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Úvod pôvodcu. 

Zaoberajúc sa z povolania duchovným 
vedením duší zbadal som, že je a j u ná-
božných kresťanov v mnohých otázkach 
nevedomosť a nejasnosť, že na nejednu po-
chybnosť niet ani v duchovných knihách 
akurátnej a jasnej odpovede a že v týchto 
knihách je o niektorých veciach iba vše-
obecne reč bez praktických návodov, ko-
nečne že i takí ľudia, čo sú nábožensky 
vzdelaní, m a j ú dosť neisté vedomosti v ka-
tolíckej mravouke. 

Aby som týmto nedostatkom odpomo-
hol, začal som tieto otázky preberať vo 
svojich prednáškach. Z látky týchto pred-
nášok povstala táto knižočka. 

Jej cieľom teda nie je natoľko povzbu-
dzovať na duchovný život, ale skôr priniesť 
jasnosť do rozličných otázok a tak uviesť 
duše do duchovného života. 

V Ríme. 



Túto knižočku s láskavým povolením 
autora poslovenčili školastici S. J. v Ružom-
berku. 

P o z n . V tomto vydaní na konci článkov častejšie 
nájdeme skráteninu: Porov. Sb. čas. let. č. . . , t. j. po-
rovnaj v „Sbierke časových letákov" ten leták, ktorého 
číslo sa tam uvádza. N a tieto letáky upozorňujeme čita-
teľa nie preto, ako by v článkoch niečo podstatného a 
potrebného chybovalo, veď v pôvodine toho upozornenia 
niet, a knižočka jednako výbornú službu koná (už v 4. vy-
daní). Týmto upozornením chceme hlavne tým čitateľom 
poslúžiť, ktorí by o patričnej otázke obširnejšie chceli 
čítať alebo prehovoriť (napr. v prednáške alebo aj v kázni), 
aby zodpovednú látku nemuseli shľadávať a sbierať po kni-
hách. — „Sbierku časových letákov SMBS" vydalo Ústre-
die SMBS, (Trnava, Štefánikova 45). Soznam týchto letá-
kov (od č. 1 .—100 a od 101 vyššie do 136 atď.), v kto-
rom sú podrobnejšie informácie aj o cene „Sbierky", dosta-
ne každý majiteľ tejto knižočky zadarmo. 



1. Kto žije duchovný život? 
Duchovný život žije zaiste i ten, kto sa 

chráni ťažkého hriechu, aby si zachoval po-
sväcujúcu milosť a tak bol stále dieťaťom 
Božím. Ale to je len najnižší stupeň du-
chovného života, hoci je základom všetké-
ho ďalšieho a potrebnon podmienkou pra-
vého kresťanského života vôbec. Pre mno-
hé duše, n a j m ä v búrlivých rokoch, je už 
i to veľa, keď sa udržia na tomto stupni. 

2. Nejednej duši však to nestačí a túži 
po vyššom stupni. V čom je tento vyšší 
druhý stupeň? Ak si upevnený v milosti 
Božej, vyhýbaj i vedomým a dobrovoľným 
všedným hriechom. — Rozoznávame totižto 
dobrovoľné a polodobrovoľné všedné hrie-
chy: t. j. hriechy, ktorých sa dopúšťaš s pl-
ným vedomím, s úplnou rozvahou a hrie-
chy, pri ktorý ch duša j e ti málo alebo sotva 
vedomá. — Na druhom stupni duchovného 
života je teda, kto sa usiluje chrániť aj do-
brovoľných všedných hriechov. Je to práca 
dosť namáhavá, ktorá sa nedá vykonať za 
krátky čas, treba pri ne j zachovávať istý 
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Z dueli, života. Článok 1. 

spôsob a dať sa viesť duchovnému vodco-
vi alebo spovedníkovi. 

3. Kto však už dosiahol, že zriedka kedy 
sa dopúšťa i najmenšieho hriechu s plným 
vedomím, tomu treba sa usilovať na tretí 
•stupeň duchovného života pokročiť. Tento 
v tom pozostáva, že obmedzuje alebo zmen-
šuje poklesky a j polodohro voľné, polove-
domé. To sú chyby zo samej ľudskej sla-
bosti a nedokonalosti pochádzajúce, bez 
ktorých ani duše horlivé a čnostné nebý-
vajú. To však môže sa dosiahnuť len du-
chovným vedením, ktoré k tomu smeruje, 
aby duša v sebe usporiadala alebo ustavične 
usporadovala rozličné náklonnosti, ktoré ju 
s t rhujú ku pokleskom a nedokonalostiam. 
Kto sa teda neuspokojuje len tým, že sa 
chce chrániť ťažkých a vedomých všedných 
hriechov, ale chce a j vnútorný svoj život 
dokonale usporiadať a odporovať každej 
nezriadenej náklonnosti, ten iste žije du-
chovný život a to « najvyššej miere. Tým 
však, že sa zrieka každej nezriadenosti, 
vzmáha sa v jeho srdci láska k Bohu, až 
konečne miluje Boha „z celého svojho srdca 
a z celej svojej duše, zo všetkej svojej sily, 
z celej svojej mysli a bližného svojho" 
naozaj „ako seba samého". To je cieľ du-
chovného života. 
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Z duch. života. Cl. 1., 2. 

Sú i vyššie stupne duchovného života. 
Ale tie nesúvisia s cieľom tejto príručky, 
ktorá má hlavne začiatočníkov uvádzať do 
duchovného života a preto tie tu nerozobe-
ráme. 

2. Hlavné prostriedky duchovného života. 
Kto chce zdarné viesť duchovný život 

a v ňom aj vytrvať, treba mu k tomu roz-
ličné prostriedky užívať. Hlavné prostried-
ky, ktoré sú tisícročnou skúsenosťou katol. 
cirkvi ustálené, sú: 

1. Spovedaj sa často a u stáleho spoved-
níka, aby ťa mohol dokonale poznať a tak 
a j viesť v duch. živote. 

2. Ešte častejšie — ak len môžeš, denne 
prijímaj prevel. Sviatosť, ktorá je pokrmom 
duch. života. 

3. Modlievaj sa často ústne alebo vnú-
torne; bez modlitby nemôžeš úfať pokrok 
v duch. živote. 

4. Horlivé čítaj nábožné knihy, ale nie 
bez patričnej rozvahy, lež aby zodpovedalv 
tvojej duševnej potrebe. 

5. Premáhaj sa a usiluj sa plniť všetky 
svoje povinnosti, i vtedy, keď sa ti proti-
via a nemáš k nim chuti. V duch. živote 



R o z o z n á v a n i e h r i echov . ČI. 31., 32. 

nepokročí iba ten, kto ustavične a odhodla-
ne premáha svoje zlé náklonnosti, nezria-
dené žiadosti, nálady, bezzákladné obavy 
a vrtochy. 

ROZOZNÁVAJ H R I E C H Y ! 

3. Nech je jasno v tvojom svedomí! 
Pre kresťana je veľmi vážna vec, aby 

mal jasné svedomie a vedel správne rozo-
znávať, čo je hriech a čo nie je hriech, čo 
je smrteľný a čo len všedný hriech. 

Prečože je to tak vážna vec? Lebo len 
podľa toho môžeme vedieť, — nakoľko sa to 
vôbec vedieť dá, — či sme v milosti Božej. 
Nuž a či je to tak vážné? Veru, he j ! Veď 
kto nie je v posväcujúcej milosti, žije na-
darmo„• jeho skutky a utrpenia nemajú pre 
večnosť n i j ake j ceny. Posväcujúcu milosť 
stratí človek len vtedy, keď ťažký hriech 
spácha. Preto je to tak vážna vec vedieť, či 
bol hriech, do ktorého sme upadli, ťažký 
alebo nie. Ale i preto, aby sme zaraz upo-
trebili vhodné prostriedky znova si nado-
budnúť posväcujúcu milosť, ak by sme ju 
boli ťažkým hriechom nešťastlivo stratili. 

Pozn. vyd. Veľmi praktický význam má pre duch. 
život, najmä u nás, na Slovensku, nasledujúci, tretí dô-
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Rozoznávanie hriechov. ČI. 31., 32. 

vod. Prečítajme si ho pozorne. Zapamätajme si dobre, čo 
sa v ňom vraví o častejšom sv. prijímaní. Veď sú ešte 
veľmi mnohí, ktorí sa neopovážia prijímal, ak sa pred-
tým nespovedali. O týždeň, napr. po sv. prijímaní na-
sledujúcu nedeľu si už nijako netrúfajú prijímať, hoci sa 
od tých čias čo najstarostlivejšie chránili ťažkého hriechu. 
Takýto strach a bojazlivosť sa protiví cirkevnému duchu, 
je pozostatkom blúdneho učenia Jansenovho. Neslýcha-
né škodí duch. životu, lebo zásadne hatí užšie spojenie 
so sviatostným Kristom. Preto čítajme pomaly a rozva-
žite ešte tento odsek. 

Ťažký a všedný hriech treba dobre ro-
zoznávať i preto, aby sme mohli často, bez-
pečne a spokojne pristupovať ku sv. prijí-
maniu bez toho, že by sme sa museli tak ča-
sto i spovedať. Božie Telo môžeme totiž i 
vtedy prij ímať, keď máme všedné hriechy. 
Ale úcta ku prevelebnej Sviatosti vyžadu-
je, aby sme pred sv. pr i j ímaním oľutovali 
tieto hriechy a silne pred seba si vzali po-
lepšiť sa. Kto by však ťažký ači smrteľný 
hriech spáchal, nesmie ísť prij ímať, kým 
sa z toho hriechu nevyspovedal, ináč by sa 
dopustil svätokrádeže. Lenže v tejto veci 
býva často a j u pobožných ľudí hodná neve-
domosť a preto treba o tom trochu obšír-
nejšie prehovoriť, aby si nadobudli jasné 
svedomie. 

Prehovoríme tu teda o niektorých ve-
ciach, ktoré často bývajú nejasné i nábož-
ným ľuďom, lebo sa o nich iba zriedka do-
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Rozoznávanie hriechov. ČI. 31., 32. 

čítajú. Budú to praktické poznámky pre 
duše, ktoré sa chcú úprimne chrániť hrie-
chov a chcú v čnostiach ozaj napredovať. 

4. Ako sa spácha ťažký hriech? 

Ku hriechu vo všeobecnosti nevyhnutne 
potrebné sú dve podmienky: vedomie, že 
hrešíme a súhlas s tým, čo pokladáme za 
hriech. Kto niečo robí, o čom nevie, že je to 
hriech, nezhreší, a j keby to skutočne bol 
hriech. Bobí azda voľačo hriešneho, ale ne-
má viny, lebo nemá vedomie o hriešnosti 
svojho skutku. Taktiež nie je možné zhre-
šiť vo spánku, lebo vo spánku nie je človek 
pri vedomí. Rovnako nemá viny, kto v pia-
tok je mäso. ak zabudol, že je pôstny deň. 
Vie síce, že je mäso, ale nevie, že je to za-
kázané; preto nezhreší a netreba sa mu 
z toho spovedať. 

Ale aby sme zhrešili nestačí len vedomie, 
že ide o hriešnu vec; potrebný je a j súhlas. 
Ak nesúhlasím s niečim. ak sa voľačo stane 
proti moje j vôli, nezhreším. Ani keby ma 
násilne k niečomu hriešnemu donútili, takže 
by som nemohol ani odporovať, ak s tým 
vnútorne nesúhlasím, nezhreším. Preto ne-
hrešíš, keď ťa napáda jú i najhoršie myšlien-
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Rozoznávanie hriechov. ČI. 31., 32. 

A-y, keď povstávajú v tebe čo aké hriešne 
žiadosti, kým s nimi nesúhlasíš. A istý znak 
toho, že nesúhlasíš, je, keď ťa to trápi, keď 
sa ti to protiví. Kde niet súhlasu, niet dni 
hriechu. Preto sa ani nespovedajme z oškli-
vých myšlienok (ako z hriechov), keď sme 
ich nechceli, lebo by sme sa vlastne spove-
dali z čnosti, pretože odporovať pokušeniam 
je znak čnosti a spovedať sa treba iba z hrie-
chov. Toľko všeobecne o podmienkach 
hriechu. 

K ťažkému hriechu nestačí však iba aké-
si vedomie alebo akýsi súhlas, ale treba 
úplné vedomie a úplný súhlas. A nestačí 
plné vedomie, že je to hriech, ale treba ve-
domie, že je to veľký, ťažký hriech. Ťažko 
hriešny je náš skutok, ak prestupujeme zá-
kon Boží — prikázanie Božie alebo cirkev-
né — vo vážnej veci. Tu si asi oddý-
chne veľa pobožných duší, ktoré sa boja 
ťažkého hriechu a preto bývajú často v úzko-
stiach, či ťažko nezhrešily. Kto sa ťažkého 
hriechu bojí, ten sa ho tak ľahko nedopustí, 
a čím väčšmi sa ho kto bojí, tým väčšmi 
pred ním uteká. 

Podľa týchto pravidiel katolíckej mravo-
uky nemožno v polospánku ťažko zhrešiť, 
ani keby sa prihodilo voľačo ťažko hriešne-
ho, lebo v polospánku niet plného vedomia 
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Rozoznávanie hriechov. ČI. 31., 32. 

a preto ani plného súhlasu. Ťažkého hrie-
chu sa nedopúšťa ani ten, kto pri plnom 
vedomí a plnom súhlase pokladal voľačo 
iba za všedný hriech, hoci to samo v sebe 
bolo ťažko hriešne. Tak napr. často nezhre-
šia ľudia ťažko, keď sa dopúšťajú ťažkých 
ohováraní, ak nie sú si vedomí, že tým ťaž-
ko škodia bližnému 11a cti. 

Ale pácha ťažký hriech, kto nesprávne 
pokladá dačo za ťažko hriešne a predsa 
privolí k tomu, a j keby to v skutočnosti bol 
iba ľahký hriech alebo a j n i j aký. To by bol 
ťažký hriech mylného svedomia. Preto nám 
treba dobre rozoznávať, čo je ťažký hriech 
a čo nie. Ale samotná úzkostlivosť alebo 
sám neodôvodnený strach neznamená ešte 
nič a netreba sa obávať, že by taká úzkost-
livá duša zaraz ťažko zhrešila z mylného 
svedomia. Sú ľudia, ktorí vo všetkom hneď 
vidia ťažký hriech a ustavične sa obávajú, 
že ťažko hrešia. Tí nech sa spravujú podľa 
úsudku rozumných ľudí, hlavne svojho spo-
vedníka a nech nedbajú na svoje úzkostli-
vé nápady. Ich nápady sú holé vymysleniny 
a city bez rozumného podkladu a to roz-
hodne nestačí na ťažký hriech mýtneho sve-
domia. Opakujem znova úzkostlivým du-
šiam na potechu: Kto sa ťažkého hriechu 
ozaj bojí, ten sa ho tak ľahko nedopustí. 
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Rozoznávanie hriechov. ČI. 5. 

