhodou zabudol vyznať vo sv. spovedi 
ťažký hriech; jeho spoveď-je platná, len zabudnutý hriech 
treba pri najbližšej spovedi vyznať. Keby však niekto 
schválne zamlčal pri sv. spovedi ťažký hriech z hanby 
alebo zo strachu, alebo preto, že hriešnou povrchnosťou 
spytoval svoje svedomie, musí vyznať v koľkých spove-
diach hriech hriešne nevyznal, a zopakovať musí všetky 
neúprimné spovedi, započnúc od prvej neplatnej spovedi, 
Však i zle zapnuté šaty musia byť rozopnuté až po gom-
bík, ktorý bol dobre zapnutý, aby potom aj tie ostatné 
gombíky mohly byť dobre zapnuté. 

* * 

Štipnutie škorpiona je smrteľné, lebo jeho žihadlo 
je jedovaté; lenže roztlčený škorpion smiešaný s ole-
jom je úspešným protiliekom jedovatého poštípania. Po-
dobne aj hriech v spovedi nevyjavený je smrteľným je-
dom; dá sa však vyliečiť, ak ho úprimne vyznáme vo sv. 
spovedi. 

Francúzsky bezbožník Voltaire povedal, že je spoveď 
takou znamenitou ustanovizňou, že keby je j nebolo, tre-
ba by ju bolo vynájsť. Užívajme teda tento spásonosný 
prostriedok zcela, úprimne a zreteľne ku spáse svojej du-
še a k poteche umučeného Ježiša, ktorému za toto veľké 
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dobrodfenie ďakujeme. V tieni kríža sa modlime vrúcne 
a dôverne pred každou spoveďou, aby nam ona bola na-
ozaj liekom a spásou, pre Spasiteľa láskavého však mi-
lým a vzácnym náboženským úkonom. V úprimnej plat-
nej spovedi nachádza miiosrdný Pastier stratené ovečky, 
za ktoré toľko trpel. 

Zadosťučinenie. (Uložená pokuta.) 

Vo sviatosti pokánia pod zadosťučinením rozumieme 
odbavenie pokuty uložeWj spovedníkom. Touto poku-
tou sa majú vymeniť dočasné pokuty a má ona slúžiť 
k polepšeniu života. Platným rozhrešením zbaví sa člo-
vek hriechov a i večných pekelných pokút za ne a to pre 
zásluhy Ježiša Krista. Lenže Boh neodpustí vždy spolu aj 
časné tresty, ktoré musí človek pretrpieť, alebo na zemi 
(choroba, prenasledovanie, škoda, ublíženie, atď.), alebo 
v očistci. Časnými trestami sa dáva Bohu isté zadosťuči-
nenie za to, že bol obrazený, spolu však to odstrašuje 
človeka, aby znovu zhrešil. Prarodičom odpustil Boh 
spáchaný hriech, ale časne ich trestal: vyhnai ich 
z raja, dopustil na nich trápenia, stali sa smrteľnými. 
Mojžišovi odpustil Boh hriech nedôvery, ale časne ho " 
potrestal tým, že nemohol vojsť do zasľúbenej zeme. 'Dá-
vidovi odpusti] Boh oľutovaný hriech cudzoložstva i 
s večným trestom, ale zomrel mu vrelemilovaný syn. A j 
pravému lotrovi Dizmasovi odpustil Boh jeho ohavné 
zločiny aj s večným trestom, veď mu povedal: Ešte dnes 
budeš so mnou v raji; predsa však ho ďalej nechal trpieť 
na kríži. — Preto hovorí sv. Ján ZJ.: Nie je dosť vytiahnuť 
z rany strelu, ale aj ranu treba rezať, liečiť. Tak treba 
po odpustení hriechu zadosťučinením liečiť rany duše. 
Boh totižto neodpustí všetky tresty, aby sme sa nestali 
ešte horšími, keď by nám bez trestu boly odpustené. Po-
dľa sv. Augustína musíme vedieť, že vo sviatosti poká-
nia spája Boh milosrdenstvo so spravodlivosťou. Na zá-
klade milosrdenstva odpustí hriešnikovi hriechy a zmení 
večnú pokutu na časnú. Treba zadosťučiniť za odpustený 



62 

hriech. Teda treba prosiť Boha o milosrdenstvo, ^ e treba 
pamätať aj na jeho spravodlivosť. Tým ľahšie odpusii Boh 
hriech, čím viac sa tresceme preň. Milosrdenstvo nás 
očistí od hriechu, ale spravodlivosť nás karhá preň. K za-
plateniu dlhov nestačí nové dlhy nerobiť, Lým by sa ne-
zaplatiiy staré dlhy. Staré dlhy treba zaplatiť, len čo je 
to možné. A j naše hriechy sú duchovnou dlžobou, keď 
sme sa z nich vyspovedali, nebuďme spokojní s tým, že 
nové hriechy nepáchame, ale pamätajme aj na odpustené 
hriechy, ktorými sme sa u Boha zadĺžili, a preto treba za 
ne zadosťučiniť. Ináč je štrbavé naše pokánie, čo treba 
nahradiť novým pokáním. Pokánie bez zadosťučinenia 
je podobné krásne vyvinutému stromu, ktorý milo kvit-
ne, ale nenesie ovocie. 

Teraz nakladá kňaz pri spovedi veľmi ľahké pokuty 
(nejakú almužnu, istú modlitbu, ľ^hké sebazaprenie). Sú 
to nepatrné veci primerane k starodávnemu pokániu. Pre 
spáchané smilstvo bol hriešnik na tri roky vytvorený 
z kostola, krivopríšažník za sedem rokov, úžernik za 3 
roky. Vonku pri kostolných dverách museli kľačať a s pla-
čom prosiť do kostola idúcich, aby sa modlili za nich; ba 
pokánie niektorých trvalo až do smrti. Kto klial, musel 
sa sedem dní postiť o chlebe a vode. Svojvoľná vražda 
bola trestaná doživotným žalárom. Musíme uznať, že aj 
my by sme zaslúžili podobnú prísnu pokutu. Nejeden 
z nás by sa mal prísne postiť až do smrti o chlebe a vode; 
celé noci by sme mali stráviť v modlitbe a konať rozličné 
skutky kajúcnosti a sebazaprenia. Len tak by sa dali od-
kajať všetky dočasné pokuty. Keďže však láskavá Cirkev 
dobre vie, že by z nás premnohí nechceli konať takéto 
prísne pokánie, preto nám prichádza na pomoc, keď nám 
za málo dobrých a neraz i ľahkých skutkov odpúšťa mno-
hé a veľké dočasné hriechami zaslúžené pokuty. 

Veľkú váhu treba klásť na p o k u t u o d s p o v e d -
n í k a u l o ž e n ú ; taký spovedný dobrý skutok má svia-
tostný ráz a vysoko prevyšuje hodnotu podobných skut-
kov zo súkromnej pobožnosti konaných. Keď má niekto 
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cennú striebornú palicu, a potom by iu omočil do rozto-
peného zlata, ktoré by sa v hrubej vrstve prilepilo na tú 
palicu, táto zlatom obtiahnutá palica by stála oveľa via-
cej, ako tá čisto strieborná. Tak je i medzi Otčenášom, 
ktorý sa súkromne pomodlíš za odpustenie časných po-
kút, a Otčenášom, ktorý ti uložil spovedník. 

Nestačí len spovedníkom uloženú pokutu odbaviť, ale 
ai dobrovoľnými skutkami pokánia, trpezlivým znášaním 
bolestí a nehôd máme sa usilovať zadosťučiniť božskej 
spravodlivosti, lebo ináč hrozné tresty čakajú na nás 
v očistcovom ohni. Každý hriech, malý alebo veľký, musí 
byť trestaný alebo samým hriešnikom, alebo spravodli-
vým Bohom. A preto radšej karhajme svoje hriechy my 
sami, aby sme si zabezpečili milosrdenstvo Božie. Teda 
kto nechce byť prísne karhaný Bohom, musí karhať sám 
seba! Hriech nemôže zostať bez trestu-, čím menej sa šetrí 
hriešnik sám, tým shovievavejšie ho bude šetriť Boh. 
Modlitba zabezpečí milosrdenstvo Božie, pôst zničí oheň 
náruživosti, almužna sotre dlhy hriechov; a týmito dobrý-
mi skutkami vznikne v nás obraz Bož í . . . Neďaleko klá-
štora, kde bývala sv. Magdaléna P., boli vedení dvaja od-
súdenci na popravisko. Ona práve vtedy vytržená kľa-
čala pred prevel. Sviatosťou Oltárnou. Naraz hlasno sa 
začala jej duša modliť za tých dvoch bedárov. Vo vytr-
žení videla, že duša jedného z nich, ktorý obetoval svoju 
násilnú smrť za svoje spáchané hriechy a prijal iu po-
kojne, chvalitebnou oddanosťou do najsv. vôle Božej, 
hneď sa dostala do neba. tak sa páčila jeho hrdinská 
trpezlivosť Bohu. Kým duša toho druhého odsúdenca, 
ktorý tiež zomrel síce kajúcim spôsobom, ale nie celkom 
oddano do najsv. vôle Božej, do času sa musela trápiť 
v hroznom očistci.- Že tí zosnuli s duchom kajúcnosti, má 
sa pripisovať vrúcnej prímluve sv. Magdalény, ktorá sa 
tak horlivo modlila za nich. Vo svojom vytržení totižto 
obetovala Bohu smierujúcu krv jednorodeného Syna je-
ho a po krátkej dobe tvrdila, že obidvaja našli milosť 
u Boha. Neskôr tvrdili očití svedkovia, že sa obidvaja 
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dobre pripravili na smrť, ale ten prvý predsa lepšie ako 
ten druhý.. . Pretože všetky naše dobré skutky sú Božie, 
v pravom smysle slova, v úplnom smysle slova nikdy ne-
budeme v stave zadosťučiniť Bohu. A ako otec, ktorý do-
žičí dieťaťu istej voľnosti ohľadom jeho skutkov, umožní 
mu takto, aby sa mu zavďačilo nejakým darom, tak aj 
nám dovoľuje Boh, aby sme svoje skutky čo svoje vlast-
né jemu mohli obetovať a darovať. A takýto dar sa po-
važuje za zadosťučinenie, alebo zaplatenie. S v. Gregor 
hovorí: kto je dlžný 10.000 dolárov, nepovažuje sa za čisté-
ho od dlžoby, ak zaplatí 10 dolárov, ale pamätá na to, koľ-
ko musí ešte zaplatiť; a nemá pokoja, kým nevyrovná 
svoju dlžobu. Podobne aj my, ktorí dlhujeme Bohu, ne-
myslime na to, koľko sme už splatili z dlžoby, ale vždy 
maime pred očami len to, koľko nám treba ešte platiť a 
stále máme pamätať na vyrovnanie celej dlžoby. A keď 
Noe 120 rokov pracoval na korábe, aby sa nestal bied-
nou obeťou potopy sveta, či sa nám nevyplatí niekoľ-
ko dní pracovať na zásobe dobrých skutkov, ktoré nás 
majú vyslobodiť od časnej i večnej skazy? Istý otec šiel 
za chlapcom, ktorý zbadal podkovu na ceste, ale bol leni-
vý zdvihnúť a niesť ju. Otec ju mlčky zdvihol a predal 
ju v meste. Keď sa vracal domov, kúpil za cenu podkovy 
asi 200 čerešien a kráčal pred chlapcom, púšťal čerešne 
po jednej na zem. Chlapec sa za každou osobitne zohol. 
Keď už nebolo čerešien, obrátil sa otec a povedal chlap-
covi: Hlúpy c'nlapčok, keby si sa bol raz zohol pre tú pod-
kovu, nebol by si sa musel teraz 200 ráz zohnúť pre tie 
čerešne . . . Podobným spôsobom nedobre robia i ľudia, 
ktorí nechcú na zemi skutky kajúcnosti konať; .a veľa 
tvrdšie tresty čakajú na nich v očistci, kde niet ani zá-
sluh, ani odmeny. 

K zadosťučineniu patrí aj to, aby hriešnik n a h r a d i l 
bližnému nespravodlivo urobenú š k o d u a usiloval sa 
napraviť dané pohoršenie. Sv. Augustín píše: Ak nevrá-
time cudzí predmet, vtedy sa len pretvarujeme a skutočne 
nečiníme pokánie. A podľa sv. Antona, biskupa niet ne-
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bezpečnejšieho, ako privlastniť si cudziu vec. Platné roz-
hrešenie môže nás sprostiť každého iného hriechu, ktorý 
oľutujeme, lenže za hriechy treba aj zadosťučiniť. A pre-
to, kto drží u seba cudziu vec, a hoci by mohol, nevráti ju 
tomu, čia je, nedosiahne odpustenia, keby aj všemožné 
pokánie činil. Keď nám niečo padne do oka, zatiaľ nás 
trápi, kým to nevytiahneme, oko sa nám zapáli, pociťuje-
me veľkú bolesť, ba i o zrak môžeme prísť. Podobne je to, 
ak máme niečo na svedomí, čo sme nenadobudli spravod-
livo; takú vec musíme vrátiť, ináč nebudeme mať pokoja, 
svedomie je nepokojné, srdce úzkosťou naplnené, a najmä 
na smrteľnej posteli ukrutne hryzie svedomie takého člo-
veka . .. Istý starec-pustovník videl raz na prestole se-
dieť Lucifera, ktorý mal s iným diablom tento rozhovor. 
Lucifer: Kdeže si bol tak dlho? — Diabol: Akýsi kmín, 
ktorý išiel na spoveď, dal mi veľa roboty. — Lucifer: Ó, ty 
sprosták! Či nevieš, že kto siahne raz za cudzím imaním, 
nemá zvyk ho navrátiť? Škoda ti bolo čas márniť. — 
V tomto podobenstve je zahalená veľká pravda, vzatá 
z každodenného života . . . Neďaleko švajčiarskeho Ber-
ná v obci Virsthales r. 1865 z domu do domu išiel farár 
s peňažným vrecom, vyplácajúc po 100—200—300 fran-
kov s poznámkou: Neznámy boháč vám vracia tieto pe-
niaze, o ktoré vás oklamal úžerou, podvodom! Za niekoľ-
ko dní veľa tisíc frankov rozdal takým spôsobom. Osobu 
navrátiteľa nezradil, preto'však skoro každý cítil, kto to 
môže z obce byť. On však poznamenal: ,,Co ma potom, 
že každý na mňa myslí, veď i predtým veľa sa rozprávalo 
0 mne, a veru to nebolo nič príjemného a v deň súdu 
1 tak by bolo všetko vysvitlo; teraz aspoň mám pokojné 
svedomie, smele môžem pozerať hore k nebu!" 

Pohoršenie treba však aj napraviť. Istý čínsky mladík 
stal sa kresťanom, a predsa raz sa tak pozabudol, že su-
rovo obrazil svoju matku, pričom veľmi pohoršil súsedov. 
Keď sa spamätal, svolal všetkých súsedov, padol matke 
k nohám a odprosil ju. A aby svoju chybu napravil, ulo-
žil si veľmi uponižujúcu pokutu, ktorú keď vykonal, po-
5 Nebeská rosa 
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vedal prítomným: A j kresťan môže v hneve opustiť cestu] 
povinnosti, lenže viera mu nakladá, aby chybu hneď na-j 
pravil, a aby som to dokázal, bol som smelý vás zavolať, 
aby ste boli svedkami toho, čo sa stalo. . . Veľa pohorše-
nia spôsobil svojimi spismi Francúz Tousocint. Na smr-
teľnej posteli povedal synovi toto: Syn môj, musím ísť 
teraz pred súd Boha, ktorého som v.el'mi obrážal, veľmi 
potrebujem jeho milosrdenstvo. Azda mi odpustí Boh mo-
je vlastné viny, lebo je moja ľútosť veľká, a Boh je do-
brotivý. Lenže som bol príčinou veľa cudzích hriechov; 
mnohých som pohoršil svojimi spismi, odvrátil ich od 
ctnosti... A j títo mi musia pomáhať, aby mi Boh odpustil. 
Najmä však pre teba, syn môj, som nepokojný; teba som 
najviac pohoršoval. Ci mi odpustíš? Či učiníš všetko, čo 
je potrebné, aby mi Boh odpustil? Pravda, budeš nasledo-
vať iné zásady, ako ktorými som otravoval tvoju dušu! 
Úfam, že nikdy nezabudneš, o čom ťa tak neskoro pouču-
jem? Počujže, syn môj, prísahám na Boha, že čo som pro-
tikresťanského urobil, povedal a napísal; to všetko som 
robil z ľudského ohľadu, z pýchy, a nikdy som to nerobil 
z presvedčenia. Preto ty nezrob podobne. A teraz kľakni; 
spoj svoju modlitbu s modlitbou tých, ktorí ma už nebudú š 
počuť, vidieť, sľúb Bohu, že si moju poslednú náuku za-
pamätáš a zaprisahaj sa, že mi odpustíš. (Gamme Iľľ. 304.) 

Ak sme slabí a krehkí konať skutky zadosťučinenia® 
hľadajme a čerpajme silu k tomu potrebnú z prehorkéhoi 
umučenia a potupnej smrti Pána Ježiša. On veľa praco-* 
val, často a dlho sa modlil, vždy nezlomnou trpezlivosťou! 
znášal hlad, smäd, prenasledovanie, tie najhroznejšie;! 
muky a tú najbolestnejšiu smrť; teda slovom a príklaciomfj 
nás povzbudzuje, aby sme si dali záležať na tom, že vďač-
ne chceme prinášať všemožné obety na zemi, aby sme! 
tým lepšie mohli vyhnúť mukám na druhom svete, kde 
nám prehojne vynahradí všetky zemské útrapy také bla-
ho, ktoré na zemi oko nevidelo a ucho neslyšalo. 



Odpustky. 

Odpustky sú odpustenie časných pokút mimo spovedi. 
Keď niekto má odpustené svoje hriechy a i večný trest, 
ešte musí pretrpieť časné pokuty alebo na,, zemi, 
alebo po snirti v očistci. Teda tieto zemské, alebo očist-
cové tresty mimo spovedi tak nám odpúšťa Cirkev, že dá 
Bohu náhradu miesto nás z nevyčerpateľnej pokladne 
zadosťučinenia Krista Pána a svätých. Osudným omylom 
by bolo myslieť si, že sa odpustkami odpúšťajú hriechy, 
pretože odpustky sa dajú získať len po odpustení hrie-
chov. Teda ťažkým hriechom obťažený človek nemôže 
získať odpustky. Hriechy a večná pokuta sa odpúšťajú 
platným rozhrešením, a nie dobrými skutkami. Odpustky 
nás však neoslobodia ani od zemského trápenia (cho-
roby, škody), lebo Boh veľa ráz dopúšťa na nás tieto, aby 
sme ich trpezlive znášali a tak si shromažďovali zásluhy 
na večnú odmenu; teda zemské útrapy nie sú vždy poku-
tou za hriechy; veď aj najväčší svätí museli veľa trpieť: 
Panna Mária, sv. Ján Krstiteľ, všetci apoštolovia atď. Te-
da odpustkami sa zbavíme len tej dočasnej pokuty, ktorú 
by sme mali troieť za hriechy už odpustené na zemi, alebo 
v očistci. 

Cirkev zastupuje na zemi osobu Krista Pána. Kým bol 
Pán Ježiš na zemi, všemožne pomáhal ľuďom do neba sa 
dostať. Podobne aj Pánom Ježišom založená Cirkev mci tú 
istú svätú snahu. Lenže nejeden hriešnik pre veľkosť a 
množstvo svojich hriechov nemá odvahy, ba azda ani 
času a možnosti, aby pokutou pri spovedi uloženou, ale-
bo dobrovoľne podujatými skutkami kajúcnosti sotrel do-
časné tresty, ktoré sú následkami hriechav. Veď božská 
spravodlivosť nevyhnuteľne požaduje, aby bol človek za 
5* 
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hriechy karhaný. Teda Cirkev udeľovaním odpustkov 
napomáha také slabé duše. Totižto, hoci Boh odpustí ka-
júcemu hriešnikovi vo sv. spovedi tak hriechy, ako aj 
večné tresty pre hriechy už odpustené, dočasne musí byť 
ešte hriešnik trestaný. Nekonečná spravodlivosť Božia 
vyžaduje, aby pred krstom spáchané hriechy i so 
všetkými i časnými pokutami boly odpustené, teda nie 
je potrebné nijaké ďalšie zadosťučinenie. Ale v hriechoch 
spáchaných po krste zjavuje sa väčšie zlo, preto po ich 
odpustení ostane ešte povinnosť zadosťučinenia. Preto 
ak chceme, aby nás Boh netrestal, podrobujme sa dobro-
voľným trestom; toto bolo podkladom prastarej cirkevnej 
kázne, že skutky prísnej kajúcnosti boly primerané veľ-
kosti a množstvu hriechov, čo dakedy aj viac rokov trvalo, 
a v dobe tohoto kajúceho zadosťučinenia bola im zaká-
zaná každá zábava a veselosť, čas museli venovať vý-
lučne len pôstu, modlitbe a iným dobrým skutkom. 
A hoci Cirkev veľmi zmiernila svoju prísnosť, predsa však j 
jej smýšľanie aj dnes je podobné; ťažkosti a následky 
hriechov aj dnes sú tie isté, ako kedysi. Cirkev kedysi; 
zmierňovala verejnú pokutu s ohľadu na horlivosť ve-
riacich pokánie činiacich, ohľadom na orodovanie muče-
níkov a uväznených vyznávačov; ba aj celkom odpustila 
verejnú pokutu. Podobne aj dnes zmenšuje alebo celkom 
odpúšťa udeľovaním odpustkov dočasné pokuty, ktoré 
by sme mali trpieť pre hriechy vo sv. spovedi už odpu-
stené. 

Istý chudobný robotník mal u svojho pána veľkú 
dlžobu. Keby sa bol v práci napínal do pretrhnutia, nebol 
by mohol svoj dlh zaplatiť. Istý nesmierne bohatý človek 
však sa smiloval nad ním a povedal mu; Priateľu, vidím 
tvoju úprimnú snahu; i to vidím, že nie si vstave zaplatiť 
celý svoj dlh. Nuž len pracuj, koľko môžeš, ostatné za-
platím za teba ja. Hľa, láskavo štedrá naša Cirkev takto 
robí s kajúcim! hriešnikmi. Musíme vykonať pokánie ňou 
určené; musíme urobiť toľko, koľko vládzeme, ostatné 
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nám daruje ona zo svojho duchovného pokladu, aby nám 
boly odpustené naše dočasné pokuty za hriechy. 

„Istý bohatý človek mal správcu a tento bol udaný 
uňho, že mu rozhadzuje majetok. Teda zavolal ho k sebe 
a povedal mu: Co to počujem o tebe? Vydaj počet zo 
svojho vladárenia . . . (Luk. 18, 1—8.) Zavolal teda jedné-
ho každého dĺžnika svojho pána k sebe a povedal prvé-
mu: Koľko si dlžný môjmu pánovi? Ten však povedal: Sto 
kadí oleja. I povedal mu: vezmi svoj úpis, sadni a chytro 
napíš päťdesiat. Potom povedal druhému: Koľko si dlžný 
i ty? Ktorý povedal: Sto meríc pšenice. Povedal mu: Vez-
mi svoje písmo a napíš osemdesiat." — Podobne robí aj 
Cirkev, keď udeľuje odpustky. Akoby zmeňovala dlho-
pisy. Alebo zmenší dlžobnú sumu, alebo celkom odpustí 
dlžobu a vráti dlhopis. Lenže nečiní to Cirkev tak, ako ten 
neverný správca, ale Cirkev akoby ručila za nás, zo svoj-
ho vlastného zaplatí (dlh) trest, ktorý sme podlžní bož-
skej spravodlivosti, ktorý však pre svoju chudobu, kreh-
kú slabosť nevládzeme zaplatiť; teda Cirkev nahradí a do-
plní našu nedostatočnosť spravodlivosti Božej z nevyčer-
pateľnej pokladne zadosťučinenia Krista Pána a svätých. 
Túto pokladňu tvoria totižto: zadosťučinenie nekonečnej 
hodnoty Krista Pána a zásluhy svätých. Tento poklad 
treba považovať za majetok veriacich, spravovaný Cirk-
vou, pretože na základe obcovania svätých, skrze ktoré 
sme údami jedného tela, hojnosť zásluh jedných nahradí 
schodok zásluh iných. 

Teda duchovný poklad svätej Cirkvi pozostáva z Kri-
stovho zadosťučinenia nekonečnej hodnoty a zo zásluh 
svätých . . . Poklad zadosťučinenia je všetko to, čo Syn 
Boží konal behom svojho zemského života. Sem patria 
modlitby, únavy, útrapy, bolesti a potupná smrť Pána 
Ježiša. Viem, že keby Pán Ježiš bol odbavil len jed-
nu krátku modlitbu, už i to by bolo dosť bývalo za hrie-
chy sveta. On však spravil nekonečne viac, lebo za 33 
roky sa trápil, namáhal, trpel, prebolestne vycedil svoju 
krv do poslednej kvapky, najpotupnejším spôsobom zo-
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mrel po najhroznejších bolestiach. Tieto premnohé skut-
ky, neoceniteľné hodnoty, hrdinské skutky Pána Ježiša 
tvoria duševný majetok, složený do pokladnice sv. Cirkvi, 
ktorá z tohoto duchovného majetku rozdáva veriacim, 
keď povoľuje odpustky. Složené sú tu aj prehojné dobré 
skutky svätých, ktorí vykonali viac dobrého, ako bolo 
potrebné k zadosťučineniu za ich malé nepočetné hriechy; 
veď už sama ich mučenícka smrť je dostatočná k vyrov-
naniu najväčších časných pokút, ale mučeníci ešte aj 
pred smrťou mnohé a hrozné muky trpeli. Nuž či mala 
začo trpieť prebi. Panna Mária? Ci sa nenazýva ona celým 
právom Kráľovnou mučeníkov, Kráľovnou sedembolest-
nou? Teda duchovný poklad Cirkvi tvoria zásluhy Panny 
Márie, všetkých svätých, spojené so zásluhami Pána Je-
žiša Krista. A táto pokladnica milosti je nevyčerpateľná; 
z tejto pokladnice nahrádza Cirkev odpustené časné po-
kuty, keď povoľuje odpustky. Sv. Ján Zlatoústy píše: 
Keby chudobný a veľmi chorý človek bol vo veľkom ne-
bezpečenstve, takže len veľmi drahými liekami by ho 
bolo možné uzdraviť, ktoré však on sám si nemôže za-
dovážiť pre svoju veľkú núdzu a chudobu; a lekár, ktorý 
by objednal tie veľmi drahé lieky, bol by taký láskavý, 
že by na lieky potrebnú značnú sumu daroval chorému, 
a chorý človek by takto celkom chytro vyzdravel, zbavil 
sa veľkých bolestí; a konečne by sa lekár uspokojil nie-
koľkými haliermi, ktoré by mu chorý dal, či by nebolo 
obdivované láskavé a štedré milosrdenstvo lekárovo? 
A veď tak to robí náš nebeský Otec, keď udeľovaním od-
pustkov (skrze Cirkev) dočasné pokuty hriechami zaslú-
žené takrečeno vyplatí pokladom zásluh Kristových a 
svätých a je spokojný s našimi malými skutkami kajúc-
nosti, ktoré možno ľahko vykonať. Ak je niektorý člen 
rodiny neposlušný, otec mu vymeria trest, ktorý musí 
odkajať, ale matka, bratia, sestry orodujú zaňho, aby mu 
otec odpustil. Ukrotený otec s ohľadu na prosby manžel-
ky a dietok odpustí vinníkovi. Hľa, odpustky od otca 
v elené. — V krajine spácha poddaný zločin. Podľa zá-
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kona musí byť popravený; a už sa to má aj stať, keď 
vplyvný muž padne k nohám panovníkovým a oroduje za 
milosť pre vinníka. Panovník si všimne orodovanie a vin-
níkovi udelí milosť. Hľa, odpustky panovníkom udele-
né. V osobe Adama celé ľudské pokolenie povstalo proti 
Bohu. Večná smrť čakala na všetkých ľudí. Syn Boží oro-
doval za nás, milosť prosil pre nás, ponúkol seba samého 
na smrť. Otec nebeský dal sa uprosiť, dal nám milosť. 
Týmto udelil Boh odpustky; a i celé kresťanstvo nie je 
iným, ako veľkými odpustkami, udelenými pokoleniu ľud-
skému s ohľadu na skvelú nevinnosť Pána Ježiša, ktorý 
dobrovoľne sa obetoval za s ve t . . . Odpustky sú čiastoč-
né a plnomocné. 

Odpustky sú čiastočné, ak sa nám odpustí len čiastka 
dočasných pokút, zaslúžených hriechami. Kto dostane od-
pustky 40 dní, alebo 1, 3, 7 rokov, týmto sa mu odpúšťa 
z dočasných pokút toľko, koľko by sa mu bolo odpustilo 
za starodávnym kresťanským spôsobom konané 40 denné, 
1, 3, 7 ročné pokánie. Keď sa leda tvrdí, že sa niekto po-
modlí pred misionárskym krížom 5 Otčenášov, 5 Zdrava-
sov, 5 Sláva a získa odpustky 300 dní, netreba to rozumieť 
tak, že ten o 300 dní menej bude trpieť v očistci, ale že sa 
mu odpustí z časných pokút toľko, koľko by mu Boh od-
pustil, keby bol za 300 dní také prísne pokánie robil, aké 
bolo za starodávna v Cirkvi vo zvyku. Podľa toho teda 
vieme len to, že plnomocnými odpustkami odpúšťajú sa 
nám všetky dočasné pokuty, ktoré by sme za odpustené 
už hriechy mali trpieť alebo na zemi, alebo v očistcL 
Avšak neplnomocnými odpustkami, aká veľká časť tých-
to dočasných pokút býva nám odpustená, to vie len sám 
Boh. Preto nás to však môže veľmi potešovať a povzbu-
dzovať, že i neplnomocnými odpustkami môžeme si spla-
tiť u Boha svoju dlžobu. * 1 

Jubilárne odpustky sú tie plnomocné odpustky, ktoré 
môžeme získať každých 25 rokov, alebo aj inokedy ich 
môže udeliť pápež z vážnej príčiny. Zidia každý 50. rok 
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museli dlžníkom odpustiť dlžobu a svojich otrokov na 
slobodu pustiť, čo sa po celej krajine oznamovalo trúbou, 
po židovský „jobel"-om; ztadialto pochádza slovo jubi-
leum, ktoré znamená plnomocné odpustky, spojené s istý-
mi výsadami a závisiace od istých podmienok. Teda čo 
získali Zidia v jubilárnom roku hmotne, to dostanú kre-
sťania v jubilárnom roku duševne. Taký prvý kresťanský 
jubilárny rok bol r. 1299. Zpočiatku bol každý 50. rok 
jubilárnym; neskôr každý 33. rok, konečne od r. 1473 je 
jubilárny každý 25. rok. 

Podmienky čiastočných odpustkov sú, aby bola naša 
duša čistá aspoň od smrteľných hriechov; a aby sme od-
bavili predpísanú modlitbu alebo určený dobrý skutok. 
Kto sa chce stať účastným plnomocných odpustkov, musí 
prijať tak sviatosť pokánia, ako aj Sviatosť Oltárnu a vy-
konať predpísanú pobožnosť alebo určený dobrý skutok. 
Teda kto má na duši smrteľný hriech, nie je sprostený 
večných trestov, tým menej mu môžu byť odpustené do-
časné tresty. Čože by osožilo stromu, keby sme mu ko-
náre očistili od húseníc, ale nechali by sme mu na koreni 
veľmi nebezpečného červíka? Čože by osožilo v bitke 
ťažko ranenému vojakovi, keby sme mu liečili nepatrné 
rany, a nedbali by sme o liečenie jeho smrteľných rán. 
Podobne aj kresťan nemôže získať odpustky, čiže odpu-
stenie dočasných trestov, kým nemá odpustené smrteľné 
hriechy a večný trest. A ako pri strome prv treba odstrá-
niť nebezpečného červíka s koreňa, a až potom húsenice 
s konárov; ako u raneného vojaka prv treba zahojiť 
smrteľné rany, a až potom sa máme ujať liečenia men-
ších, podobne treba prv získať odpustenie ťažkých hrie-
chov á" veqných trestov, a až potom treba sa usilovať 
sprostiť časných pokút^ pomocou odpustkov. 

Lenže treba aj predpísané modlitby a iné dobré skut-
ky konat. Prosíme síce Boha o shovievavé milosrdenstvo, 
preto však máme sa usilovať aj svojím vlastným zadosť-
učinením smieriť Boha a treba aj iné dobré Bohu milé 
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skutky konať. Boh sa síce smíluje nad nami, spolu však 
aj povzbudzuje nás k horlivosti, ako by nám povedal: 
„ A j ty daj niečo; nie síce preto, ako by mi to potrebné 
bolo, ale že to ja žiadam, aby si aj ty činil niečo vo svo-
jom vlastnom záujme .. . Istý nábožný boháč spravil veľ-
kú verejnú základinu, z ktorej by sa vyplácaly dlžoby 
chudobných. Lenže medzi chudobnými boli aj takí, ktorí 
mohli aj sami niečo zaplatiť, ale to nemohli, aby mohli žiť 
pohodlnejšie. Či to neboli nesvedomití ľudia a nehodní 
toho veľkodušného milosrdenstva, že sa chovali proti 
úmyslu zakladateľa, ktorý chcel pomáhať takým, ktorí 
nie sú v stave splácať svoju dlžobu? Veď to isté sa môže 
tvrdiť o pokánie činiacich lenivcoch, ktorí by mohli se-
bazaprením, skutkami milosrdenstva aspoň zčiastky za-
platiť svoju duševnú dlžobu, lenže pod zámienkou od-
pustkov nechcú konať skutky pokánia, aby ich život bol 
čím pohodlnejší a voľnejší. Či sú takíto hodní veľkej mi-
losti odpustkov? Istý školák učil iných žiakov; mzdu kaž-
dý mesiac odovzdal svojej matke, vdove. Raz to neuro-
bil. Na matkinu otázku, prečo jej nedoniesol tú mesač-
nú sumu, váhavo a hanblivo doznal, že tajne dal do vrec-
ka trom žiakom každému zlatku, aby mohol získať jub'-
'ejné odpustky, ktoré žiadaly aj almužnu. 

Následky odpustkov sú veľmi spásonosné: sotrú do-
časné pokuty, podporujú ducha pravej kajúcnosti, vzbu-
dzujú k polepšeniu života, lebo veď bez takéhoto smýšľa-
nia nedajú sa získať odpustky. Ďalej odpustky povzbu-
dzujú človeka, aby čím častejšie a vrúcnejšie užíval svia-
tosť pokánia a Oltárnu, a aby čím usilovnejšie konal do-
bré skutky. Konečne veľkou potechou pozdvihuje myseľ 
kajúcich ľudí, lebo zmenšuje strach pred trestom Bo-
žím. — V istom žalári mnohí väzni mali reťazami svia-
zané údy. Tam sa mali trápiť od 10 až do 40 rokov. Prišiel 
však muž, ktorý im zvestoval: Kráľ je ochotný skrátiť vaše 
hrozné trápenie, ba aj odpustiť ho, ak ste ochotní vyko-
nať istú modlitbu alebo pobožnosť nie veľmi dlhú. Ak pri-
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volíte, otvoria sa vám dvere väznice, a znovu môžete vi-
dieť doma svojich najmilších. A medzi tými väzňami ne-
bolo takého, ktorý by nebol prijal túto podmien-
ku. My sme podobní tým väzňom, lebo veľa dlhujeme 
Pánu Bohu. Väznicou je očistec, lebo zemské muky nemô-
žu sa prirovnať k hrozným mukám očistcovým. Keď však 
získame odpustky, môžeme vyhnúť väznici očistcových 
múk. 

Boly vyhlásené jubilejné odpustky. Horliví katolíci 
príkladnou usilovnosťou sa namáhali za touto vzácnou 
milosťou. A j istí veľmi poprední manželia v španielskej 
Grimalde chceli brať účasť na jubileume. Manžel i s če-
ľad'ou sa už vyspovedali, ale manželka povedala, že sa 

» chce vyspovedať u svojho spovedníka sv, Petra z Alkan-
tary, ktorý však vtedy bol vzdialený v odľahlom hl. 
meste Španielska, v Madride. Manžel ju napomenul: Po-
mysli si, že zajtra večer je koniec jubifeumu a tvoje cho-
vanie aj tunajších duchovných otcov veľmi uráža, že ani 
tento jeden raz sa nechceš spovedať u nich. Ona však 
neodstúpila od svojho úmyslu. Manžel ju ďalej nedohrý-
zal. Naraz vbehne slúžka so slovami: Milosťpani, tu je 
sv. Peter Alk.! Pani vybehne a vidí dochádzať sv. Petra 
k svojmu domu. Od divu ani prehovoriť nemohla, len mu 
padla k nohám. On jej však povedal: Dieťa moje, neučiň 
to viacej, ale sa vyspovedaj ktorémukoľvek spovedníko-
vi. Veľkú nepríjemnosť si mi spôsobila, že som z Madridu 
musel sem prísť, aby si získala plnomocné odpustky. 



Sviatosf Oltárna. 

Prevelebná Sviatosf Oltárna je živé telo a krv Ježiša 
Krista pod spôsobmi chleba a vina, na pokrm duše našej... 
Táto sviatosť je preto prevelebná, čiže velebnejšia, ako 
ostatné sviatosti, keďže skrýva v sebe Ježiša Krista, kto-
rý je pôvodcom všetkých sviatostí, lebo je v nej prítomný 
pod Spôsobmi chleba a vína . . . Oltárnou sa menuje táto 
sviatosť preto, lebo sa koná na oltári, kde sa aj zachováva 
vo dne v noci vo svätostánku. Menuje sa aj eucharistiou, 
čiže zvláštnou milosťou, lebo je najmilostivejším darom 
Božím. Menuje sa svätým telom Ježišovým, lebo pod 
spôsobom chleba skutočne je skryté telo Ježišovo. Me-
nuje sa aj chlebom nebeským, chlebom života, lebo 
živí a udržuje dušu pre život večný a keďže sostúpil 
s neba a pomáha nám do neba sa dostať. Menuje sa aj ve-
čerou Pánovou, lebo Kristus Pán pri poslednej večeri usta-
novil túto sviatosť. Menuje sa aj stolom Pánovým, keďže 
nás Pán povoláva ku svojmu stolu na hostinu. Menuje sa 
aj prijímaním (communio), spojením, lebo nás všetkých 
spája s Kristom Pánom. Menuje sa aj najvyšším dobrom, 
keďže na Zemi nič nie je v takej miere hodné našej lásky 
a oddanosti, ako táto sviatosť. Cestovným pokrmom, lebo 
táto veľká sviatosť je pokrmom, ktorý kŕmi, udržuje našu 
dušu na pútnickej ceste do nebeskej vlasti. 

Sviatosť Oltárna mnohonásobne bola predobrazená 
v Starom Zákone: „Vyviedol Pán Boh zo zeme všeliaké 
stromovie, na pohľad krásne, a na jedenie chutné i 
strom života uprostred raja i strom poznania dobrého a 
zlého." (í. Mojž. 29.) — „Melchizedech kráľ sálemský po-
dal v obetu chlieb a víno, lebo bol kňazom Boha najvyš-
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šieho." (I. Mojž. 14. 18.) — „Desiateho dňa tohoto mesia-
ca nech si vezme každý pre svoj dom a pre svoju čelaď 
baránka." (II. Mojž. 12. 3.) — „Ja vám dám, ako dážď 
chlieb s neba; nech vychádza ľud a sbiera, čo na jeden 
deň stačí. To je chlieb, ktorý vám Pán dal za pokrm.-" (II. 
Mojž. 16. 4.) — „Mojžiš riekol Áronovi: Vezmi nádobu 
a naklaď do nej manny. . . a polož pred Pánom k zacho-
vaniu pre vaše pokolenie." (II. Mojž. 16. 33.) 

Vo Sviatosti Oltárnej je prítomné živé telo a živá krv 
Pána Ježiša. Keď niekto stojí pred veľkým zrkadlom, vidí 
dve telá: jedno pred zrkadlom a druhé v zrkadle. Obe telá 
nie sú skutočné, len to, ktoré je pred zrkadlom. Ale vo 
Sv. Oltárnej je to ináčej: tam je prítomné pravé telo a 
pravá živá krv Krista Pána, ktoré mal vtedy, keď bol na 
zemi. 

Sviatosť Oltárnu založil Pán Ježiš pred svojím umu-
čením, pri poslednej večeri. Matúš evanjelista takto 
to podáva: „Prvého dňa Presníc (mačiek) pristúpili učeníci 
k Ježišovi a riekli: Kde chceš, aby sme pripravili jesť 
t^aránka. A Ježiš riekol: Iďte do mesta k onému a rieknite 
mu: Učiteľ vzkazuje: Môj čas je blízko, u teba odbavím 
Veľkú noc so svojimi učeníkmi^ A učeníci spravili tak, 
ako im Ježiš naložil; a pripravili baránka. A keď sa zve-
čerilo, uložil sa k stolu so svojimi dvarfástimi učeníkmi. 
A ako jedli, riekol: Veru povedám vám, že jeden z vás 
ma zradí . . . A keď večerali, Ježiš vzal chlieb a dobrore-
čil a lámal a dával svojim učeníkom a riekol: Vezmite a 
jedzte: toto je moje telo. A vzal kalich, vďaky vzdával; 
a dal im a riekol: Pite z tohoto všetci, lebo toto je moja 
krv nového Zákona, ktorá sa vyleje za mnohých na od-
pustenie hriechov." (Mat. 26. 17. 28.) — „Syn človeka síce 
ide, ako je písané o ňom, ale beda človekovi, skrze kto-
rého Syn človeka bude zradený. Lepšie by mu bolo bý-
valo, keby sa nebol narodil ten človek. A keď jedli, Ježiš 
vzal chlieb, dobrorečil, lámal a dával im a riekol: Vezmi-
te, toto je moje telo. A vzal kalich, vďaky vzdával, dal im, 
a pili z neho všetci. 1 riekol im: Toto je moja krv Nové-
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ho Zákona, ktorá bude vyliata za mnohých." (Marek 14. 
22.) — A podľa sv. Lukáša: „Nebudem piť z plodu vini-
čového kým nepríde kráľovstvo Božie. A vzal chlieb, 
vdakv činil a rozlámal a podal im a riekol: Toto je moje 
telo. ktoré sa za vás dáva. Toto čiňte na moju pamiatku. 
Podobne vzal i kalich, keď povečeral, a riekol: Tento ka-
lich je nová úmluva v mojej krvi, ktorá za vás bude vy-
liata. ' (Luk. 22. 19.) 

„Pred slávnym dňom veľkonočným, keďže Ježiš vedel, 
že prišla jeho hodina, aby odišiel s tohoto sveta k Otcovi, 
keď miloval svojich, ktorí boli na svete, až do konca mi-
loval ich . . . A keď omočil chlieb, dal Judášovi." (Ján 
13. 1.) 

Teda pri poslednej večeri Pán Ježiš, ktorý v Káne 
Galilejskej premenil vodu na víno, premenil chlieb na 
svoje živé telo, a víno na svoju živú krv. Pán Ježiš bol 
vtedy živý, teda nemal mŕtve telo, ale živé telo a živú 
krv. Teda len na živé telo a živú krv jeho sa mohly pre-
meniť chlieb a víno. A tento Kristov úkon bol aj jeho 
poslednou vôľou čiže testamentom. Veď povedal: „Toto 
čiňte na moju pamiatku!" Lenže testament musí byť 
jasný, význam slov musí byť zreteľný, priamy, a nie pre-
nesený. Keby tak otec na smrteľnej posteli poručil jed-
nému synovi role, druhému dom, a keby ten, čo dostal 
role, chcel tomu druhému dať dom na obrázku, a nie 
v skutočnosti, či by to bolo čestné počínanie? Tak aj slo-
vá Kristove sa musia brať v skutočnosti, podľa smyslu 
priameho a bezprostredného, čiže keď Kristus Pán pove-
dal, že ten chlieb je jeho telo, a to víno je jeho krv, ten 
chlieb skutočne sa premení na živé telo, a víno na živú 
krv Krista Pána. Kedykoľvek kňaz podľa rozkazu Kristov-
ho vo svätej omši pred pozdvihovaním vypovie nad chle-
bom (oblátkou) a vínom v kalichu: Toto je telo moje! 
Toto je krv moja! — na oltári nie je už oblátka a víno, ale 
živé telo a živá krv Pána Ježiša pod spôsobom chleba a 
v ina čiže zovnútornosť chleba a vína (farba, chuť, sila, 
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podoba, vôňa), ostane, hoci podstata chleba a vína zme-
nila sa na živé telo a krv Krista Pána. 

K a l v í n i tvrdia, že chlieb a víno len znamenajú 
telo a krv Ježišovu. Takéto tvrdenie jevtým najväčším, 
bezpríkladným nesmyslom. Lebo veď Pán Ježiš nepove-
dal: Toto znamená moje telo a krv, ale povedal: toto je 
telo moje a toto je krv moja. 

L u t e r á n i hovoria, že chlieb a víno sa premení na 
telo a krv Krista Pána vtedy, keď prijímame. Ani tento 
svojvoľný výklad nemá podkladu. Lebo veď Pán .Ježiš 
nepovedal: Toto bude moje telo a moja krv, keď budete 
prijímať, ale určite povedal: Toto je moje telo, toto je 
moja krv. 

Niekto by mohol namietať, že ako môže podstata ob-
látky a vína celkom zaniknúť a ako môže jej miesto za-
ujať telo a krv Krista Pána? 

Keď kňaz nad chlebom a vínom vysloví slová prepod-
statnenia, telo a krv Krista Pána zaujme miesto podstaty 
chleba a vína. Toto bolo dosiaľ potvrdené na 10 všeobec-
ných snemoch cirkevných, Potvrďujú to svätí otcovia a 
premnohé zázraky. Pôvodcom tejto podivnej veci je sám 
Pán Ježiš, ktorý „činí veci veliké a nepochopiteľné a 
divné, ktorým niet počtu." (Job. 9. 10.) Teda čo bolo pred 
prepodstatnením chlebom a vínom, po prepodstatnení je 
telom a krvou Krista Pána. A to je vec možná u Boha, 
ktorý „riekol, a stalo sa (všetko), rozkázal a stvorené 
boly." (2alm 32. 9.) 

Ale nech vec ešte lepšie objasní podobenstvo: 
Podivné sú účinky hromu a blesku. Hrom udrel do 

tobolky, ktorej sa nič nestalo, hoci zmyzlý z nej kovové 
peniaze, ktoré v nej boly. Hrom neporušil pošvu, hoci 
meč, ktorý bol v nej, zmizol. Víno vypáchlo, a sud ostal. 
Na ostrove Lemnos ženci sa skryli pred búrkou pod jé-
den dub. Práve ta udrel hrom, ktorý všetkých usmrtil. 
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A podivné: každého našli v tom postoji, v ktorom ho 
hrom zastihol; jedon sedel, druhý horeznak ležal, tretí 
kľačal atď. To neboli ľudia, ale duše (podstatnej časti 
človeka) zbavené mŕtvoly. A všemohúci Boh, ktorý z ni-
čoho stvoril celý svet, by nemohol zameniť podstatu 
predmetu (chleba a vína), tak aby zovňajšok (spôsob) 
ostal? A či nečítame v starom Zákone, že Mojžiš svoju 
palicu, ktorú od Boha mal, hodiac na zem,, premenil na 
živého hada? A keď hada chytil, zasa len palicu mal v ru-
ke. Keď Mojžiš udrel touto palicou na Červené More, 
ustúpivšie vlny s jednej i s druhej strany pevne stály, 
ako zo skaly vystavané múry, tak že medzi nimi suchou 
nohou dnom morského riečiska bezpečne prešli Zidia na 
breh Arabskej pustatiny. A j to vieme, že v Egypte za 
istý čas všetka voda bola premenená na krv. Keď teda 
Mojžiš, sluha Boží mal takú podivnú moc, že stvorené veci 
tak zázračne premieňal, či všemohúce slovo Ježiša Kri-
sta, Boha večného — ktorý s Otcom i Duchom svätým 
z ničoho stvoril celý svet— by nemohol zameniť a pre-
meniť podstatu veci? Nebo a zem neboly, a On riekol, a 
stalv sa. Chlieb a víno boly už, ale sa premenily na živé 
telo a živú krv Krista Pána. Prečo? Preto, že sám Boh 
povedal a tak sa to stalo. 

Ďalšou otázkou je, ako môžu spôsoby chleba a vína 
ďalej jestvovať bez svojej podstaty, čiže aby aj naďalej 
boly chlebom a vínom! Veľkosť, chuť, farba, sila, vôňa 
a všetky naším telom (smyslami) zbadateľné veci osta-
nú, i naďalej jestvujú, h o c i sa z n i č í , z m i z n e p o d -
s t a t a v í n a a c h l e b a , bez ktorej ako bez podkladu 
svojho ináčej prírodným spôsobom nemôžu jestvovať 
tie spôsoby. Tieto spôsoby teda sa neopierajú na chlieb 
a víno, lebo tieto sú zničené. Neopierajú sa na telo Kri-
stovo, ktoré nemá tej farby, sily, chuti atď.; teda sa opie-
rajú spôsoby chleba a vína jedine na všemohúcnosť Bo-
žiu. Je to vec nášmu rozumu ťažká, ale Bohu ľahká. Ob-
jasníme ju podobenstvom: 
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Keby bol niekto t a k ý m f i g l i a r o m , že by na 
lampe, visiacej v izbe, naraz zničil šnôru, nádobu a sklo 
lampy tak, aby petrolej bez týchto vecí ďalei visel a 
horel vo vzduchu v tom istom stave, každý by krútil hla-
vou, ako je to možné bez podkladu. Také niečo je pri 
Sviatosti Oltárnej. Akonáhle kňaz vysloví nad chlebom 
a vínom slová: Toto je telo moje. Toto je moja krv! — 
chlieb a víno sa zničia — ako u tej lampy nádoba, šnôra 
a sklo — a bez podkladu ostanú, čiže ďalej jestvujú — 
ako ten horiaci petrolej — snôsobv chleba a vína (vôňa, 
chuť, farba, podoba, atď.). 

A kto by sa tu nedal viesť slovami viery, podľahol by 
omylu a sklamal by sa, veď by si myslel, že požíva jed-
noduchý chlieb a víno, hoci je' to už telo a krv Krista 
Pána. 

Rebeka obliekla Jakuba do rúcha Ezauovho, zašila mu 
ruky do kože kozľacej, spravila kozľa na spôsob divočiny, 
pripravila chlieb a víno, a s týmito vecmi poslala ho k 
starcovi-otcovi, aby bol od neho požehnaný a právom 
prvorodenstva i celým rodinným majetkom obohatený 
namiesto staršieho brata Ezaua. Otec bol slepý. Súdil po-
dľa vône, podľa chuti jedla, považovaného za divočinu, 
podľa hmatu, keď ohmatal srsť na Jakubových rukách iná-
čej hladkých. Keď však prehovoril Jakub, ktorého hlas 
bol oveľa tenší, ako Ezauov, Izák povedal: „Hlas síce je 
hlas Jakubov, (ale ruky, ruky sú Ezauove)." (I. Mojž. 27. 
22.) Teda mal súdiť len podľa sluchu, podľa hlasu, a ne-
bol by sa sklamal, nebol by veril a myslel, že je to Ezau, 
ale by bol veril, že je to skutočne Jakub, mladší syn. 

Podobne aj pri Sviatosti Oltárnej netreba súdiť podľa 
chuti, vône a sily atď., lebo vtedy by sme sa sklamali, 
ale treba súdiť podľa hlasu, treba veriť slovám: Toto je 
telo moje, toto je moja krv, a vtedy sa nesklameme. Mýl-
nym spôsobom nebudeme považovať telo a krv Krista 
Pána za obyčajný chlieb a nápoj. Teda spôsoby chleba a 
vína sú závojom, ktorý zahaľuje božstvo a človečenstvo 
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Kristovo, sú oblakom, ktorý zahaľuje velebnú jasnosť Bo-
žiu, kým sme odkázaní len na vieru, až konečne budeme 
môcť Boha vidieť na nebesách. Sú tôňou, ktorá zakrýva 
lúče nebeského Slnka, ktorého skutočnú podobu by náš 
krehký zrak nemohol zniesť; sú tým múrom, za ktorým 
je láskavý ženich, aby prevzal naše prosby a rozličné 
žiadosti. 

Konečne, ako je to možné, že všade, aj v tej najmen-
šej omrvinke oblátky, aj v tej malej kvapke vína celý živý 
Pán Ježiš je prítomný? 

Pri poslednej večeri, keď ustanovená bola preveleb. 
Sviatosť oltárna, Pán Ježiš bol živý, lebo až na druhý 
deň, na Veľký piatok zomrel na kríži: Teda keď povedal: 
Toto je moje telo; toto je moja krv! — chlieb a víno sa 
mohly premeniť len na živé telo a živú krv, keďže vtedy 
ešte len živé telo a živú krv mal Kristus Pán. Lenže telo 
nemôže byť živé bez krvi, ani krv nemôže byť živá bez 
tela. A aby bola ruka živá, musí byť celá osoba živá. lebo 
od osoby oddelený úd alebo odelená krv nie je už živá. 
Teda telo Krista Pána je nerozdeliteľné, lebo je živé. 
Teda celý Kristus je prítomný v celej sv. hostii, ako i 
v jednotlivých častiach sv. hostie. Keď sa prelomí sv. 
hostia na štyri kúsky, v každom kúsku je celý Kristus 
Pán prítomný. To je asi tak, ako s dušou, ktorá je prí-
tomná v celom ľudskom tele, ale i v jednotlivých údoch 
toho tela. 

Keby niekto skríkol v sieni, kde je desať ľudí, ten 
hlas celý je prítomný nielen v celej sieni, ale i v ušiach 
každého prítomného. Keď niekto hľadí do veľkého zrkad-
la, vidí sa celý v tom zrkadle; a keby sa to zrkadlo roz-
bilo na 100 kusov, aj vtedy v každom kuse vidí sa celým 
človek, stojáci pred zrdkadlom. Teda keby naraz štyria 
kňazi slúžili sv. omšu v jednom a tom istom chráme, pri 
pozdvihovaní na každom oltári by bol Pán Ježiš celý 
prítomný. Asi tak je to, ako so slnkom, ktoré v tej istej 
dobe svieti na veľatisíc miest, a ľudia jednako všade vidia 
celé slnko, na každé z tých miest svieti slnko celé. 
g M M 
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Sviatosť Oltárna je naozaj telom a krvou Krista Pána. 

Na smrť odsúdený Seneka svolal k sebe svojich pria-
teľov a povedal im: Odbila hodina, na veky sa lúčim s va-
mi. Chcem vám nechať pamiatku po sebe. Prijmite prí-
klad môjho života. 

Od pohana bola to krásna pamiatka. Lenže Pán Ježiš 
oveľa viacej urobil za nás, oveľa väčšiu pamiatku nám 
zanechal. Pred smrťou shromaždil okolo seba svojich 
učeníkov, ktorým zanechal nielen príklad svojho sväté-
ho života, ale až do konca sveta nás chcel milovať. Svoie 
telo a krv nám zanechal čo dedičstvo, takrečeno seba 
chcel vštepiť do svojich prívržencov, aby jeho city pre-
nikaly naše srdcia, aby v nás žil, aby skrze sväté prijí-
manie premenil ľudskú prirodzenosť, aby sme sa mu stali 
podobní. 

1. 2e nám Pán Ježiš vo Sviatosti Oltárnej zanechal 
svoje živé telo a živú krv, to vieme z jeho božského cľubu. 

Raz P. Ježiš za Genezaretským morom zázračne nasýtil 
veľké množstvo nábožných poslucháčov rozmnoženými 
5 jačmennými chlebami a 2 pečenými rybami. Zadivení 
ľudia ho chceli mať za kráľa, on však odišiel do Kafar-
nauma. Ale aj ta prišiel ľud za ním. Tu im P. Ježiš pove-
dal: „Hľadáte ma nie preto, že ste videli zázraky, lež pre-
to, že ste jedli z chlebov a nasýtili ste sa. Snažte sa do-
stať pokrm, nie ktorý sa kazí, lež ktorý trvá do života 
večného; ktorý Syn človeka dá vám, lebo tohoto spečatil 
Boh, Otec . . . Nie Mojžiš dal vám chlieb s neba, lež môj 
Otec dáva vám pravý chlieb s neba. Lebo chlieb Boží je 
ten, ktorý s neba sostúpil a dáva život svetu: Ja som 
chlieb života. Kto prichádza ku mne, nebude lačnieť; a 
kto verí vo mňa, nebude nikdy žížniť , , . Ja som živý 
chlieb, ktorý som s neba sostúpil •.. Nereptajte med.zi 
sebou. Nikto nemôže prísť ku mne, iba keď ho Otec pri-
ťahuje, ktorý mňa poslal; a ja ho vzkriesim v posledný 
deň . . . Ja som chlieb života. Vaši otcovia jedávali na 
púšti mannu, a zomreli: Toto je chlieb s neba sostupujúci: 
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aby neumrel, kto z neho bude jesf. Ja som chlieb živý, 
ktorý som sostúpil s neba. Kto bude jesf Z tohoto chleba, 
žif bude na veky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo 
svetu na živobytie .. . Jestli nebudete jesf telo Syna člo-
veka a pif ieho krv, nebudete maf v sebe život večný, 
a ja ho vzkriesim v posledný deň. Lebo moje telo oprav-
divé je pokrmom; a moja krv je opravdivé nápojom. Kto 
jie moje telo a pije moju krv, prebýva vo mne'a ja v ňom... 
Toto je chlieb, ktorý s neba sostúpil. Nie ako (vaši) otco-
via jedávali mannu a pomreli. Kto jie tento chlieb, bude 
žiť na veky . , . " Mnohí z jeho učeníkov, keď to počuli, 
riekli: Tvrdá je to reč, ktože ju môže počúvať? . .. Pán 
Ježiš však neodvolal, neopravil svoje slová, ale povedal: 
„Toto vás pohoršuje?" A hoci „odvtedy mnohí z jeho 
učeníkov odišli zpiatky a viac už s ním nechodili", Ježiš 
nič neodvolal, a len 12 apoštolom povedal: Či i vy chcete 
odísť? Odpovedal mu Šimon Peter: Pane, ku komu pôj-
deme? Ty máš slová života večného!" (Ján 6. 26. 61.) 