5. Roztržitosť v modlitbe. 
Nábožní ľudia bývajú roztržití (roztra-

tenou mysľou) v modlitbe často iba z ľud-
skej slabosti. To nie je ešte hriech. Kto nie 
si je vedomý roztržitosti, kto nechce byť 
pri modlitbe roztržitý, vôbec nezhreší, ani 
kebv sotva ktorú modlitbu vykonal pozorne 
a nábožne. 

Len vedomá a dobrovoľná roztržitosť je 
hriech, ale vždy iba všedný; je to hriech 
preto, lebo sa v ne j javí neúctivosť proti 
božskej Velebnosti. Keď sa modlíme, máme 
audienciu u Pána Boha, a tu sa nesvedčí, 
aby sme myseľ zamestnávali vecmi, ktoré 
nepatria k tejto audiencii. 

Keď sa niekto zbadá, že má v modlitbe 
roztratenú myseľ, nech sa zaraz spokojne 
usiluje priviesť svoju myseľ zase k modlit-
be. Takto pokračuje čnostne a j keby bol 
dlhší čas strávil v roztržitosti nevedomky, 
kým si to uvedomil. Hovorím, nech sa usi-
luje priviesť myseľ k modlitbe. Azda sa mu 
to zaraz nepodarí, hádam mu myšlienky 
utečú čoskoro znovu inde, ale Boh sa uspo-
ko ju je s dobrou vôľou. Nech sa to usiluje 
dosiahnuť spokojne, lebo nepokojom a ná-
silenstvom sotva čo docielime, možno len 
to, že si uškodíme nervom. 
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Rozoznávanie hriechov. ČI. 31., 32. 

Len keby niekto, prichytiac sa v roztr-
žitosti, vedome povoľoval alebo sa j e j ve-
dome oddával, zhrešil by, a to ľahko; po-
dobne, keby síce zaháňal roztržité myšlien-
ky, ale len nedbalo a bol by si pri tom ve-
domý svojej nedbanlivosti. 

Preto sa nespovedajme, že sme boli pri 
modlitbe roztržití, keď sme si toho neboli 
vedomí alebo sme sa od roztržitosti zaraz 
odvracali, ako sme zbadali. Môžeme sa vy-
znávať iba z toho, že sme nedbalo bojovali 
proti roztržitostiam. Nespovedajme sa vôbec 
z toho, čo nie je hriech, iba ak by sme to 
niekedy povedali spovedníkovi po vyznaní 
hriechov, aby nám pomohol radou sobra-
nejšie sa modliť. 

Ak ťa roztržitosti ustavične trápia, ne-
buď malomyseľný, trpezlivo znášaj túto 
svoju nedokonalosť, trpezlivo a spokojne 
obracaj myseľ na predmet svojich modli-
tieb. Boh bude spokojný s tvojou dobrou 
vôľou a snahou. Aj taká modlitba je zá-
služná, niekedy a j záslužnejšia ako modlit-
ba plná potechy a slasti. Koľko vernosti a 
svedomitosti býva často v modlitbe, v kto-
re j stále bo ju jeme s roztržitosťou! 

Keď sú niekedy starosti príčinou našej 
roztržitosti v modlitbe, dobre je ich pojať 
do modlitby, sobrať ich so sebou k audien-
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Rozoznávanie hriechov. ČI. 31., 32. 

cii, predniesť ich P. Bohu a porúčať Jeho 
otcovskej starostlivosti; tak sa ľahšie utíšia 
a nechajú nás spokojne sa modliť. 

Ináč však treba sa usilovať, aby sme si 
na počiatku modlitby sobrali myseľ a spo-
kojne ju odtiahli od zemských vecí a sta-
rostí, aby mohla všetku pozornosť Bohu ve-
novať. K tomu pomáha a j úctivú poloha te-
la a sklopené oči. Povedzme si: Teraz sa 
chcem zaoberať iba s Bohom, všetko ostat-
né odložím, nič iného si nebudem všímať, 
na všetko ostatné zabudnem. 

Svätá Terezka si pomáhala k sobranosti mysli zása-
dami, ktoré mala napísané na lístku v modlitbovej kniž-
ke: Nedaj sa vyrušovať! Nedaj sa prestrašiť! Všetko zasa 
prejde! Boh sa nemení! Trpezlivosťou dosiahneš všetko. 
Kto má Boha, po čom má ešte túžiť? Boh sám mi do-
stačí! 

Modlitby nesmieš nikdy opakovať len 
preto, lebo si ich konal roztržité alebo bez-
myšlienkovite, ani keby si si roztržitosť sám 
bol zavinil. Hľaď, aby si ďalšiu alebo bu-
dúcu modlitbu lepšie vykonal, ale zle vy-
konanú nikdy neopakuj . To platí n a j m ä 
pre ľudí, ktorí sa navykajú na také opako-
vanie. 

Čítali ste azda v životopise svätého Alojza, že keď 
bol ešte vo svete a nemal dostatočného duchovného vede-
nia, to robieval a tým si nadobudol veľkú sobranosť v mo-
dlitbe. Lenže sv. Alojz by bol aj ináč dosiahol dokonalej-
šie spojenie s Bohom. Opakovanie roztržitých modlitieb 
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Rozoznávanie hriechov. ČI. 31., 32. 

dušu obyčajne len unavuje, zanedbávajú sa týra hádam iné 
povinnosti a modlitba sa stáva čochvíľa pravým mučením, 
miesto aby osviežovala. Na čo je to?! 

V ústnej modlitbe netreba vždy myslieť 
na to, čo sa modlíme. Už a j to je dobrá 
modlitba, keď sa vedome neoddávame roz-
tržitosti, t. j. nemyslíme vedome na iné veci, 
ale na Boha, na to, čo mu predkladáme, na 
Pannu Máriu atď. Nemusíme ani myslieť 
na smyseľ jednotlivých slov, ale hovorme 
slová modlitby úctivo, bez zbytočnej rý-
chlosti. 

Aj ruženec sa tak modlievame: myslíme na tajomstvá 
života Krista Pána alebo Panny Márie a hovoríme pritom 
úctivo Otčenáš a desaé ráz Zdravas, netreba nám uvažovať 
o smysle jednotlivých slov. Tak sa pravidelne a správne 
modlievame i žalmy, hlavne v cirkevných hodinkách. T o 
nech poteší duše, ktoré sú tak roztržité, že im je nemožné 
dávať pozor na smysel slov ústnych modlitieb, najmä 
známych. 

6. Či slobodno skracovať 
a vynechávať modlitby? 

Obyčajné modlitby skrátiť alebo vyne-
chať nie je hriech, iba ak by to bola modlit-
ba naozaj povinná, ako je napr. pre kňaza 
modlitba breviára, kde treba vážnych dô-
vodov, aby kňaz mohol bez hriechu mo-
dlitbu breviára skrátiť alebo vynechať. U 
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ostatných sotva ktorú modlitbu, okrem pri 
spovedi za pokánie uloženú, možno pokla-
dať za povinnú. 

Ak niekto vynechá obyčajné modlitby 
z dôvodov nezriadených a nerozumných, 
napr. z lenivosti alebo nedbalosti, nemož-
no, pravda, povedať, že sa tým nedopustil 
hriechu, n a j m ä keď azda zanedbáva mo-
dlitbu vôbec. 

Rozoznávaj však lenivosí od únavy. Kto ťažko pra-
coval a jc veľmi unavený, má iste rozumnú príčinu, aby 
si skrátil večernú modlitbu; podobne, keď nás povinnosť 
inde volá, nielen slobodno, ale aj treba modlitbu skrátiť. 
Povinnost nech je nadovšetko. 

Kto zabudol vykonať si obyčajnú mo-
dlitbu, nezhreší. 

Robme však rozdiel medzi povinnosťou 
a dokonalejšou čnosťou. Nezhrešíš, keď si 
z rozumných dôvodov modlitby skrátiš, ale-
bo vynecháš, ale dokonalejšie robíš, ak ich 
a j pri značných ťažkostiach predsa odbavíš. 
Nie si však povinný robiť to, čo je dokona-
lejšie, ale len nezhrešiť! 

Nert>zvažité duše nahromadia si v ne-
rozumnej horlivosti neraz toľko modlitieb 
a pobožností, že sa im modlitba stáva sku-
točnými bremenom, ba i prekážkou, aby 
riadne plnily iné, hádam i vážne povinno-
sti. Keď medzi takými okolnosťami vyne-
cháme alebo zjednodušíme svoje pobožno-
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stí, nielen že je to nie hriech, ale môže to 
byť a j prostriedkom pokročiť v čnosti a 
v pravej pobožnosti. 

Zásada nech je: Radšej menej sa mo-
dliť a dobre, poriadne a spokojne, ako veľa 
a rýchle, chvatom a povrchne. 

7. Nechuť k modlitbe. 
Nechuť k modlitbe u dobrých a nábož-

ných duší nebýva hriech, pokiaľ sa j e j du-
ša nepoddáva. Môže sa však stať zdrojom 
a príčinou nedokonalosti, ba a j prameňom 
všedných hriechov, ak pochádza z duchov-
nej lenivosti a vlažnosti, keď je príčinou, 
že modlitby vynechávame. 

Veľmi vážne pravidlo v tejto veci je : 
Vybavuj si vždy obyčajné modlitby a po-
božnosti, aj keď ťa netešia alebo sa ti pria-
mo protivia. Kto sa modlí, iba keď sa mu 
chce a pokiaľ ho modlitba teší a nevytrvá 
v nej a j pri nechutí, nedosiahne nikdy dô-
kladnej čnosti. 

Ak máme pri modlitbe hojnú potechu, 
môžeme modlitbe a j viac času venovať, len 
nech je to nie na úkor iných našich po-
vinností. Nechuť a netrpezlivosť nepokladá-
me však za rozumnú príčinu, aby sme si 
skracovali pobožnosti. Nikdy nezanechávaj-
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mť teda pre nechuť obyčajnú mieru, ba 
skor predĺžme vtedy svoju modlitbu, aby 
smi- nechuť tým istejšie premohli s nádejou 
na väčší pokrok. 

Koľko duší začalo duchovný život, mo-
dli ly sa, čítaly duchovné knihy, pristupova-
ly k stolu Pánovmu a odbavovaly veľa po-
božností, ale vydržaly len dotiaľ, kým pri 
tom cítily potechu a sladkosť. Len čo ich 
však Boh začal skúšať suchotou a opuste-
nosťou, neohaly pobožnosť, ochably v do-
brtjm a zanechaly duchovný život, ba zača-
ly ú pobožnosti i pohŕdavo hovoriť. Dávaj-
me pozor, aby sa to nestalo a j u nás; preto 
trťba v modlitbe a j pri nechutí vytrvať ! 

Keď nám modlitba nechutí, nevieme sa 
môdliť nábožne, niekedy ani pozorne. 
V tomto stave však stačí, keď si modlitby 
úctivo a trpezlivo konáme. Nič viac nežia-
da od nás Boh, keď sme vnútorne opustení. 

Taká modlitba je často záslužnejšia a 
duši viac pomôže pokročiť v pravej čnosti, 
ako modlitba, v ktorej oplývame potecliou 
a nábožnými citami. Veď keď sa duša v ná-
božných citoch rozpaľuje, vtedy sa. vie mo-
dliť i tá duša, ktorá sa v čnosti necvičí, ale 
nwl l i ť sa, keď je j je to ťažké, ba skoro 
protivné a zostať tak Bohu vernou, vie iba 
dllÄa čnostná a Bohu ozaj oddaná. 
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8. Pochybnosti vo viere. 

Pochybnosti vo viere pokúšajú často i 
nábožných ľudí. Sú hriechom? Samo sebou 
nie, ale môžu sa stať hriechom, ak si pri 
nich správne nepočíname. 

Náboženské pochybnosti sú dvojaké. Ak 
nie je človek v náboženstve dosť zbehlý, 
zdá sa mu často, že niektoré pravdy nábo-
ženstva si navzájom odporujú; inokedy za-
sa počuje námietku proti viere, na ktorú 
si nevie odpovedať. Tu sú pochybnosti vo 
viere prirodzeným následkom nedostatku 
náboženského vzdelania, ktoré býva často 
a j u vzdelaných slabé a nedostatočné. 

Ako si tu počínať? Nevhodné by bolo 
takéto pochybnosti jednoducho odháňať 
alebo si ich nevšímať. Jedine správne je, 
poučiť sa o tých veciach vhodným čítaním 
alebo poradiť sa s vážnym a svedomitým 
kňazom. 

Kňaz je v bohovede vzdelaný a je odborníkom v ná-
boženských otázkach, ako sotva ktorý laik hoci vzdelaný. 
Ak máme pochybnosti v právnických veciach, ideme 
k advokátovi, v chorobe sa radíme s lekárom, o nábožen-
stve sa dajme teda poučil kňazovi. 

Aj čítaním dôkladných náboženských 
spisov zmizne mnoho pochybností vo viere 
a náš náboženský obzor sa rozšíri. Katolík 
nech sa neobáva, že riadnym a dôkladným 
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štúdiumom sa mu obj avia protirečenia 
v článkoch viery. Pravá veda a pravá viera 
si neodporujú. (Porov. Sb. čas. let. č. 56, 7G 
a 7.) 

Protestant alebo voľnomyšlienkár nesmie, pravda, 
mnoho rozmýšľať o svojich náboženských názoroch, lebo 
sa ľahko dostane do nesrovnateľných protirečení. 

Iný druh pochybností je rázu všeobec-
ného. Príde myšlienka alebo akýsi horký 
pocit, niekedy i pri modlitbe, či je to alebo 
ono tak, ako to cirkev učí? či je Kristus 
Pán v prevelebnej Sviatosti skutočne prí-
tomný? a podobne. Niet tu istej námietky, 
iba všeobecne sa ozýva v duši pochybnosť, 
neistota, nedôverčivosť. To je obyčajné po-
kušenie proti viere. Najlepšie pravidlo v 
takom prípade je : Nevšímať si takých my-
šlienok, rob ako by si ich nemal, modli sa 
alebo pracuj spokojne ďalej. Neradi sa 
hľadať dôvody proti takým pochybnostiam 
a púšťať sa s nimi do škriepky, n a j m ä ak 
ide o ľudí učených a nábožensky vzdela-
ných. 

Pre ľudí, ktorí nemajú náboženského 
vzdelania, je ozaj potrebné, aby sa viac 
posilnili vo viere vhodným čítaním, n a j m ä 
apologetickým. Ale pri takých pochybno-
stiach tiež nech sa nezdržujú. 

Sú ešte duše hĺbavé, nedôverčivé, ktoré 
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nič nevie presvedčiť. Tie sa musia a j pri 
prvom druhu pochybností zachovať podob-
ne ako pri druhom, lebo iiiáč by neprestaly 
hĺbať a mučiť svoju dušu. Dobré je poslať 
ich ku skúsenému spovedníkovi, lebo u nich 
je to duchovná choroba, ktorú možno len 
dobrým vedením liečiť. Avšak ani iné duše 
sa nech veľmi nepúšťajú skúmať pravdy, 
ktoré nám na tomto svete vždy zostanú ne-
preniknuteľným tajomstvom, napr. článok 
viery o opatere (prozreteľnosti) Bože j, o 
rozdeľovaní milosti, o predestinácii (o pred-
určení duší, akoby Pán Boh vopred od več-
nosti bol ustálil, ktoré duše chce spasiť a 
ktoré chce zatratiť) a o podobných. Ak nie-
kto nie je tu dosť obozretný, ľahko si mô-
že uškodiť, ba i hriechu sa dopustiť. 

(Porov. Sb. čas. let. č. i , 47,. 82.) 

9. Ako sa posilníme a zdokonalíme 
vo viere. 

Vo viere sa upevníme a zdokonalíme: 
1. tým, že sme veľmi výberčiví v čítaní 

a čítame len veci najlepšie. Zbytočne ne-
čí tajme knihy, brošúry, časopisy ani noviny 
ku viere katolíckej ľahostajné alebo há-
dam nepriateľské. Hovorím zbytočne, lebo 
ak je to niekedy potrebné a ak sa to 
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robí s patričnou obozretnosťou, je také čí-
tanie dovolené. Kto však číta všetko, čo sa 
mu dostane do rúk, sotva sa upevní vo vie-
re, obyčajne skôr si uškodí, n a j m ä ak nie 
je potrebného vzdelania a bystrosti, aby 
mohol zbadať, čo je v knižke pravda a čo 
nepravda alebo prekrútené, óasto tiež pod-
ľahne vplyvu úhľadnej reči a lákavých 
fráz. Tu nemôže byť človek nikdy dosť o-
bozretný! 

2. tým že sa nábožensky vzdelávame: 
účasťou na dôkladných prednáškach, číta-
ním dôkladných kníh*) a poradením sa u 
vzdelaných kňazov, ak nerozumieme voľa-
čomu z náboženstva. My, katolíci, sa nemu-
síme báť, že naša viera utrpí hlbším skú-
maním. naopak, ešte získa, ak sa to skúma-
nie správne robí. Preto nech sa svedomití 
katolíci nevyhýbajú n i j ake j námietke ani 
náboženskej pochybnosti, ale nech sa domá-
ha jú stoj čo stoj, patričnej odpovede. A 
keď si nevedia poradiť, nech sa obrátia na 
kňaza-odborníka; tak sa budú stále nábo-
žensky vzdelávať a naučia sa bezpečne brá-
niť svoju vieru. 

3. tým. že žijeme opravdivý duchovný 
*) Najmä apologetických. Výborne sa hodí na tento 

ciel Apologia, Szuszai-Hlinka. „Stvoriteľ sveta". (Viď na 
konci knihy.) 
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život. Rozjímavým čítaním, n a j m ä vnú-
tornou modlitbou a vôbec častým stýkaním 
sa s Bohom, veľmi sa posilníme vo viere. 
Tak si osvojíme a zachováme čistotu srdca 
a zvlášte však chápavú myseľ pre nábo-
ženské veci a náš duch sa podivne obohatí 
náboženskými pravdami, ktoré zostávajú 
neprístupné svetárskej inteligencii. Preto 
sú medzi prostými, ale vnútornými dušami 
mnohé nábožensky vzdelanejšie, ako veľa 
učencov, ktorí nemajú nábožnosti. Tu pla-
tia pamätné slová Krista Pána: „Velebím 
ťa, Otče, Pane nebies i zeme, že si skryl 
tieto veci pred múdrymi a opatrnými a zja-
vil si ich maličkým; áno, Otče, že tak zaľú-
bilo sa Tebe!" (Luk. 10, 21.) 

10. Povery. 
Aj nábožní ľudia podliehajú niekedy 

poverám, čo iste nie je znakom duchovnej 
zrelosti. 

Kto sa chce iba zahrať alebo sa niečím 
pobaviť, čo je popretkávané poverami, ako 
sa to u nás robí napr. na Štedrý večer alebo 
v Silvestrovú noc, ak tým veciam neverí, 
tým sa ešte neprehreší poverou. Ale nie je 
dovolené ani zo žartu podporovať poverči-
vé baby, „bosorky", kartárky a veštice. 
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Kto však rozličným poverám čiastočne 
verí, alebo zo strachu, aby sa voľačo podľa 
poverčivých názorov nestalo, ináč robí, ako 
to zdravý rozum káže, dopúšťa sa ľahkého 
hriechu. 

Kto však poverám vážne verí a z pre-
svedčenia robí niečo, aby sa dačo dozvedel 
alebo niečo dosiahol, čo iste presahuje pri-
rodzené sily a od Boha pochádzať nemôže, 
ťažko uráža P. Boha. 

11. Špiritizmus. 
Katolícka cirkev zakazuje veriacim akú-

koľvek účasť na špiritistických schôdzkach 
a akékoľvek špiritistické pokusy. Kto teda 
bez osobitného dovolenia cirkevnej vrchno-
sti sa zúčastňuje na špiritistických schôdz-
kach, alebo sám próbu j e „vyvolávať du-
chov", prestupuje tento múdry zákaz a do-
púšťa sa hriechu. 

Keď by to robil len zo samej zvedavosti, 
bez akejkoľvek spolučinnosti, nebol by to 
hneď ťažký hriech. Kto však pri takých 
schôdzkach účinkuje, „duchov" vyvoláva, 
„duchov" sa dopytu j e alebo slúži za médi-
dium, dopúšťa sa ťažkého hriechu. 

Sú isté špiritistické zjavy, ktoré sotva 
možno vysvetliť bez zlého ducha, s ktorým 
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sa človek nesmie stýkať. Dobrí duchovia sa 
na také veci iste neda jú používať. 

(Pozn. Kto by rád viac čítal o špiritizme s kat. sta-
noviska, nech si prečíta letáky č. 7 1 , 72 a brošúrku „Špiri-
tizmus", ktoré vydalo Ústredie SMBS v Trnave.) 

12. Noviny. 
Noviny sú za našich časov veľmi vý-

znamným rozširovateľom myšlienok a veľ-
kým cvládateľom smýšľania všetkých vr-
stiev ľudskej spoločnosti. Istá čiastka z nich 
je viere a dobrým mravom nepriaznivá (ba 
celkom nepriateľská). Moderná nevera, a 
predpojatosť proti cirkvi živí sa hlavne no-
vinami. Preto sa stály noviny otázkou sve-
domia. 

Zlá tlač je (vo všeobecnosti) dvojaká: 
a) kat. cirkvi a viere nepriateľská; b) o-
proti kat. cirkvi a viere nevšímavá a pohŕ-
davá. Ťažko je ustáliť, ktorý' druh škodí 
väčšmi, či ten, čo proti cirkvi sústavne bro-
jí, alebo ten, ktorý katolíkov uspáva a vy-
chováva v náboženskej nedbalosti? 

Veľmi vážne sú dôvody tých, čo tvrdia, že je na oko 
neškodná, takzvaná „bezfarebná" tlač, nebezpečnejšia. 
Lebo pokrytectvo a pretváranie zlých je vždy nebezpeč-
nejšie, ako otvorené nepriateľstvo alebo útok. Vlk v ovčej 
koži je hotovou pascou pre neskúsených! Nezabúdajme 
ani na to, že o tlači, ktorá svetonáhľady hlása a šíri, dvoj-
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násobne platí výpoveď: Kto nie je s Kristom, je proti 
Kristovi. Pozn. vyd. 

1. Kto bez vážne j príčiny pravidelne číta 
a odoberá nekatolícke noviny, dopúšťa sa 
ťažkého hriechu. Akýkoľvek dôvod nestačí, 
aby niekfo mohol odoberať a pravidelne čí-
tať také noviny atď. Musí to byť ozaj vážna 
a vecná príčina. Lebo pred plácaním sa 
priamo podporuje všetko zlo, čo zapríči-
ňu jú nekatolícke noviny atď. A pravidelné 
čítanie účinkuje na väčšinu katolíkov suge-
stívne (akosi neodolateľne) a nedovolí, aby 
vzniklo v nich pravé katolícke smýšľanie. 

2. Kto bez vážnej príčiny kedy-tedy číta 
nekatolícke noviny, dopúšťa sa všedného 
hriechu. Číra zvedavosť nie je dostatočná 
príčina nekatolícke noviny kupovať. 

3. Keď treba niekedy pozrieť alebo a j 
prečítať nekatolícke noviny, nerob to nikdy 
verejne, aby si takým počínaním nepohor-
šil iných. Lebo hocikto si môže pomyslieť: 
Keď si to ty môžeš dovoliť, môžem si to a j 
ja. Táto výstraha platí zvlášť pre duchovné 
osoby. 

4. V poslednom čase rozšírily sa v ne-
obyčajnej miere lacné, obrázkové (ilustro-
vané) týždenníky a veľmi sa stály obľúbe-
nými, n a j m ä u žien a dievok. Veľká väčši-
na týchto časopisov je však pokrokárskeho 
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alebo socialistického smeru a sústavne pod-
kopáva kresťanské mravné zásady. Eahko 
to zbadať už z necudných obrázkov a ne-
mravných inzerátov (reklamných ozna-
mov). Pre odberanie a čítanie takýchto ča-
sopisov platia tie isté smernice, ako pre ne-
katolícke noviny. 

5. Sv. Písmo a iné náboženské knižky 
musia mať cirk. schválenie, t. zv. „impri-
matur", aby ich katolíci smeli čítať. Podľa 
cirk. práva zakazuje sa katolíkom čítať kni-
hy, noviny, časopisy a iné spisy, v ktorých 
sa úmyselne útočí na Cirkev a na dobré 
mravy, ktoré bránia bludné, od sv. Stolice 
zavrhnuté učenia a zásady, v ktorých sa bo-
hoslužba znevažuje, kňažstvo a rehoľný 
stav potupu je, ktoré nemravnosť a necud-
nosť rozširujú alebo takým veciam učia. 

(Viď Koďex cirk. práva kanón 1399 §§ 3, é, 9, a kan. 
1384 § 2. — O význame katol. tlače a o povinnostiach 
katolíkov v tejto veci môžeme sa dočítať v Sb. čas. let. č. 
9> 24> 38, 43. 7 1 . I l r > I I 2 > I29> i 3 2 «<*•) 

13. Svätokrádeže. 
Aj nábožní ľudia sa môžu niekdy do-

pustiť svätokrádeže neplatnou spoveďou 
alebo nehodným sv. prijímaním. Kto ve-
dome zata j í , pri svätej spovedi skutočný 
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ťažký hriech alebo dačo, o čom vážne my-
slí, že je to ťažký hriech, dopúšťa sa sväto-
krádeže. Ale a j ten, kto pristupuje k Božie-
mu stolu v povedomí, že je v stave ťažkého 
hriechu. Takéto svätokrádeže sú zaiste ťaž-
ký hriech. 

Nábožné duše dopúšťajú sa svätokrádeže, ak nie sú 
ešte upevnené v pravej pokore, alebo tým, že sa z nezria-
dených ľudských ohľadov nevyznajú vo spovedi z niečoho, 
čo by povedať maly, alebo pristupujú k Božiemu stolu, 
hoci im to svedomie zakazuje. Čo by povedal spovedník? 
Čo by si ľudia o mne pomysleli? To u nich rozhoduje i 
proti hlasu svedomia. Zlý duch ich v tom ešte podporuje, 
lebo vie, ako škodia svätokrádeže dušiam. 

Niektoré duše sa síce nedopúšťajú svä-
tokrádeží, ale .sú plné strachu pred nimi. 
Iste sa uspokoja, ak sa budú riadiť týmito 
pravidlami: 

1. Aby sa niekto dopustil svätokrádeže 
neplatnou spoveďou, musí si byť pri spo-
vedi vedomý, že sa spovedá neplatne. Akási 
obava a neodôvodnený strach neznamenajú 
ešte vedomie. Také vedomie musí sa týkať 
istých ťažkých hriechov a nie iba neistých, 
nejasných pochybností alebo úzkostlivých 
domnienok, či to alebo ono nebolo azda 
ťažkým hriechom. Neistých obáv a úzkostí 
si vôbec nevšímajme. Tie len oslabujú du-
ševnú silu a prekážajú pokrok v čnostiach. 

2. Pre duševný pokrok radí sa síce spo-
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nedať sa i z chýb všedných a upokorujú-
cich, ale k platnosti sv. spovedi nie je to 
nevyhnutne treba. Ak niekto teda niečo ta-
kého z nezriadených pohnútok zatají , nie 
je sv. spoveď pre neho tak užitočná, ako by 
mohla byť, ale ak sú ináč vyplnené všetky 
žiadané podmienky, je platná; veď zo všed-
ných hriechov nie sme povinní sa spovedať. 

3. K Božiemu stolu nesmie pristúpiť, kto 
vie, že má na svedomí ťažký hriech. Cir-
kev svätá mu výslovne zakazuje sv. prijí-
manie, kým sa z toho hriechu nevyspovedá. 
Žiada sv. spoveď výslovne, nestačí teda 
vzbudiť dokonalú ľútosť ako azda k pri ja-
tiu iných sviatostí. Ale to platí iba pre toho, 
kto vie iste, že má ťažký hriech. Kto by há-
dam len úzkostlivé pochyboval, či sa dopu-
stil ťažkého hriechu alebo by sa bez váž-
nych dôvodov iba obával, či nie je azda v 
stave nemilosti, môže ísť bezpečne pri j ímať. 
Takých vrtochov si netreba všímať, lebo zlý 
duch ich rád naháňa nábožným dušiam, aby 
im sv. pri j ímanie čím ťažším urobil a tak 
ich znechutil. 

4. Keď ti po spáchanom hriechu nastane 
pochybnosť, či to nebol azda ťažký hriech 
— raz sa ti zdá, že hej , raz zasa, že nie, — 
ak sa obyčajne nedopúšťaš ťažkých hrie-
chov, netráp sa s takými pochybnosťami. 
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vzbuď si úprimnú ľútosť, u poníž sa pred 
Bohom a pristúp spokojne k sv. pri j ímaniu. 
Nebudeš nehodne prij ímať, lebo len ten, 
kto má istotu, že sa dopustil ťažkého hrie-
chu, nesmie pri j ímať. Pochybnosť nie je 
istota. Dobre je však potom celú vec doda-
točne vyjadriť pri sv. spovedi, aby sme mali 
pre druhý raz istejšie svedomie. 

(O neplatnej spovedi porov. Sb. čas. let. č. 51, 86.) 

14. Zneužívanie mena Božieho. 
I nábožní ľudia ma jú zlý zvyk zneuží-

vať meno Božie. Toto je len všedný hriech 
a nikdy sa nestáva ťažkým hriechom. Koho 
to mrzí a chce tomu odvyknúť, nezhreší vô-
bec, ani keď sa mu niekedy meno Božie 
vyklzne z úst. Predsa je to však zlý zvyk, 
preto nech ho nábožné duše u seba netrpia. 