Poznámky sv. Otcov: 
Sv. Ján Zlatoústy píše: Keď chce Pán Boh dačo spra-

viť, čo považujú ľudia za neuveriteľné, vopred pošle 
obraz a tôňu tej veci, aby sa takto pripravili ľudia 1c pri-
jatiu pravdy. Aby nezavreli svoj rozum a srdce pred pri-
jatím pravdy. Bohu verme vo všetkom; nesmieme mu 
protimluviť, keby sa to aj protivným zdalo byť naším 
smyslom a rozumu. Veď slovo Božie prevyšuje naše smy-
sly, náš rozum. Vo všetkom, najmä však v tajomstvách 
máme hľadieť nielen na to, čo nám ležt pred očami, ale aj 
Božie slová si treba všímať. Lebo slovo Božie nemôže 
nás nikdy oklamať, kým smysly nás často klamú. 

Sv. Hilár, učiteľ Cirkvi píše: „Božské veci nemajú byt 
posudzované v ľudskom, alebo svetskom smysle. Čítajme, 
čo je napísané; rozumejme tomu, čo čítame, potom však 
nech pracuje dokonalá viera. Či nepovedal sám Pán Je-
žiš, že jeho telo je opravdivým pokrmom, a jeho krv je 
opravdivým nápojom; a kto jie jeho telo a pije jeho krv, 
6* 
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ten ostane v Ňom ; a Kristus ostane v ňom! Tu sa nedá 
pochybovať z ohľadu opravdivosti jeho tela a krvi. Ale 
podľa slov samého Krista Pána aj podľa viery našej, je-
dine spásonosnej, je to opravdivým telom a opravdivou 
krvou. A požívanie tohoto pokrmu a nápoja má ten úči-
nok, že sme my v Kristovi; a Kristus je v nás. 

A sv. Peter Zl. hovorí- Kristus povedal Ja som chlieb, 
ktorý sostúpil s neba! Kristus je tým chlebom, ktorý bol 
skrytý v živote svätej pannv,- v tele nakysol, v trápeniach 
bol miesený, v peci hrobu bol pečený; v Cirkvi sa zacho-
váva, na oltároch sa obetuje, veriacim sa podáva každo-
denne. 

2. A j pri poslednej večeri, celkom jasne sľúbil Pán 
Ježiš, že jeho opravdivé telo a krv požívame čo pokrm 
a nápoj duševný. Keď P. Ježiš pri poslednej večeri i 
s apoštolmi jedol z veľkonočného baránka a z nekvase-
ného chleba, vzal do svojich rúk chlieb a riekol: „Vezmite 
a jedzte, toto je telo moje." (Mat. 26.) „A vzal kalich.. 
dal im a riekol: Pite z tohoto všetci, lebo toto je moja krv 
Nového zákona, ktorá sa vyleje za mnohých na odpu-
stenie hriechov. Toto čiňte na moju pamiatku." Neomyl-
ná Cirkev Kristova v doslovnom smysle berie tieto slo-
vá. Niet nijakej príčiny a podkladu k tomu, aby sa tieto 
slová v prenesenom smysle brali, ako to robia kalvíni 
svojvoľne a celkom povrchne, keď tvrdia, že ten chlieb 
a to víno nie je telom a krvou Kristovou, ale len pamiat-
kou poslednej večeri, že chlieb a víno nám len pripomí-
na telo a krv Kristovu. Keby títo mali pravdu, vtedy by 
Pán Ježiš pri poslednej večeri úprimne bol musel pove-
dať: Tento chlieb a toto víno považujte za pamiatku môj-
ho tela a mojej krvi. Pán Ježiš však nehovoril tak, t e d a 
ú b o h í i n o v e r c i s ú v n e š ť a s t n o m o m y l e a 
s k a z o n o s n o m b l u d e . 

Pána Ježiša celý svedomitý svet považuje za učiteľa 
pravdy, ktorý prišiel na svet, aby hlásal večné pravdv 
náboženské. A na svoje vznešené povolanie nezabudol 
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ar? na chvíľu. Teda hlásal pravdy a nie skryté a záhad-
né slová, aby si musel svet hlavu lámať nad nimi. Uňho 
boly slová večného života, On učil vpravde cesty Božie, 
teda nemohol schválne skryť svetlo pod nádobu; či mo-
hol hovoriť schválne tak, aby jeho reči nerozumel svet 
pre nejasnosť? A keď sľúbil svoje telo za pokrm a svoju 
krv za nápoj, Zidia šomrali; učeníci ho opúšťali, že je to 
tvrdá reč, aby jeho telo bolo pokrmom a jeho krv nápo-
jom. Teda keby sa mohly jeho slová brať v prenesenom, 
kalvínskom smysle, jeho povinnosťou by bolo bývalo 
pri poslednej večeri povedať ťo svojim dôverným pria-
teľom, apoštolom, za ktorých sa modlil (Ján 17.), aby boli 
s nim iedno. A práve on by bol chcel podrývať túto svor-
nú jednotnosť nejasnou rečou? Veď celkom jednoducho 
a iasne by bol mohol povedať, že je to len pamiatka jeho 
tela a krvi, keby jeho slová naozaj tento prenesený 
smysel boly malv . . . A potom aj rozkaz dal apoštolom, 
aby to aj oni podobne urobili na jeho pamiatku. Zákon 
musí byť jasný; zákony sa vynášajú v doslovnom, a nie 
prenesenom smysle. Svoju krv nazýva krvou Nového 
zákona. 

Napokon nesmieme nechať nepovšimnutú tú okolnosť, 
že sa to stalo pri jedení veľkonočného baránka, ktorý bol 
predobrazom toho, čo sa potom naozai stalo. Veľkonočný 
baránok bol smiernou obetou za hriechy, vďakoobetou za 
dobrodenia, spolu však aj obetným pokrmom, ktorý sa ne-
mohol jesť v obraze, ale Zidia skutočne ho museli íesť, 
aby sa spojili obetujúci s obeťou. A j P. Ježiš ie baránkom 
Nového Zákona, chcel byť obeťou a obetnvm pokrmom 
naraz. Chcel byť neprestajnou nekrvavou obetou za hrie-
chy sveta a vďakoobetou za krvavé vykúpenie na kríži, 
A ako On je nie v obraze, ale skutočne veľkonočným ba-
ránkom Nového zákona: tak chcel byť aj obetným pokr-
mom skutočným a nie vyobrazeným, abv sme ho nie vy-
obrazene, ale skutočne požívali, a skutočne sme boli spo-
jení s ním. Ináčej, keby mal byť chlieb a víno posednej 
večere len pamiatkou jeho umučenia, súcejši sp^oob by 
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bol k tomu našiel. Chlieb a víno prírodné nám pripomína 
pokrm a nápoj, ale nie muky a smrf. 

Ale čože by sa povedalo o otcovi, ktorý by tak chcel 
potešiť svoje deti, nad jeho smrťou smútiace, žeby spra-
vil záveť, v ktorej tak by chcel dokázať lásku k nim, že 
by im zanechal znak svojho veľkého domu; čiže obraz 
domu? 

Teda aj lásku Ježišovu k nám, ktorý za nás zomrel, 
veľmi by snížilo, keby len znak svojho tela a krvi bol za-
nechal namiesto toho, aby sa naša duša kŕmila jeho oprav-
divým telom a dušou. 

Sv. Otcovia, títo osvietení učenci podobne vysvetľujú 
prevel. Sviatosť Oltárnu. 

Sv. Cyril píše: Keďže sám Pán Ježiš náš uistil, že je to 
jeho telo, kto by sa tu opovážil pochybovať? A keď sám 
P. Ježiš povedal: Toto je moja krv, kto by mohol myslieť, 
že je to nie tak? 

P. Ježiš premenil v Káne vodu na víno, a to by sme 
neverili, že víno premení na svoju krv? Keď na zemskej 
svadbe urobil taký neslýchaný zázrak, či neuveríme ešte 
skoršie, že svoje telo a krv dá z a p o k r m s y n o m 
s v o j i m ? 

Pred veriacim maliarom Leonardom inoverci tupili vraj 
slepú vieru katolíkov, ktorí veria v skutočnú prítomnosť 
Krista Pána vo Sviatosti Oltárnej. Maliar nakreslil obraz, 
na ktorom pri Kristovi boli dvaja reformátori: Luther a 
Zwingli. Pod Kristom boly slová: Toto je telo moje; pod 
Lutherom boly slová: Toto bude telo moje, keď ho prij-
mem. — Pod Zwinglim: Toto znamená moje telol A cel-
kom na spodku stála otázka: Ktorý z týchto troch má 
pravdu . . . Obraz odovzdal posmeškárom, ktorí hneď zba-
daH svoju slabosť a celkom umlkli. 

Vrtkavý cisár Heliogabal povolal svojich najvyš-
ších radcov na hostinu. Jedálna bola nádherne ozdobená, 
náčinie bolo drahocenné. S veľkou eleganciou nosili slu-
hovia jedlá na stoly. Lenže jedlá neboly opravdivé, ale 
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z dreva zrobené a tak umelecky zafarbené, že hostia zba-
dali to až vtedy, keď si chceli brať -z nich. Hladnejší išli 
domov, ako prišli. 

Podobne si počinajú ti, ktori tvrdia, že Sviatosť Oltár-
na je len znakom, obrazom, napodobnenina tela a krvi 
Krista Pána, ktorý nepovedal: Moje telo je také, ako po-
krm, moja krv je taká, ako nápoj! — Ale povedal: Moje 
telo je opravdivé pokrmom, a moja krv je opravdivé ná-
pojom. Preto píše aj sv. Pavel apoštol prvým kresťanom: 
„Požehnaný kalich, ktorý požehnávame, či nie je zúčast-
nením sa na krvi Kristovej? A chlieb, ktorý lámeme, či 
nie je zúčastnením sa na tele Pánovom?" (1. Kor. 10. 16.) 

Archanjel Rafael zjavil sa Tobiášovi v podobe Azari-
ášovej. Boh sa zjavil Abrahámovi v podobe mužskejj 
Duch sv. zjavil sa pri krste Kristovom v podobe holubia 
ce, na Turice v podobe ohnivých jazykov; Ježiš sa zjavil 
Magdalene v podobe záhradníko^ej; Ježiš sa zjavil dvom 
učeníkom idúcim do Emausa v podobe pocestného cu-
dzinca: teda pri poslednej večeri mohol dať apoštolom 
svoje telo a svoju krv v podobe (pod spôsobom) chleba 
a vína za pokrm. A či neučinil s pomocou Božou Eliáš 
to, že horkú vodu premenil na sladkú? A Syn Boží by 
nemohol premeniť chlieb a víno na svoje telo a krv? 

3, Tak apoštolovia, ako aj Cirkev Kristova verili a 
^akýmto spôsobom a v takomto smysle učili toto hlboká 
tajomstvo . . . O prvých kresťanoch píše sv. Lukáš ev.: 
„Tí teda, ktorí prijali Petrovu reč, boli pokrstení, a pri-
pojilo sa v ten deň okolo tisíc duší. A zotrvávali v apo-
štolskom učení a účastenstve na lámaní chleba a v mod-
litbách. A každodenne vytrvávali jednomyseľne v chrá* 
me, lámali chlieb po domoch a prijímali pokrm s vese-
lým a úprimným srdcom... —• „Prvý deň v týždni, 
keď sme sa sišli lámať chlieb, Pavel prehovoril k nim." 
— „Ako k múdrym mluvím, vy sami posúďte, čo pqve-
dám," (I. Kor. 10. 15.) — „Pán Ježiš v tú noc, v ktorú bol 
zapredaný, vzal chlieb; a keď ďakoval, lámal a riekol: 
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Vezmite a jedzte, toto je telo moje, ktoré sa vydá za 
vás. Toto čiňte na moju pamiatku. Podobne i kalich, po-
večeral, a riekol: Tento kalich je nová úmluva v mojej 
krvi. Toto čiňte, koľkorázkolvek budete pif, na moju 
pamiatku. Lebo kedykoľvek budeje jesť tento chlieb, a 
pif tento kalich, budete zvestovať smrť Pánovu, kým ne-
príde. A tak ktokoľvek bude jesť tento chlieb, alebo piť 
kalich Pánov nehodne, vinen bude tela a krvi Pánovej. 
Preto nech človek skúša sám seba; a takto nech jie z to-
hoto chleba a pije z kalicha. Lebo kto nehodne jie a pije, 
ten jie a pije si súd, keďže nerozsudzuje telo Pánovo." 
(Kor. I. 11. 23.) 

Veľká žaloba proti prvým kresťanom vznikla z toho 
upodozrievania, že kresťania pri svojich bohoslužbách 
požívajú ľudské mäso, k čomu vraj deti vraždia. Zidia 
a odpadlý čarodejník Šimon to tvrdili o kresťanoch. Ne-
skôr niektorí slabší kresťania v hrozných mukách pove-
dali, že kresťania požívajú telo a krv. Toto všetko však 
vzniklo len z nedorozumenia a z mýlneho výkladu ná-
uky o Sviatosti Oltárnej, kde naozaj sa požíva telo a krv 
Pána Ježiša. 

Keď bol r. 177. Photus, 90 ročný starec upodozrieva-
ný z toho, že požíva ľudské mäso, takto prehovoril: „Ako-
že by to bolo možné, aby požívali telo svojich vlastných 
dietok takí ľudia, ktorí ani mäso obyčajných zvierat ne-
jedia? My ľudské mäso nejeme, my deti nezabíjame/' 

Pre toto tajomstvo od rána do večera bola mučená 
pobožná panna Blandina, ktorá povedala sudcovi: „Ja 
som kresťanka. U nás sa nekoná nič zakázaného." 

Teda keby prví kresťania neboli verili, že to, čo po-
žívali pri večeri Pánovej, je naozaj telom a krvou Kri-
stovou, aký smysel by to malo, že pre toto hlboké ta-
jomstvo neľakali sa najhroznejších múk a najstrašnejšej 
smrti? Z akej príčiny by boli v tajnosti držali toto hlbo-
ké tajomstvo, keby boli považovali večeru Pánovu len 
za znak tela a krvi Krista Pána? Boli by mohli len toľko 
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povedať: My sme nevinní, my jeme len jednoduchý 
chlieb, pijeme len obyčajné víno. A tento chlieb a víno 
sú len znakom a pamiatkou toho tela, ktoré bolo kedysi 
na kríž pribité a tej krvi, ktorá bola za nás vyliata. 
Takto by boli odstránili všetky príčiny a príležitosti 
hrozného umučenia. A le oni to nepovedali, radšej zo-
mreli, ako by boli toto hlboké tajomstvo zradili a za-
preli svoju vieru, že je Kristus vo Sviatosti Oltárnej 
skutočne prítomný. 

Sv. Klement Alexandrijský poznal tie najznamenitej-
šie kresťanské osady. Napokon v Alexandrii prijal svia-
tosť krstu. Biskup Demetrius ho poveril vedením kate-
chetickej školy, kde sa vysvetľovalo náboženstvo kre-
sťanské a vyvracaly sa rozličné bludy. Vycvičení ško-
láci sa rozposielali na všetky strany, aby bránili a chrá-
nili kresťanov proti pohanom. Bezprostredne spolužil 
s niekoľkými učeníkmi apoštolskými. O týchto píše: 
„Títo sejú do našich sŕdc semä kresťanského učenia, kto-
ré prevzali od svojich predchodcov, apoštolov." Teda 
Klement dobre musel poznať apoštolské učenie. V jed-
nom svojom diele píše, že Pán Ježiš nám dáva svoie telo 
a krv, teda máme sa usilovať prijať a zachovať ho vo 
svojom srdci. O láskavosti Pána Ježiša takto píše: Vez-
mite a jedzte moje telo; pite moju krv. Tento celkom 
zvláštny pokrm nám dáva Pán; on podáva svoje telo; on 
vylieva svoju krv. 

O kňazovi sv. Lucianovi čítame, že majúc sviazané 
ruky a nohy, horeznak ležal v žalári; ku s v. omši potreb-
né predmety dal si položiť na svoje prsia, prepodstatnil 
ich, a prijímal on i všetci prítomní. 

Keď bol sv. Tomáš Villanovský, arcib. vo Valencii, 
volali ho k chorému, ktorý skôr ako by umrel, chcel mu 
rozpovedať istý prípad z doby svojej mladosti. Jeho 
zpráva znela: „Ja som synom židovských rodičov. Moji 
rodičia mali možnosť, aby ma bedlive vychovali. Raz ma 
ďalej poslali s istým židovským chlapcom. Dôverne sme 
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sa shovárali o príchode Vykupiteľovom, ktorého Židia 
očakávajú, a o ktorom sme už tak veľa počuli hovoriť. 
Čím dlhšie trval náš rozhovor, tým väčšia bola naša 
túžba, keby prišiel, kým my žijeme, aby sme ho mohli 
vidieť. Naraz sme uzreli veľmi jasné svetlo v chotári. 
A keďže som často počul od matky, že kedykoľvek by 
som videl nebesá otvorené, aby som vždy prosil niečo 
od Boha, obaja sme padli na kolená a prosili sme od 
Boha, aby nám ukázal túžobne očakávaného Vykupite-
ľa. A hľa, uprostred toho veľmi jasne osvieteného prie-
storu sme videli kalich, nad nim oblátku, ako je to v oby-
čají u kresťanov, hore sa dvíhať. S podivením sme hľa-
deli na ten zjav. Ale sme boli aj veľmi potešení, lebo 
sme zvedeli, kto je Vykupiteľom, za ktorým sme tak 
veľmi túžili. Zo strachu sme to pred rodičmi nespome-

I nuli, jednako však účinkom tohoto podivného zjavu som 
sa neskôr stal kresťanom. Čo sa stalo s mojím druhom, 
neviem." Potom chorý vyslovil žiadosť, aby prípad bol 
po jeho smrti uverejnený. Sv. Tomáš však poznamenal, 
že také zjavy sú potrebné viacej nevercom, ako veria-
cim dušiam. A my, naozaj, nepotrebujeme, aby sa nám 
skvele jasný kalich i s oblátkou objavily vo vzduchu, 
keďže každodenne sa pozdvihuje tak kalich, ako aj sv. 
hostia pred očami a zrakom viery vidíme drahé telo a 
krv P. Ježiša, teda samého Vykupiteľa svojhc 

Moc prepodstatnenia dal Kristus Pán aj apoštolom. 

Pán Ježiš dal aj apoštolom tú moc, aby mohli pre-
mieňať chlieb a víno na jeho telo a krv, týmito slovami: 
„Toto čiňte na moju pamiatku". Od apoštolov prešla 
táto moc na biskupov a kňazov, ktorí túto moc uplat-
ňujú vo sv. omši, keď pred pozdvihovaním hovoria slová 
Ježišove nad chlebom a vínom: Toto je telo moje! Toto 
je krv moja! Teda v čase pozdvihovania nie je už na ol-
tári chlieb a víno, ale opravdivé telo a opravdivá krv 
Krista Pána pod spôsobami chleba a vína. Pod spôsoba-
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mi rozumie sa to, čo sa dá vniítornými smysTami zbadať, 
ako je: podoba, farba, chuť, sila atď. 

Túto moc biskupov a kňazov potvrďuje aj svedoctvo 
sv. Otcov a učiteľov Cirkvi Kristovej. 

Sv. Irenej píše: ,,Keď sa nad kalichom, v ktorom je 
víno a voda, a nrd lámaným chlebom vyslovia slová 
Božie, hneď sa premenia na telo a krv Krista Pána." — 
Sv. Efrem píše: „Never, že chlieb a víno, ktoré tu vidíš Kú 
i naďalej chlebom a vínom: modlitbou kňazovou a so-
stupom Ducha sv. chlieb sa na telo, víno na krv pre-
mení." — Sv. Ján Zlatoústy svedčí: ,,Keď vidíš toto svia-
tostné telo na oltári, povedz: Skrze toto telo úfam ob-
siahnuť nebo, jeho všetky majetky a život večný. Tomu-
to telu sa klaňali v jaslách traja králi s bázňou a svätým 
strachom. Tajomstvom tohoto tela zem sa stane ne-
bom. Len treba otvoriť bránu nebeskú a každý sa pre-
svedčí, že je to tak. Toho Najvznešenejšieho, ktorého 
vidieť v nebi, uvidíš aj na zemi. Neukážem ti anjela, ani 
archanjela, ani samé nebo, ale samého Pána neba. A toho 
vidíš, ba chytíš, ba požívaš na zemi." 

Istý turecký cisár rozkázal zajatcovi, katolíckemu 
kňazovi, aby konal pred ním obetu omše svätej. Po pre-
podstatnení musel mu kňaz sv. hostiu ukázať. Dlho hľa-
del na ňu, až napokon poznamenal: Naozaj, veľká je 
viera katolíkovi 

Preto to povedal, lebo videl len oblátku. 
Poznámka cisárova bola múdra. Len veľká viera mô-

že vidieť prepodstatnenie a toto poznanie je veľkou 
odmenou viery. Viere stačí počuť: toto je telo Kristovo, 
toto je krv Kristoval 

Svetochýrny grécky maliar Nikostrates obdivoval ce-
lé hodiny verejne vystavený obraz gréckej krásavice 
Eleny. Nevedel sa nasýtiť krásou tohoto umeleckého 
diela, pred ktorým stál celé hodiny. A keď sa ho ktosi 
spýtal, čo tam vie toľko obdivovať, povedal- Ó keby s: 
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tak nemúdre! 

Asi takto by odpovedal nábožný človek, ktorý naj-
väčšiu radosť nachádza v prevelebnej Sviatosti Oltárnej 
a za najblaženejšie považuje tie chvíle, ktoré môže ve-J 
novať poklone, obdivujúc najhlbšie tajomstvá viery,| 
nádeje a lásky. 

Podľa sv. Františka Salezského vo francúzskom me- ; 
ste Javernay bolo vo zvyku na tribúne ozdobenej svie-
cami a drahými kobercami v isté dni verejne vyložiť 
prev. Sviatosť Oltárnu na celú noc. R. 1608. pripadlo to 
na 25. mája. Keď sa ľud vzdialil, a aj kostolník odbehol, 
chytil sa jedon koberec a za krátky čas zhorela celá ' 
tribúna. Ale hľa, monštrancia so sv. hostiou neporušená 
visela vo vzduchu. Celé mesto sa sbehlo. Kňaz úctyplne 
chcel monštranciu složiť, ale nemohol Konal tam potomv 
spievanú sv. omšu a po pozdvihovaní sa monštrancia 
sama začala pomaly spúšťať na oltár, pričom bolo počuť' 
hlas zvončoka. Keď toto ľudia počuli, padali na kolená 
a nahlas volali s pokornou vrúcnosťou: Pochválená a 
pozdravená buď prev. Sviatosť Oltárna! Na vďačnú pa-
miatku tejto zázračnej udalosti každý rok sa tam v ko-
stole slúžila spievaná sv. omša s vyloženou Sviatosťou 
Oltárnou. A zázrak sa zopakoval. Trvalo to cez mnohé 
roky v prítomnosti veľa tisíc pútnikov. A j sv. František 
Salezský ta putoval, aby sa klaňal zázračnej svätej 
hostii. 

Sviatosti Oltárnej prináleží poklona. 

Pred Sviatosťou Oltárnou máme na kolená padnúť a 
prítomnému Pánu Ježišovi sa klaňať s najhlbšou poko-
rou a vnútornou vrúcnosťou, lebo si to Pán Ježiš pre- ' 
hojne zasluhuje svojou veľkou láskou k nám, ktorú pre- • 
javuje v prev. Sviatosti oltárnej. „Či to uveriť, žeby | 
Boh prebýval s ľuďmi na zemi? Ak nebe a nebesá | 
nemôžu ťa obsiahnuť, o koľko menej tento dom, ktorý 1 

I 
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som vystavil?" (II. Par. 6. 18.) — „Chudobní jesť budú, 
a nasýtia sa: a ti chváliť budú Pána, ktorí ho hľa-
dajú, živé budú srdcia ich na veky." (2alm 21. 27 ) — 
„Chlieb anjelský jedával človek. Potravy im sosieia do 
sýtosti." (2alm 77. 25.) — „Veľké sú Pánove skutky, vy-
hľadané podľa všetkej jeho vôle. Sláva a velebnosť je 
jeho konanie: spravodlivosť jeho oslava na veky vekov. 
Pamiatku postavil svojim divom; láskavý a milosrdný 
je Pán. Pokrm dal tým, ktorí sa ho boja, večne pamätá 
na svoju smluvu." (2alm 110. 2-5.) — „Moja rozkoš je 
bývať so synmi ľudskými." (Prísl. 8. 31.) — „Poďte 
jedzte môj chlieb a pite moje víno." (Prísl. 9. 5 ) — „Tvoj 
ľud kŕmil si chlebom anjelským a dával si im bez práce 
chlieb z neba hotový, majúci v sebe všetku ro/.koš a ľú-
beznosť všetkej chuti." (Múdr. 16. 20.) Keď miloval svo-
jich, ktorí boli na svete, až do konca miloval ich." (Ján 
13. 1.) 

Významné sú slová sv. Jána Zlatoústeho: „Ježiš všetko 
učinil, čo milovník učiniť má; vo Sviatosti Oltárnej vidí 
človek len zázrak a lásku. . . A le ktorý pastier už vtedy 
miloval svoje stádo tak, že by ho bol chcel svojím telom 
kŕmiť a svojou krvou napájať? Hľa, veľká túžba, ktorá 
núti Spasiteľa, aby s nami ostal. Toto je vlastnosťou ho-
rúcej lásky. Ó, podivná dobrotivosť Božia! Sedí na pra-
vici Eožej, a my sa ho môžeme dotýkať odovzdáva sa 
tým, ktorí ho chcú prijať a objímať." — A sv. Augustín 
hovorí: „Mám odvahu tvrdiť, že Bob, hoci je všemohúci, 
nemohol nám viacej dať; hoci je nanajvýš múdry, neve-
del nám viacej dať; hoci je najbohatší už n^maí ním čo 
dať, ako čo nám dal vo Sviatosti Oltári.ej. A preto miluj 
ho, veď z lásky k tebe sa skryl pod spôsoby chleba a ví-
na, ktoré premenil na svoje telo a krv, aby seba tak 
snížil a teba povýšil a spojil svet večnv s tvo'ou pomi-
nuteľnosťou." 

Utešene je znázornená láska sviatostného Spasiteľa 
bájkou o vodnom vtákovi pelikánovi: Na kraji severné-
ho mora žil veľký, osamotený vták Jeho mladé sedela 
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v hniezde na skale nad morom. Vták tak svoje mladé, 
ako aj seba kŕmil rybami, ktoré vo dne lo vil. V noci svo-
jím telom zohrieval svoje mladé. Naraz však nastala veľ-
mi tuhá zima. Celé more za krátky čas bolo ľadom po-
kryté. Vták vydzobal si veľa peria, zakryl ním svoje 
mladé, a odletel ďaleko ryby loviť pre mladé. Ďaleko za-
letel, ale more všade bolo hrubým ľadom pokryté. Bez 
pokrmu smutno sa vrátil k svojim mladým. Tieto už zďa-
leka otváraly svoje zobáčiky. Boly hladné, lebo už od 
predošlého dňa nič nejedlý. Starý pelikán nemohol zniesť 
prebolestná hlasy svojich mladých. Znovu si vyšklbal 
veľa peria, aby ich ešte lepšie zakryl a zasa odletel na 
veľmi odľahlé kraje, pokrm hľadať. Lenže beda. Voda 
bola všade zamrznutá. V zúfalstve dal sa do ľadu, pyskom 
ho začal rúbať, ale ľad nepreboril. Pysk mu krvácal, ľad 
bol krvou zafarbený. Ešte smutnejší sa vrátil domov 
k mladým. Zďaleka počul ich prežalostný piskot. Div sa 
mu srdce nepuklo od žiaľu a bolesti. Ale pomôcť im ne-
mohol. Nastala tmavá, veľmi nepríjemná noc. Hrozný 
víchor zúril. Pelikán sedel v hniezde smutno, zúfale, 
zakrýval krýdlami a sohrieval svoje mladé, brániac ich 
takto pred ľadovým vetrom. Pri svitaní mladé sa 
zobudily. Veľmi boly hladné; znovu robily prežalostný 
piskot, otváraly svoje zobáčky, aby im starý dal pokrmu. 
Tento ešte raz sobral všetku svoju silu a znovu sa vybral 
na cestu. Šiel medzi ľadové vrchy. Nikde však nemohol 
nájsť potravy. Všade bol hrubý, tvrdý, nemilosrdný ľad, 
ktorý nechcel dožičiť pokrmu hladným pelikánčaťom. 
Cítil, že už aj on veľmi slabne, že veľmi stráca silu. Len-
že na tomto veľmi odľahlom mieste, ďaleko od svojich 
mladých nechcecl zahynúť. Sobral všetku silu a letel na-
zad, k svojim mladým. Tieto medzitým vypadly z hniez-
da a polozmrznuté ležaly na ľade. Starý ich pokládol do 
hniezda, pozakrýval perím a teplotou svojho soslabnu-
tého tela ich sohrieval. O chvíľu mladé sa sobraly, vy-
škriabaly sa na chrbát starého a svojím žalostným šte- : 
botom pýčdly od neho pokrm. Starý pelikán na to vlas t-
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ným zobákom zranil si prsia. Tečúcu krv mladé pyskami 
chytaly a pily, ustavične hľadiac hore. Potom sa utiahly 
pod starého. Vôbec nezbadaly, že starý sa s času na čas 
trasie od smrteľnej slabosti, od hladu, zimy a straty krvi. 
Keď sa mladé vyspaly a zobudily, zasa pýtalv jesf. Ne-
zbadaly, že hlava starého je už sklopená a oči sklenené. 
Starý však jednako ešte raz sa prebral, znovu si rozranil 
prsia, aby mladé znovu nasýtil svojou krvou. — Znovu 
prišla hrozná noc. Strašný vietor fučal. Mladé tíško le-
žaly pod starým, chránené súc od zimy. Na svitanie sa 
zobudily. Otváraly pysky, pýtaly jesť od starého, ten sa 
však už nepohol. Vyškriabaly sa mu na chrbát, žiadalv 
jesť, ale márne. Zhynul od veľkej straty krvi, hladu, od 
veľkej bolesti a strašnej zimy . .. Mladé sa rozpamätaly, 
odkiaľ dostaly posledne pokrm. Preto skryly sa pod sta-
rého a samy začaly šklbať a trhaf zaschnutú ranu na 
prsiach starého. Krv však už netiekla. Ešte silnejšie d'o-
baly a jedlý z jeho tela. Keď sa nasýtily, zasa sa daly do 
kopy. Tak to robievaly až dorástly. Medzitým zima po-
pustila. Mladé po niekoľkých dňoch daly sa na krýdla 
a odletely. Už si samy mohly loviť rvbv a tak onedlho 
celkom zabudly na starého. 