15. Kliatie alebo zlorečenie. 
Kto celkom vedome a dobrovoľne hreší 

Boha, Krista, Máriu, Svätých božích, alebo 
to robí aspoň s povedomím, že tým pohor-
šuje iných, n a j m ä mladších, dopúšťa sa 
ťažkého hriechu. Kto vie, že má zlý zvyk 
ťažko hrešiť, zlorečiť, kliať v hneve a pred-
sa neboju je proti tomuto zlozvyku, ťažko 
sa prehrešuje, ak to vedome a dobrovoľne 
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zanedbá. Zlorečiť je ťažší hriech, ako zne-
užívať meno Božie, hlavne preto, že ho 
sprevádzajú silnejšie výbuchy nezriadené-
ho hnevu alebo netrpezlivosti a že dáva 
ľahko pohoršenie. 

16. Reptanie proti Bohu. 
Reptať proti Bohu prihodí sa i nábož-

ným dušiam a býva obyčajne iba preja-
vom netrpezlivosti a nespokojnosti, preto 
je to len všedný hriech. Škodí však značne 
duchovnému pokroku, lebo duša naozaj len 
vtedy napreduje, keď neodmieta utrpenia a 
protivenstvá, ale ochotne ich pri j íma z rúk 
Božích. 

Reptať tak, že by to prechádzalo v o-
zajstné rúhanie, bolo by zaiste ťažkým hrie-
chom. To však býva u nábožných duší iba 
pokušením. Ak si môžu povedať, že také 
myšlienky a pocity vlastne nechcely, ne-
zhrešily, ani keď sa im niekedy tak vidí, 
ako by im boly privoľovaly. 

17. Dotieravé myšlienky. 
Nábožných ľudí často trápievajú rúhavé 

myšlienky, alebo oplzlé predstavy oproti 
P. Bohu, Kristu Pánu, P. Márii a iným svä-
tým osobám alebo veciam. Len čo pozrú 
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na oltár alebo na nejaký sv. obraz, už im 
vznikne škaredá myšlienka, ktorá ich trápi. 
Obyčajne si myslia, že si ju sami vyvolali 
a preto že sa tým prehrešili. Pomaly od-
padne im chuť a smelosť ku modlitbe, opú-
šťaj ú sv. prij ímanie, ba boja sa ešte a j do 
kostola vstúpiť alebo pozrieť na oltár. Ne-
výslovné sa nad tým trápia a prežívajú o-
hromné múky až do zbláznenia. 

O čo tu ide? Je to istý druh duševnej choroby, v kto-
rej človek ostane trčať na istých myšlienkach a uviazne 
v istých predstavách. Je to teda choroba, ktorá je však 
vyliečitelná, hoci aj nie hneď. Začiatky tejto choroby vy-
voláva u nábožných duší neraz zlý duch, aby ich potrápil, 
pozbavil pobožnosti a otrávil im modlitbu. Rúhavá alebo 
oplzlá myšlienka mohla síce pôvodne povstať aj prirodzene, 
ale mohol ju vnuknúť aj zlý duch. So dva-tri razy na ňu 
pôsobí tento nepriate! duše. Keď potom zbadá, že sa jej 
duša Taká, netreba sa mu ďalej namáhať: myšlienka už za-
viazla a duša sa už sama zamotáva do tohto chorobného 
stavu na veľkú radosť zlého ducha. Nesprávnym počínaním 
si ľudia teda nevedomky sami zapríčiňujú toto duševné 
trápenie. Bohabojné a jemné duše sú na to zvlášte ná-
chylné. 

Nech slúži na potešenie tým, čo na túto 
chorobu trpia, že takéto uviaznuté myšlien-
ky a predstavy, čo by boly aké škaredé, 
rúhavé .alebo oplzlé, nemôžu byť ťažký 
hriech, hoci by sa im a j pozdávalo, že si ich 
sami vyvolávaj ú, alebo že im privoľujú. 
Ba obyčajne nie sú ani všedným hriechom, 
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lebo sa ich hrozíme a sú nám iba na trá-
penie. 

Ako sa možno zbaviť takýchto dotiera-
vých myšlienok a chorobného duševného 
stavu? Netrápiť sa nad nimi, pohŕdať nimi 
a pod vplyvom takej doliehavej myšlien-
ky nič nemeniť na svojom rozumnom počí-
naní. Ak by teda pri modlitbe povstala ne-
jaká škaredá myšlienka, treba sa ďalej 
modliť, ako keby je j ani nebolo. Ak by pri 
pohľade na oltár, prevel. Sviatosť alebo sv. 
obraz, vznikla ne jaká oplzlá predstava, ne-
všímať si ju. Čože je na tom? Celkom spo-
kojne treba sa pozrieť na to, čo nábožne 
vidieť chceme, nevšímajúc si protivnej 
myšlienky. Povedzme si v duchu: „sprostá 
myšlienka" a robme tak, ako keby jej ani 
nebolo. Takto začne slabnúť, a časom sa 
celkorrt stratí. Strachom a trápením sa však 
živí a zosilňuje. Kto sa trpezlivo a vytrvan-
livo usiluje takými dotieravými myšlienka-
mi a predstavami spokojne pohŕdať, tomu 
sa čoskoro uľaví na duši a onedlho sa cel-
kom vylieči z tejto nemilej choroby. 

18. O sľuboch. 
Sľuby tiež robievajú nábožným dušiam 

úzkosti. — Neviem, či som to Bohu nesľú-
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bil. — Sľúbil som to kedysi Panne Márii a 
teraz neviem, na aký čas? 

Treba vždy jasno rozdiel robiť medzi 
skutočným sľubom a obyčajným predsa-
vzatím, hoc a j dôraznejšie a slávnostnejšie 
vysloveným. 

Často v horlivosti a v túžbe po duchov-
nom pokroku „sľubujeme" niečo P. Bohu 
alebo P. Márii, ale nemyslíme pri tom vô-
bec na záväzok pod hriechom ani všedným, 
ani ť a ž k ý m . To nie je sľub, ale len pred-
savzatie, dôraznejšie prejavené. Z toho 
však nevyplýva nový záväzok, ale len taký, 
ako pri každom dobrom predsavzatí. Do-
bré predsavzatia plňme ako len môžeme, 
bez rozumných dôvodov ich nezmeňme ani 
od nich neodstupujme. Chvíľkové nálady, 
vrtochy a chúťky nie sú ešte rozumnými dô-
vodami. Z ľudskej slabosti ozaj mnoho 
predsavzatí nesplníme, preto sú však ešte 
nie márne. Baz ich azda predsa uskutoč-
níme, keď ich ustavične obnovujeme. Čím 
viacej kvetov je na ovocnom strome, tým 
väčšia je nádej , že aspoň niektoré zostanú 
a dozrejú v ovocie, a j keď ostatné opadajú. 
Ak je kvetov málo, malá bude a j nádej na 
ovocie. 

V tom smysle môžeme a máme častejšie 
a odhodlane „sľubovať". Keby sme robili 
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málo predsavzatí, uskutočnili by sme icb 
ešte menej . Robme ich mnoho, aby sme z 
nich viac splnili. Ale a j tu si počínajme 
rozumne, lebo prepínanie škodí všade, i 
v duchovných veciach. Preto robme mno-
ho predsavzatí, ale mierne a múdro, ne-
chajme teda nerozum a prepiatosť. 

Niekedy však sľubuje duša Bohu niečo 
istého s úmyslom a vedomím, že sa na to 
zaväzuje pod hriechom. To potom je sku-
točný sľub, ktorý musíme plniť, keď sme 
ho boli urobili pri zdravom rozume. Ním 
vznikol pre nás pred Bohom nový závä-
zok. Ak ho nesplníme, hoci by sme mohli, 
hrešíme alebo ťažko alebo ľahko, podľa to-
ho, ako sme sa zaväzovali. V pochybnosti: 
na čo sme sa zaviazali a nakoľko sa previ-
níme, keď sľub nesplníme, rozhoduje spo-
vedník. 

Všeobecne platí toto pravidlo: Súkrom-
ným sľubom je každý viazaný, iba nakoľ-
ko sa chcel zaviazať, nikdy viac. Ak si teda 
nie povedomý, že si sa chcel viazať pod 
ťažkým hriechom. Ak nie si vedomý, že si 
sa chcel navždy zaviazať, nie si viazaný na-
vždy. A ak nie si vedomý, že si sa chcel via-
zať vôbec pod hriechom, nebol to sľub, ale 
len predsavzatie. 
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So .skutočnými sľubami buďme veľmi 
obozretní a nerobme ich bez patričnej roz-
vahy. Ak ide o sľuby vážnejšie alebo na 
dlhšiu dobu, poraďme sa vždy vopred so 
skúseným spovedníkom; lebo ináč si naro-
bíme veľa ťažkostí, zbytočne sa obťažuje-
me novými povinnosťami, takže potom nie-
kedy nevieme sa ani hnúť. 

Ešte niekoľko osvedčených pravidiel z 
katolíckej mravouky pre praktickú potre-
bu: 

1. Ak nevieš, či si urobil skutočne sľub 
alebo len predsavzatie, pokladaj to len za 
predsavzatie a nechaj d'alšie pochybnosti. 

2. Ak nevieš, či si sľúbil dačo pod ťaž-
kým hriechom alebo pod všedným hrie-
chom, drž sa toho, že to bolo iba pod hrie-
chom všedným a podľa toho si počínaj. 

3. Ak nevieš, či si sľúbil voľačo navždy 
alebo iba na čas a ak si sľub za istý čas 
plnil, nie si naďalej viazaný. 

Ak má kto ťažkosť v tejto veci (so sku-
točnými sľubami), nech sa poradí s mú-
drym spovedníkom. Ten mu ich alebo 
zmení na iné dobré skutky, alebo ho cel-
kom zbaví všetkého záväzku; musí však 
spovedníkovi všetko úprimne a celkom vy-
svetliť. 
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19. Svätá omša v nedeľu a vo sviatok. 
Každý katolík je povinný pod ťažkým 

hriechom byť na obeti sv. omše každú ne-
deľu a na tieto sviatky: 

i. Narodenie Krista Pána. z. Nový rok. 3. Zjavenie 
Pána (é. jan.). Tri krále. 4. Nanebevstúpenie Pána. 5. Bo-
žie Telo. 6. Nepoškvrnené Počatie P. Márie. 7. Nanebe-
vzatie P, Márie. 8. Sv. Petra a Pavla. 9. Všetkých Svä-
tých. 

Tejto povinnosti možno zadosťučiniť a j 
tichou sv. omšou. Kto nemôže byť na sv. 
omši, alebo je mu to veľmi ťažké, nie je 
viazaný týmto prikázaním. Tak je to pri 
každom cirkevnom prikázaní, lebo katolí-
cka cirkev nie je macochou, ale dobrou a 
rozumnou matkou. Kto teda pre chorobu 
alebo z inej vážnej príčiny nemohol ísť na 
sv. omšu, nech sa z toho nespcvedá, lebo sa 
hriechu nedopustil. Spovedajme sa iba z 
hriechov. Kto však zanedbal povinnú sv. 
omšu z nedbanlivosti alebo nevšímavosti, 
iste zhrešil a nech sa z toho spovedá ako 
z ťažkého hriechu. Vina je pravda iba vte-
dy ťažká, ak si bol pri tom ťažkého záVäz-
ku vedomý; niektorí ľudia nebývajú si to-
ho vedomí z nedostatku náboženského vzde-
lania. 

Ak neúčasť 11a povinnej sv. omši možno 
vyhovoriť iba čiastočne alebo nedostatočne, 
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dopúšťa sa človek ľahkého hriechu, lebo v 
tomto prípade nie je na príčine už len ne-
dbalosť alebo nevšímavosť, ale rozumný 
dôvod, nie však dosť vážny a dostatočný. 
Čo iní svedomití ľudia m a j ú za dostatočný 
a ospravedlňuj úci dôvod napr. veľmi zlé po-
časie, veľká vzdialenosť od kostola (asi 1 
bod. cesty) a podobné, možno za taký po-
kladať a podľa toho sa riadiť. 

Vlastná obeta sv. omše sa koná v nie-
koľkých chvíľach, keď kňaz premeňuje 
chlieb v Telo Krista Pána a víno v Jeho 
Krv. Ale cirkev žiada, aby sme boli prí-
tomní na celom obrade, na celej slávnosti 
a to od stupňovej modlitby, do evanjelia 
a po sv. pr i j ímaní do posledného evanjelia 
pod hriechom všedným, od počiatku Obe-
tovania až do prijatia tiajsv. Krvi pod hrie-
chom ťažkým. 

Kto neskoro prišiel ale bez vlastnej viny 
alebo bez toho, že by to predvídal, nezhre-
šil, má však podľa možností pri inej sv. 
omši doplniť, čo vynechal. Niekedy je to, 
pravda, nemožné alebo veľmi ťažké, vtedy 
nie je k tomu viazaný. Ak prišiel niekto 
na sv. omšu po pozdvihovaní, vtedy vlastne 
nebol prítomný pri obeti tejto sv. omše, ne-
pozostáva mu iné, ako zúčastniť sa, ak má 
na to možnosť, na inej celej sv. omši. 
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Čím pozornejšie sledujeme jednotlivé 
časti sv. omše, tým lepšie vyhovujeme úmy-
slom cirkvi. Pre ne jakú roztržitosť, hádam 
i dobrovoľnú, nestáva sa neplatným slyša-
nie sv. omše. Druhému cirkevnému priká-
zaniu zadosťučiníme, keď aspoň trocha po-
zornosti venujeme, alebo chceme venovať 
hlavným čiastkam sv. omše, n a j m ä pozdvi-
hovaniu. To platí hlavne pre nábožné a 
úzkostlivé duše, ktoré myslievajú, že pre 
samé roztržitosti nesplnily svoju nedeľnú 
povinnosť. Kto si pri sv. omši voľačo mo-
dlí a vedome a úmyselne sa pri nej neza-
oberá vecami, ktoré do kostola nepatria, 
iste vyhovuje úmyslu sv. cirkvi; nech teda 
zanechá pochybnosti. Taktiež n i jako nie je 
ustálené, na aký úmysel mali by sme obe-
tovať v nedeľu a vo sviatok sv. omšu, ako 
si to nábožné duše niekedy myslia. Stačí, že 
sme na sv. omši boli. (Ani to nie je predpí-
sané, aké modlitby sa máme pod sv. omšou 
modliť.) 

Či sme povinní v nedeľu a vo sviatok 
byť na kázni a na požehnaní? 

Požehnanie (litánie) a iné odpoludňaj-
šie a večerné pobožnosti sa nám odporúča-
jú, ale nepredpisujú. Čo sa týka kázne, tu 
platí: Kresťan katolík je iste povinný pod 
ťažkým hriechom zachovať si katolícku 
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vieru a upevňovať ju v sebe, n a j m ä v tejto 
dobe, keď žijeme ozaj v pohanskom ovzdu-
ší. To môže robiť rozličným spôsobom, a j 
náboženským čítaním a náboženskými roz-
hovormi, avšak obyčajný a hlavný pro-
striedok na to býva kázeň, a preto chodiť 
na kázeň je viac-menej pre každého kato-
líka, n a j m ä za našich časov, povinnosťou 
pod hriechom. Kázeň však možno nahradiť 
častým a vhodným náboženským čítaním, 
hlavne v nedeľu a vo sviatok. 