Starý pelikán vyobrazuje sviatostného Spasiteľa, kto-
rého sv. Tomáš Aquinský nazýva verným pelikánom. 
A naozaj: veľká podobnosť je medzi tým opísaným pe-
likánom a sviatostným Spasiteľom. Zamrznuté, pusté 
more nepriateľské so svojimi víchrami vyobrazuje svet. 
Skala vyobrazuje skalu sv. Petra; hniezdo zobrazuje 
Cirkev Kristovu. Láskavosť Božia aj nás vložila do Cirk-
vi sv. krstom. Pelikán obetavou námahou dal si záležať 
na dobrobyte mladých; svoje prsia si rozranil, aby ich 
mohol kŕmiť svojou krvou, ba i svojím telom. Tak aj Pán 
Ježiš: dal si na kríži otvoriť svoj bok, aby vyliatou krvou 
svojho najláskavejšieho srdca zachránil duše svojich 
detí od večnej smrti. A či aj okrem toho nás nekŕmi P. 
Ježiš svojím telom a svojou krvou vo svätom prijímaní? 
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,,Jestli nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, 
nebudete mať v sebe života." (Ján 6. 54.) 

Hľa, prepodivná láska božského Pelikána! Keby tak 
ten vták mimoriadnym zázrakom bol býval vzkriesený, 
a jeho mladé by boly maly rozum a citlivé srdce, ach, 
ako vysoko by si ho boly vážily, všemožným spôsobom 
by sa mu boly vďač i ly . . . A hľa, Pán Ježiš, ktorý sku-
točne vykrvácal a prebolestne zomrel na kríži, vstal 
z mŕtvych a stále je medzi nami vo Sviatosti Oltárnej. 
Teda akí máme byť proti nemu! A jednako, koľkí zabú-
dajú naň, ba ho trápia, prenasledujú nevšímavosťou, 
zanedbávaním prijímania, alebo azda i hriešnym prijí-
maním. A aj ty, drahý čitateľ, mohol by si byť taký su-
rový, nevďačný? 

Počujme ešte jednu historku: Kariensky kráľ Mansol 
veľmi miloval svoju manželku, a aj ona s mimoriadnou 
láskou lnula k svojmu manželovi. Keď jej manžel zo-
mrel, dala mu postaviť krásny náhrobný pomník, a ne-
bolo dňa, aby ho nebola spomínala s povďačnou láskou. 
A ešte niečo: Spopolniť dala jeho kosti a z jeho popola 
každý deň požila trošku v nápoji, mysliac si, že tak jej 
manžel ožije v nej samej. Takto užila všetky ostatky 
svojho manžela. Ale povedzme, žeby tento Mansol kráľ 
ešte pred svojou smrťou bol nariadil tento nápoj, aby 
takto prejavil svoju najútlejšiu lásku k svojej manželke: 
v tomto by sme videli predobraz veľkej lásky sviatostné-
ho Spasiteľa. Veď či on jasne nekáže, aby sme jedli jeho 
telo, pili jeho krv? On chce byť vradený do našej byto-
sti, chce sa prenjeniť na našu podstatu, alebo azda nás 
chce premeniť na svoju podstatu, aby sa to, čo je ľudské, 
stalo božským. Preto zvolal sv. Augustín: Ó, dobrý Spa-
siteľ, ty nechceš premeniť moju podstatu v tvoju, ako 
jedlo tvojho tela; ale ty sa chceš premeniť v moju pod-
statu, ako pokrm môjho tela! Áno, moja osoba sa má stať 
skvelou, ako aj voda. alebo zrkadlo sa skveje od slnca . . . 
Prví kresťania vedeli oceniť a s veľkou povďačnosťou 
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sprevádzať túto lásku sviatostného Spasiteľa, ktorému 
k vôli opustili svojich najmilších, bohatstvo, pohodlnosť 
života, pôžitky zemské, vďačne šli do žalárov, na po-
pravisko, neľakali sa prehrozných múk a ukrutnej ná-
silnej smrti. Sväté prijímanie bolo prameňom tejto obe-
tavej odhodlanosti a hrdinskej vernosti k Bohu. 

Že je poklona k sviatostnému Spasiteľovi naozai na-
šou svätou úlohou, to vysvitá už zo slova Božieho: „Nech 
sa mu (Synu Božiemu) klaňajú všetci anjeli." (Zid. 1. 6.) 
„Pánu Bohu svojmu budeš sa klaňať a jemu jedine poctu 
božskú vzdávať." (Mat. 4. 10.) — „Boh povýšil ho (Kri-
sta Ježiša) a daroval mu meno, ktoré je nado všetky me-
ná, aby v mene Ježišovom kľaklo každé koleno . .., a 
aby každý jazvk vyznával, že Pán Ježiš Kristus je v slá-
ve Boha Otca." (Mat. 4. 10.) — „Štyriadvadsať starcov 
padalo pred Sediacim na tróne, a klaňalo sa žijúcemu na 
veky vekov; a skladalo svoje koruny pred trónom a 
riekli: Hoden si, Pane Bože náš, prijať slávu a česť i moc, 
lebo ty si stvoril všetko, a z tvojej vôle bolo a stvorené 
je." (Zjav. 4. 10.) — Preto píše sv. Augustín: Nikto ne-
požíva to telo skôr, akoby sa mu klaňal. Nielenže ne-
zhrešíme, keď sa mu klaniame; ba vtedy by sme zhrešili, 
keby sme sa mu neklaňali. A podľa sv. Jána Damascen-
ského: nijaký strom nie je tak stvorený, že by sme sa 
ho nemohli dotknúť, ale keď horí a stane sa uhlím, už 
sa ho nemôžeme dotknúť, preto že horí alebo že je uhľom. 
Tak aj telu samému sa nemôžeme klaňať, len vo vtele-
nom Slove; teda nie telo, ale s telom spoiený Boh, Slovo 
si to zasluhuje. Nehovoríme totižto, že púhe telo je hod-
né poklony, ale telo Božie, čiže vtelený Boh . . . A či je 
možno neklaňať sa tejto sviatosti, keď okom viery hľa-
díme na ňu? Však viera tam vidí vteleného Boha, milo-
srdného Vykupiteľa, prísneho Sudcu, všemohúceho Vla-
dára celého sveta. Teda s detinskou dôverou a so svä-
tou bázňou máme pred touto sviatosíou padať na kolená. 

7 Nebeská rosa 
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Požehnanie usilovnej návštevy Sviatosti Oltárnej. 

„Eliáš vstal a jedol a šiel v sile toho pokrmu za 40 
dni a za 40 nocí až na Božiu horu Horeb." (III. Kráľ. 19. 
8.) — „Chudobní jesť budú, a nasýtia sa; a tí chváliť bu-
dú Pána, ktorí ho hľadajú; živé budú srdcia ich na ve-
ky." (Zalm 21. 27.) — „Čože je dobrotou jeho, a čo je 
krásou jeho, len obilie vyvolených a víno plodiace pan-
ny." (Zach. 9. 17.) — „Poďte ku mne všetci, ktorí sa 
ustávate a ste obťažení, a ja vás občerstvím." (Mat. 11. 
28.) — „Otvorí sa domu Dávidovmu a obyvateľom je-
ruzalemským studnica k obmytiu hriechu a nečistoty." 
(Zach. 13. 1.) 

Na základe týchto daných sľubov Božích píše sv. 
František Salezský: Pán Ježiš v prevel. Sviatosti Oltár-
nej tým, ktorí ho vrúcne a pobožné navštevujú, je po-
mocníkom v nebezpečiach, vodcom na cestách, radcom 
v pochybnostiach, svetlom v temnostiach, podporou 
v slabosti, potechou v útrapách . . . A preto nás odušev-
nene vzbudzuje učiteľ Cirkvi, sv. Ambróz: Prichádzajte 
ku Kristovi, a bude vám spomôžené, lebo On je záživným 
chlebom, prichádzajte, a dá sa vám svetlo, lebo je svet-
lom. Prichádzajte, a budete slobodní, lebo kde je duch 
Boží, tam aj voľnosť musí panovať. Prichádzajte, a budú 
vám odpustené hriechy, lebo je odpustením. Všetko 
máme u Krista vo Sviatosti oltárnej. A pretq prichá-
dzajme k nemu všetci, ktorí sme slabí v ctnosti, a sta-
neme sa hrdinami ctnosti. Kristus je nám vo Sviatosti 
Oltárnej všetko. Žiadaš liek trpezlivosti? On je vo Sviato-
sti Oltárnej liekom. Azda ťa trápi svedomie? Ježiš je vo 
Sviatosti Oltárnej živým prameňom. Tlačia ťa zločiny? 
Kristus je pravdou. Potrebuješ pomoc? Kristus je silou. 
Bojíš sa smrti? Kristus je životom. Túžiš za nebom? Kri-
stus je cestou do neba. Bojíš sa temnosti? Kristus je svet-
lom. Hľadáš útechu? Kristus je potešením. Okús, a uvidíš, 
aký sladký je sviatostný Ježiš. 

V dobe križiackych vojen išiel do Palestíny proti 
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Turkovi bojovať aj francúzsky kráľ, sv. Ľudovít. Už bolo 
všetko pripravené, tak že sa bez prekážky mohlo hneď 
odcestovať. Už mali opustiť suchú zem a nastúpiť na loď. 
Vtedy svätý kráľ videl, že ešte čosi chybuje na lodi, 
totižto prev. Sviatosť oltárna. Bez nej nechcel opustiť 
svoju vlasť; chcel mať aj na lodi príležitosť k poklone a 
možnosť toho, aby mohli byť chorí zaopatrení a na tú 
najťažšiu cestu posilnení. V lodi spravili krásnu svätyňu; 
na krásnom oltári bola Sviatosť oltárna. Tak sa už mo-
hli pohnúť. Cestou kráľ väčšiu časť dňa strávil poklonou 
sviatostného Ježiša. Svätá omša bola slúžená každý 
deň. Raz sa strhol veľmi nebezpečný víchor, ktorý loď 
metal sem i tam. Smer cesty stratili a zúrivé vlny hnaly 
loď na ohromnú skrytú skalu. Vojaci si mysleli, 
že loď stroskotá, a že niet nádeje vyslobodiť sa z hrdla 
smrti. V tomto zúfalom nebezpečí každý plakal, sto-
nal, bedákal, svojho ducha odporúčal do milosrdenstva 
Božieho. Len kráľ bol pokojný. Kľačiac pred oltárom so 
složenými rukami, vrúcne a dôveryplne sa modlil za vy-
slobodenie. A pomoc nevystala, lebo modlitba kráľa ľú-
bila sa Bohu. Loď celkom ľahko vyšla z nebezpečného 
miesta a víchor utíchol. Každý sa tešil vyslobodeniu. 
Toto veľké šťastie jednomyseľne pripisovali kráľovej 
vrúcnej poklone, ktorú konal pred sviatostným Ježišom. 
Kto vo sviatostného Spasiteľa nezlomne dúfa, nesklame 
sa. 

Vážnou otázkou je, čo máme robiť pred prevelebnou 
Sviatosťou oltárnou? Keď je P. Ježiš láskavý pri každej 
omši sostúpiť na oltár, ba čo viacej, v premnohých ko-
stoloch vo dne v noci je prítomný vo svätej hostii, je 
slušné, sväté a pre nás veľmi spásonosné, aby sme ho aj 
my denne viac rázy navštívili, a to osobne, alebo aspoň 
duševne. 



Sväteniny. 

Veľkej duševnej sily a podpory hojným a Iahko prí-
stupným prameňom sú sväteniny. Podľa mravouky svä-
teniny sú sväté znaky od svätej Cirkvi ustanovené, kto-
rými mocou Cirkvi a Krista Pána nadprírodné pomôcky 
sa udeľujú pravoveriacim ľuďom. Teda tieto viditeľné 
znaky ustanovila sv. Cirkev; a nie Kristus Pán bezpro-
stredne. Ich výsledky sú nadprírodné, ktoré sa udeľujú mo-
cou sv. Cirkvi, danej jej Kristom. Medzi sväteniny patria 
sväté veci, alebo úkony, ktoré sa preto menujú svätými 
znakmi, že sa nimi zovnútorne uctieva Boh a že ich užíva 
sv. Cirkev na vyprosenie svätých účinkov. Cirkev sv. 
od Pána Ježiša dostala moc ustanoviť a činiť sväteni-
ny, kdežto sviatosti sú ustanovené od samého Pána Ježiša 
Krista; a Cirkev sv. môže sviatosti len vysluhovať. Na 
základe tejto moci môže Cirkev požehnávať a diablov 
vyháňať (krotiť). Treba poznamenať, že posväcujúca mi-
losť sa nikdy neudeľuje sväteninami, ale len sviatosťami. 
Prameňom sily sviatostí je sám Ježiš Kristus; kdežto 
sväteniny čerpajú svoju silu z moci a modlitby sv. Cirkvi, 
ktorej túto moc dal Pán Ježiš. Sväteniny sú mnohé a roz-
ličné; mnohé z nich už zanikly; mnohé nové vznikajú, 
ako to vyžaduje potreba doby. Tak v Rituáli Rímskom 
sú mnohé požehnania naznačené, o ktorých predtým ne-
bolo ani spomienky. Požehnanie má nadprírodný účinok, 
kdežto zaklínanie potiera moc diablovu. Isté sväteniny 
(zídržané) môže konať len pápež (požehnať baránka veľ-
konočného, alebo zlatú ružu); iné sväteniny sú zadržané 
biskupom. Daktoré nezadržané sväteniny môže konať len 
farár alebo jeho poverenec kňaz (svätenie krstedelnej 
vody); iné môže konať súkromnými obradmi aj iný kňaz. 



102 

Svetské osoby, ktoré nemajú rázu kňazského, nemôžu 
konať sväteniny, ale môžu ich užívať (ku pr. svätenú vo-
du, hromničnú sviečku atd'.). 

Pod sväteninami rozumieme obyčajne tie veci, ktoré 
Cirkev posviaca k bohoslužbe (kostol, oltár, zvony, cir-
kevné rúcho), alebo k súkromnému osohu a úžitku ná-
božných veriacich (sv. voda, olej, soľ, chlieb, víno, svieca, 
kríž, obraz, medailček, ruženec, škapuliar atď.). 

Sväteniny si máme veľmi vážiť preto, že nimi sa 
stávame účastnými modlitby a cirkevného požehnania. 
Veď tie predmety požehnáva a posviaca kňaz v mene sv. 
Cirkvi. To však dobre vieme, že modlitba sv. Cirkvi má 
mimoriadne veľkú silu, keďže je spojená s modlitbou 
Pána Ježiša a vyvolených Božích; a potom Cirkev je 
tajnostným telom Krista Pána; v Cirkvi žije a Cirkev ob-
živuje duch Kristov, ktorý spravuje Cirkev sv. do konca 
sveta. Keď teda Cirkev svätí, alebo žehná, obyčajne 
vrúcne prosí Pána Boha, aby nás zachoval od trestu, aby 
nás chránil proti úkladom a sile diabla; aby nám udeľoval 
požehnanie, pokoj, blahobyt telesný i duševný. 

Hlavným účinkom svätenín je milosť pomáhajúca? 
tak požehnanie panovníka prispeje k tomu, aby pomocou 
milosti Božej svedomite spravoval národ. Požehnanie 
manželské dá sily, aby sa čím svedomitejšie plnily po-
vinnosti spojené so stavom manželským. 

Sväteninami sa odpúšťajú aj všedné hriechy. Boho-
slovci jednomyseľne tvrdia, že užívaním svätenej vody, 
popoľa posväteného v prvý deň Veľkého pôstu, odrieka-
ním „Spovedám sa . . . " a modlitieb k tomu pripojených 
sa odpúšťajú všedné hriechy. 

Ďalším znamenitým účinkom užívania svätenín je 
zlomenie moci diabolskej. Následkom dedičného hriechu 
a aj osobných hriechov dostal sa človek pod moc diabol-
skú trojnásobným spôsobom: diabol vrhá ľudí do prírod-
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nýcb nehôd; vnútorne popudzuje ľudí ku zlému; neraz 
i telo obsadí. . . Mnohonásobným zaklínaním krotí Cir-
kev diablov, odníma ostrie vplyvu diabolského. Sväte-
ninami Cirkev primá anjelov k tomu, aby odrážali od ľudí 
útoky diabolské, nakloňuje Boha k tomu, aby udelil hoj-
nej milosti k odrazeniu a premoženiu úkladov diabol-
ských; prekazí zkazonosný vplyv zlých duchov; vyháňa 
diablov z obsadených ľudí. 

Ovocím svätenín je neraz aj časné dobro, zdar námahy, 
uzdravenie. A toto sa stáva rozličným spôsobom: zvlášt-
nou ochranou Božou zachová sa človek od rozličných 
nehôd, alebo sa stane účastným hojného požehnania a 
nečakaného šťastia; neraz sa odstráni trápne nešťastie, 
alebo nápadný zdar korunuje moc námahy. Teda veľký 
význam to má, že Cirkev sv. posviaca kalichy a iné ná-
doby alebo osoby k bohoslužbe stanovené. Vec a osoba 
sa síce nemusí stať skrze sväteninu svätou, ale sa stáva 
súcou a povolanou k bohoslužbe. A k tomu cieľu od Kri-
sta Pána dostala Cirkev sv. zvláštnu moc požehnania 
a zaklínania. 

Od obyčajného zaklínania sa líši mimoriadny dar Boží 
(charizma), mocou ktorého daktorí svätí ľudia môžu po-
divným spôsobom vyháňať diabla z obsadnuťých. Veď 
sila obyčajného zaklínania nemá vždy ten výsledok, aby 
celkom vyhnala diabla, hoci vždy oslabuje jeho moc. 

* * 

2e Pán Ježiš skutočne udelil Cirkvi moc, aby mohla 
osoby a veci požehnávať, to vysvitá z týchto slov jeho 
(Luk. 10, 5, 6.): „Do ktoréhokoľvek domu vojdete, najprv 
povedzte: Pokoj tomuto domu. A jestli tam bude syn po-
koja, spočine na ňom váš pokoj". Slová „pokoj tomuto 
domu" znamenajú požehnanie, ktorým sa dajú nadprírod-
né dary vyprosiť. P. Ježiš totižto svojim príkladom naučil 
apoštolov tomu, ako majú užívať moc požehnania k oso-
hu ľudí; a či nepožehnal Pán Ježiš deti, chlieb, ryby, ktoré 
rozmnožil? Či nepožehnal chlieb a víno, ktoré premenil 
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na svoje živé telo a živú krv? Áno, požehnal a] svojich 
apoštolov a priateľov, keď mal do neba vstúpiť. (Marek 
6 + 10. — Mat. 14 + 19. — Luk. 9 + 24 -h 26.). — Pán 
Ježiš odovzdal Cirkvi sv. aj moc nad diablami; veď je 
napísané o apoštoloch a ostatných učeníkoch jeho (Luk. 
9, 1. — Mat. 10, 11. — Luk. 10, 17.): „Svolal dvanástich 
apoštolov, dal im vládu a moc nad všetkými diabolstva-
mi, a aby uzdravovali neduhy . . . Na vrátili sa . .. dvaa se-
demdesiati s radosťou a riekli: Pane, i diabolstvá sa nám 
poddávajú v tvojom mene . . . " A túto od Krista Pána 
obsiahnutú moc uplatňuje Cirkev sv. skrze svojich slu-
hov, čo vysvitá zo slov pri vysviacke kňaza obvyklých: 
„Pane, posväť tie ruky . .. aby, čokoľvek požehnajú, bolo 
požehnané; a čokoľvek posvätia, bolo posvätené a stalo 
sa svätým." 

Sväteniny čerpajú svoju silu z modlitby Cirkvi sv., 
ktorá pri konaní svätenín skrze kňaza, prosí Pána Boha 
za tých, ktorí majú byť účastní požehnania svätenín. A 
tak zdar svätenín nezávasí ani od sviatosti cirkevného 
sluhu, ani od sviatosti toho, pre ktorého sa koná sväteni-
na, ale len od tej sily, ktorá väzí v modlitbe Cirkvi Kri-
stovej Aby však mohol človek obsiahnuť ovocie sväte-
niny, musí byť k tomu súci, pripravený; čím čistejšie je 
jeho svedomie a vrúcnejšia myseľ, tým hojnejšie pociťuje 
požehnanie svätenín. 

A účinok svätenín je istý, keďže on pochádza z mod-
litby Cirkvi sv., ktorú Boh vždy vyslyší. A ak sa stane, 
že skutočne sa nezjaví účinok svätenín, dá sa to vysvetliť 
z dvojnásobnej podmienky, od ktorej závisí neomylný 
výsledok modlitby. Môže sa stať, že by časné požehnanie, 
ktoré sa očakáva od sväteniny, škodilo duši (zdravie, hoj-
nosť úrody atď.). A j to sa môže stať, že nadprírodné dary, 
pomocou svätenín žiadané, sa protivia Božej opatere a 
predurčeniu nášmu. 

Najbližším podnetom bezprostredným svätenín môže 
byť tak čovek, ako aj nerozumné tvory; ale ďalším a ko-
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nečným podnetom je vždy človek, keďže posledným 
cieľom svätenín je vždy duchovné dobro naše. 

• * 

Ako už bolo spomenuté, sväteniny majú dva druhy: 
a síce požehnanie a zaklínanie. 

Pod p o ž e h n a n í m rozumieme takú prosbu, ktorá 
žiada dakoho o to, aby nám dačo dobrého udelil. Pros-
bu svetského požehnania môže konať ktokoľvek. Prosbu 
cirkevného požehnania však môže konať len cirkevná 
osoba v mene Cirkvi sv. Požehnanie všetkých osôb nie 
je sväteninou, keďže nie je ustanovené Cirkvou sv. a 
nekoná sa v jej mene. 

Sväteninami požehnania sú buďto predmety v mene 
Cirkvi sv. posvätené, ktoré sa tak ivätými stanú (hrom-
ničná svieca, sv. voda, jíkamiliar, ružene", kalich, kostol, 
medailček atď.); alebo modlitby od Cirkvi sv. ustanovené, 
ktorými žiadame od Boha dary, bez toho, že by sa dotyčné 
predmety (veci a osoby) stály svätými (požehnanie osôb, 
vecí, chorého, domu, viníc, lieku, potravín). 

Pod z a k l í n a n í m rozumieme rozkaz na diabolstvá. 
Slávnym zaklínaním sa vyháňa, obyčajným zaklínaním 
sa krotí diabolstvo, aby neškodilo osobám, alebo veciam. 
Verejné zaklínanie sa koná kňazmi v mene a mocou Cir-
kvi sv.; súkromné zaklínanie koná človek v svojom mene. 
Obyčajne sa zaklína diabolstvo, ale sa môže zaklínať aj 
osoba, alebo vec (škodlivá rastlina, zviera, soľ), aby ne-
škodila človekovi. Kliatba dedičného hriechu tlačí všetky 
tvory, ktoré takýmto spôsobom podliehajú diabolskej 
moci; jednoduchým zaklínaním Cirkev sv. odráža a osla-
buje vplyv diabolský. 

S l á v n e zaklínanie, ktorým sa vyháňa diabolstvo 
z obsadnutej osoby od kňaza a v mene Cirkvi sv. sa mô-
že konať len v prípade zvláštneho dovolenia cirkevného. 
Osnova slávneho zaklínania je ustanovená a nachádza 
sa v Rim. Rituáli. Slávnostné zaklínanie smie sa užívať 
len vtedy, ak je obsadnutie človeka diablom zistené. 



106 

V prvých časoch kresťanstva často boli ľudia diablom 
obsadnuti. Dnes je taký prípad zriedkavý; neskúsení ľu-
dia dosť často vidia obsadnutie diablom v jednoduchom 
stave prírodných chorôb. Tu je potrebná veľká opatrnosť 
a obozretnosť. . 

O b y č a j n ý m spôsobom môže zaklínať diabla kto-
rýkoľvek vysvätený kňaz, ba i cirkevný zaklínač (exorci-
cista), ak to nie je Cirkvou sv. zakázané. Takým jedno-
duchým •zaklínaním sú ku príkladu obrady, ktoré sa ko-
najú pri krste alebo svätení vody. 

J e i s ú k r o m n é zaklínanie, ktoré môžu užívať všetci 
veriaci. V čase pokušení a úkladov diabolských ktokoľ-
vek môže v Božom mene a skrze Pána Ježiša Krista roz-
kázať diablovi, aby sa vzdialil a neuškodil jemu, alebo 
iným. Súkromné zaklínanie nedeje sa v mene Cirkvi sv., 
ani sa neopiera o jej moc, ale o pomoc Božiu, Ježišovu. 
Veď diabol sa veľmi ľaká tajomství Božích, ktorým vždy 
musí podľahnúť; a preto akonáhle uzrie sv. kríž, alebo 
počuje meno Ježišove, alebo iné tajomstvá viery, cíti sa 
byť porazeným a ustúpi. 

• * 

Užívanie svätenín nikde a ničím nie je rozkázané, ani 
zákonom cirkevným, ani zákonom Božím: ale zato velmi 
horlivé a vrúcne treba povzbudzovať veriacich, aby užívali 
sväteniny, keďže nimi môžu dostať ochranu a pomoc tak 
v duševných, ako i telesných úzkostiach a potrebách. 
Lenže treba sa chrániť poverčivého zneužívania svätenín. 
Sväteniny sú hodné všemožnej pozornosti; a preto len 
sebe škodia tí, ktorí ich zanedbávajú. Veľmi osožné je 
veriacim kňazské požehnanie, nech sa ono koná akými-
koľvek slovami Veď moc udeľovať sv. požehnanie dostal 
kňaz vtedy, keď prijal šiestu sviatosť. Užívaním moci po-
žehnania a svätenia, kňaz veľmi môže osožiť ľuďom a 
veľa zlého môže odvrátiť od veriacich. Nadovšetko však 
kňaz nech ochotne a čím častejšie udeľuje kňazské po-
žehnanie chorým a deťom, ktorých tak často požehnával 
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Pán Ježiš na zemi. Podobne čím častejšie nech zaklínajú 
kňazi diabla obyčajným spôsobom, pamätajúc na slová 
Pána Ježiša: ,,V mene mojom budú vyháňať diabolstvá". 
Zvlášte treba diabolstvo zaklínať u takých osôb. ktoré sú 
diabolstvom nemilosrdne znepokojované, úkladmi prena-
sledované: a u takých kajúcnikov, ktorí nachádzajú veľ-
kú ťažkosť pri vzbudení ľútosti nad hriechami; nemajú 
sily svoje hriechy úprimne vyznať a s úprimnou odhod-
lanosťou sľúbiť polepšenie. K zaklínaniu diabolstva stači 
táto osnova: V mene Pána nášho Ježiša Krista porúčam 
ti, nečistý duchu, opusť tento úbohý tvor! 