20. Služobná práca v nedeľu a vo sviatok. 
Sv. Cirkev nám zakazuje služobnú prá-

cu vždy, keď sme povinní v nedeľu a vo 
sviatok byť na sv. omši. Nedele a sviatky 
patria Bohu a nášmu odpočinku. Tento zá-
kaz sa však netýka prác nevyhnutne po-
trebných, ani takých, čo sa podľa všeobec-
ného zvyku robia a j v nedeľu a vo sviatok 
i u dobrých kresťanov. 

Kto v nedeľu a vo sviatok zbytočne ro-
bí služobnú prácu, iste hreší. Aby to bol 
hriech ťažký, bolo by treba značného, viac 
ako dvojhodinového znesvätenia nedele 
alebo sviatku, vyjmúc ak by azda i s krat-
šou prácou bolo spojené veľké pohoršenie. 
Ináč, ak niekto kratší čas robí služobnú prá-
cu, je to len všedný hriech. 
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21. O výchove dietok. 
Nielen dietky ma jú povinnosti proti ro-

dičom, ale i rodičia proti dietkam. Kto- ve-
dome zanedbáva výchovu dietok, n a j m ä 
náboženskú a mravnú, iste sa dopúšťa hrie-
chu. Sama nedbanlivosť môže byť všedný 
hriech. Kto sa však o riadnu výchovu svo-
jich dietok vôbec nestará a ponecháva diet-
kam všetko na vôľu, ťažko zhreší. 

Mravnú výchovu dietok nemožno odlú-
čiť od výchovy náboženskej, preto sú rodi-
čia a ich zástupcovia povinní pod ťažkým 
hriechom starať sa tiež o ich náboženskú 
výchovu. Táto výchova je však vážne o-
hrožená, áno, stáva sa nemožnou, ak rodi-
čia svoje dietky sverujú učiteľom never-
ctom, ktorí i v škole pracu jú proti kato-
líckej viere. Rodičia, ktorí svoje dietky ta-
kým vychovávateľom ponechávajú, ťažko 
hrešia.*) Preto sú povinní katolíci všemož-
ne sa starať o katolíckych učiteľov a o ka-
talícku školu. To platí predovšetkým vte-

*) Cirk. zákonník v kan. i j j ) . hovorí: „Nielen ro-
dičia a ich námestníci, aie a) domáci páni a krstní rodičia 
povinní sú starat sa, aby všetci, čo sú im poddaní, alebo 
sverení, nábožensky vynaučovaní a vychovávaní boli." 
A kan. JJ74- nariaduje: „katolícke dietky nech nechodia 
do nekatolíckej školy" . . . 

Porov. Sb. čas. let. č. z6, 27, 33, 34, 35, 40, so, 70, 
74. 75-
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dy, keď rodičia ponechávajú svoje dieťa 
v nekatolíckej škole, hoci by ho ľahko mo-
hli posielať do katolíckej školy. Tu prestá-
vajú všetky ohľady, lebo ide o d*ušu die-
ťaťa. 

Rodičia, ktorí svoje dietky z nábožen-
ského vyučovania odhlasujú, nielen ťažko 
hrešia, ale majú sa pokladať za verejných 
hriešnikov, okrem že by to robili z neuve-
dom e los ti. 

22. O volebnej povinnosti. 
Nesprávne súdia, ktorí tvrdia, že voleb-

ná povinnosť nepatrí do mravouky a do 
duchovného života. Náboženstvo a du-
chovné smýšľanie musí prenikať celý život 
kresťana katolíka, teda i jeho politickú 
činnosť, ináč by náboženstvo a duchovný 
život neboly na nič. Nepriatelia Cirkvi ší-
ria opačné názory, lebo sa boja vplyvu ná-
boženstva na politickú činnosť katolíckeho 
ľudu; vedia, že by u ľudu nič nevykonali, 
keby bol v tej veci uvedomelý. 

Keby ozaj mohla byť reč o voľbách do 
takého politického sboru, ktorý nemá vply-
vu na veci náboženské a cirkevné, zaväzo-
vala by volebná povinnosť vo svedomí iba 
ľahko a stačilo by akési nepohodlie, aby ju 
niekto mohol zanedbať. 
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Ale keď ide o voľby do takého sboru, 
ktorý bude mať alebo má vplyv na veci ná-
boženské a cirkevné, áno, bude o nich i 
rozhodovať, viaže volebná povinnosť pod 
ťažkým hriechom a neoslobodzuje od nej 
ani veľká nepohodlnosť. Tiež pod ťažkým 
hriechom sme povinní také osoby alebo 
strany voliť, od ktorých sa dá právom oča-
kávať, že sa u jmú katolíckej cirkvi, ak bu-
de ohrozovaná vo svojich právach. Všetky 
iné ohľady, ako napr. politické, sociálne 
alebo hospodárske, musí uvedomelý kre-
sťan podriadiť týmto večným záujmom, 
svojej cirkvi, lebo ináč nestojí mnoho ani 
on ani jeho viera. 

(Tu naozaj platí: „K t o nie je so mnou, je proti mne!" 
O tejto veci obšírnejšie sa dočítame v Sb. čas. let. č. 4, 6, 
29. 3°. 31' 39 atď.) 

23. Neposlušnosť a hlavatosť. 
Neposlušnosť mladých ľudí proti rodi-

čom, a vôbec proti predstaveným býva oby-
ča jne iba všedným hriechom, ak je vedo-
má. Ak ide však o vážne veci, v ktorých 
rodičia alebo ich zástupcovia m a j ú skutoč-
né právo rozkazovať, a keď neposlušnosť 
ohrožuje alebo životné šťastie dietok alebo 
blaho celej rodiny, vtedy je ťažkým hrie-
chom. 
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Čo sa týka povolania, rodičia majú síce 
právo i povinnosť dietkam radiť, ale nie 
ustaľovať im povolanie alebo ich do neho 
nútiť, tým menej ich odvracať od povola-
nia ináč poctivého, azda a j vznešeného, ako 
je stav kňazský a rehoľný. (Porov. Sb. čas. 
let. č. 19.) 

Podobne ako o neposlušnosti, treba sú-
diť a j o neúctivostiach proti rodičom, kto-
rých sa mladi ľudia ľahko dopúšťajú z 
hlavatosti alebo vzdorovitosti a dráždivosti. 
Na jmä dievčatá bývaj ú v istých rokoch 
veľmi citlivé a hlavaté. Také chyby oby-
čajne nebývajú ťažko hriešne. Na jmä u 
ľudí ináč náboženských možno ich obyčaj-
ne pokladať za všedný hriech, a j keď sa 
stály vedome. No veľká alebo surová ne-
úctivosť a nepoddajnosť proti rodičom je 
ťažký hriech, na jmä keď sa stala pri jas-
nom vedomí. 

Hoci možno ne jako vyhovoriť vzdoro-
vitosť mladých ľudí, jednako sa nemá po-
kladať za vec malú a preto je potrebné, 
aby sa mladí ľudia v tejto veci usilovne 
premáhali a často si pripomínali, že Boh 
ich bude v ďalšom živote požehnávať tou 

• mierou, akou si vážili svojich rodičov. 
Samostatné dietky nie sú už povinné 

poslúchať rodičov tak, ako za mladi a ro-
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z umní rodičia to od nich ani nežiadajú, ale 
vo svedomí sú vždy viazané preukazovať 
rodičom povinnú úctu a povďiačnosť. 

24. Pohreb spaľovaním. 
Spaľovanie ľudských mŕtvol je pohan-

ský zvyk. Kresťania svojich zomrelých 
pochovávajú po príklade Krista Pána, kto-
rého telo bolo položené do hrobu. Táto o-
byčaj zavládla u všetkých kresťanských 
národov. Nepriatelia Boží v najnovšej dobe 
usilujú sa odkresťančiť, čiže zlaicizovať ce-
lý ľudský život, od kolísky až po hrob. 
Preto rozširujú a j spaľovanie. Predkladajú 
iné dôvody, ale vlastná príčina je: snaha 
zbaviť pohreb náboženského rázu a spále-
ním prejaviť myšlienku, že smrťou už sa 
všetko končí. 

Preto Cirkev pod ťažkým hriechom za-
kazuje veriacim takto sa dať pochovávať. 
Kto sa chce dať spáliť a platí si na kremá-
ciu, nemôže dostať sviatočného rozhreše-
nia, kým to nezanechá. Zomrelý, ktorý' má 
pohreb spálením preto, lebo si to sám žia-
dal, nesmie sa cirkevne pochovať. Ak si to 
nežiadal, ale príbuzní tak urobili, smie 
kňaz urobiť pokropenie, ale ťažká vina ne-
poslušnosti padá na príbuzných. Veriaci 
katolík sa nezúčastňuje na pohrebe spále-
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ním, vyjmúc ak by bo k tomu vážne prí-
činy nútily. Krematóriu sa vyhýba. 

(Porov. Sb. čas. let. č. 49.) 

25. Hnevlivosť a netrpezlivosť. 
Kto cíti v sebe hnutia hnevu alebo ne-

trpezlivosti, ale im odporuje, premáha ich 
a usiluje sa ich udusiť, nezhreší, hoci by 
iní hádam a j spozorovali, že to v ňom až 
vrie; tým sa cvičí v čnosti miernosti a tr-
pezlivosti. Kto však podľahne náruživosti 
hnevu alebo netrpezlivosti a dá sa strhnúť, 
obyčajne sa dopúšťa ľahkého hriechu. Ná-
božní ľudia málokedy sa da jú hnevom na-
toľko strhnúť, žeby sa dopustili ťažkého 
hriechu. 

Keď však je naozaj vážna príčina na-
hnevať sa a prejav hnevu je primeraný 
príčine, taký hnev nie je hriešny. Len ten 
zhreší, kto bez poriadku povoľuje náruži-
vosti hnevu. Naša netrpezlivosť a hnevli-
vosť obyčajne býva nezriadená a súvisí s 
neumŕtvenou sebaláskou; ani pobožní ne-
bývajú bez nej . 

Z hnevlivosti a netrpezlivosti môžu po-
vstať iné hriechy, napr. neláskavosť k 
bližnému, utrhanie na cti, ohováranie, ne-
návisť. Tieto môžu byť i ťažkými hriecha-
mi. Preto sa máme usilovať, aby sme sa 
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uspokojili a ovládali pri návale hnevlivosti 
a predovšetkým odstránili zo srdca všetku 
trpkosť proti bližnému, hneď ako sa nám 
myseľ trocha uspokojí. 

26. Závisť a žiarlivosť. 
O tejto necnosti platí skoro to isté, čo 

o hnevlivosti a netrpezlivosti. Ak neprivo-
líme citu závisti alebo žiarlivosti, ktorý nám 
povstáva v srdci, nie je to hriechom, iba 
znakom, že sme ešte nedosiahli kresťanskú 
dokonalosť. 

Kto však povolí citu závisti alebo žiar-
livosti, dopúšťa sa len všedného hriechu. 
Také všedné hriechy sú však veľmi škodli-
vé, lebo z nich pochádza mnoho ďalších 
všedných hriechov, niekedy i ťažkých, 
zvlášť proti láske k bližnému a proti 8. prí-
kazu; to sa často prihodí a j u nábožných 
ľudí. Preto musíme usilovne premáhať zá-
visť a žiarlivosť. Veľmi ľahký prostriedok 
je, pomodliť sa Zdravas za toho, proti ko-
mu sa nám v srdci budí závisť alebo dobre 
mu žičiť, kedykoľvek pocítime toto nešľa-
chetné hnutie. 

27. Odpor, nenávisť a nepriatefstvo. 
Odpor proti niekomu a nenávisť nie je 

to isté; zvlášť pri nábožných ľuďoch treba 
robiť v tom rozdiel. 
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Odpor (antipatia) je skôr v cite, nená-
visť však je hlavne vo vôli. Odpor, keď mu 
neprivolíme, môže byť celkom bez hriechu 
tak isto, ako nával hnevu alebo cit žiarli-
vosti. Môže sa však stať hriechom, a to oby-
čajne len ľahkým, keď sa takému odporu 
ponechávame. Skutočná nenávisť, t. j . keď 
s rozvahou a celkom vedome, teda nielen 
vo chvíľkovom pobúrení žičíme bližnému 
zlé a chceme mu škodiť, je ťažký hriech, 
ako to Kristus Pán celkom jasne hovorí v 
kázni na hore a na iných miestach evan-
jelia. 

Hoci dobrovoľný odpor je len všedný 
hriech, predsa neslobodno to na ľahko brať. 
Odpor a žiarlivosť sú hriechy, z ktorých sa 
roja i u nábožných ľudí celé kŕdle pokle-
skov proti láske a spravodlivosti. Kto sa 
nedá ovládať odporom alebo žiarlivosťou, 
toho môžeme pokladať za dokonalého kre-
sťana; nad kým však víťazia tieto náklon-
nosti, ten je ešte ďaleko od dokonalosti a 
má sa začo hanbiť a uponižiť. 

Je celkom prirodzené, že ľahko pocíti-
me odpor proti niektorému bližnému. Keď 
sa s ľuďmi stýkame, môžeme si ľahko so-
staviť soznam tých, ktorí sú nám milí, ľa-
hostajní alebo odporní. Ako ľahko sa dáme 
ovládať náklonnosťami k ľuďom milým a 
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odporu proti nemilým! U príjemných si vší-
mame len stránky jasné, u odporných zas 
len tmavé, ľahostajných si vôbec nevšíma-
me. Odtiaľ sú toľké chyby a poklesky proti 
láske a spravodlivosti tak v úsudku ako a j 
v reči a v skutkoch. 

Preto je tak vážne, aby sa nábožné du-
še nedaly ovládať odporom a zvlášť, aby 
obozretne obcovalv s osobami im protiv-
nými. Dobre je pomodliť sa za takú osobu 
alebo v duchu je j dobre žičiť, kedykoľvek 
spozorujeme, že sa v nás budí odpor proti 
nej . 

Z odporu ľahko sa rodí a j nepriateľ-
stvo, ktoré keď dlhšie trvá, s tupňuje sa v 
nenávisť, a tú nemožno nepokladať za ťaž-
ký hriech. Keď sme sa s niekým pohnevali, 
smierme sa a vyrovnajme čo najskôr. Ča-
sto stačí dať najavo, že sa už nehneváme, 
že to ľutujeme a radi odpúšťame, potom 
už si tak počíname, ako keby sa nič nebolo 
stalo. 