* * 

Požehnanie Cirkvi sv. je naozaj sväteninou. Požehna-
nie pochádza vlastne od samého Boha, ktorý v zemskom 
raji požehnal našich prarodičov íl. Mojž. 1, 28.), požehnal 
a posvätil po skončení stvorenia aj siedmv deň. A j po 
potope sveta požehnal Noema i s jeho synmi. A podľa 
príkladu Božieho, požehnávali aj kňazi Starého zákona. 
Skrze Mojžiša Áronovi sám Boh rozkázal, aby požehnal 
synov Izraelských (IV. 6, 24.). „Pán hovoril Mojžišovi a 
riekol: Povedz Áronovi a jeho synom: takto budete dávať 
požehnanie synom izraelským a poviete im: Požehnaj ťa 
Pán a zachovaj ťa. Ukáž ti Pán svoju tvár a smiluj sa nad 
tebou. Obráť Pán svoju tvár k tebe; a daj ti pokoja! A 
nech vzývajú moje meno nad synmi izraelskými, a ja ich 
požehnám". A toto požehnanie sa udeľovalo rukami roz-
prestretými. A j veľkňaz Heli požehnal nábožných man-
želov Elkanu a Annu (I. Kráľ. 2, 20.). V druhej knihe Para-
lipomenov (30, 27.) čítame: „Kňazi a leví ti vstali a pože-
hnali ľud; a vyslyšaný bol ich hlas; a modlitba prišla k 
svätému príbytku do neba". Čítame aj o Pánu Ježišovi, 
že povolal k sebe deti, vložiac na ne ruky, požehnal ich. 
Nie je teda div, že aj Cirkev sv. čo tajnostné telo Pána 
Ježiša, ktorý v nej žije a ju spravuje, vždy si považovala 

povinnosf požehnáva? veriacich asíce skrze svojich 
kňazov. A akú silu má toto požehnanie, vysvitá z toho, 
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že bolo neraz korunované zázrakmi. Tak čítame, že sv. 
Benedikt znakom sv. kríža požehnal jednu veľkú skalu; 
a táto — hoci ani hnúť nemohli ňou predtým — opustila 
svoje miesto. Istého človeka poštípal veľmi jedovatý had. 
Sv. Ján biskup ho požehnal; a hľa, zmizla bolesť s ne-
bezpečnou opuchlinou. Sv. Martin biskup, v sprievode 
bozku požehnal prašivca, ktorý hneď vyzdravel. Sv. Já-
novi Evanjelistovi ponúkli pohania víno s jedom. On po-
žehnal nádobu, následkom čoho jed vyšiel z nádoby 
v podobe hada, takže bez úkoru zdravia mohol vypiť k 
občerstveniu ponúknuté víno. O sv. Kolumbe čítame, že 
požehnaním zastavila nebezpečné krvácanie istého mla-
díka; vodu premenila na víno, nezralé ovocie spravila 
užiteľným, vodu vyvolala zo skaly. 

Medzi sväteniny patria aj sv. nádoby, ktoré sa užívajú 
pri bohoslužbe. A tieto preto treba uctievať. Vodca a vé-
liteľ Harichovho barbarského vojska našiel v jednom klá-
štore starú pannu, ktorá sa venovala Bohu na celý život. 
Žiadal, aby mu vydala všetko zlato a striebro. Panna po-
vedala, že je ochotná ukázať mu celú zásobu pokladov. 
A to sa i stalo. Skvelý sa oči surovcove. Ona prehovorila: 
Ajhľa, toto sú poklady chrámu sv. Petra, tieto sv. nádoby; 
ak máš odvahy k tomu, vezmi si ich. Ty budeš zodpoved-
ný za ne, keďže ja čo slabá panna nemôžem ich obrániť. 
Surovec veľkou úctou k panne preniknutý oznámil vec 
Alarichovi, ktorý hneď rozkázal, že sa nikto nesmie 
dotknúť tých nádob, ktoré na jeho rozkaz v sprievode tej 
starej panny hneď musely byť odnesené do chrámu sv. 
Petra. Lenže ten kláštor bol veľmi odľahlý od chrámu sv. 
Petra, treba bolo prejsť cez celé mesto; prenesenie po-
kladov sa stalo prôvodom veľmi slávnostným. Vojaci na 
hlavách niesli poklady so šabľami vytasenými, pričom 
Rimania i s barbármi spoločne spievali nábožné piesne. 

Posvätené predmety neraz prejavily veľkú »ilu, ktorá 
v nich väzí následkom požehnania cirkevného. V životo-
pise apoštola černochov, sv. Petia Klaveia čítame, že 
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prišiel do istej osady, kde mal byť práve pochovaný 14 
ročný chasník, ktorý náhle zomrel. Svätec poznamenal: 
Prečo sa tak ponáhľate; doprajte mi času, aby som mohol 
mladíka odporúčať do milosrdenstva Božieho! Po týchto 
slovách pokropil mŕtveho svätenou vodou, k perám mu 
priložil krížik; vykonal krátku modlitbu a konečne tri 
razy oslovil mladíka po mene. Na tretie oslovenie akoby 
sa bol mladík z tuhého spánku zobudil, takto prehovoril: 
Ó, môj Pane, však som len veľké veci videl! Potom ho sv. 
Peter Kl. vyspovedal, zaopatril Božím telom a posledným 
pomazaním; potom mladík usnul v Pánovi v náručí svä-
tého apoštola černochov. 

Jezuita Alexander Rhodes zaujímavé veci podáva zo 
života novopokrstených veriacich v Tonkine. Medzi-
iným píše: Pri vnútornej milosti podporujú šírenie pravej 
viery v Tonkine početné zázraky, ktoré činia pomocou 
Božou novopokrstení veriaci aj v mojej prítomnosti. Zna-
kom sv. kríža alebo svätenou vodou vyháňajú diablov, 
uzdravujú veľmi ťažko chorých. Raz prišiel ku mne istý 
pohan, ktorého manželka bola katolíčkou a prosil ma, 
aby som poslal do jeho osady niekoľko kresťanov, lebo 
tam zúrila nebezpečná choroba, takže ľudia hromadne 
mreli. Poslal som ta šesť nových veriacich katechetov, 
ktorým som zakázal dačo prijať za uzdravenia. Ozbrojili 
sa a odišli; museli sa ozbrojiť proti diablovi, ktorému sa 
pripisovala tá nebezpečná choroba. Ich zbraňou boly: 
kríž, svätená voda, posvätená palma, svieca, a obrážtek 
prebi. Panny Márie, ktorý vtedy dostali na pamiatku, keď 
boli pokrstení. Keď ta prišli, na začiatku, v prostriedku 
a na konci osady postavili kríž, potom sa modlili nad cho-
rými, dali chorým do úst niekoľko kvapák svätenej vody. 
Behom 8 dní uzdravili 272 chorých. Rozchýrilo sa to po 
celej krajine. Starosta obce prišiel ku mne a v slzách mi 
ďakoval za dobrodenie. Toto zadovážilo kresťanom veľkú 
vážnosť a úctu; a keď to videli a počuli pohania, pre-
mnohí z nich sa stali kresťanmi. 
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Počujme o sile posväteného medailčoka. 23. septem-
bra 1848 ležal v istej rímskej nemocnici smrteľne chorý 
francúzsky vojak. Už ho dva týždne napomínali, aby sa 
dal zaopatriť sviatosťami zomierajúcich, ale on ani počuť 
nechcel o tom. Vtedy ho navštívil istý francúzsky kňaz, 
ktorý ho jemne napomínal, aby myslel aj na svoju ne-
smrteľnú dušu a na spravodlivého Boha. Dajte mi pokoj 
— zvolal nahnevaný — veď som ja protestant! Kňaz sa 
utiahol a odporúčal chorého do ochrany prebi. Panny 
Márie. Požiadal mníšky a iné nábožné osoby, aby sa hor-
livé modlily za nešťastného zatvrdlivca. Potom po nie-
koľkých dňoch sa pokúsil získať si dôveru úbohého člo-
veka, vzal so sebou aj medailčok prebi. Panny Márie. 
Chorý už k smrti pracoval, ale ešte vždy bol tvrdošijným. 
Po niekoľkých chvíľach soznal, že je katolíkom, a len 
preto sa vydal za protestanta, aby ho už toľko nepokúšali 
ponúkaním sviatostí zomierajúcich. Kňaz vynaložil vše-
tku nadanosť, obratnosť a skúsenosť svoju, aby ho obrátil; 
ale všetko bolo márne. Jeho slová znely: Iďte ta, zkadiaľ 
ste prišli, mne dajte pokoj . . . Horlivý kňaz padol na ko-
lená u nôh jeho; v krátkej modlitbe prosil prebi. Pannu 
Máriu, konečne v ruke s medailčokom, takto prehovoril 
k nemocnému: Drahý môj priateľ, keď sa už vôbec ne-
chcete spovedať, aspoň tento medailčok prijmite odo 
mňa. Dovoľte, aby som vám ho zavesil na k rky . . . Nuž, 
to vám dovolím; to je ľahšia vec, ako spoveď; tento me-
dailčok ma nevyspovedá; no, spovedať sa nebudem 
na nijaký prípad! Po týchto slovách si sadol na posteli, 
sohol krky, aby mu kňaz zavesil medailčok. A hľa, tento 
hlavatý zatvrdilec pod sladkým bremenom malého me-
dailčoka celkom sa premenil. Začal vrúcne vzdychať, čo 
bolo výrazom vnútornej premeny. Kňaz sa ho spýtal: Te-
da priateľu môj drahý, ešte vždy sa zdráhate spovedať? 
— Ach nie, duchovný otče, buďte láskavý ma vyspovedať. 
Príďte zajtra, vyspovedám sa!. .. A prečo nie dnes, prečo 
nie hneď? Veď teraz ste dostali spásonosné vnuknutie 
Bož ie ! . . . Máte pravdu! Hneď sa chcem spovedať, len mi 
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buďte na pomoci! ., . Príkladne prijal sviatosti zomiera-
júcich. Po troch dňoch ticho a blažene usnul v Pánov i . . . 
Uvedieme ešte jednu udalosť (Dr. Janda: Poučné príklady 
a podobenstvá, strana 131). Hodiny odbily dvanásť, fran-
cúzsky mladý lekár Cachout povedal: Pôjdeme teda obe-
dovať . ,. Zamkol dvere, umyl si ruky, preobliekol sa; na-
raz počuje klopať na dvere, ktoré hneď otvoril. Vošiel 
dnu veľmi chudý muž, ktorý ťažko dýchal, v sprievode 
iného muža, ktorý ho podporoval. Lekár mu ochotne pri-
tiahol a ponúkol stolicu, chytil mu tepnu a nachýlil sa 
k nemu, hovoriac: Co vás bolí? V tej chvíli silný sprie-
vodca od zadu chytil lekára za ramená; vstane udajne 
chorý muž a povie: Mne nie je nič! Zomriete, ak aj 
len iedno slovo prehovoríte; a už aj cítil lekár na svojej 
hrudi ostrie d ýky . . . Či poznáte túto červenú pečať? spý-
tal sa lekára, medzitým mu predložil ľavou rukou dopis... 
Lekár hrúzou naplnený, zvolá: Bože môj, anarchisti!... 
Hej, spolok anarchistov nás poslal k vám. Náš sväz vám 
poslal list, v ktorom ste oslovený na zaplatenie 10 tisíc 
frankov. Vy ste peniaze do určenej lehoty neposlali, teda 
sme prišli pre ne! .. . Lekár sa roz'pamätal na ten list, kto-
rý dostal pred troma týždňami z Lyona. Meravým zrakom 
hľadel pred seba; vôbec nevedel, čo má povedať. Tí však 
narážali naňho: Teda kde sú tie peniaze; . .. lekár celkom 
zbledol; nevládal odpovedať. Anarchisti ho na zem srúti-
li, ústa mu zapchali, ruky, nohy mu sviazali; dvere zamkli. 
A ten chudý poznamenal: No, dobre, však si aj sami po-
hľadáme tie peniaze!. . . Lekár bezmocný leží na dlážke; 
anarchisti hľadajú peniaze; každý v inej izbe . . . Po krát-
kej dobe zvolá ten silnejší: Našiel som 15 tisíc frankov; 
teda istinu aj s úrokami, a to hojnými! Môžeme sa pokoj-
ne a spokojne vzdialiť. Lenže Cachout by nás mohol zra-
diť, spravme s nim poriadok, vpusť doňho dýku. — Chudý 
anarchista mu dýku vrazil do hrudi, krv sa z neho valila, 
tma zaľahla lekárovi na oči. Viac nevedel o sebe . . . Po 
troch hodinách sa zobudil a hovoril: Anarchisti. . . 10 ti-
síc frankov . . . dýka . , . červená pečať. Otvorí oči; vidí, 
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že je v nemocnici; s podivením pozre na mníšku a spýta 
sa jej: Kde som? . . . len ticho a pokojne, pán lekár. — 
Ach moje prsia!.. . Pst, t icho!. . . A vtedy mu ukázala 
medailčok . . . Veď je to môj medailčok, ktorý mi matka 
dala a stále kázala nosiť . . . Hej, pán lekár, tomuto me-
dailčoku Božského Srdca ďakujte za svoj život; je naru-
šený dýkou, dal iný smer pichnutiu, bez toho medailčoka 
by vám bola dýka srdce prebodla. Teda tento medailčok 
vám zachránil ž ivot . . . Lekár bol dojatý k slzám. Plakal 
a medailčok vrúcne bozkával. . . Po troch mesiacoch už 
zas bol v svojom byte, kde si dal krásnu sochu B. Srdca 
Ježišovho práve v tom kúte, kde mal byť zavraždený 
od krvežižnivých anarchistov. 

A j posvätený chlieb, soľ, olej a svätená voda majú 
podivné účinky. Nebezpečne chytľavá choroba nemilo-
srdne ničila obyvateľstvo veľkej obce; a každý, ktorému 
dal sv. Germán trochu svätenej vody vypiť, vyzdravel. 
Takýmto spôsobom bola zachovaná istá starena, ktorá už 
skonávala. — Sv. Bernard posvätil chlieb, ktorý behom 
17 rokov sa neporušil a premnohých ťažko chorých uzdra-
vil ním; a tenže vynikajúci svätec veľa lieh vy vyliečil 
svätenou soľou. — Sv. Monagund posvätil soľ a olej a 
rozdal ľuďom, ktorí tie veci zdarné užívali v rozličných 
očných chorobách, ešte aj po jeho smrti, hoci — ako je 
to každému známe, — soľ škodí očiam. Sv. Genoveva svä-
tenou soľou vyliečila hluché, krivé a slepé dieťa. . . 
V dobe sv. Parthemnisa dlho trvajúce sucho skoro celkom 
zničilo úrodu veľkej vinice; svätec soľou posýpal vinicu, 
a hľa, viniče znovu pučaly, kvitly a priniesly veľmi veľkú 
úrodu, tak, že oberačka bola radostne hojná. Pohanský 
cisár Sever veľmi ťažko ochorel, tak že všemožná námaha 
lekárov bola márna. Istý veľmi jednoduchý ale vrúcne 
nábožný kresťan ho pomazal sv. olejom; a cisár úplne vy-
zdravel. Kresťania prvých storočí obyčajne sväteným 
olejom pomáhali ľuďom, ktorí boli poštipnutí jedovatým 
škorpionom. Sv. Augustín píše: Poznám v Hippove istú 
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pannu diablom obsadnutú, ktorá akonáhle sa pomazala 
svätým olejom, hneď ju opustil diabol. 

* • 

Znamenitou sväteninou je aj cirkevné zaklínanie, kto-
rého koreň je v pôde cirkevnej modlitby. Istý 
muž priviedol svoju diablom obsadnutú manželku ku sv. 
Bernardovi, aby ju vrúcnou modlitbou vyslobodil z moci 
diabolskej. Diabolstvo však volalo: Tento len z koreňov 
žijúci muž ma z nej nevyženie! . .. Nato povedal svätec: 
Nie Bernard, ale sám Pán Ježiš, v ktorého mene konám 
tieto modlitby, ťa vyženie! . . . A keď skončily sa modlitby 
zaklínania, diabolstvo opustilo ženu. — Veľký tančiaci 
zástup ľudu posmieval raz sv. Eligia, noyovského bisku-
pa. Boh ich tak potrestal, že asi tridsiatich obsadol diabol; 
a títo tak besne zúrili, že museli byť poviazaní reťazami. 
Ich žalostný stav trval celý rok. Vtedy ich dal biskup do 
kostola doniesť, odriekal nad nimi cirkevné modlitby a 
diabolstvá vyšly z nich. — Sv. Vincenta Ferz. istá žena 
popudzovala k smilstvu, ale bez výsledku, ba prísne bola 
od neho pokarhaná. Ona však z pomsty šírila chýr, že ten 
svätý muž ju chcel sviesť. Boh ju tak potrestal, že dopu-
stil, aby ju obsadol zlý duch, ktorý ju veľmi mučil. Via-
cerí kňazi sa usilovali pomôcť jej. Ale diabolstvo preja-
vilo, že poslúchne hlas len toho kňaza, ktorého oheň ne-
poruší. Nevedeli, kto by to bol. Ale akonáhle vkročil sv. 
Vincent do izby, hneď zvolalo diabolstvo: Tento je ten, 
ktorý nezhorí v ohni ! . . . Na modlitbu svätca opustilo 
diabolstvo trýznenú ženu, ktorá vyznala tak svoju vinu, 
ako i nevinnosť svätého muža... Jeruzalemský arcibiskup, 
sv. Albert mal veľkú moc nad diabolstvom, z ktorého 
moci vyslobodil početné obsadnuté osoby. Také nešťastie 
zastihlo parmajskú kňažnú, ktorú dlhé časy trápilo dia-
bolstvo. Utiekala sa aj ona ku sv. arcibiskupovi, ktorý ju 
zaviedol ku hrobu sv. Euzeba, kde vykonal cirkevné mod-
litby nad ňou a diabolstvo hneď ustúpilo. 

{ Ntbetkó tom* 
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Medzi všetkými sväteninami najobvyklejšou je s v ä 
t e n á v o d a . A preto o jej význame treba zvlášte pre-
hovoriť. Svätenú vodu užívame nielen vtedy, keď vchá-
dzame do kostola, alebo vychádzame z neho, ale aj doma 
pri odchode a príchode, pri líhaní a vstávaní prežehnáme 
a pokropíme sa svätenou vodou, prosiac Boha o to, aby 
sme sa stali čistejšími skrze krv Krista Pána a aby sme 
boli zachovaní od nebezpečenstva tela i duše. 

Už pohani a židia zvykli sa umývať pred modlitbou 
na znamenie toho, že v čistom stave sa má človek k Bohu 
približovať. Pripisovali vode očisťuiúcu vlastnorť. Z po-
hanstva a židovstva obrátení kresťania zachovali tento 
zvyk v tom mienení, že od Cirkvi sv. svätená voda môže 
byť len spásonosnou. Užívanie svätenej vody bolo 
v Cirkvi všeobecným zvykom už vo 4. storočí. Biskup 
a dejepisec Euzeb, ktorý zomrel r. 338., spomína, že u dvier 
tyrusského kostola bola svätenica so svätenou vodou, 
ktorou tvár a ruky si umyli do kostola vchádzajúci ľudia. 
Vodu priniesol v isté dni sám biskup, zvlášte na sviatok 
Troch Kráľov. Veriaci si aj domov brali svätenú vodu, čo 
tvrdí sv. Ján Zlat., ktorý spomína aj tú podivnú okolnosť, 
že svätená voda sa nepokazí ani po dlhšej dobe; ba i po 
dvoch-troch rokoch je ešte vždy čerstvá. Sv. Gregor Tour-
ský v 6. storočí píše, že všetci veriaci v nádobách nosia 
domov svätenú vodu, aby ňou kropili pole, vinice, ktoré 
takým spôsobom sa majú dostať pod ochranu Božiu. Keď 
už bol všeobecný zvyk užívania svätenej vody, v 9. sto-
ročí pápež Lev IV. nariadil, aby sa voda svätila každú 
nedeľu pred sv. omšou. Zvlášte v kostole treba sa pokro-
piť svätenou vodou, aby sme čistí a svätí stáli a modlili 
sa pred Bohom. Dakde kropí kňaz z kostola domov od-
chádzajúcich veriacich, aby ich stále sprevádzala ochra-
na Božia. 

V každom nábožnom katolíckom dome by mala byť 
svätená voda a i viac svätenie. Pri príchode alebo odcho-
de, pri pokušení, pri nebezpečnej búrke veľmi je osožné 
užívanie svätenej v o d y . . . Podlá sv. Terezie svätená vo-
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da nápadne a podivne zmaruje pokušenia a útoky diabol-
ské. Vo zvyku je na mnohých miestach aj vystreté mŕt-
voly kropiť svätenou vodou, aby duša nebohého skrze 
modlitbu Cirkvi sv. našla nokoj. — Netreba však zabud-
núť, že sa má svätená voda užívať nie zo žartu a zábavy, 
ale s veriacim duchom, kajúcim srdcom a pritom treba 
aj Boha vrúcne prosiť, aby nás predrahou krvou Kristo-
vou očistil a zachoval od všetkého nebezpečenstva tela 
i duše. 

Povšimnutia hodná je aj mienka pápeža Alexandra I. 
o svätenej vode. Tento vynikajúci svätec v druhom sto-
ročí takto píše o svätenej vode: Slanú vodu svätíme 
pre ľud, aby sa ňou kropili, a tak posvätili, očistili a na-
riaďujeme, aby takto robil každý kňaz. Lebo ak posvätil 
a očistil ľud popol pokropený krvou zvierat, o čo viac 
posvatí ľudí voda, posvätená modlitbou. A keď sa stala 
zlá voda pitnou skrze soľ, ktorú hodil do nej prorok 
Elizej; o čo viac odstráni modlitbou posvätená voda ne-
úrodnosť ľudských vecí, ktoré aj posvätí; očistí neči-
stých, rozmnoží imanie, odstráni úklady diabolské; ochra-
ňuje ľudí proti nebezpečným útokom a hriešnemu vnuk-
nutiu. A keď vyzdraveli ľudia následkom toho, že sa 
dotkli obruby rúcha Kristovho, o čo viac treba veriť, že 
moc slova Božieho posvätí živly, uzdraví telo i dušu 
krehkého človeka. 

čítame o istom regensburskom biskupovi, že mu nad 
posteľou visela svätenica a pri líhaní a vstávaní vždy sa 
prežehná! a pokropil svätenou vodou. — Sv. Terezia na-
písala: Často som skúsila, že od ničoho neuteká diabol 
tak, ako od svätenej vody. Vidím, že všetko je veľmi váž-
ne, čo Cirkev sv. nariaďuje, A veľmi sa teším tomu, čo aj 
skusujem, že slová svätenia dajú vode tak veľkú silu, 
veď veľmi veľký rozdiel je medzi obyčajnými a posväte-
nými predmetmi. 

Mnohé prípady dokazujú veľkú silu svätenej vody. 
Sv. Marcel pokropil svätenou vodou pohanský kostol; a 
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ten sa hneď srútil. Biskup Teodor Siceon v 6. storočí roz-
kázal istej matke, aby každý deň umyla oči svojmu slepé-
mu, 4 ročnému chlapcovi; na tretí deň chlapec videl už 
celkom dobre, — Veľké nnožstvo kobyliek ničilo r. 805. 
celú rímsku ríšu. Pápež Štefan VI. v chráme plakal, mod-
lil sa; potom posvätil vodu, ktorú kázal rozdať ľudu, a 
naložil kňazom, aby upravili veriacich, aby tou vodou 
kropili svoje pole a vinice; a hľa, kobylky za krátky čas 
celkom vykapalv . . . Sv. Vavrinec arcibiskup bol ťažko 
ranený od jedného surovca. Ranu pomáčal svätenou vo-
dou a tá sa mu hneď zahojila a zacelila . . . Sv. Germán 
utíšil svätenou vodou hrozný víchor. 

* 
i 

Co je potrebné, aby boly sväteniny osožné? Istá zá-
možná vdova požiadala miestneho duchovného otca, aby 
je j vysvätil stajňu, keďže jej stále hynul v nej dobytok. 
Kňaz jej však povedal: Predovšetkým verne a stále plň 
povinnosti svojho stavu; daj lepší pozor na svoju dcéru; 
keďže ináč ti nebude osožné to vysvätenie . . . Vdova to 
učinila, a prestal je j dobytok hynúť. Ten istý kňaz podá-
va, že kedykoľvek bol volaný vysvätiť stajňu, v ktorej 
zúril dúl a doch, vždy asi takto prehovoril k žiadateľovi: 
Či nemáš hnevníka? Či sa nekoná dačo zlého v tvojom 
dome? Či sa nepáchajú ohavné zločiny v tvojej stajni? 
Veď smilstvo, nesvornosť, rúhanie, krádež cestu kliesnia 
diablovi, ktorý škodí človekovi i zvieratám, a zmarujú 
spásonosný účinok požehnania a svätenín! Teda zdarné 
užívanie predpokladá to, aby sme mali svedomie svoje 
od hriechov čisté, keďže hriech je prekážkou požehnania, 
zdaru a blahobytu. Keby nebolo hriechu, zem by nebola 
slzavým údolím, ale zemským rajom a nejestvoval by 
ani očistec, ani peklo. 

Sväteniny treba vždy v úctivosti mať a čím častejšie 
ich užívať. Neraz už zle pochodili takí ľudia, ktorí z hrieš-
nej roztopašnosti alebo zlostnej nevery posmievali svä-
teniny. Počujme aspoň jednu takú udaxosť. Boia veľká 
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spara, každý čakal búrku a lejak. Traja vojenskí dôstoj-
níci utiahli sa do izby a sadli k stolu, aby karty hrali. 
Vonku sa blýskalo, hrmelo. Čiernymi oblakmi bola za-
tiahnutá nebeská obloha. V izbe bolo tma; len blesky tam 
zasvietily kedy-tedy. Z vysokého stavu pochádzajúci 
najmladší dôstojník nemal vôle v takej strašnej chvíli 
karty hrať; tí dvaja však žartovali, posmeškovali, aj hrom-
ničnú sviecu spomínali. Vtedy sa ohlásil ten šľachtic a 
povedal: Priatelia, dovoľte, aby zažal posvätnú sviecu! 
A s týmito slovami odišiel do súsednej izby. V tej chvíli 
hrom zatriasol celým domom. Šľachtic sa vráti k dvom 
priateľom, ktorí však boli mŕtvi. Kto zo svätenín posmech 
robí, — ten obyčajne zle pochodí. . . So svätými vecmi 
treba sväto nakladať. 



O modlitbe. 

Modlitba je pozdvihnutie rozumu a srdca k Bohu tým 
úmyslom, aby sme bud'to Boha chválili, alebo ho o niečo 
prosili, alebo mu vďaky činili. Podľa sv. Jána Damascen-
ského pri modlitbe pozdvihuje sa duša k Bohu, so 
zeme do nebies; pri modlitbe žiada čovek to, čo je večné 
a nepominuteľné . . . Podľa sv. Ambróza modlitba je dô-
verný rozhovor s Bohom. Kto sa modli, s Bohom sa sho-
vára. Modliaci sa človek je podobný anjelovi; pri mod-
litbe akoby vstupovala duša na nebesá. Je to veľké šťa-
stie pre nás, že sa môžeme modliť; veď je to prevzácny 
rozhovor s Bohom, ktorý nám môže dať všetko. Pri mod-
litbe vnikáme pred samého Boha. A keď je Boh s nami, 
kto môže byť proti nám? Neohrožene smýšľa a koná taký 
človek, ktorý sa dobre modl i . . . Podľa svojej obyčaje 
sv. Karol Boromejský, kardinál konal v kostole svoju 
verejnú modlitbu spolu so všetkými domácimi. Na-
raz oblokom viac ráz bolo strelené naňho práve vte-
dy, keď hovoril tieto slová: ,,Tu je čas, aby som sa na-
vrátil k tomu, ktorý ma poslal; nech sa nebojí a nermúti 
vaše srdce." Všetci sa naľakali, trafený kardinál na zem 
padol; ale hneď i vstal, ruky sopäl a chválu vzdával Bohu, 
hoci cítil, že je ranený. Svoju modlitbu nepretrhol; na to 
ani nemyslel, aby bol prenasledovaný vrah, alebo privo-
laný lekár. Jeho neohrožene vrúcnu myseľ tak odmenil 
dobrý Boh, že guľa mu neranila telo, ale prenikla len rú-
cho a na zem padla. 

Raz hovoril sv. František Sal. deťom o prarodičoch 
takto: Ich najväčšou blaženosťou bolo to, že tak dôverne 
mohli obcovať a shovárať sa s Bohom, ako so svojím pria-
teľom! . . . Jeden chlapček bolestne vzdychol: Ach škoda, 
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že to i teraz nie je tak. Ako by som sa neraz poshováral 
s dobrým BohomI Ako dobre by bolo s Bohom spolu byť! 
Biskupovi sa veľmi páčila nevinná reč dobrého chlapca, 
a preto povedal s úsmevom: Poteš sa, syn môj, keď sme 
aj stratili zemský raj pre hriech; samého Boha predsa sme 
nestratili celkom; Boh je vždy pri nás a s nami; na kaž-
dom mieste a v každú chviľu môžeme hovoriť s ním skrze 
vrúcnu modlitbu tak, ako dobré dieťa sa shovára s dob-
rým rodičom. 

Mojžiš spomína (I. 28, 12.), že Jakub videl vo snách 
veľký rebrík, ktorý mal spodok na zemi a vrchný koniec 
v nebi. Týmto rebríkom vychádzali a schádzali anjeli. 
Hore sa opieral o rebrík sám Boh. Tomuto rebríku je 
podobná modlitba, pomocou ktorej môžemé vniknúť pred 
samého Boha. 

Kedysi bolo vo zvyku, že v zlatej kolíske ležalo také 
dieťa, na ktoré čakala zlatá koruna. Stalo sa však, že istá 
matka s takým dieťaťom bola vyhnaná z krajiny; 
dieťa bolo vychované v cudzine. Zabudlo na sny svojho 
útleho veku, hovorilo cudzou rečou, osvojilo si cudzie 
zvyky. Naraz prišlo posolstvo, ktoré mu zvestovalo 
vysoký pôvod a volalo ho zpäť do vlastnej vlasti. Kráľov-
ský mladík mal veľkú starosť o to, aby sa naučil reči svo-
jej vlasti, aby mohol hovoriť so svojím otcom a krajan-
m i . . . A j naša duša je nebeského pôvodu, keďže je stvo-
rená na obraz a podobizeň nebeského Otca; teda potreb-
né je nám, naučiť sa reč nebeskú, reč anjelskú, ktorú me-
nujeme modlitbou! 

Cieľ modlitby. 
Treba nám poznať cieľ modlitby. Modlitbou alebo 

chválime Boha, alebo ďakujeme Bohu, alebo prosíme Bo-
ha o dačo. 

1. Boha chválil znamená: tešiť sa jeho nesmiernej 
dokonalosti, oslavovať ho vrúcne a klaňať sa jeho ne-
smiernej dokonalosti, zvelebovať ho vrúcne a klaňať sa 
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mu pokorne. Cieľom nášho života je, aby sme Boha chvá-
lili; a keď sa do neba dostaneme, naším večným povola-
ním bude, bez prestania chváliť, velebiť a oslavovať Boha. 
Sám Duch sv. nám pripomína túto našu povinnosť. (Zalm 
28. 2.): „Prineste Pánu slávu i česť; prineste Pánu slávu 
jeho mena; klaňajte sa Pánovi v jeho svätej sieni." (Zalm 
148. 11-13.) „Vy, kráľovia zeme a všetky národy: Knie-
žatá a všetci sudcovia na zemi' Mládenci i panny, starci 
s mladíkmi nech Pánovo meno chvália. Lebo vyvýšené 
je jedine jeho meno." (Zid. 13-15.) „Obetujme vždy Bohu 
obetu chvály, lehc to je ovocie rtov ktoré vyznávajú 
meno jeho." V tomto ohľade utešený príklad dali svetu 
do ohnivej peci hodení traia mládenci, ktorí v plameňoch 
hrozného ohňa, oslavovali Boha; podobne i P. Mária pri 
navštívení svojej príbuznej Alžbety (Luk. 1. 47.): „Zve-
lebuje duša moja Pána; a zaplesal duch môj v Bohu, Spa-
siteľovi mojom, lebo veliké veci učinil mi ten, ktorý je 
mocný, a ktorého meno je sväté". A pri narodení Krista 
Pána s oduševnenou vrúcnosťou oslavovali anjeli Boha 
nebeského (Luk. 2. 13.): „Sláva Bohu na výsostiach a na 
zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!" Podobne i pobožní pa-
stieri (Luk. 2. 20.): „A pastieri.. . velebili a chválili Boha 
za všetko, čo počuli a videli tak, ako im bolo povedané." 

Podobne smýšľali aj sv. otcovia. Podľa sv. Bazila 
správny spôsob rozhovorov s Bohom je: chváliť Boha 
s hlbokou poníženosťou a vrúcnou úctou. Zlatoústy sv. 
Ján píše- „Najväčšia chvála prináleží Bohu, ktorý je nad 
všetko, stvoril, všetko, je prazdrojom všetkého dobrého. 
Boh síce nepotrebuje našu chválu, predsa však žiada, 
aby sme ho chválili a oslavovali. Nikto nie je vyňatý 
zpod povinnosti oslavovania Boha; lebo však milovať Bo-
ha, toľko znamená, ako oslavovať ho. S v. Písmo často 
spomína chválu a česť Božiu. A toto nie ]e malá vec, ale 
obeta Bohu milá. A nie je to ani ťažké; každý môže bez 
ťažkosti chváliť Boha, už či je v nízkom, alebo vysokom 
postavení. 
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Keď pohani viedli sv. Polykarpa na popravisko, kde 
mal byť spálený, takto oslavoval Boha: „O môj Pane, vše-
mohúci Boh, otec svojho milovaného Syna Ježiša Krista! 
Chvála Tebe, že si ma učinil hodným toho, aby som bol 
v túto hodinu v zástupe tvojich vyznavačov a aby som 
mohol vypiť kalich Tvojho pomazaného. Preto ťa chvá-
lim, požehnávam, oslavujem skrze svojho večného kňaza 
hlavného, Ježiša Krista, skrze ktorého a s ktorým buď ti 
sláva v Duchu Svätom!" 

Keď Rimania chytili vandalského kráľa Gelinzera, tri 
veci si prosil: chlieb, hubu (špongiu) a citaru. A keď 
sa ho spýtali, načo sú mu tie tri veci, povedal: Chlieb mi 
utíši hlad, hubou si utriem slzy, ktoré vylievam od ľútosti 
nad tým, že som tak veľmi dbal o márny svet. Lenže trá-
penie a nehoda mi slúžia k spaseniu; utvrdia moju dušu 
v dobrom; a preto chcem oslavovať a požehnávať Boha, 
a k tomu mi je potrebná citara. 

A tak celkom zrejmou vecou je, že prvou a najdôleži-
tejšou úlohou človeka je: Boha chváliť. 

2. Bohu musíme aj vďaky vzdával za jeho dobrode-
nia; keďže nevďak je ohavnou podlosťou, kdežto po-
vďačnosť je najlepším prostriedkom k tomu, aby sme do-
stali ďalšie dobrodenia. Naša povinnosť vďakovčinenia 
Bohu vysvitá už zo sv. Písma: (žalm 106. 1.) „Spievajte 
slávu Pánovi, lebo je dobrý; lebo na veky trvá jeho mi-
losť." (Múdr. 16. 28-29.): „Nech je známo všetkým, že 
nálež í . . . Tebe (Bohu) chválu vzdávať . . . a sa klaňať, 
lebo nádej nevďačného ako zimný ľad sa roztopí; a roz-
tečie sa, ako nepotrebná voda " (Fil. 4. 6.): „V každej 
modlitbe a prosbe s poďakovaním nech sa zjavujú pred 
Bohom vaše žiadosti." (Thes. 5. 18.): „Ďakujte za všetko, 
lebo toto je vôľa Božia v Kristu Ježišovi, ohľadom na 
vás všetkých. Nevyhášajte Ducha." — Keď Abrahámov 
sluha Eleazar našiel pre Izáka súcu manželku, vo vrúcnej 
modlitbe ďakoval Pánu Bohu . . . Keď šiel Jakub do Beklat 

postavil oltár a ďakoval Bohu s celým svojím ľu-



123 

dom. . . Mojžiš chválospevom oslavoval Boha, keď šťast-
livo previedol židovský národ cez Červené more, Ježiš 
uzdravil desať malomocných; a medzi týmito aj jedného 
Samaritána, ktorý — vidiac, že je čistý, — silným hlasom 
velebil Boha a padol na tvár a ďakoval Pánu Ježišovi. 
(Luk. 17.) Sv. Pavol často ďakoval Bohu za milosť obrá-
tenia a iné mnohé dobrodenia; a k tomu povzbudzoval 
aj iných veriacich. (Tim. I. 1. Kor. II. p.j — Rim. 1. — 
Efez. 5.) 

To isté vysvitá aj z výpovedí sv. otcov. Sv. Ambróz 
píše: Ktože by sa mohol nevďačne chovať proti Bohu, 
keď vidí, že sú ešte aj zvery povďačné? Ci môže pes za-
budnúť na svojho gazdu, ktorý ho chová? Teda buďme 
vďační Bohu, ktorý nás nielen stravuje, ale aj z diabol-
ského otroctva nás vyslobodil a otvoril nám nebo. Podľa 
sv. Jána Zlatoústeho obsiahnuté dobrodenia tak sa dajú 
najistejšie zachdvať, keď na ne nikdy nezabudneme a za 
ne dobrodincovi vrúcne ďakujeme... A podľa sv. Gregora 
N. mnohé a rozličné dobrodenia len tak môžeme zaplatiť 
Bohu. ak sa modlíme a ďakujeme za ne . . . Konečne čuj-
me slová sv. Bernarda, ktoré takto znejú: „Nevďak je 
nepriateľom duše, skazou zásluh, odstránením ctnosti, ne-
bezpečím dobrých skutkov; páliacim vetrom, ktorý vy-
suší prameň milosti, žriedlom božskej dobrotivosti, rosou 
milosrdenstva. A ako z neba padlý osožný dážď zo zo-
hriatého lona zeme hore sa dvíha pod spôsobom pary, a 
potom sa spojí v mračná a ako nový úrodný dážď padá 
na zem: tak aj za dobrodenia Bohu z hlbiny srdca pre-
ukázaný vďak od trónu Božieho zpäť padá na nás pod 
spôsobom požehnania. 

Utešený prípad čítame v životopise sv. Sabasa. Naňho 
sa vrútilo viac surových 2bojníkov a medzi zlorečením, 
použitím násilia žiadali od neho pokrm a nápoj. On vše-
tko pokládol na prestretý stôl a mohli si brať, čo chceli. 
Nato surovci vzdialili sa v pokoji. Ale po niekoľkých 
dňoch znovu prišli k nemu a všeličo mu doniesli, aby sa mu 
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zavďačili za predošlé pohostenie. Vtedy pustovník takto 
vzdychol: Beda nám; veď ešte aj suroví zbojníci považujú 
to za svoju povinnosť, aby sa vďačili za malicherné do-
brodenie. My však denne dostávame od Boha dobrodenia 
a veľké milosti, ktoré odplácame podlým nevďakom!" — 
Blahosl. Pavol, zakladateľ pasionistov, veľa a často roz-
jímal o dobrodeniach Božích; vrúcne ďakoval Bohu za 
všetko. Raz v údolí, naozaj čarokrásnom, spýtal sa svoj-
ho druha: Čiaže je táto pôda? — Istého Gallesa! — On 
znovu sa pýtal: Čia je táto pôda? Veď ma ty nerozumieš. 
Táto pôda je Božia! . . . A vtedy povďačné zdvihol svoj 
zrak k nebesám. 

Po potope sveta so zelenou ratolesťou sa vrátil holub 
do Noemovho korábu: tak aj človek v úzkostiach posta-
vený s času na čas má prichádzať k Bohu s povďačnou 
mysľou. . . Dobré dieťa za každú maličkosť ďakuje svo-
jim rodičom: tým viac povďační máme my byť Bohu, 
ktorého štedrú dobrotivosť stále pociťujeme. Nevďačný 
človek je podobný pare, ktorú vyvolá teplo slnka a vy- ! 
švihne do výsosti, lenže ona tam tvorí tmavé mračná, 
cez ktoré teplo a jasnosť slnka nemôže preniknúť; áno, 
podobný je mesiacu, ktorý slnku daruje svoju spanilú 
jasnosť, a predsa spôsobí zatmenie slnka; podobný je í 
blatu, ktoré tým odpornejší zápach spôsobí, čím viac 
tepla dostáva od slnka; podobný je sekere, ktorá ničí ho-
ru, ktorej ďakuje svoje toporisko; podobný je Noemov-
mu havranu, ktorý sa nevrátil ku svojmu gazdovi, ktorý j 
ho choval v dobe núdze. 

3. Konečne cieľom modlitby je prosba. Dobrodenia 
a potrebné dary musíme prosiť od Boha. Však sám P. Je-
žiš povedal: „Proste, a bude vám dané; hľadajte, a náj-
dete; klopajte, a bude vám otvorené". Na mnohých mie-
stach sv. Písma nás vzbudzuje k tomu Duch sv. (2alm 33. 
5.): „Ja som hľadal Pána, a On ma vyslyšal. A zo vše-
tkých mojich tiesni ma vytrhol. Stúpte k nemu a sa roz-
jasníte. A nebudú vaše tváre zahanbené." (Srv. 35. 20.) 
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„Kto sa klania Bohu ochotne, bude prijatý, a jeho mod-
litba dosahuje oblaky". (Jer. 29. 12) „Vzývať ma budete 
a pôjdete; modliť sa mi budete, a ja vás vyslyším". Dô-
razne nás vzbudzuje k prosbe P. Ježiš (Mat. 7. 7.): „Každý, 
kto pýta, dostane; a kto hľadá, nájde; a klopajúcemu sa 
otvorí." (Mat. 21. 22.) „Všetko, čo budete pýtať v mod-
litbe s vierou, obsiahnete." (Ján 16. 23.): „Jestli budete 
čo pýtať od môjho Otca v mojom mene, dá vám. Až do-
siaľ nepýtali ste ničoho v mojom mene. Pýtajte, a dosta-
nete, aby vaša radosť bola úplná." (I. Ján 5. 15) „Tá dô-
vera, ktorú máme k nemu (Bohu), je: že o čokoľvek bu-
deme prosiť podľa jeho vôle, vyslyší nás. A že vieme, že 
nás vyslyší, o čokoľvek budeme prosiť: vieme, že máme 
prosby splnené, ktoré žiadame od neho." 

Mojžiš vrúcnou modlitbou veľa ráz ukrotil hnev Boží 
a odvrátil trest od svojho národa. Raz mal národ krvavú 
bitku s nepriateľom; Mojžiš sa modlil so zdvihnutými ru-
kami; a židia zvíťazili; ale keď mu klesaly ruky, víťaz-
stvo prechádzalo na stranu nepriateľa; potom mu držali 
ruky, a úplné víťazstvo bolo dobyté. V pokročilom veku 
vrúcnou modlitbou prosili od Boha dieťa Abrahám a 
Sara; Anna (matka Šamuelova), Joachim a Anna: a dostali 
ho. — A či tá najznamenitejšia modlitba (Pánova čiže 
otčenáš) nepozostáva zo samých (7) prosieb? 

A j sv. otcovia nás povzbudzujú k častej prosbe mod-
litbovej. Sv. Augustín píše: „Hľadaj, pýtaj, oroduj; hľa-
daním, pýtaním, dosiahneš vyslyšania..A keď Boh zadrží 
to, čo nechce náhle dať, chce, aby si nahliadol, že veľké 
dary treba s veľkou horlivosťou žiadať . . ." Sv. Ján Zl. 
hovorí: „Kto seba samého dal nám za otca, a nás prijal za 
svoje dietky, učinil nás svojimi dedičmi, daroval nám 
svoje meno, úctu, ríšu: ten sám nás upravil, aby sme od 
neho pýtali všetky potrebné v e c i . . . " Podľa sv. Hilára 
Boh je všade, počuje, vidí a účinkuje; preto však treba 
ho prosiť, aby následkom našej modlitby bol prítomný, 
videi, počul, a účinkoval. To je už v Božej prírode, aby 
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počul, lenže k našej viere to patrí., aby sme pýtali vy-
počutie. 

Cisár Karol V. poslal istému svojmu miestodržiteľovi 
zamestnanému v Amerike veľa cedúl, podpísaných svo-
jím vlastným menom; splnomocnil ho, aby týmito cédu-
ľami poukázal dobrým poddaným rozličné dary a odme-
ny. Lenže Sv. Písmo spomína ešte štedrejšiu láskavosť. 
Totižto kráľ všetkých kráľov, pôvodca všetkých darov 
tiež nám dal ceduľu modlitby so svojím podpisom. Čokoľ-
vek budete pýtať od Otca v mene mojom, dá vám... Istý 
panovník chcel pomôcť všetkým chudobným; a preto na-
riadil svojim zamestnancom, aby v dostatočnej miere po-
stavili byty, zaopatrili rúcho, potraviny; a aby toto na-
riadenie bolo uverejnené. Nuž a keby vzdor tomu dakto 
nebol mal byt, rúcho, potom preto, že'sa mu nechcelo po-
užiť milosrdnú štedrosť láskavého kráľa, či by mu nebol 
povedal ktokoľvek: Tak ti treba, hladuj, buď smädný, 
tras sa od zimy, prečo si lenivý pýtať? To isté môžeme 
povedať takým kresťanom, ktorých tlačí duchovná alebo 
telesná núdza preto, že zanedbávajú modlitbu, ktorou by 
si mohli od Boha vyprosiť všetko, čo je potrebné a spáso-
nosné. — R. 350. obsiahol perský kráľ Safor mesto Nisibi, 
ktorému týmto spôsobom hrozila skaza. Biskup mesta, sv. 
Jakub vyšiel na obranné múry a prosil Boha o pomoc. 
Jeho modlitba bola vyslyšaná. Boh poslal do Saforovho 
tábora hrozné množstvo múch, ktoré vnikaly do nosa 
slonov a iných nákladných zvierat, ktoré sa celkom 
zdively, záhubný. neporiadok spôsobilý a premnohých 
bojovníkov zadlávily. Safor sa vzdialil, keď videl, že 
sám Boh ochraňuje mesto. 

Modlitba je potrebná a spásonosné. 

1. Bez modlitby nemôže byt spasený človek, ktorý 
užíva svoj rozum. Boh nám káže modliť sa, a bez mod* 
liíby postrádajú sa tie prostriedky a potrebné milosti, 
aby človek mohol v dobrom vytrvať až do smrti. Už po-
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rekadjo hovorí: „Ktorý žobrák neprosí, prázdnu kapsu 
vždy nosí." — Je síce pravda, že Boh aj bez modlitby 
dobre vie, čo potrebujeme; ale veď sa nemodlíme preto, 
aby sme Boha upovedomili o svojich potrebách a žiado-
stiach, ale preto, aby sme uznali, že všetko dobré po-
chádza od Boha, že celkom závisíme od Boha, a aby sme 
sa takýmto spôsobom stali hodnými darov Božích. Preto 
aj Dávid napomína ľudí k modlitbe (Žalm 61-9.): „Dúfajte 
v Boha, všetko shromaždenie ľudu; vylejte pred ním svo-
je srdcia. Boh je naším spomocníkom na vždy." P. Ježiš 
povedal (Mar. 13. 33.): „Bedlite a modlite sa. (Luk. 21. 36.) 
Bedlite a modlite sa po celý čas, aby ste boli uznaní za 
hodných." A sv. Pavol hovorí (Ef. 6. 18.): „So všelikou 
modlitbou a prosbou modlite sa každého času v duchu; a 
pritom bedlite so všetkou vytrvalosťou a s prosením za 
všetkých svätých." Keďže je modlitba tak veľmi potreb-
ná ku spaseniu, verní služobníci Boží sa veľa modlili 
s vrúcnou sobranosťou. Dávid vstával aj o polnoci, aby 
sa modlil. (Žalm 82. 118.) Daniel denne tri razy padol na 
kolená, aby sa modlil (6. 10.). Osemdesiatročná Anna 
„neodchádzala z chrámu a slúžila Bohu postami a mod-
litbami vo dne v noci" (Luk. 2. 37.). Pán Ježiš nielen slo-
vom vzbudzoval svojich k modlitbe, ale aj príkladom. 
Veľmi často sa modlil; a tak nám dal príklad, ako máme aj 
my robiť. Už ako útle dieťa šiel do Jeruzalema, aby sa 
tam v chráme klaňal nebeskému Otcovi. Pred započatím 
svojho verejného účinkovania 40 dní a nocí sa postil a 
modlil na pustatine. Modlil sa pred zázračným rozmnože-
ním chleba a rýb; pri hrobe Lazarovom; celú noc strávil 
v modlitbe pred vyvolením svojich učeníkov; pri posled-
nej večeri, v dobe smrteľnej úzkosti a v poslednej chvíli 
života i na kríži sa modlil. Jeho božský príklad nasledovali 
apoštolovia, o ktorých hovorí Duch sv. (Luk. Sk. 1. 14): 
„Títo všetci zotrvávali jednomyseľne na modlitbe"; ba to i 
sami apoštolovia sľúbili: „My budeme zotrvávať pri mod-
litbe . . " (Sk. 6. 4.). Sv. Pavol ešte i v noci sa modlil v ža-
lári (Sk. 16. 25.). 
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Podobne smýšľali aj sv. otcovia o modlitbe a jej po-
trebnosti. Sv. Ján Zl. píše: „Podľa mojej mienky je ve-
cou celkom zrejmou, že bez modlitby nedá sa ctnostne 
žiť. Nie je možno viesť kresťanský život bez častej mod-
litby a zaslúžiť si požehnanie a ochranu Božiu. Presved-
čený som, že veľkej a vznešenej veci nie je schopný taký 
človek, ktorý bočí od modlitby." Podľa sv. Bernarda „nie 
je kresťanom, kto sa nemodlí; a kto sa zle modlí nemôže 
byť dobrým kresťanom." Sv. Tomáš Akv. píše: „Po krste 
je človekovi potrebná ustavičná modlitba, aby mohol 
vojsť do lona nebeskej slávy. Lebo hoci krst zničí hrie 
chy, ale náchylnosť ku hriechu, ktorá vnútorne bojuje 
proti nám, ostane, ostane svet a diabol, ktorí zovnútorne 
útočia na nás. Aby sme sa zachovali, musíme bojovať a 
zvíťaziť. Lenže bez Božej pomoci sa to nestane, keďže 
naši nepriatelia sú silní, Božia pomoc však sa dá dosia-
hnuť modlitbou. Teda bez modlitby niet spasenia." Sv. 
Martin, biskup ešte aj pri obyčajnej práci sa modlil. Sv. 
Anton pustovník, celé noci strávil v modlitbe . . . Sv. Ľu-
dovít, kráľ francúzsky považoval modlitbu za najmilšiu 
vec. Bol presvedčený, že len vrúcna modlitba ho mô-
že stále spájať s Bohom. Medzi iným raz poznamenal: 
Však sú len divní ľudia! Zazlievajú mi, že sa veľa mod-
lím; nuž ani slova by nemali proti tomu, keby som toľko 
času zmámil na hru, zábavy a poľovačku. 

Ako potrebuje dom základ, tak potrebuje duša modlit-
bu. Zrúti sa dom, keď nemá základu; biedne zhynie kre-
sťan, ktorý sa nemodlí. . . Ako telo bez duše, tak aj duša 
bez modlitby je mŕtva .. . Modlitba je obživovateľkou 
duše, tak ako pokrm obživuje dušu . . . Bylina má svoje 
korene v zemi, z ktorej čerpá silu, a len tak môže žiť. 
Keď ju vytrhneme zo zeme, vyschne, lebo nemá zka-
diaľ čerpať silu. Tak je to aj s dušou a duchovným živo-
tom. Musí mať svoje korene v Bohu, teda v tvrdej pôde; 
k udržaniu duchovného života duša čerpá silu z Boha 
pomocou modlitby. — Ako malé vtáčatá v hniezde 
stái« ltso jesť pýtajú od svojich rodičov: podobne aj my 
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stále máme o pomoc volať k Bohu, aby sme vyhli nebez-
pečiu života a smrti hriechu Ako ryba nemôže žiť 
mimo vody, ba za krátky čas zhynie; tak aj duša ľudská 
nemôže žiť bez modlitby, za krátky čas stratí svoj nadprí-
rodný ž i vo t . . . Čím je srdce pre človeka: tým je mod-
litba pre dušu; čím je oddych ustatému, tým je modlitba 
duši: čím je slnko na oblohe nebeskej, tým je modlitba 
na oblohe duchovného života . . . Človek, ktorý sa ne-
moilí, podobný je porazenému, alebo malomocnému, kto-
rý má síce údy, ale nemôže hýbať nimi. * 

2. Ovocie modlitby je hojné a znamenité;spájanie s Bo-
hom; nebeské city vzbudzuje v nás; posilňuje proti zlému; 
silu dáva k dobrému; potešuje v nehode; v núdzi posky-
tuje pomoc a silu, aby sme v dobrom vytrvali až do smrti. 
Vysvitá toto už zo Sv. Písma. Mojžiš napísal (V. 4 7.): 
,,Niet iného národa tak veľkého, ktorý by mal bohov 
k sebe tak blízkych, ako je náš Boh, prítomný všetkým 
našim prosbám." (Jud. 4. 12.) „Veďte, že Pán vyslyší vaše 
modlitby, akže stále zotrváte v pôstoch a v modlit-
bách pred obličajom Pánovým." (Sir. 4.—34). „Pozrite, sy-
novia, na pokolenia ľudské; a vedzte, že ani jeden, ktorý 
dúfal v Pánovi, nebol zahanbený. Lebo kto zotrval v jeho 
prikázaniach, a on bol by ho opustil? Alebo kto ho vzýval, 
— on "bol by ním pohŕdol? . . . Kto miluje Boha, odpro-
sovať bude za hriechy, a zdrží sa od nich a na dennej 
modlitbe vyslyšaný bude." (Mat. 7. 10.) „Keď vy, hoci ste 
zlí, viete dobré dary dávať svojim deťom, čím viacej váš 
otec, ktorý je na nebesách, dá dobré veci tým, ktorí ho 
prosia. (21. 22.) Všetko, čokoľvek budete pýtať v modlit-
be s vierou, obsiahnete." (Jak. 1. 5.) „Ak kto z vás po-
trebuje múdrosti, nech si prosí od Boha, ktorý dáva hojne 
všetkým, a to bez vytýkania, a bude mu daná. (5. 13.) Je 
kto smutný medzi vami, nech sa modli. (5. 16.) Modlite sa 
jeden za druhého, aby ste boli spasení, lebo mnoho môže 
vytrvalá modlitba spravodlivého. Eliáš bol človek v utr-
pení, podobný nám, a modlil sa modlitbu, aby nepršalo 
9 Nebeská rosa 
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na zem, a nepršalo za tri roky a šesť mesiacov. A zasa 
sa modlil, a nebo vydalo dážď, a zem vydala 6voju úro-
du." (Sk. 12.) Herodes zajal Petra, vsadil ho do žalára a 
dal ho strážiť štyrom štvorkám vojakov. Tak teda Petra 
strážili v žalári: ale Cirkev bez prestania modlila sa k Bo-
hu za neho. A. keď ho Herodes mal vyviesť, v tú noc Pe-
ter spal medzi dvoma vojakmi, sviazaný dvoma reťazmi, 
a strážnici predo dvermi strážili žaláre. „ A hľa, anjel Pá-
nov zastal pri ňom, a svetlo zasvietilo v príbytku; i udrel 
Petra do boka, zobudil ho a riekol: Vstaň chytro. A re-
ťaze spadly s jeho rúk. A keď vyšli, prešli jednu ulicr; 
a v tom odišiel anjel od neho. A keď nastal deň, nemalé 
vyrušenie bolo medzi vojakmi nad tým, čo sa stalo 
s Petrom." 