Keď chceš poznať, či sa tvoj odpor ne-
zmenil na nenávisť — či nie je teda ťažkým 
hriechom, skús úprimne sa pomodliť za 
svojho protivníka a v duchu mu dobre ži-
čiť, čo ti to a j ne jde ľahko. Ak to vládzeš 
vykonať, buď spokojný, nezhrešil si ťažko. 
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28. Nemiernosť. 
Nábožným ľuďom netreba veľa hovoriť 

o nemiernosti. Ak sa j e j dopustia vedome, 
alebo keď to predvídali, býva všedným 
hriechom. Keď to nepredvídali, alebo neve-
dome prestúpili miernosť, nemajú hriechu. 

U mnohých nábožných duší nemiernosť 
je len škrupľom (vrtochom). Toľko zjedli, 
koľko a j iní, ale ich to azda tlačí v žalúd-
ku, cítia sa veľmi preplnení a preto myslia, 
že prestúpili miernosť. To nie je nemier-
nosť, lebo také obťaženie žalúdka často po-
chádza z toho, že je žalúdok slabý. 

Pitím však skôr sa možno dopustiť ne-
miernosti, ako jedlom. Nemiernosť, ktorá 
pripraví človeka o slobodné (úplné) užíva-
nie rozumu, je ťažký hriech. 

Osoby Bohu posvätené, ako kňazi, re-
hoľníci, môžu pre veľké pohoršenie i men-
šou nemiernosťou ťažko zhrešiť. Svetskí 
(menšou nemiernosťou) tak ťažko nezhre-
šia. 

Práve za našich časov je veľmi potreb-
ný dobrý príklad nábožných duší v striezli-
vosti. Keď sa celkom zriekajú opojných 
nápojov, robia veľmi dobrý a sociálne osož-
ný skutok. (Porov. Sb. čas. let. č. 44.) 
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29. Pôsty. 
Treba robiť rozdiel medzi zdržovaním 

sa mäsitých pokrmov a medzi pravým o-
zaj stným pôstom. Novy cirkevnýr zákon-
ník tu veľmi uľavil i zdržovanie sa od mä-
sitého pokrmu i pôst. Podrobnejšie pred-
pisy o pôste ustanovuje pôstny poriadok, 
ktorý ná jdeme na konci tohoto článku. Vše-
obecne však platia tieto zásady: 

1. Kto nemôže zachovávať cirkevné pred-
pisy o pôste alebo len veľmi ťažko, nie je 
nimi viazaný. Tu môžeme to isté povedať, 
čo o sv. omši v nedeľu >a vo sviatok, že sv. 
Cirkev nežiada nič nemožného od svojich 
veriacich, lebo je dobrotivou matkou. 

2. Kto zabudol, že sú ten deň zakázané 
mäsité pokrmy a požíval ich, nezhrešil. 
(Keď niekto len pri jedení mäsitého pokr-
mu sa spamätal, že je piatok, ak sa má z 
čoho najesť, nemá ďalej jesť z mäsitého 
pokrmu, ak nemá, môže jesť ďalej.) 

3. Kto si v pôstne dni nemôže bez znač-
ne j ťažkosti zaobstarať pôstne jedlá, mô-
že jesť mäsité. 

4. Pre cestujúcich neplatí zákaz mäsi-
tých jedál, ale nábožní katolíci neupotrebú-
va jú túto výhodu. 

5. Chorľaví a chorí môžu jesť mäsité 
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pokrmy, zvlášť keď to lekár predpisuje a-lebo odporúča. 
6. Masťou vždy slobodno pripravovať 

pokrmy, a tiež jesť masťou niatrený chlieb. 
7. Tiež nie je rozkázané postiť slabým, 

chorľavým a chorým, ani ťažko pracujú-
cim, ani tým, ktorí m a j ú len zriedka záživ-
nú stravu. 

8. Pôst prísny v našich krajoch sa tak 
rozumie, že mimo riadneho nasýtenia sa na 
poludnie, raňajky a večera, sú menšie, ako 
obyčajne; dopoludnia a popoludní sa nič 
neje. Na olovrant možno pripustiť troška 
kávy (čiernej) alebo čaju s nepatrným zá-
kuskom. Večera sa môže s obedom zame-
niť. 

9. Kto je povinný postiť sa a poruší to 
v male j miere, dopúšťa sa len všedného 
hriechu. Len vtedy by ťažko zhrešil, keby 
bez akejkoľvek príčiny, vedome vôbec ne-
dbal na pôst (t. j. nasýtil sa denne a j viac-
krát' ako raz). Preto nábožné a svedomité 
duše nemusia sa hať hriechu, keď pri ú-
primnej vôli zachovať pôst, požijú hádam 
a j o niečo viac. 

10. Hoci často treba varovať mladých, 
(ešte nevyvinutých) horlivcov pred neroz-
umným pôstom, predsa je isté, že bez mŕt-
venia a bez stáleho ovládania sa v jedle 
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nikto si nemôže myslieť, že naozaj vedie 
duch. život. Kto je v jedle prieberčivý a 
priveľmi má rád dobrú kuchyňu, ťažko si 
nadobudne pravé čnosti. (Porov. Sb. čas. 
let. č. 97—98.) 

P Ô S T N Y P O R I A D O K . 

Na základe osobitného dovolenia sv. Stolice na území 
Slovenskej republiky pôstny poriadok je takto upravený: 

I. Zdržovať sa mäsitého pokrmu je prikázané: 

1. Každý piatok, ak naň nepripadne prikázaný svia-
tok alebo sviatok Očisťovania, Zvestovania, Narodenia P. 
Márie, sv. Cyrila a Metoda, sv. Štefana prvomučeníka, sv. 
Silvestra (31. decembra), taktiež deň j . mája a 14. marca. 

2. Bielu sobotu do poludňajšej 12. hod. 
Zákon zdržovania sa mäsitého pokrmu povinní sú 

zachovať všetci, ktorí siedmy rok života doplnili. 
Vo všetky dni zdržovania sa mäsitého pokrmu ku 

zhotoveniu jedál dovolené je použil masti (tuku, omasty) 
akéhokoľvek zvieraťa; zakazuje sa však polievka z mäsa. 

II. Nie sú viazaní zákonom v piatok nepožívať mä-
sitého pokrmu: 

1. Jednotlivé miesta, kedykoľvek sa tam jarmok alebo 
slávnosti či už cirkevné, či svetské pri veľkej účasti ľudu 
odbavujú; to isté platí aj pre hostiny usporiadané z prí-
ležitosti pohrebu. Na Slovensku prestáva zákaz aj v deň 
Patróna alebo posviacky chrámu tam, kde sa tento dtri 
odbavujú aj vonkajšie slávnosti pri veľkej účasti ľudu. 

2. Jednotliví veriaci (vyjmúc na Veľký piatok): 

a) úradníci, robotníci vo fabrikách, baniach, kame-
ňolomoch, v horách (lesoch), títo poslední vtedy, keď 
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neobedujú doma; robotníci na poliach v čas svážania a 
mlatby, robotníci na železniciach a lodiach, aj tí, ktorí 
na riekach drevo spúšťajú; 

b) strážnici verejného poriadku, finanční strážnici, 
strážcovia väzňov, taktiež civilní policajní strážcovia i so 
svojimi rodinami; 

c) osoby službou pri železniciach, električných cestách, 
automobiloch, lodiach zamestnané; 

d) ktorí v kúpeľoch hľadajú ozdravenie i s rodinami 
a služobníctvom; 

e) cestujúci, a to nielen vtedy, keď sa musia stravovať 
v jedálnych vozňoch, v staničných a loďných alebo akých-
koľvek hostincoch, ale aj vtedy, keď jedlá so sebou nesú; 

f) svetskí ľudia, ktorí sú nútení v hostincoch sa stra-
vovať, alebo z hostincov a iných súkromných domov si 
jedlo zadovažovať; hostinskí a ich rodiny; 

g) ktorí zdržujú alebo stravujú sa u takých rodín, 
kde pôstne jedlá sa nepredkladajú; 

h) rodiny, v ktorých aspoň jeden člen už je dispen-
zovaný, alebo u ktorých sa stravujú vojaci; 

i) všetci, ktorí jedia mimo domu alebo jedlo z domu 
riadne so sebou prinášajú. 

Chudobní, ktorí žijú z milosrdenstva iných, tak po-
dobne chorí a rekonvalescenti (zotavujúci sa po chorobe) 
môžu mäso každodenne zjesť a nie sú viazaní zákonom 
pôstu. 

III . Pôst spolu so zdržovaním sa mäsitého pokrmu 
(t. j. prísny pôst), je predpísaný len j dni v roku, a to: 

i. Na Popolečnú stredu, z. na Veľký piatok, 3. na 
Vigíliu Narodenia Pána (deň štedrej večery). 

Zákonom pôstu viazaní sú všetci po doplnení zi. ro-
ku až do započatého 60. roku. (Can. 1254, § 2.) 

Ktorí zákonom pôstu z akejkoľvek príčiny nie sú 
viazaní, môžu aj v deň zákazu požívať mäsité pokrmy, 
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ak je v ten deň dišpenz od zákazu, toľkokrád mäso jesť, 
koľkokrád jedia. 

Odporúča sa veriacim, aby pôst aspoň v obyčajné 
dni Velkého pôstu a v piatky, "stvoro suchých dní (kan-
try) zachovávali (teda neviaže pod t archou hriechu). 

Pri udelení týchto uľav, svätý Otec upozornil ve-
riacich, aby obdržané úľavy inými pobožnými skutkami, 
predovšetkým almužnou nahradil sa usilovali. (Podľa 
cirk. trnavského č. 2. 1933.) 

30. Moderný pôst. 
Naši otcovia sa horlivo postievali. V tom 

ich už naše pokolenie zaiste nedosiahne, 
ale i sama Cirkev sv. obmedzila a obľahči-
la pôst pre terajšie pokolenie veľmi značne. 
Preto sa usilujme iným moderným pôstom 
vyniknúť a zachovávať ho tak svedomite a 
prísne, ako naši predkovia cirkevné pôsty . . 
Pod moderným pôstom rozumieme: neku-
povať a nečítať noviny (časopisy a iné spi-
sy), ktoré nie sú výslovne katolícke, čo by 
boly a j na jzauj ímavejš ie a najpríťažlivej-
šie. V tejto veci väčšina katolíkov u nás ne-
má vyvinutého svedomia a vôbec nepozna-
jú v tejto veci sebazaprenia. Skôr zadržia 
ešte iné pôsty, ale na tento moderný pôst 
nevedia sa n i jako odhodlať. Čítajú pokro-
kárske a liberálne (tzv. bezťarebné) noviny, 
vydávajú za ne hromadu peňazí a tak napo-
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máhajú nepriateľov sv. Cirkvi v našej 
kraj ine. 

Keby u nás všetci katolíci pochopili vý-
znam tohoto moderného pôstu, naše katol. 
noviny stály by sa prvými a najsilnejšími 
medzi všetkými. Pomocou takýchto novín 
by katolíci tvorili a j verejnú mienku a na-
ša republika by bola ozaj kresťanskou. 

Z toho vidieť, aký významný je tento 
moderný pôst, veď na ňom spočíva blaho 
nášho národa. Veľmi potrebné je teda, aby 
nábožné duše šírily porozumenie pre mo-
derný pôst a prebúdzaly ospalé svedomia 
katolíkov. To patrí tiež k duch. životu (a 
je prvotriedna katolícka a apoštolská čin-
nosť). 

31. Poznámky k 6. a 9. prikázaniu. 
Tieto prikázania robia mnoho nepokoja 

a úzkosti niektorým nábožným ľuďom, le-
bo nemajú pravého poznania o veci. Nie-
koľko rozumných poznámok zaženie ne-
jednu pochybnosť. 

1. Predovšetkým treba poznamenať, že 
pohlavný život sám v sebe nie je nič zlého 
ani hriešneho. Len jeho zneužívanie čiže 
nezriadenosť pohlavného života je hriech. 
Pohlavný život dal Boh na osoh ľudskému 
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pokoleniu; 6. a 9. prikázanie má len brániť, 
aby sa nezneužíval na škodu a na záhubu 
ľudstva. Tak treba súdiť o tom každému, i 
nábožným ľuďom. 

2. Ani všetky hriechy proti 6. a 9. prí-
kazu nie sú ťažké, ako to niektorí mýlne 
myslia. 

Abv sme mali o tejto veci správny úsu-
dok, uvádzam tu jednoduché pravidlá pre 
ľudí slobodného stavu: 

a) Kto myslí na pohlavné veci, hovorí 
alebo číta o nich, kto je nútený pozerať sa 
alebo dotýkať vecí, čo smerujú k pohlav-
nému životu, ale má na to vážne príčiny, 
nedopúšťa sa hriechu. 

Preto je napr. dovolené a bez hriechu 
to, čo je naozaj potrebné k čisteniu tela, či 
u seba, či u iných našej starosti sverených. 
dokiaľ niet pritom iných úmyslov, ako roz-
umných a vážnych. Avšak vždy treba si 
počínať obozretne, no, nie úzkostlivo. Úz-
kostlivosť škodí, lebo často len dráždi a 
zväčšuje pokušenie. Tu stačí rozumná a 
svedomitá obozretnosť. 

b) Keď niet takých rozumných a váž-
nych príčin a jednako si dovolíme na také 
veci myslieť, o nich hovoriť, čítať, pozerať 
a pod. len z ľahostajnosti alebo zo zveda-
vosti, je to obyčajne všedný hriech, hoci 
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dosť nebezpečný. Lebo kto si z takých hrie-
chov nič nerobí, veľmi ľahko ťažko zhreší. 
Hovoríme, že je to obyčajne ľahký hriech, 
ale ak tým niekoho veľmi pohoršil, môže 
to byť ťažký hriech. 

c) Keď také myšlienky, predstavy, slo-
vá, pohľady, čítania alebo úkony (dotyky) 
človeka vyrušia, keď povstane z takých my-
šlienok, predstáv, slov, pohľadov, čítania 
alebo úkonov telesné rozrušenie, a patričný 
má úmysel také niečo vyvolať alebo sa v 
tom kochať, zhreší ťažko, pravda, ak je to 
vedomé a dobrovoľné. K ťažkému hriechu 
treba — ako známo — úplné vedomie a ú-
plný súhlas. 

Keď telesné hnutia vzniknú proti našej 
vôli, nie sú hriešne a najlepšie je vôbec si 
ich nevšímať, keď by náhodou povstalv pri 
rozumnom počínaní. Nedokonalý súhlas 
alebo ťarbavé odporovanie môže byť len 
všedným hriechom. 

3. Nábožným ľuďom nemožno dosť od-
porúčať, aby v pokušení proti sv. čistote 0-
stali spokojní. Úzkostlivosťou a strachom 
často si narobia nové a prudkejšie poku-
šenia. Čo by a j celé peklo povstalo proti 
nám a hnusnými obrazmi rozbúrilo našu 
smyselnosť, neuškodí to našej duši, ak osta-
neme spokojní a nechceme sa dobrovoľne 
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podať hriešnym veciam. Kto nechce, ne-
zhreší, ani keby ho to neviem ako vábilo . . . 