• * 

3. Svätí otcovia dôrazne vyzdvihujú znamenité vý-
sledky dobrej modlitby. Tak sv. Tomáš Akv. píše: 
„Modlitba osvecuje rozum, zotavuje srdce, posilňuje vô-
ľu; silnou činí vieru, obživuje nádej, roznecuje lásku, pod-
poruje všetky sily. Modlitba pozdvihuje človeka zo zeme 
do večnosti k Bohu; otvára nebe, odzbrojuje hnev Boží, 
plodí milosrdenstvo, je prostriedkom požehnania a mi-
losti. Mojžiš sa modlil, a izraelský národ prevládal ne-
priateľa. Eliáš sa modlil, a príhodný dážď zúrodnil suchú 
zem. Chorý kráľ Ezechiáš sa modlil, a vyzdravel. Šalamon 
sa modlil a bol naplnený múdrosťou. Zuzanna sa modlila, 
a jej falošní žalobníci boli zahanbení. Mýtnik sa modlil 
v chráme a ospravedlnený sa vrátil domov. Lotor sa 
modlil na kríži, a Kristus mu otvoril bránu nebe-
ského raja. Modlitba je mocným hýbadlom dobrého; je 
výborným a spásonosným prostriedkom hriechu, zname-
nitým prostriedkom a oporou všetkého, čo je nám žia-
duce; a činí nás vzácnymi priateľmi Božími." — Krásne 
pišeNo modlitbe sv. Vavro Justinian: „Modlitba je pomo-
cou duši, potechou anjelovi, smrtonosným trápením diab-
lovi, službou Bohu milou; hrobom hriechu, žriedlom ctno-
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sti, zrkadlom duše; cestou umelosti, korunou dôvery, 
bránou nebies, zkazou planých myšlienok, sobranosťou 
duše po zábave, ochranou mysle proti rozhorčenosti, na-
sledovaním anjelov, sprostredkovateľkou všetkých mi-
lostí." — Sv. Augustín píše: „Modlitba spravodlivého 
otvára nebo. Prosba sa vznáša k nebu, zkadiaľ schádza 
milosrdenstvo Božie. Hoci je nebo veľmi vysoko nad ze-
mou, predsa počuje Boh hlas ľudský, keď je naše svedo-
mie čisté." -— Podáme ešte krásne slová sv. Jána Zlato-
ústeho: „Modlitba je silnou zbraňou, nevyčerpateľným po-
kladom, zdrojom a matkou nepočetného dobrého; je moc-
nejšia, ako kráľovstvo .. . Keď slnko vychádza, divé zve-
ry sa uťahujú do svojich jaskýň. Podobne keď aj z na-
šich úst unikne vrúcna modlitba, ako jasný lúč, zmiznú 
hlúpe a zverské vášne. A j sám diabol sa ľaká modlitby. 
Modlitba je prístavom pre tých, ktorých zastihne víchri-
ca; podporou slabých; pokladom chudobných, bezpečno-
sťou bohatých, liekom chorých, záchranou zdravia. Mod-
litba nám bez zmeny zachová dobré, rýchle zmení zlé; 
odoženie žiaľ, podporuje veselosť, sprostredkuje radosť, 
plodí múdrosť. Kto sa vie usilovne modliť, hoci by bol 
celkom chudobným, je veľmi bohatým; a veľmi chudob-
ným sa stane ten najväčší boháč, ak sa prestane mod-
liť. Veľkým dobrodením je modlitba. Však veľký osoh 
čerpáme už i z rozhovoru s ctnostným človekom; teda 
ako osožný nám musí byť rozhovor s Bohom. Lebo veď 
modlitba je rozhovor s Bohom. Pred sebou má modliaci 
sa človek prameň; môže naplniť akúkoľvek nádobu. Ak 
donesie veľkú nádobu, veľa dostane, ak donesie malú 
nádobu, málo dostane." 

a) Modlitba vzbudzuje v nás nebeské city, keďže nás 
spája s Bohom. Preto hovorí sv. Bernard: Kto by chcel 
okúsiť milú sladkosť pocitov druhého sveta, modlitbou 
sa musí priblížiť k Bohu, ako aj železo sa musí k ohňu 
dostať, aby sa zohrialo. Sv. Filip N. pri modlitbe oplýval 
takými nebeskými citmi, že bol bez seba; vytržený zvo-
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lal: „Dosť je, Pane, dosť je; mierni trochu príval svojej 
potechy! Odíď, Pane! Odíď, keďže som ja hriešny človek; 
a ako taký nemôžem zniesť takú plnosť nebeských rado-
stí!" Sv. Alojz tak túžobne čakal dobu modlitby, ako dieťa 
hračku; a mal obyčaj hovoriť: „Kto už raz okúsil rozkoš 
dôverného obcovania s Bohom, nemôže byť bez nej za 
dlhšiu dobu. Mojžiš za 6 týždňov obcoval s Bohom, ná-
sledkom čoho sa mu skvela tvár; teda ako by mohla ne-
oplývať nebeskými citmi tá duša, na ktorú v modlitbe pa-
dajú skvelé lúče velebnosti a dokonalosti Božej." 

b) Modlitba je silou proti zlému, keďže je podľa sv. 
Jána Zlatoústeho nedobytnou pevnosťou, bezpečnou kot-
vou, tichým prístavom, ktorému neuškodia vlny morské. 
Dávid tvrdí, že najúčinnejším prostriedkom proti nepria-
teľom je modlitba (Žalm 24.). Sv. Izidor píše: Kedykoľvek 
ma napadnú pokušenia, utiekam sa k modlitbe. Túto moc 
modlitby zkúsila aj sv. Kolumba. Pohanský mladík Ba-
rucha ju navádzal na hriech; násilne sa vrútil do izby, 
kde sa ona modlila. Keď videla nebezpečie, k Bohu volala 
o pomoc: Ô, milosrdný môj Bože, zachovaj moje panen-
stvo, alebo mi daj zomrieť v túto chvíľu! A hľa, dopustil 
Boh, že sa vyslobodil zo súsedného zverinca medveď, 
vbehol do jej bytu, načo smilník ušiel; a medveď na roz-
kaz panny sa vrátil. Sv. Vincent z Pauly svojim spoved-
ným synom veľmi odporúčal modlitbu proti pokušeniam: 
Modlitba je ochranným múrom, ktorý zachová človeka 
proti diabolským úkladom; je duchovnou zbraňou, Dávi-
dovou vežou, zkadiaľ môžeme dostať všemožnú zbraň, 
ktorá je potrebná na odrazenie všetkých útokov. Keby sa 
naši prarodičia boli v raji modlili, neboli by zhrešili. Kto 
sa vrúcne modlí, nepodľahne pokušeniu. 

c) Modlitba dá chuí a silu k dobrému. Čím viac sa 
zbližuje mesiac k slnku, tým viac rastie: tak aj duša sa 
vzmáha v ctnostiach, keď sa zbližuje k Bohu vrúcnou 
modlitbou. Dobrá zem je potrebná, aby bol koreň silný; 
podobne aj dobrá modlitba činí dušu silnou. Modlitba je 
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pokrmom duše, žriedlom ctnosti, tým prieplavom, ktorým 
tečú milosti Božie do našej duše. K duchovnému podielu 
veľmi prispeje modlitba, o ktorej hovorí sv. Ján Zlatoústy: 
„Ako voda život ryby, tak udržuje modlitba život duše." 
V akej miere hynie duch modlitby, v takej miere sa tratí 
nadprírodný život duše. Bez modlitby je duša bojazlivá 
a podlieha planým náruživostiam. Podľa sv. Terezie opú-
šťa cestu ctnosti, kto sa spúšťa modlitby. Ona sama za-
nedbávala v istej dobe modlitbu, a hľa, začala sa dopú-
šťať pokleskov a hriechov, hoci nie smrteľných. So dňa 
na deň hynul v nej duch kresťanský; a ako sama tvrdí, 
bola by sa zatratila, keby sa znova nebola horlivé ujala 
modlitby. Sv. Karol B., arcibiskup, takto píše v jednom 
svojom obežníku: „Medzi tými prostriedkami spasenia, 
ktoré nám Ježiš skrze svätú Cirkev podáva, na prvom 
mieste sa nachádza modlitba; preto žiada Ježiš Kristus, 
aby jeho Cirkev bola miestom modlitby. Veď modlitba je 
počiatkom, vývinom a dovŕšením všetkých ctnosti. Preto 
do modlitby máme skladať svoju nádej vo všetkých svo-
jich pochybnostiach, potrebách a nebezpečiach; hľadieť 
treba hore k Bohu, od ktorého milosrdenstva máme oča-
kávať a prosiť spasenie." m 

d) Modlitba rias potešuje v nehode a žiali. Podľa sv. 
Augustína, keď si človek myslí, že má všetko, ak má 
zlato, keďže zlatom sa dá všetko kúpiť, modlitba je du-
chovným zlatom, ktorým môžeme kúpiť od Boha všetko, 
čo je potrebné nám na duši i na tele. Sám P. Ježiš nás 
povzbudzuje, aby sme v modlitbe hľadali potechu (Mat. 
11. 28.): „Poďte ku mne všetci, ktorí sa ustávate a ste ob-
ťažení, a ja vás občerstvím!" A sv. Jakub nás napomína 
(5. 13): „Je kto smutný medzi vami? Nech sa modlí". Pán 
Ježiš celým svetom opustený v záhrade Gettsemani pred 
svojim hrozným umučením vo vrúcnej modlitbe hľadal 
potechu a silu. A j Dávid nás podobne poučuje (Zalm 33. 
19.): „Blízky je Pán tým, ktorí sú skrúšeného srdca: a 
tých, ktorí sú pokorní duchom, napomáha." 
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Sv. Bonaventúra hovorí' . Keď chceš trperhvo a po-
kojne znášať nehody, oddaj sa vrúcnej modlitbe." Čujme 
dačo zo života. Veľmi nadaný a mimoriadne vzdelaný bol 
francúzsky učenec Laufranc, ktorý však hovel len svet-
skej vede, pričom celkom zanedbal modlitbu. Raz šiel na 
koni do mesta Rouen hustým lesom. Zbojníci mu vše-
tko vzali, bili ho, mučili, poviazali a vrhli ho do pichľa-
vého kra. Tento nešťastlivec, ktorý toľko rokov nemyslel 
na Boha, chcel sa modliť v tomto biednom stave opuste-
nosti, ale s hrôzou zbadal, že sa celkom zabudol modliť; 
ani otčenáš nevedel. Vtedy bolestne vzdychol: ,,Ó, môj 
Bože, ja som veľa času venoval vedám, ktoré mi nič ne-
osožia v terajšom mojom biednom stave. Sľubujem však, 
že ak sa vyslobodím z tohoto zúfalého stavu, len Bohu 
budem slúžiť a žiť." A Boh vyslyšal jeho vrúcne vzdychy. 
Na druhý deň šli tadiaľ drevorubači, ktorí mu úväzky roz-
viazali. Hneď sa ich spýtal, či nepoznajú na neodľahlom 
mieste prísnu reholu. Zaviedli ho do beckého kláštora 
k opátovi Herlnínovi, ktorý ho prijal za benediktína; tak 
vynikal učenosťou a pobožnosťou, že sa stal po niekoľ-
kých rokoch kanterburským arcibiskupom a zomrel v 
chýre svätosti. — 25. apríla r. 1883. Hatos, vojenský zbeh 
bol popravený v Budapešti pre dvojnásobné zbojníctvo a 
vraždu. Zpočiatku nič nechcel počuť a vedieť o modlitbe, 
o Bohu, o pokání; neskôr sa cítil byť veľmi opusteným a 
nešťastným; jeho srdce zmäklo. Keď bol pod šibenicou, 
na kolená padol a prosil kata, aby sa mohol pomodliť . . . 
Naozaj všetka veda a múdrosť celého sveta neposkytne 
v biede a trápení postavenému človekovi toľko potechy, 
ako dakoľko otčenášov a zdravasov. 

e) Mpdlitba poskytuje pomoc v núdzi. V každej 
núdzi treba sa k Bohu utiekať; a on nás vyslyší. Skrze 
Jeremiáša proroka posmeľuje nás Boh (33. 3.): „Volaj ku 
mne, a ja ťa vyslyším." Zidia boli v Egypte nemilosrdne 
utláčaní a trápení, ale stále sa utiekali k Otcu nebeské-
mu, ktorý ich konečne mocnou rukou vyslobodil z bied-
neho otroctva. V dobe kráľa Ezechiáša mečom-ohňom 
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pustošilo assýrske vojsko Palestínu; aj. Jeruzalem bol 
obľahnutý. Vtedy šiel judský kráľ do kostola; vrúcne 
prosil Boha, aby ho vyslobodil z nemilosrdných rúk Sen-
nacheribových; nech vidí svet, že len Boh je jediným pá-
nom sveta. Boh mu povedal, že vyslobodí krajinu zo zá-
huby. A hľa, v túže noc 185 tisíc Assýrčanov zabil anjel 
Boží, tak že zahanbený mocnár sa vzdialil. Následkom 
vrúcnej modlitby spomohol Boh trom mládencom v ohni-
ve j peci; Danielovi v Ivej jame; Zuzane proti faloš-
ným žalobníkom. Jerichovský slepec s veľkou dôverou 
sa modlil a volal: Ježišu, Syn Dávidov, smiluj sa nado 
mnou! A Ježiš sa zastavil pri ňom a vrátil mu zrak! Na 
vrúcnu modlitbu kafarnaumského stotníka zázračne uzdra-
vil jeho vojaka. Na prosbu P. Márie premenil Ježiš na 
svadbe v Káne vodu na víno a tak vyslobodil svadobní-
kov z hanby a zmätku. Teda celým právom mohol pove-
dať Dávid (Žalm 109. 13): „K Pánovi volali v dobe svojej 
úzkosti, a vyslobodil ich z biedy." 

R. 313. vojnou prekvapil cisár Maximin, ktorý mal vyše 
60 tisíc vojakov, cisára Licina, ktorý mal len 30 tisíc mu-
žov. Maximin aby si lepšie zabezpečil víťazstvo, dal 
sľub hlavnému bôžikovi Jupiterovi, že vykorení kresťan-
stvo v svojej ríši. Keď sa mali nepriateľské vojská sraziť, 
vojaci Licinovi sňali s hlavy čiapky, pohliadli k nebu, 
modlili sa i s cisárom: „Veľký Bože, k Tebe voláme! Svätý 
Bože, tvoju pomoc prosíme! Do Tvoje j ochrany odporú-
čame seba a ríšu svoju, skrze teba žijeme, skrze teba zví-
ťazíme, skrze teba prídeme k víťazstvu a blahoslavenstvu. 
Vyslyš našu prosbu. K tebe pozdvihujeme svoje ruky. 
Všemožúci, najsvätejší Bože, vyslyš nás!" S veľkou dô-
verou tri razy sa pomodlili túto modlitbu a potom sa 
vrhli na nepriateľa, ktorý za chvíľu bol prevládaný. Od 
tajného strachu neužívali zbraň, ako bezvládne obety hľa-
deli v oči smrti. Padla ich polovica,* ostatní ušli. Maximin, 
obkľúčený v Tarse nepriateľom, otrávil sa. Sv. Dominik 
povedal raz svojmu priateľovi: „Žiadaj od Boha čo-
koľvek, aj to môžeš žiadať, aby Reginald prijal rehoľníc-
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ke rúcho!" Reginald bol v tej dobe svetochýrnym učen-
com, ale nemal úmysel do reholy vstúpiť. Potom sa mod-
lili na tento úmysel; a hľa, na druhý deň prišiel k nemu 
Reginald a prosil ho, aby bol prijatý do jeho rehole. Tref-
né je podobenstvo sv. Augustína: Kto chce mať zabezpe-
čenú celoročnú rentu (dôchodok), ten musí uložiť svoj 
istinný obnos na istý úrok. No a takýmto istinným obno-
som je medli t ja, ktorá nesie tie najhojnejšie úroky, plnosť 
božských milostí. Modlitba je tajnostným prieplavom, 
ktorým tečie do nášho chudobného srdca nebeské milo-
srdenstvo. Modlitba je tým podivným kľúčom, ktorý nám 
otvára nebeskú bránu a poskytuje nám prístup ku zdroju 
milostí. 

Aká má byť modlitba? 

Boh nehľadí len na to, čo a akým úmyslom konáme, 
ale zvlášte na to, ako to činíme. Aby teda naša modlitba 
mala žiadaný zdarný výsledok: musí byť: 1. pobožná, 2. 
pokorná; 3. dôverná; 4. oddaná do vôle Božej; 5. vytrvan-
livá. 

1. Vtedy je riasa modlitba pobožná, ked pochádza 
zo srdca a vylúčená je s nej roztržitosť. Len tá roztržitosť 
v modlitbe je hriešna, ktorú my sami zaviňujeme, alebo 
pripustíme. Proti roztržitosti tak sa môžeme brániť, že 
pred modlitbou vyobcujeme z hlavy svetské myšlienky 
a tak pamätáme na Boha, ako na prítomného . . . Schvál-
ne roztržitá modlitba nie je milá Bohu. (Iz. 29. 13.): „Preto, 
že tento ľud približuje sa ku mne ústami a svojimi rtami 
ma ctí, ale jeho srdce ďaleko je odo mňa ... , i preto ešte 
podivno učiním tomuto ľudu divom velikým a podivným" 
(Jer. 48. 10). „Zlorečený, kto koná dielo Pánovo lstive.'* 
(Jer. 3. 41.) Práve preto máme poždvihnúť svoje srdcia 
spolu s rukami k nebu. (Jer. 18. 23.): „Pred modlitbou pri-
prav svoju dušu; a nebuď, ako človek, ktorý pokúša Bo-
ha". Veľmi prísne odsudzuje roztržitosť aj Pán Ježiš (Mat. 
15. 7.): „Pokrytci, dobre prorokoval o vás Izaiáš, keď rie-
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kol: Tento ľud ctí ma perami, ale ich srdce ďaleko je odo 
mňa ' (Ján 4. 24.) ,,Boh je duch, a tí, ktorí sa mu klaňajú, 
musia sa mu klaňať v duchu a pravde". (Ef. 6. 18.) To isté 
prízvukuje aj sv. Pavol apoštol: „Modlite sa každého ča-
su v duchu." — Pobožné čiže so sobranou mysľou sa mod-

. lil Abrahám na hore Moria, tak že anjel ho musel dva razy 
osloviť, aby ho vyrušil z hlbokej vrúcnosti. „Abrahám, 
Abrahám!" povedal anjel, keď mu zadržal ruku, aby ne-
vzal život synovi, keďže svojou dušou i srdcom objímal 
svoíu obetu. A i P. Ježiš väčším dielom odlúčil sa od sveta, 
keď sa chcel dlhšie modliť. (Pustatina, záhrada Gettse-
mani.) 

A j sv. otcovia dôrazne nás napomínajú, aby sme sa 
modlili pobožné. Podľa sv. Hilára svetskými myšlienkami 
pokazená modlitba nemá prístupu pred Boha. A podľa sv. 
Augustína či sa slovom, alebo ticho modlíme, srdcom má-
me k Bohu volať, čo sa vtedy deje, keď na iné nemyslíme. 
Podľa sv. Vavra Justiniana neslušnou vecou je, telom 
stáť pred Bohom, a s inými vecíami sa zaoberať. A sv. 
Bernard hovorí: Veľmi sa obrazí Boh tým, keď ho prosí-
me, aby vyslyšal naše prosby, ktoré neslyšíme my sami, 
hoci ich prednášame. Roztržitosť je ako kus olova na na-
šej modlitbe, ktorá sa tak nemôže vyšvihnúť pred Boha. 
Keď sa modlíme, nie s ľuďmi, ale s Bohom sa shovárame, 
ktorý je všade, počuje všetko, pozná aj najtajnejšie city 
srdca; teda vidí aj roztržitosť, ktorá sa mu oškliví. 

O istom svätcovi je naznačené, že kedykoľvek vchá-
dzal do chrámu a sa prežehnal svätenou vodou, vždy po-
znamenal: „Ostaňt^ vonku!" Raz sa ho spýtal jeho dô-
verný priateľ, čo má ostať vonku? On odpovedal: Svetské 
myšlienky a zemské starosti. — Sv. Makár pustovník roz-
mýšľal nad duchovným stavom svojich učeníkov. Mal 
videnie. Videl troch mladíkov pracovať, potom zas mod-
liť sa. Videl, že nad hlavou jedného sa hore vznáša tmavý 
dym; nad hlavou druhého plameň šľahal hore; nad hla-
vou tretieho ohnivý stĺp šľahal až po nebo. Z toho uza-
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tváral starec, že daktorí z jeho učeníkov sa modlia roz-
tržité, ich modlitba teda ako tmavý hustý dym, 
nemôže sa vyšvihnúť po nebo, a ostáva na zemi. Iní 
medzi modlitbou kedy-tedy myslia na Boha a vzbudia 
v sebe pravý úmysel v práci. Iní zas stále sa zaoberajú 
s Bohom, v modlitbe nedajú sa ničím mýliť, svedomite 
slúžia Bohu. 

Pobožná modlitba je veľmi mocná, ešte aj diabol sa jej 
bojí. Keď Portugalčania prvý raz prišli do Mexika, Indi-
áni šli proti nim palicami, mečami, lukami, strelami a ko-
pijami; ale keď Portugalčania pustili zo svojich pušiek 
viac rán, a daktorí z nich padli, iní ranení boli: veľmi sa 
ich začali báť a kedykoľvek ich zbadali, so šialenou 
rýchlosťou ušli, volajúc: Už sú zas tu tí ľudia, čo oheň 
dávia. Tak aj diabol uteká od človeka, ktorého modlitba 
je vrúcna, pobožná, ohnivá. 

Mimovoľná a nezavinená roztržitosť nezmenšuje hod-
notu modlitby. Keby sa kto rád modlil sobrane a stále 
vzdoroval roztržitosti, jeho modlitba je dobrá a Bohu milá. 
Koho mrzí roztržitosť, toho modlitba je dobrá, keďže Boh 
hľadí na dobrú vôľu. A keby kto behom celej modlitby 
nič nerobil, iba že vzdoruje roztržitosti, jeho modlitba 
nie je márna. Raz pre roztržitosť nepokojnú sv. Brigitu 
takto potešovala prebi. P. Mária: Dcéra moja, keby si ako-
koľvek bola pokúšaná roztržitosťou v modlitbe, ty len 
ostaň pri svojej dobrej vôli a snahe, že sa chceš dobre 
modliť. Tvoja dobrá snaha sa ti započíta čo zásluha. A ke-
by si aj nevládala vypudiť z hlavy plané myšlienky, 
predsa bude tvoja snaha odmenená; a i pokušenie ti osoží, 
zakiaľ s ním nesúhlasíš." 

2. Ponížene sa modlíme, ked sa modlíme s pove-
domím svojej krehkosti a ničomnosti. Namysleným ľu-
ďom vzdoruje Boh, ponížených však požehnáva milosťa-
mi. (2alm 101. 18.) „Pán pohliadne na modlitbu poníže-
ných; a nepohrdne ich prosbou." A j nábožná Judita po-
znamenala (9. 16): „Pyšní neľúbili sa Bohu od počiatku; 
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ale modlitba ponížených a tichých sa Bohu vždy ľúbila." 
(Sir. 35. 21.) „Modlitba preráža oblaky; a dokiaľ sa nepri-
blíži k Bohu, nepoteší sa a neodstúpi, dokiaľ neshiiadne 
Najvyšší." A j sám Pán Ježiš odsúdil namyslenosť (Luk. 
18. 14.) „Každý, kto sa povyšuje, bude ponížený; a kto sa 
ponižuje, bude povýšený." A sv. Jakub hovorí (4. 6.): „Boh 
veľmi vyznačil Abraháma, ktorý orodoval za obyvateľov 
Sodomy a Gomory; a tento Abrahám povedal (I. Mojž. 
18. 27): „Som prach a popol". Jakub bol miláčkom Božím 
najmä pre svoje ponížené smýšľanie, veď soznal (I. Mojž 
32. 10.) Bohu: „Menší som od všetkých tvojich milosrden-
ství a od tvojej vernosti, ktorú si dokázal na svojom slu-
žobníkovi." — Pyšný farizej bol zavrhnutý od Boha, a 
na milosť bol prijatý hriešny, ale ponížený mýtnik, o kto-
rom hovorí sv. Písmo (Luk. 18. 13.) „Nechcel ani k nebu 
oči pozdvihnúť, ale bil sa v p/sia a riekol: Bože, buď mi-
lostivý mne hriešnemu!" 

Sv. Vavro Justinian píše: Keď Ježiš vyšiel a na hore 
Olivovej sa modlil, zohol kolená a padol na tvár. Uč sa 
z tôhoto, ako sa máš modliť. Keď sa modlíš, shováraš sa 
so Všemohúcim. Najhlbšou úctou má prenikať každého 
prítomnosť božskej Velebnosti. A preto, keď sa modlíš, 
pamätaj na to, kto si ty, a kto je ten. s ktorým hovoríš. 
To ťa naučí pokore, kajúcnosťou naplní ti srdce Veľkú 
silu má modlitba ponížená, sprosťuie pút hriešnosti, pre-
niká nebesá, potešuje nebešťanov. Naozai všetko sa dá 
dosiahnuť pobožnou modlitbou. Kto uznáva, že je len 
prach a popol, dobre sa modlí. — Istý verný služobník 
povedal: Už je 40 rokov tomu, čo sa učím, ako sa mám 
dobre modliť. Prišiel som na to, že to je najlepší spôsob 
modlitby, keď si stanem pred Boha ako opustený slepý 
žobrák a prosím ho o milosrdenstvo. — Sv. Kataríne raz 
vyjavi l Boh: Vedz, dcéra moja, že všetkými ctnosťami 
sa môže skvieť ten, kto vytrvá v poníženej modlitbe." 

Keď Benátčania násilne zaujali pápežské mesto Ferra-
ru, pápež Klement V. vypovedal kliatbu na nich, Keď 
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nijakým spôsobom nemohli smierif pápeža, múdry občan 
Frant Dandal s ťažkou reťazou na krku štvornožky šiel 
pod stôl pápežov, ktorý mal početných hosťov. Týmto 
chcel pripomenúť pápežovi príklad kananejskej ženy, 
ktorá svojou podivnou poníženosťou naklonila P. Ježiša 
k tomu, aby vyslyšal jej prosbu. Dojatý pápež vyhovel 
prosbe Dandalovej, odpustil Benátčanom. Keby sme sa 
modlili v duchu pokory a kresťanskej poníženosti, aj naše 
modlitby by boly zdarnejšie. Veď láska a pokora sú krýd-
lami, ktorými modlitba preráža oblaky a pred Boha sa do-
stane. Žobrák pokorne a holou hlavou predkladá svoju 
biedu bohatému, úctyplne sa chová, čakajúc na almužnu: 
s podobnou úctou a trpezlivosťou máme aj my prosiť a 
čakať pomoc od Boha. Modlitba je podobná Jakubovmu 
rebríku, ktorým hore-dolu chodili anjeli. Podobne aj my 
máme dolu sostúpiť v povedomí svojich krehkostí, aby 
sme potom mohli tým istejšie hore sa dostať pred Boha 
rebríkom pokory a lásky. 

3. S dôverou sa modlíme, ked silne úfame, že Boh vy-
slyší našu modlitbu, nakolko sa neprotiví sláve Božej a 
spáse našej. Naša nádej je základná, keďže je Boh vše-
mohúci, a tak nám môže dať čokoľvek a keďže je aj naj-
výš dobrý, pre zásluhy Pána Ježiša nám aj chce dať, čo 
žiadame. A že dakedy nadosiahneme to, čo od Boha žia-
dame, to je preto, že a) alebo sa nemodlíme dobre, b) ale-
bo nie je nám spásonosné to, čo žiadame; c) alebo nevy-
trváme v modlitbe. 

Už sám Duch sv. povzbudzuje k dôvernej modlitbe 
(Žalm 61. 9.): „Dúfajte v Boha všetko shromaždenie ľudu; 
vylejte pred ním svoje srdcia. Boh je naším pomocníkom 
navždy." Sv. Pavol riás osmeľuje (Žid. 4. 16): „Pristúpmeže 
s dôverou k trónu milosti, aby sme obsiahli-milosrdenstvo 
a našli milosť k príhodnej pomoci." Podobne píše aj sv. 
Jakub apoštol (1. 5-7.): „Jestli kto z vás potrebuje múdro-
sti, nech si prosí od Boha, ktorý dáva hojne všetkým, a to 
bez vytýkania, a bude mu daná. Ale nech prosí s vierou, 
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bez pochybovania. lebo kto pochybuje, podobá sa vlne 
morskej, ktorú vietor ženie a sem-tam hádže, taký človek 
teda nech sa nedomnieva, že dostane niečo od Pána." 
A podlá sv. Jána (I. 5. 14.) „Tá dôvera, ktorú máme k Bo-
hu, je: že o čokoľvek budeme prosiť podľa jeho vôle, vy-
slyší nás" . . . Keď Samson zabil 1000 Filištinčanov a bol 
smädný, takto volal k Pánovi (Sude. 15. 8 ): „Ty si dal 
skrze ruky svojho sluhu vyslobodenie toto veľké a ví-
ťazstvo; hľa, umieram od smädu a upadnem do rúk ne-
obrezancov. Vtedy otvoril Pán črenový zub v čelusti 
osličej, a vyšla z neho voda, ktorej sa napil a občerstvil 
svojho ducha, a sila sa mu navrátila." V dôvernej modlit-
be máme nasledovať jerichovského slepca; kafarnaum-
ského stotníka, kňaza Jajra; Martu, Lazarovu sestru. 

Na dôveru v moditbe veľkú váhu treba klásť aj podľa 
rady svätých otcov. Sv. Agustín píše: Keď nemáme dô-
very, márna je naša modlitba. Akože sa môže modliť člo-
vek, ktorý neverí. Preto hovorí apoštol (Rim. 10. 14.), keď 
nás povzbudzuje k modlitbe: „Každý, ktokoľvek bude 
vzývať meno Pánovo, bude spasený. Ale akože ho budú 
vzývať, keď neuverili v neho?" Aby sme sa teda mohli 
modliť, musíme veriť; a aby nám nechýbala k modlitbe 
potrebná viera a dôvera, musíme sa modliť . . . A sv. Ber-
nard nás napomína: Ak chcete, aby ste márne nehľa-
dali, v pravde a s dôverou hľadajte Boha, mimo ktorého 
nič nehľadajte; a ničomu k vôli ho neopusťte. Veď prv 
pominie zem a nebo, ako žeby nenašiel ten, ktorý takto 
hľadá; a nedostal ten, ktorý takto pýta; a nebolo otvorené 
tomu, ktorý takto klope. 

Ak prechovávame veľkú dôveru k lekárovi, ktorý 
nás ošetruje, spomôžu nám jeho lieky. Tak aj modlitba 
je nám osožná, keď je konaná s nezlomnou dôverou. 
Jeden triersky arcibiskup, menom Ján viac prosieb pre-
dostrel cisárovi Fridrichovi, ktorý všetkým vyhovel. Len-
že čím viac milostí udelil cisár, tým viac žiadostí mu bolo 
predložené. Konečne vyčerpaný cisár povedal: „Keď ne-
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bude Konca vašim prosbám, bude začiatok odmietnutiu. 
Teda každá zemská moc má svoje hranice. Ale s Bohom 
je to celkom ináč. Dôvera k Bohu nesmie byf obmedzená. 
K Bohu sa môžeme utiekať všetci, vždy, vo všetkom v dô-
vernej modlitbe; Boh je ochotný nám všetko udeliť, čo 
je nám spásonosné. Podlá sv. Augustína modlitba je ra-
jom duše, zdrojom duchovného života; v zemskom raji 
bol prameň rozvetvený na štyri rieky a polieval pôdu. 
Asi takto je to aj s duchovným rajom. Pán Ježiš svoje 
učenie o modlitbe zaklúčil do štyroch slov: J e s 11 i č o 
— b u d e t e p ý t a ť — o d m ô j h o O t c a — v mo-
j o m m e n e — (dä vám). 

Zo svojej vlasti vyhnaný Themistokles hľadal útočište 
u kráľa Molustov. Kráľ nebol doma. Sadal ku krbu a do 
svojho lona vzal jeho chlapčeka; tak čakal kráľa, ktorého 
— keď prišiel domov, prosil: O, Kráľu, tvoja dobrota, moje 
nešťastie a tvoie milované dieťa primaj ťa k tomu, aby si 
sa smiloval nado mnou! A kráľ nemohol vzdorovať jeho 
prosbe. Themistokles vyobrazuje kresťana modliaceho sa 
na kolenách pred Kráľom Kráľov. A ktože by pochyboval 
o zdare vrúcnej modlitby, ktorou sa snaží odolať nevôli 
svrchovaného skrze jeho Syna, Jezu Krista. — Karol V. 
cisár poslal do Peru svojho poverenca Gasku, aby túto 
krajinu usporiadal a spojil s jeho ríšou; na miesto písa-
ného plnomocenstva odovzdal mu viac prázdnych karát 
s podpisom svojho mena cisárskeho; to toľko znamenalo, 
že každá žiadosť a právo, ktoré napíše, bude mať platnosť 
pre meno cisárovo. Podobne jednal aj P. Ježiš, keď nám 
zanechal svoje meno, povedaiúc: Veru, veru. povedátn 
vám, že čokoľvek budete pýtať od Otca môjho v mene 
mojom, dá vám! .. Podľa sv. Bernarda kto ša zle modlí 
a predsa chce byť vyslyšaní, podobá sa tomu človekovi, 
ktorý zlé zbožie nasype na kopčah a predsa čaká prvo-
triednu múku. Dakedy preto nevyslyší Boh našu modlitbu, 
že je v nás vada, alebo žiadame zlú, škodlivú vec, alebo 
spôsob modlitby nie je dobrý. Podľa sv. Augustína vtedy 
sa nemodlíme v mene Ježišovom, keď sa žiadaná vec pro-
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tiví spaseniu. Pán Ježiš povedal: Proste a dostanete, aby 
bola vaša radosť úplná. Pod úplnou radosťou však treba 
rozumieť nie smyselné, ale duchovné radosti, ktoré budú 
len v nebi úplné. Teda na túto úplnú radosť by sa malo 
vzťahovať všetko, čokoľvek žiadame od Boha. Kto ináč 
sa modli, ten nič nežiada, keďže zemské veci nie sú ničím 
proti nebeským veciam. A preto dobre vie žiť, kto sa vie 
dobre modliť. Takýto človek nežiada modlitbou zemské 
imanie, časnú moc, dlhý život, ale to žiada, aby rástol 
v dobrom. Kto sa zle modlí, nemôže dostať to, čo žiada. 
Istý nábožný človek dlho sa modlil za istú vec, ale ju ne-
dostal. Klesol na mysli. Boh mu raz povedal: Preto 
som ťa nevyslyšal, že si sa nemodlil s dôverou, všetko 
čakaj len od plnosti mojej milosti, a tak ti neodopriem nič. 
— Rimani poslali do Bithínie troch poverencov, z ktorých 
jeden mal boľavé nohy, druhý poviazanú hlavu, tretí ne-
všímavú povahu. Potom poznamenali ľudia, že to posol-
stvo nemá ani hlavy, ani srdca, ani nôh. Taká je aj mod-
litba nieraz; keď niet dôvery, nemá nôh, keď je roztržitá 
(prázdna), nemá srdca; keď nevieme, za čo sa máme mod-
liť, nemá hlavy. — Sv. Ubalda prosili raz traja slepci, 
aby im vyorodoval zrak. Svätec po vrúcnej modlitbe 
dvoch uzdravil, tretiemu však poznamenal: S tebou by 
bolo horšie, keby si videl. V slepom stave lepšie budeš 
slúžiť Bohu; a v nebi budeš vidieť dokonalejšie Boha, ako 
mnohí, ktorí na zemi dobre vidia. .. Neraz aj my také 
veci žiadame modlitbou od Boha, ktoré by nám len ško-
dily. — O svet nestojaci mudrc Thrasill povedal raz 
kráľovi Antiochovi: Daj mi jeden halier. Kráľ odmietol 
prosbu slovami: Nepýtaš, čo by bolo hodné kráľa. Mudrc 
žiadal jednu hrivnu (asi 30 tisíc korún) kráľ ho nevysly-
šal a povedal mu, teraz takú vec žiadaš, ktorá nie je sluš-
ná pre človeka, ktorý nedbá o svet. Teda aj my žiadajme 
veci duševné, ktoré sú Boha hodné a nám slušné — Keď 
viac poverčivý ako nábožný francúzsky kráľ Ludvik XI. 
raz ochorel, poslal dary do kostola sv. Eutropa na 
modlenie. Potom si vyžiadal osnovu zaňho konanej mod-
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litby, prejavil svoju nevôľu, keď videl, že je tam spo-
mienka o spáse tela a duše. Veď sa len veľa žiadalo na-
raz. Bolo by stačilo, len za spásu tela sa modliť, na dušu 
mobol prísť neskôr rad. Mnohí ľudia preto bývajú nevy-
slyšaní, že im len na časných veciach záleží, a o dušu sa 
nestarajú . .. Márne sa modlíme za veci, ktoré nie sú nám 
potrebné, osožné, spásonosné. 

4. Oddane do vôle Božej sa modlíme, ked to pone-
cháme na Boha, či, kedy a ako nás má vyslyšaf. K teito 
oddanosti do vôle Božej nás povzbudzuje Duch sv. (Zalm 
36. 5.): „Odporuč Pánovi svoju cestu a dúfaj v ňom, a on 
sám vykoná." (Judith 8. 16.): „Pokorme pred Bohom duše 
svoje a slúžme mu v duchu pokornom. Rieknime s pla-
čom Pánovi, aby podľa vôle svojej učinil (ľ. Ján 5. 14.): 
„Tá dôvera, ktorú máme k Bohu, je: že o čokoľvek bude-
me prosiť podľa jeho vôle, vyslyší nás." Job, keď bol veľ-
kým a mnohonásobným súžením trápený, povedal (1. 21.): 
„Ako sa ľúbilo Bohu, tak sa stalo; buď požehnané meno 
Pánovo." Vo všetkých nehodách takto vzdychal Tobiáš 
k Bohu (3. 6.): „Pane, učiň so mnou podľa svojej vôle." 
Utešený príklad oddanosti do vôle Božej nám dal sám P. 
Ježiš vo svojich smrteľných úzkostiach, keď sa krvou po-
til v záhrade Getsemanskej (Mat. 26. 39. 42.): „Otče môj, 
ak je možno, nech ma pominie tento kalich, avšak nie 
ako ja chcem, lež ako ty. Nech je tvoja vôľa." 

V podobnom duchu nás poučujú sv. Otcovia. Sv. 
Augustín povedal: Keď sa modlíme za to, čo Boha chváli, 
čo Boh káže, čo nám Boh sľubuje na druhom svete: s ce-
lou dôverou pýtajme tieto veci; s celou silou sa modlime, 
aby sme ich dostali. Ale keď zemské veci žiadame, len 
mierne a bojazlivé sa modlime za ne; nechajme to- na 
Boha, či nás vyslyší alebo nie, podľa toho, či pýtame 
osožnú, alebo škodlivú vec. Podľa sv. Bernarda modlitba 
za zemské veci nech je obmedzená len na to najpotreb-
nejšie; modlitba za duchovné veci zas nech je prostá 
všetkej vady ohľadom pravého úmyslu; majme pred 
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očami jedine zaľúbenie Božie. Keď nám chýba dajaká 
zemská vec, máme ju pýtať od Boha, nakoľko je nám 
potrebná; ale ju nesmieme veľmi súrne žiadať, lež nechať 
to na Boha. Utešene sa modlil sv. Augustín: „O, môj Pa-
ne, ja som dieťa; teda neviem, čo mi je osožné; som sla-
bý, chorý človek; neviem, čo by mi bolo dobre pre zdra-
vie. Teda ó, Pane, učiň so mnou, ako sa ti ľúbi; a daj mi 
to, čo považuješ za spásonosnejšie. Daj mi v živote to, 
čo pýtam, ak sa ti to ľúbi. Daj zdravie, šťastie, pože-
hnanie, blahobyt, ale nehľaď na moju smyselnú náchyl-
nosť a sebalásku; len vtedy vyhovej mojej prosbe, ak sa 
ti to páči a môjmu spaseniu osoží. Ale ak je mi to nie 
dobré, a práve preto mi nechceš udeliť prosenú vec, pro-
sím ťa, nech som chorý, nech som chudobný, nech ma 
ďalej tlačí kríž biedy. Vtedy buď ty mojím jediným živo-
tom, mojím zdravím, mojím šťastím, mojou láskou, mo-
jim jediným imaním a mojím všetkým." 

Na hrob sv. Tomáša K. prišiel chorý človek s prosbou, 
aby orodoval u Boha zaňho, že by vyzdravel. S veľkou 
radosťou celkom zdravý sa navrátil domov. V najbližšiu 
nedeľu šiel na bohoslužby; o tom bola kázeň, ako sa má-
me modliť, všetko nechajúc na vôľu Božiu s poznámkou: 
Pane, daj mi toto, alebo oné; daj mi zdravie, ak sa ti 
to páči a mne je spásonosné. Po kázni šiel uzdravene na 
hrob svätca a prosil Boha, aby nakladal s nim celkom po-
dľa svojej vôle; ak by mu bola spásonosnejšia choro-
ba, vďačne ju prijme. A znova ochorel. — Na smrteľnej 
posteli starec biskup sv. Martin, keď ho prosily duchov-
né deti, aby ich neopustil, takto sa modlil: Ó, môj Pane, 
keď som potrebný tvojmu ľudu, neľakám sa ďalej práce: 
ale nie moja, lež tvoja vôľa sa staň. 

Prečo nevyslyší Boh dakedy ani modlitbu svätých 
osôb. Novogradskému miestodržiteľovi, Hypolitovi Don 
Salazarovi sľúbil sv. Peter Klaver, že sa bude modliť, aby 
vyzdravel. A le Salazar musel prisľúbiť, že prispeje znač-
ným obnosom peňazí k zaokrytiu výloh s vradením Al-
10 Sebeaká rosa 
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fonza Rodrigueza, medzi blahoslavených, ktorý zomrel 
v chýre svätosti. Lenže miestodržiteľ vždy sa cítil horšie, 
konečne zomrel. Jeho vdova, Donna Izabela vytýkala 
svätcovi: To by som nebola čakala od vás. Keď ste sa 
nechceli modliť za môjho manžela, nemali ste mi to sľú-
biť! Veď som sa ja modlil a i sám Rodriguez veľa orodo-
val zaňho u Boha, aby mu predĺžil život. Lenže nie je 
dobrodením všetko, čo si žiadame. Boh ma uvedomil, že 
to bolo vášmu manželovi spásonosné, čo sa stalo. Azda 
by sa neskôr nebol dobre pripravil na smrť. Zomrel, ale 
jeho duša je zachovaná. Či sa mu mohlo lepšie stať? . . . 
Potešená mladá vdova nahliadla, že dobrý Boh práve 
preto, že je nekonečne múdry a spravodlivý, ani svätcov 
nevyslyší vtedy, keď sa žiada vec, ktorá škodí duši. 

Chorý celkom na svedomitého lekára sverí to, aké 
lieky sa majú užívať, akým spôsobom má byť liečený. 
Podobne aj mi na dobrého a múdreho Boha máme to 
sveriť, ako nám má pomôcť. Keď učiteľ učí deti písaniu, 
neraz vedie ruku daktorého žiaka, a iného tak nechá pre-
to, že je darobný, neposlušný, nepozorný. A j Boh všíma 
si tých, ktorí žijú podľa jeho vôle; vedie ich cestou blaha 
a spasenia.. . Hovoria, že macedonský vrch Olymp je 
taký vysoký, že k jeho kopcu nemá prístupu ani dážď, 
ani sneh, ani mračno. Tam je vždy jasno a ticho. Nezdr-
žujú sa tam ani vtáci a'zvieratá; nemohly by tam dýchať, 
keďže je tamojší vzduch veľmi riedky. Tomuto vrchu je 
podobný taký človek, ktorý smýšľa podľa vôle Božei. 
Je vyšší, ako oblaky, ako hviezdy, čo je zemské, všetko je 
pod jeho nohami; v jeho duši vždy panuje pokoj, tichosť. 

5. Vy trvanlivé sa modlíme, ak sa neprestaneme 
modlit, hoci nezkusujeme vyslyšanie,- ba tým horli-
vejšie sa modlíme ďalej. Vytrvanlivosť v modlitbe žiada 
od nás sám Boh (Zalm 104. 4.): „Hľadajte Pána a buďte 
silní; hľadajte tvár jeho ustavične." (Tob. 4. 20.) „Každý 
čas zvelebuj Boha; a pros, aby spravoval tvoje cesty". 
Krásne je napomenutie sv. Pavla (Rim. 12. 12.): „ V horli-
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vosti nepopúšťajte. Buďte v modlitbe vytrvanliví." (Kol. 
4. 2.): „Vytrvajte v modlitbe a bedlite pri nej s poďako-
vaním." (Then. 5. 17.): „Modlievajte sa bez prestania." 

V otčenáši sa modlíme: Chlieb náš každodenný daj 
nám dnes, a nie: daj nám hneď! 2e je nám vytrvanlivosť 
v modlitbe veľmi potrebná, vysvitá aj z týchto slov 
Kristových (Luk. 11. 5-9): „Kto z vás bude mať pria-
teľa, a pôjde k nemu o polnoci a povie mu: Priateľu, po-
žičaj mi tri chleby; lebo môj priateľ prišiel z cesty ku 
mne a nemám mu čo predložiť; a ten by odpovedal 
zvnútra a riekol: Nebuď mi na ťarchu; dvere sú už zatvo-
rené; a moje dietky sú už so mnou v ložnici; nemôžem 
vstať a dať ti. A ak ten ďalej bude klopať, povedám 
vám, že keď i nevstane a nedá mu preto, že mu je priate-
ľom, však predsa pre jeho neodbytnosť vstane a dá mu, 
koľko potrebuje. I ja povedám vám: Pýtajte, a dá sa vám; 
hľadajte, a nájdete; klopte, a otvorí sa vám. . . " O istom 
vynikajúcom vladárovi. čítame, že v deň menín chcel 
radosť spraviť a mimoriadne veľkú almužnu dať jednému 
chudobnému, ktorý príde prvý pre almužnu. Lenže prá-
ve v ten deň až o 11. hod. sa hlásil prvý žobrák, ktorému 
chcel vrátnik dať hodvábne vrecko s 25 dukátmi. Lenže 
vladár práve vtedy ho žiadal k sebe a volal cengáčom. 
Vybehne na poschodie; potom asi o 4 minúty sa vráti, 
vezme almužnu a ponáhľa sa k bráne; ale chudobný ne-
čakal, lež vzdialený asi na 100 krokov na rohu zmizol vo 
vedľajšej ulici, a tak prepásol veľmi bohatú almužnu, 
pretože nevytrval trpezlivo ani za chviľu v prosení o al-
mužnu pri bráne. Podobne aj my neraz prepasieme veľké 
dary a milosti, lebo nevytrváme v modlitbe; presta-
neme sa modliť prv, akoby nám Boh udelil žiadanú vec. 

Podľa sv. Hilára obsiahnutie žiadanej veci často ne-
závisí len od vytrvania v modlitbe. Podľa sv. Gregora 
Boh chce byť prosený, nútený, ba premožený násilím vy-
trvanlivosti. Podľa sv. Vavra Justiniana musíme sa mod-
liť vytrvanlivej keďže kto sa nemodli s dôverou a vytr-
ur 
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vanlive, nezaslúži, aby ho Boh vyslyšal. Nedostane to-
tižto odmenu, kto prv ustane, ako by prišiel k cieľu, tak 
nedostane, čo pýta, ten, kto nevytrvá v modlitbe. Šv. Ka-
tarína R. píše: Keď chceme dostať od Boha dajakú milosť, 
musíme tak dlho vytrvať v modlitbe, zakial nedostaneme 
to, čo sme žiadali. Boh totižto určí dobu modlitby, ktorá 
je potrebná, aby sme boli vyslyšaní, a keď kto tak dlho 
nevytrvá v modlitbe, nebude vyslyšaný. Priate! sv. Fili-
pa N. tri roky sa modlil za istú milosť, aby sa jeden zná-
my žid obrátil. Keď doba uplynula, šiel do Ríma a videl, 
že práve vtedy bol ten žid pokrstený a do cirkvi prijatý 
v jednom kostole. 

Vo Sv. písme často je Boh nazvaný kráľom, a to ce-
lým právom; ako zemskí kráľovia nesnlňujú hneď pros-
by, ktoré im prednášame, ba nás nechajú aj dlhý čas 
čakať v predsieni, aby sme čakali na ich rozhodnutie — 
podobne ani Boh nás nevyslyší hneď, ale nás nechá ča-
kať, keďže sme hriešni. A keď vedia ľudia trpezlive ča-
kať na kráľovské rozhodnutie; podobne ani kresťan ne-
smie popúšťať v modlitbe, zakiaľ nie je vyslyšaný. — 
Skoro celý rok čakáme na úrodu oziminy; na ovocie za-
sadeného, alebo zaštepeného stromčeka aj viac rokov. 
Čakáme: a na ovocie modlitby by sme nečakali niekoľko 
dní, alebo aspoň hodín. — Keď sa pritiahnu stroje k me-
stu cieľom rúcania múrov, práca obyčajne dlho trvá, 
kým sa múry poddajú. A j vytrvanlivosť v modlitbe je 
takým strojom, ktorému sa poddá srdce Božie; a udelí sa 
nám to, čo žiadame. 

* 

Teda modlitba je nám potrebná pre dušu, ako pokrm, 
nápoj a vzduch pre telo. Modlime sa č a s t o a dobre, 
čiže pobožné, ponížene, dôverne, oddane do vôle Božej 
a vytrvanlive. Sám Duch sv. žiada, aby sme sa veľa mod-
lili (Tob. 4. 20): „Každý čas zvelebuj Boha; a pros, aby 
spravoval tvoje cesty. (Sir. 18. 22.) „Pre nijaké prekážkv 
neprestávaj vždycky sa modliť." (Luk. 18. 1.) „Treba 
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vžďy sa modliť a neprestávať. (Luk. 21. 36.) „Bedlite a 
modlite sa po celý čas." (Ef. 6. 18.) „So všetkou prosbou 
modlite sa každého času." Dávid hovorí (Zalm. 33. 
2.): „Chcem velebiť Pána v každom čase; vždycky 
nech je jeho chvála v mojich ústach." Duch sv. Ignáca, 
Peter Faber všetko vedel premeniť v modlitbu. Keď pri-
chádzal k obci, modlil sa za jej obyvateľov, aby kresťan-
ský život viedli, pokánie činili, v dobrom vytrvali. Keď 
zaujal nový byt, v každej miestnosti na kolenách prosil 
Boha, aby vzdialil ztadiaľ zlých duchov; modlil sa aj za 
tých, ktorí tam kedysi bývali. Modlil sa pri práci, modlil 
sa v chorobe. Každá práca, ktorá nie je hriešna, môže 
byť modlitbou, ak ju konáme pravým úmyslom, čiže 
pre slávu Božiu a duševné spasenie. Podľa sv. Bazila 
remeselník stále má pred očami vzorec, podľa ktorého 
má predmet zhotoviť. Podobne máme aj my vždy, teda 
i v práci a zábave na Boha myslieť. Veľmi milé je to 
Bohu, keď aj s prácou a nevinnou zábavou spojíme mod-
litbu. Všetko treba v mene Božom konať. — Čo je zbraň 
pre vojaka, to je modlitba pre kresťana. Čestný vojak 
nikdy nezahodí svoju zbraň; podobne aj kresťan vždy 
má myslieť na modlitbu. Kto je stále v spoločnosti krá-
ľovej, veľký vplyv má naňho, bez ťažkostí dostane, čo 
potrebuje. Tak aj kresťan, ktorého modlitba stále spája 
s Bohom, všetko dostane, čo je mu osožné a potrebné. 
Keby kto nedýchal, prestal by žiť. Tak keď sa kto pre-
stane modliť, stratí nadprírodný život duše. Teda modli-
me sa veľa, stále, aby sme s Bohom žili, mreli a raz spa-
sení boli. 
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Každému 
Slovákovi-katolíkovi 

vrele odporúčame nevyhnuteľ-
ne potrebné knihy: 

Jednotný katolícky spevník 
Y Spolku sv. Vojtecha dvanásť rokov 
pracovali hudobníci a básnici, kým do-
končili toto krásne dielo. Cirkevný spev 
nebol do tých čias jednotný. Po našich 
kostoloch spievalo sa mnoho piesní cu-
dzích a na pekné kostolné piesne slo-
venské sa zabúdalo. Spievalo sa u nás 
nie správne po slovensky, lebo skoro 
všetky kotolné piesne maly mnoho re-
čových nedostatkov a nesrozumiteľno-
stí. Jednotný katolícky spevník odstrá-
nil túto nejednotnosť a slovenskí kato-
líci privítali toto s veľkou radosťou. Za 
nie celé tri roky skoro 250.000 katolíkov 
m á v ruke jednotný katolícky spevník. 



Spolok sv. Vojtecha má na sklade tieto 
druhy Jednotného katolíckeho spevníka: 

Jednotný katolícky spevník (Kancio-
nál): 200.— Ks. 

Jednotný katolícky spevník s nótami 
pre jeden hlas: viaz. v plátne Ks 14.—, 
v koži Ks 32.—. 

Jednotný katolícky spevník bez nót: 
viaz. v plátne Ks 7.—, v koži so zlato-
rezom Ks 25.—, v koži vat. Ks 30.—. 

Pútnikom 
Azda ani jeden národ nemá toľko milo-
stivých miest pútnických ako národ slo-
venský. Tisícky našich ľudí putuje do 
šaštína, Višňového, Levoče. Starých 
Hôr, Sv. Benedika, Trnavy, Nitry a na 
mnohé iné miesta. Ba a j za hranice sa 
poberá každoročne veľmi mnoho Slová-
kov putovať, či už do Mariacelu, Ríma, 
Lurdu, Censtochowej, alebo inde. Púf 
nejde bez pobožnosti. Radi spievame 
najmä marianské piesne pri putovaní. 



Tu sa robia veľké chyby. Mnohí podo-
moví obchodníci predávajú na pútnic-
kých miestach piesne, ktoré cirkevná 
vrchnosť nikdy nevidela a nikdy ne-
schválila. Tomuto chcel odpomôcť Spo-
lok sv. Vojtecha, keď vydal modlitbovú 
knižku od J . Pôstényiho: 

Ave Maria, 
i 

ktorá obsahuje potreLné modlitby pri 
púti i pesničky. Nájdete v tejto knižoč-
ke i dejiny významnejších pútnických 
miest. Cena tejto knižočky v plátne je 
Ks 15.—. 

Rodičia, ktorým záleží na dobrej vý-
chove svojich dospievajúcich detí. kto-
rým je nie jedno čo číta alebo čo robí 
ich dospievajúci syn. alebo dcéra a pra-
jú si, aby vstupovaly do života neska-
zené, za rodičovskú povinnosť si budú 
považovať podarovať svoje dietkv kni-
hami: 

Dr. T. Tólh: 

Charakterný mladík 
Na sklade len viaz. v plátne za Ks 25.—. 



J. Gerely—L• Hohoš: 

Dievčatá, čo myslíte? 
broŠ. Ks 14.—, viaz. v plátne Ks 22..—. 

J. Gerely—L,. Hoho$: 

Dievčatá, pohovorme si! 
broš. Ks 13.—, viaz. v plátne Ks 21.—. 

H. Polednová: 

Pravidlá slušnosti pre dievčence 
broš. Ks 12.—, viaz. v plátne Ks 20.—. 

Odporúčame svojim členom i nečlenom 
čítať popri Písme svätom, krásne dielo 

Dr. Th. Kaczmarczika (v preklade J . Bren-
kusa): 

Osobnosť J. Krista 
broš. Ks 15.—, viazané v plátne Ks 25.—. 

Už na Vianoce vy jde nákladom Spolku 
sv. Vojtecha veľké dielo 

v 

Život P. Márie, Matky Ježišovej 
s krásnymi pôvodnými obrázkami. 



Mnohí rodičia sa ponosujú, že ich diet-
ky sú v kostole roztržité, shovárajú sa, 
vyrušujú druhých v modlitbe a neosoží 
nijaké napomínanie. Ešte viac sa pono-
sujú na toto mnohí dp. katechéti a farári. 
Tu nepomôže karhanie, napomínanie, 
ani prosby. Deti mnoho razy len preto 
sa neúčastnia pobožností sebasobrane, 
lebo nemajú čo robiť v kostole. Pomod-
lia sa modlitby, ktoré sa naučily doma 
od mamy, alebo v škole zpamäti a potom 
v bezradnosti čakajťí na koniec pobož-
ností. Deťom treba dať do ruky prime-
ranú modlitbovú knižku, v ktorej nájdu 
modlitby potrebné pri sv. omši, pri pri-
jímaní sviatostí, z ktorej sa môžu mod-
liť za seba, bratov, sestry, rodičov atď. 
a uvidíme, že sa budú pobožné držať 
v kostole a nebude ponosa na ne. 

V Spolku sv. Vojtecha možno dostať z 
pera J. P. Kysuckého veľmi peknú mod-
litbovú knižku 

Nebeské kvietky 
pre malých žiačikov ľudových škôl. 
Knižka obsahuje krásne modlitby i po-



učenia a z dobrej polovice cirkevné 
piesne podľa Jednotného katolíckeho 
spevníka. Má 265 strán. Najlepšie svedčí 
o j e j obľube skutočnosť, že dodnes má 
ju v rukách viac ako 200.000 malých 
žiačikov. 

Cena viaz. v plátne Ks 5.—, v koži so 
zlatorezom Ks 9.—, v koži vat. so zlato-
rezom Ks 20.—. 

Mnohé katolícke ženy a dievčatá na 
cestách alebo na trhu. jarmokoch radi 
by sa modlily, ale nepríjemné je im no-
siť so sebou modlitbovú knižku väčšieho 
formátu. Týmto a pre takéto príležito-
sti vrele odporúčame modlitbovú knižku 
J. P. Kysuckého 

Ružičky 
Cena v plátne Ks 10.—, vo vatovanej 
koži so zlatorezom v krabičke Ks 15.—. 

Tým, ktorí sa častejšie účastnia pobož-
ností za zomrelých, ktorí navštevujú 



hroby svojich milých na cintorínoch, 
vrele odporúčame modlitbovú knižku 

K. B. Žeko: 

Úbohé dušičky 
Cena v plátne Ks 12.—, v koži so zlato-
rezom Ks 20.—. 

Katolík, ktorý nepozná náuky viery a 
mravov, ktorý nepozná prostriedky mi-
losti, nie je ozajstným katolíkom. Tieto 
znalosti musia byť dôkladné a nie po-
vrchné. Spolok sv. Vojtecha pre toto vy-
dáva túto podielovú knihu, aby čo mož-
no najviac ľudí soznámilo sa dôkladne 
s prostriedkami milostí, ktoré najčastej-
šie dostávame v sviatostiach pokánia a 
Oltárnej sviatosti, pri modlitbách a svä-
teninách. Máme však poznať a j ostatné 
prostriedky milosti i keď ich nemáme 
toľko príležitosti využívať. Sviatosti 
birmovania, manželstva, svätého poma-
zania atď. sú prvotriedne prostriedky 
nadobudnutia milostí Božích. 



O týchto sa môžeme dôkladne poučiť 
v knižkách nábožného čítania, z kto-
rých v Spolku sv. Vojtecha vyšly tieto: 

Dr. J. Janda: 

Balzam pre úbohé duše 
Manželský raf -

blažený kraj . . . 

Ci sú už 
všetci tvoji priatelia členmi 

Spolku sv. Vojtecha? 

Ak nie, konaj svoju povinnosť! 



Veľkou chybou 
by bolo, keby ste sa nepostarali o primerané vzdelanie svo jho 

diefafa! V škole nadobudne si vaše díefa vedomostí, ale to všetko 

nestačí dobre pre život. Slovenský štát potrebuje podnikavú, b y -

strú a húževnatú mládež a preto 

múdry ľodlč predplatí svojím dospelejším defom 

Plameň 
Rtorý vychádza dva razy za mesiac na 16. stranách velkého formátu. 

Aký cieľ má časopis „Plameň"? 
Na túto otázku najlepšie odpovie jeho obsah. „Plameň" prináša 

v každom čisle články časové, ďalej odpovedá na všetky otázky, čo 

nám čitatelia posielajú. Uverejňuje články poučné zo zdravovedy, 

zo všetkých odborov prírodných vied, má stále state pre mladých 

gazdov, pre budúce gazdinky, zrkadlo času (v ktorom uverejňuje 

prehľad udalostí v rozličných štátoch); v zábavnej časti prináša 

besednice, príbehy zo života študentov, povesti, pokyny pre filate-

listov, pre fotoamatérov, pre športovcov; má bohatú hádankársku 

rubriku, pomáha mladým vynálezcom dobrými radami a napokon 

prináša i prehľad o činnosti kat. spolkov. Okrem toho každý pred-

platiteľ dostane krásnu knihu s každým ročníkom časopisu, ktorú 

vkladáme v pokračovaniach do každého čisla. 

Predplatné na celý rok je len Ks 12 -

S S V Ľ ^ ľ ^ ŕ . SPOLOK SV. VOJTECHA t MME. 