32. Ďalšie poznámky k 6. a 9. prikázaniu. 
4. Keď niekomu príde na um nejaká 

neslušná myšlienka alebo predstava, oby-
čajne stačí, keď sa usiluje myslieť na iné 
veci. Ak sa nám nepodarí zaraz na niečo 
iné myslieť a neslušná predstava sa bezoči-
vo vtiera, znepokojujeme sa. Už tým cvi-
číme sa v čnosti sv. čistoty, že sa usiluje-
me zaraz myslieť na niečo iného a oslobo-
diť sa od takých predstáv. 

Pri prudkom a veľmi vábivom pokuše-
ní nestačí, pravda, len zaraz myslieť na 
niečo iného, ale treba sa modliť, obrátiť 
myseľ na Boha a na nadprirodzené veci. 
Pri silnom pokušení je modlitba potrebná, 
aby sme si vyprosili sily a odvahy zvíťaziť 
nad pokušením. Ako sa máme vtedy mo-
dliť, to závisí od stupňa nášho duchovné-
ho života. Najlepšie je vzbudzovať odda-
nosť k P. Ježišovi, prosiť o pomoc Pannu 
Máriu, rozpamätať sa na smrť, na večné 
múky, na sv. pri j ímanie a pod. Krátke 
vzdychy sú v pokušení lepšie, ako dl é mo-
dlitby. ' 

5. Keď niekto nedbalo zaháňa neslušné 
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myšlienky, alebo im dobrovoľne a zbytočne 
povoľuje, zhreší, ako sme povedali, len ľah-
ko, ak nemá pritom úmyslu hovieť pohlav-
ným žiadostiam alebo ak nepovstáva z toho 
pohlavné vzrušenie. Keď však povstáva, to 
je potom posledným znakom, aby zaraz od-
poroval takým myšlienkam, lebo by to už 
bolo ťažko rozoznať od ťažkého hriechu 
a bolo by treba predpokladať, že takto po-
kúšaný súhlasil s tými žiadosťami. Kto sa 
však aspoň pri tom ostatnom znaku zba-
dá a začne bojovať proti zlým predstavám, 
môže byť istý, že svojou ťarbavosťou ťažko 
nezhrešil. 

6. Aby sme sa vo sv. čistote upevnili, 
nič tak neosoží, ako na úzde mať myšlienky 
a pohľady. Je to veľmi jednoduchá vec, a 
kto s a v tom ustavične cvičí, dosť skoro sa 
stane čistým. 

Počínaj si takto: Keď sa zbadáš pri ne-
cudnej myšlienke alebo predstave, zaraz sa 
usiluj prejsť na iné myšlienky, ak nie je 
potrebné zaoberať sa tou myšlienkou. Keď 
zočíš vec, čo na teba smyselne pôsobí, od-
vráť spokojne svoj zrak, ak nie je potreb-
né na to hľadieť. 

(Porov. Sb. čas. let. 69, 84. Tiež knižky: „V búr-
kach mladosti", „Víno zo sod. viníc", „Čistý muž", naj-
mä „Tajomstvo šťastia". Vi d soznam na konci knižky.) 
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7. Slovíčko o známostiach. Známosti sú 
potrebné, lebo mladí ľudia musia sa po-
znať, či sa k sebe hodia, keď zamýšľajú 
vstúpiť do stavu manželského; ale sú ne-
bezpečné, preto treba veľkej obozretnosti. 

Aby známosti boly mravne dovolené, 
musia sa zakladať 1. na vzájomnom úmy-
sle vstúpiť do stavu manželského a 2. na 
oprávnenej nádeji, že sa tak dosť skoro 
stane. 

Pri návštevách treba veľkej obozretno-
sti a zdržanlivosti a akéhosi dozoru rodi-
čov, alebo ich zástupcov. Obyčajné známo-
sti nemajú dlho trvať, čím sú dlhšie, tým 
sú nebezpečnejšie. 

Ak niektorá z týchto podmienok chy-
buje, známosti sú hriešne. Z mravného sta-
noviska zvlášť treba odsúdiť známosti bez 
úmyslu vstúpiť do stavu manželského, kto-
ré sú dnes. žiaľbohu, na dennom poriadku. 

(Obšírnejšie poučenie nájdeme v Sb. čas. let. č. 54 a 
v knižočkách: Pravá cesta (pre mládencov) a Dobrá rada 
(pre dievčatá). Vydal Posol. O miešanom manželstve viď 
Sb. čas. let. č. 42 a knižočku „Nerob to".) 

33. Blízka príležitosť ku hriechu. 
Kto za hriechy naozaj ľutuje, chce sa 

chrániť nielen samý ch hriechov, ale a j blíz-
kej príležitosti ku nim. Čo je pre nás blíz-
kou príležitosťou, vieme zo skúsenosti vlast-
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nej a cudzej. Kto v polovici alebo aspoň 
vo väčšine prípadov, medzi istými okolno-
sťami zhrešil, pre toho sú tieto blízkou prí-
ležitosťou k hriechu a keď to od neho zá-
visí, povinný je vyhýbať sa týmto okolno-
stiam. Ak ide o ťažké hriechy, povinný je 
pod ťažkým hriechom chrániť sa tej blíz-
kej príležitosti. Keď sa j e j dobrovoľne vy-
staví, ťažko zhreší, a j keby sa ten hriech, 
ku ktorému sú tie okolnosti príležitosťou, 
nateraz ani nestal. 

Ale ak je niekto v blízkej príležitosti, 
ktorej nemôže vyhnúť, musí sa usilovať 
modlitbou a inými prostriedkami duchov-
ného života (na jmä častejšou sv. spoveďou 
a sv. prijímaním) zaistiť sa, aby neupadol 
a aby sa tá blí-ka príležitosť stala pre neho 
vzdialenou. Vo vzdialenej príležitosti ku 
hriechu sa viac-menej nachádzame všetci, 
kým žijeme tu na zemi. 

Blízkych príležitostí ku všedným hrie-
chom povinní sme chrániť sa pod všedným 
hriechom, t. j. nesmieme sa im vydávať 
zbytočne a dobrovoľne. 

34. Pravidlá pre manželský život. 
1. Hlavný cieľ stavu manželského je : 

zachovávať a vychovávať ľudské pokole-
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nie; vedľajším: vzájomná pomoc a uspoko-
jenie smyselnosti. Teda všetko, čo v man-
želskom obcovaní smeruje na tento dvo-
jaký cieľ, je nie len povolené, ale i záslužné, 
keď sa to robí zriadene (podľa vôle Božej), 
a v stave posväcujúcej milosti. 

2. Nezriadenosti, ktoré nevytvárajú hlav-
ný cieľ stavu manželského, sú medzi man-
želmi iba ľahkými hriechami. 

3. Nezriadenosti, ktoré tento hlavný cieľ 
vylučujú a znemožňujú, sú ťažkými hrie-
chami. Boh ustanovil stav manželský', aby 
sa ľudské pokolenie zachovalo a vychová-
valo a Kristus Pán ho povýšil na sviatosť, 
aby sa tak konal, ako sa svedčí a sväté u-
žíval na osoh sv. Cirkvi a j e j vznešenej ú-
lohy. Isté hriešne praktiky, aby sa obme-
dzoval počet dietok, musí katolícka Cirkev 
dôsledne odsudzovať, lebo tu nejde len o 
cirkevný zákon, ktorý' by azda v ťažkých 
okolnostiach neviazal, ale o zákon prírody 
a o zákon Boží, od ktorého nemožno dišpen-
zovať.*) 

4. Život v zárodku nikdy neslobodno 

*) Manželom a snúbencom odporúčajú sa nasledu-
júce spisy: Sb. čas. let. č. 53, 54 a 55. (Podlá pápežskej 
encykliky „Časti Connubii"); knižočku: Gatterer S. J . : 
„O pohlavnom živote" (vydala Katol. Jednota). 
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Zlúčiť. V zárodku zničiť život (ba a j vážne 
chcieť to urobiť) je smrteľným hriechom. 

(Porov. Sb. čas. let. č. 72. „Prečo sa nemôže dovoliť 
vražda nenarodenýchf") 

35. Civilné sobáše. 
Kto bol pokrstený a vychovaný v ka-

tolíckej Cirkvi, nemôže uzavrieť platné 
manželstvo, iba pred katolíckym kňazom. 
Toto pravidlo platí a j vtedy, keď niekto 
prestal byť katolíkom. Sobáše takých snú-
bencov, uzavreté len pred matrikárom ale-
bo na okresnom úrade, platia hádam pred 
štátom, ale neplatia pred Bohom! A keďže 
súdu Božiemu v hodinke smrti nikto ne-
ujde, musí všetkom snúbencom záležať 11a 
tom, aby ich manželstvo bolo platné a j 
pred Bohom, ináč im hrozí večné zatra-
tenie. 

Iba manželia, ktorí sú pred Bohom plat-
ne sosobášení, m a j ú právo na manželský 
život. Ľudia žijúci v neplatnom (len civil-
nom) manželstve, sú pred Bohom a pred 
Cirkvou verejnými hriešnikmi, a preto ne-
môžu dostať sviatostné rozhrešenie, kým 
neuzavrú platný sobáš pred katolíckym 
kňazom, alebo, ak by to nebolo možné, kým 
nezrušia svoj civilný sobáš a sa nerozídu. 
Do spovednice môžu prísť len na poradu, 
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* 

ako by si tú vec dali do poriadku. Tak hroz-
né následky majú civilné sobáše u katolí-
kov! Preto je to veľký skutok milosrden-
stva varovať mládež pred takýmito sobáš-
mi a civilne sosobášeným katolíkom zas 
pomáhať, aby si to čím skôr dali do poriad-
ku. Platne sosobášení manželia nemôžu 
platné manželstvo uzavrieť s iným, kým 
druhá stránka žije. 

36. Oblek. 
Nábožnýr duch musí ovládať celého člo-

veka i v obleku, inak nie je jeho nábožnosť 
pravá. A oblek ženy za našich dňov často 
vybočuje z hraníc kresťanskej skromnosti 
a cudnosti. Preto treba o ňom prehovoriť. 

Kedy je oblek hriešny ? 
1. Keď vážne škodí zdraviu. Prepiate 

šnurovanie, ľahký odev v chladnom poča-
sí, jedovaté kosmetické prostriedky, hádam 
i privysoké opätky a všetko, čo v obleku 
škodí zdraviu a duši. 

2. Keď viac stojí, ako to vačok znesie. 
Šatiť sa nad pomery je dnes častý zjav. 

Každá osoba chce byť dámou. Tak povstanú 
dlžoby, a v mnohých rodinách sa potom 
azda preto ani riadne nenajedia! Celá do-
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mácnosť trpí a zvady sú na dennom po-
riadku. 

3. Keď pôsobí rozvrat a neporiadok v ro-
dinách. 

Deti klamú a trápia rodičov, žena ne-
ustále útočí na muža, vnáša sa nepokoj do 
rodín, stálym „fintením" marí sa čas, zane-
dbáva sa výchova dietok a mnohé iné do-
máce povinnosti. 

4. Keď sa to deje hriešnymi úmyslami. 
Žena sa smie, ba i má sa v istej miere 

vkusne šatiť. To patrí k j e j povahe. Ak sa 
oblieka slušne, časové a podľa svojho spo-
ločenského postavenia, nie je to hriech, lebo 
to je rozumné. Keď však svojím oblekom 
chce vyniknúť, pozornosť budiť, parádiť sa. 
hovieť svojim márnivým chúťkam, to je už 
márnivosť, teda aspoň ľahký hriech. Ale, 
keď svojím oblekom chce svádzať na hriech 
a k smylným žiadostiam, vtedy sa už, prav-
da, ťažko prehreší. 

5. Keď oblek svádza k smyselnosti. 
Toto zasluhuje najviac pozornosti. Mo-

derné šatenie, ako sa vyvinulo v posled-
nej dobe a trvá podnes, je veru často ta-
ké. Dnešná móda pochádza z parížskych 
salónov, ktoré si mravné stanovisko nevší-
ma jú a skrze ne dostáva sa do akéhosi o-
troctva celý civilizovaný ženský svet. Vy-
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bočuje dvojakým smerom: neskromným až 
necudným odhaľovaním tela a priezračným 
odevom. Obidvoje svádza k smyselnosti a 
býva príčinou mnohých hriechov. Hoci-
ktorá ináč možno dobromyseľná, ale podľa 
neslušnej módy oblečená osoba ani len ne-
tuší. koľkým hriechom je príčinou u mla-
dých ľudí svojím ..moderným", prikrát-
kym, vystrihnutým a priezračným oblekom. 
Protestantský pedagóg F. V. Foerster takto 
súdi o veci: „Moderný človek dostáva sa 
ohľadom mravných názorov do otroctva 
polovičatého sveta a ani nevie o tom, ani 
to nechce vedieť. Preto netreba sa čudovať, 
že naše ženy a dievky nevedia už rozozná-
vať v otázke šatenia to, čo je cudné a sluš-
né, od najhrubších dvoj smyselnosti." 

Ťažko rozhodnúť, kde sú tu hranice me-
dzi ťažkým a všedným hriechom a čo tre-
ba nazvať veľmi a čo len menej hriešnym 
oblekom, šatením. 

Nábožné ženy a dievky nech si teda ne-
d a j ú diktovať od pohanského sveta a ani 
mýliť výmyslami krajčírov o tom, aíko sa 
m a j ú obliekať, ale nech sa tak obliekajú, 
ako to zodpovedá kresťanskej dôstojnosti. 
A hoci by sa preto hádam aj menej páči-
ly modernej spoločnosti, čo je na tom? (Len 
nech sa Bohu ľúbia!) Slušný oblek pripra-
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vuje cestu lepším mravom a šťastnejšej 
budúcnosti nášho národa. 

(Porov. Sb. čas. let. č. 20 a 41.) 

37. Kúpanie. 
Nikomu nebudeme brániť, aby sa kúpal. 

Naopak, odporúčame pravidelné kúpanie, 
nielen zo stanoviska zdravotného, ale a j 
z mravných príčin. No, kúpanie môže byť 
a j nebezpečné pre mravy a príležitosťou ku 
mnohým hriechom. To sa týka zvlášte spo-
ločného kúpania vo verejných kúpeľoch. 
Katolícka mravouka nepripúšťa spoločné 
kúpanie obojeho pohlavia. Pokladá to za 
pohoršlivé a pre väčšinu mladých ľudí za 
blízku príležitosť i ku hriechom smrteľným. 
Nech sa nikto nevyhovára lacnou frázou: 
„Čistým je všetko čisté". Nakoľko zhreší 
jednotlivec pri spoločnom kúpaní obojeho 

•pohlavia, závisí od okolností, ale je isté, že 
dáva pohoršenie. 

To isté platí o slnečných (pieskových) 
kúpeľoch. Spoločné kúpanie toho istého po-
hlavia nemá byť na verejných miestach, 
kde každému možno z blízka nazerať. Tre-
ba mať vždy patričný kúpači úbor. 
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38. Tanec. 
Tanec sám v sebe nie je ani zlý, ani do-

brý, avšak pre okolnosti, v akých sa dnes 
obyčajne tancuje, je duši nebezpečný a stá-
va sa príčinou mnohých hriechov. Mnohé 
„moderné" tance sú rovno nemravné a 
preto by sa nemalý pripustiť medzi pra-
vých kresťanov. V daktorých krajoch bi-
skupi niektoré tance výslovne zakázali. 
Keďže sa názvy a druhy tancov i tak usta-
vične menia, treba sa nám odvolávať na 
svedomie a na mravnú zrelosť kresťanov, 
aby neslušné tance netrpeli a keď ich ne-
môžu prekaziť, aby ich aspoň netancovali 
a celkom ich vypovedali zo svojej spoloč-
nosti. 

Tance sú ako uhor, šmykľavá ryba (an-
guilla, čik). Len čo ste ho chytili, už sa vám 
vyšmykne. Keď chcete ustáliť, aký tanec je 
hriešny a ktorý- je ťažkým hriechom, ne-
podarí sa vám to. Okolnosti sú veľmi roz-
ličné. Je to uhor, ba had. Často uštipne, 
niekedy a j smrteľne. Preto obozretnosti 
nech nezbýva. 

Toľko však možno všeobecne povedať, 
1. že duše túžiace po dokonalosti, musia byť 
k ra jne zdržanlivé čo do tanečných zábav, 
2. že tanečné miestnosti v baroch a kabare-
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toch vôbec sa nehodia pre kresťanov, 3. a 
že tancovať s kňazmi je a bude vždy veľ-
kvm pohoršením. (Viď „Filotea" str. 473, 
478.) 

39a. Divadlo, kino, romány. 
Divadlo, fi lm a beletria (krásna spisba), 

môžu zaiste veľmi napomáhať vzdelanie 
ľudstva a šľachetnú zábavu. Ale pritom 
treba dbať nielen na zákony umenia, ale 
a j na príkazy mravouky a viery. Teda i 
na tomto poli povinní sme odmietnuť všet-
ko, čo by ohrožovalo naše kresťanské mra-
vy alebo katolícku vieru, podľa výroku 
Spasiteľovho: „Čo pomôže človekovi, keby 
celý svet získal, ak by na svojej duši ško-
du "utrpel?" (Mat. 16,26.) Preto sú vždy 
vážne dôvody potrebné, aby sme smeli po-
zrieť pohoršlivé divadlo, smyselný f i lm 
alebo prečítať nejaký zlý román. Sama zá-
bava alebo zvedavosť, nie sú dostatočným 
dôvodom. A dôvody musia byť tým vážnej-
šie, čím nebezpečnejšie je umelecké dielo 
a čím slabší je kto v mravnosti alebo vo 
viere. 

Keď chce niekto ozaj duchovný život 
žiť a v ňom sa prehĺbiť, musí si v návšte-
vovaní divadiel, filmov, ako a j v čítaní ro-
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mánov isté hranice položiť, musí byť vý-
berčivý, ale a j skromný. Čím viac sa blí-
žime k Bohu, zdroju všetkej krásy, tým 
dôslednejšie sa odtrhávame od všetkého 
smyslového, od všetkého, čo nevedie pria-
mo k Bohu. Radosť a šťastie nachádzame 
iba v ívom. 

39b. Šport. 
Je lepší, ako tanec. O športe totiž mož-

no povedať, že je dobrý, nielen zo stano-
viska zdravotného, ale i z mravného. Preto 
šport odporúčame, n a j m ä mládeži, aby sa 
otužovala, aby neupadla do nerestí a aby 
sa ľahšie udržala v dobrom a napredovala 
v čnostiach. Na to všetko dopomáha (mier-
ny) šport. 

Avšak popri chvále treba vystríhať a j 
pred zneužívaním športu. Každú dobrú vec 
možno zneužiť, ale športovanie prechádza 
dnes už do takých vijstredností, že to roz-
umnejší ľudia pokladajú rovno za kultúrne 
nebezpečenstvo. Šport má dobré účinky, 
keď sa mierne upotrebúva, avšak škodí nie-
len jednotlivcom, ale a j celej ľudskej spo-
ločnosti, keď sa stane náruživosťou. 

Kresťanstvo blahodarne mierni športo-
vanie, aby sa v rozumnej miere užívalo a 
zostalo iba prostriedkom pre vyššie záuj-
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my. Šport teda nikdy nemá byť cieľom a 
tobôž jediným. Žijeme v dobe, keď je šport 
často len reklamou vypočítavosti po zisku 
bažiacich firiem. Pohanský kult tela má 
vraj nahradiť náboženstvo. Okrem toho 
moderný šport svojou nestydatou nahotou 
ohrozuje a j mravnosť národov. Toto vše-
tko sú výstrednosti, pred ktorými treba va-
rovať nielen zo stanoviska kresťanského, 
ale a j z čisto ľudského. 

Nezriadeno pokračuje a hriechu sa do-
púšťa, kto pre šport zanedbáva svoje po-
vinnosti, či už stavovské alebo kresťanské, 
kto si športom vedome podkopáva zdravie 
alebo život ľahkomyselne vystavuje nebez-
pečenstvu, kto pri športových pretekoch i-
ným zle praje , nenávisť k nim prechováva 
alebo ich poškodzuje. Preteky môžu byť 
blahodarnou spruliou ku športovým výko-
nom. nech sa však nezvrhnú na náruživé 
a bezohľadné boje. 

Ako treba odsúdiť, keď sa ženy a diev-
ky nemôžu uspokojiť so športom zodpove-
dajúcim ich povahe, a s iahajú vo svojej 
namyslenosti po výlučne mužskom športe, 
tak musí každý rozumný čitateľ protesto-
vať a j proti nezdravému zvelebovaniu 
športových výkonov a úspechov v dennej 
tlači, keď sa to v takej miere deje, ani čo 

73 



Rozoznávanie hriechov. Cl. 39b., 40. 

by šlo o najvážnejšie udalosti ľudskej spo-
ločnosti. Nad všetky šampionáty (víťaz-
stvá) medzinárodných športových pretekov 
treba si ceniť starostlivú opateru svedomi-
tých rodičov, ktorí vychovávajú mnoho-
členné rodiny a skrytú obetavosť hrdin-
ských duší, ktoré z lásky k bližnému preu-
kážu j ú veľké služby trpiacemu ľudstvu. 

40. Pravidlo o 7. a 8. prikázaní. 

Kto vedome a dobrovoľne veľmi škodí 
bližnému na maje tku alebo na cti (dobrom 
mene), dopúšťa sa ťažkého hriechu. Kto 
zaviní bližnému malú škodu alebo nevie, 
že mu veľmi škodí, dopúšťa sa len všed-
ného hriechu. 

I keby niekto v pomere k svojmu ma-
jetku urobenú škodu skoro ani nepocítil, 
také poškodenie predsa môže byť ťažkým 
hriechom. Ináč by maje tok nebol dosť 
chránený. Katolícka Cirkev vždy háj i la a 
h á j i nedotknuteľnosť vlastníckeho práva. 
Pred vojnou 30 korún ukradnúť zámožné-
mu človekovi, pokladalo sa za ťažký hriech. 
Túto sumu treba, pravda, prepočítal' na te-
rajšiu hodnotu peňazí. 

Sú nábožní ľudia, ktorí by bližnému 
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neodcudzili ani haliera, ale nerobia si nič 
zo škody, ktorú mu pôsobia, keď ľahko-
myseľne rozprávajú o jeho chybách. Ako 
ľahko možno bližnému utŕhaním na cti ťaž-
ko ublížiť. Mnohé duše nedbajú na to, ba 
hádam si to ani neuvedomia. 

Kto si neuvedomil, že tým bližnému veľ-
mi škodí, nespácha ťažký hriech, hoci by 
a j niečo povedal, čo by samosebou bolo ťaž-
kým hriechom. 

Kto zväčšuje chyby bližného alebo azda 
a j vymýšľa na neho chyby, ten osočuje (o-
čierňuje, na cti utŕha). Kto bez potreby 
hovorí o skutočných chybách bližného, ten 
ohovára; tým mu síce nekrivdí, ak sú chyby 
už známe, ale narušuje lásku. 

Preto je najlepšie, keď si nábožné duše 
osvoja zásadu: bez potreby nehovoriť o 
blížnom nič zlého. Kto je náchylný zby-
točne hovoriť o cudzích chybách, nech sa 
zvlášť usiluje nadobudnúť si pomaly tak 
citlivé svedomie, aby mu ťažko bolo hovo-
riť o cudzích chybách i keď treba a keby 
sa to mohlo stať a j bez hriechu. 

Riaďme sa vždy pravidlom: „Čo ne-
chceš, aby tebe iní robili, nerob im to ani 
ty!" 
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41. Komunizmus. 
Komunizmus je dvojaký: kresťanský a 

pohanský. Kresťanský hovorí: „Brat môj 
v Kristu, čo je moje, to je tvoje." Dáva. 
Pohanský však: „Súdruh, čo je tvoje, to je 
moje!" Berie. 

Kresťanský komunizmus zrodil sa z lá-
sky medzi prvými kresťanmi (Sk. apošt. 
4, 32.) a doteraz žije v reholiach katolíckej 
Cirkvi, pokiaľ zachovávajú rehoľnú chu-
dobu. To je duch Kristov. 

Pohanský komunizmus vznikol ako re-
akcia proti rovnako záhubnému kapitaliz-
mu a ohrozuje teraz ľudskú spoločnosť. 
Nekráča vôbec v šľapaj och Kristových, ale 
je čistým sebectvom nemajetných tried, 
ktoré stratily vieru vo večný život. 

Kresťanský komunizmus je evanjeliu-
movou radou: Kto ho môže pochopiť, nech 
pochopí. Pohanský komunizmus je hrie-
chom, lebo sa protiví siedmemu Božiemu 
prikázaniu. Preto podporovať snahy pohan-
ského komunizmu je rovnako hriechom. 

Ľudskú spoločnosť nezachráni komuniz-
mus, ale kresťanský solidarizmus, hlásaný 
encyklikami pápeža Leva XIII. Rerum no-
varum a Pia XI. Quadragesimo anno. 

(Porov. Sb. čas. let. č. ij, 2 1 , 28, 3 1 , 36 a 37. a sé-
ria letákov za „Svetlom", najmä č. 9, 13, ' 38, 43 atď.) 
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42. Zásady pre sociálne reformy. 
Prepotrebné sociálne reformy v smysle 

náuk Leva XIII. ustanovil Benedikt XV. 
tieto smernice: 

1. Tu na zemi nikto nebude dokonale 
blažený. Opravdivé, dokonalé a večné šťa-
stie je nám prichystané v nebesiach, ako 
odmena za čnostný život. Preto pri vše-
tkých našich počínaniach m a j m e pred oča-
mi večný život. 

2. Avšak namáhať sa o lepšie životné 
podmienky v tomto živote je dovolené, ba 
niekedy potrebné. 

3. Všeobecnému dobru nič väčšmi ne-
osoží, ako svornosť a solidarita všetkých 
stavov a tried ľudskej spoločnosti. Kresťan-
skou láskou a dohodou najlepšie sa vyrov-
návajú terajšie triedne spory. 

4. Násilenstvom a prevratmi nedá sa bo-
jovať za pravdu a právo. To sú zbrane, 
ktoré na konci zničia toho, kto nimi na-
rába. 

5. Všetci väčšmi dbajme o to, aby sme 
verne plnili svoje povinnosti, ako o to, aby 
sme uplatňovali svoje práva. 

6. Kapitalisti nech svoj pomer a povin-
nosti k robotníkom nemerajú podľa toho, 
čo je celkom nevyhnutné, ale podľa toho, 

77 



Rozoznávanie hriechov. Cl. 39b., 40. 

čo sa svedčí a patrí za terajších pomerov. 
K tomu sv. Otec zvlášť a dôrazne napomína 
bohatšie triedy, aby boly v najvyššej miere 
shovievaví, veľkodušní a štedrí podľa slov 
sv. Pavla k Timoteovi: „Boháčom tohoto 
sveta prikazuj, aby neboli vysokomyseľ-
ní. .. aby dobre činili.... aby radi udeľo-
vali ... a boli štedrí..." (Tím, 6, 17—18.) 

7. Robotníctvu sa nepomôže jednostran-
ným zlepšovaním hmotných prostriedkov, 
treba ho a j vychovávať podľa zásad kre-
sťanskej mravouky, aby si svedomite plni-
lo svoje povinnosti a aby bolo znášanlivé 
s inými občianskymi triedami 

8. Inteligencia má sa robotníctva zaujať, 
ochotne a správne ho poučovať a svojimi 
vedomosťami napomáhať k sociálnej re-
forme. 

9. Chudobná trieda má však tiež uvá-
žiť, že rozličnosť stavov je prirodzenou ve-
cou a opatera Božia to tak riadi pre dobro 
jednotlivcov a celej ľudskej spoločnosti. I 
keď si zlepšíme svoje postavenie, jednako 
vždy nám ostane dosť trampôt, ktoré mu-
síme znášať odovzdane a zmužile v náde-
j i na večnú odmenu. 

10. Duchovenstvo nech podľa možnosti 
usilovne študuje sociálne veci a všíma si 
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sociálne pohyby. Teraz i to patrí k jeho 
posvätnému úradu, lebo to súvisí so spá-
sou duší. Duchovní správcovia nech svedo-
mito poučujú ľudí o povinnostiach kresťan-
ského života, nech ich varu jú pred svod-
cami a nech im pomáhajú zlepšiť svoje po-
stavenie a stále nech im pr ipomínajú to, 
o čo sv. Cirkev prosí Boha: Aby sme tak u-
žívali časné dary, žeby sme pri tom večné 
neutratili. 

43. Almužna. 
Mnohí nábožní ľudia si myslia, že al-

mužnu dávať sa iba radí, že to nie je po-
vinnosť. A iní si zase myslia, že tejto po-
vinnosti už zadosť urobili, keď s času na 
čas podajú niečo žobrákovi, čo prosí o al-
mužnu. 

1. Kto netrpí núdzu a komu ešte a j zvy-
šuje, je vo svedomí viazaný dávať zo svo-
jich pr í jmov núdznym a trpiacim a pod-
porovať rozličné podniky, smerujúce ku 
sláve Božej a spáse duší. Bolo by to zaiste 
znakom veľkej krátkozrakosti, keby sme 
sa starali len o časné a hmotné potreby bliž-
ných a vôbec by sme sa nestarali o ich več-
nú blaženosť a duševné potreby. 

2. Treba uznať, že sa vždy ná jdu zá-
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možní ľudia, ktorí v plnej miere chápu 
tieto povinnosti a niekedy oveľa viac dá-
vajú, ako by sa mohlo od nich žiadať. No 
jednak ostáva pravdou, že boháči a zá-
možní túto povinnosť vo všeobecnosti za-
nedbávajú a že ich predbehujú ľudia, ktorí 
sotva čo majú . Vdovin groš dosiaľ nevy-
mrel. Keby zámožní dávali almužnu v ta-
kom pomere k svojmu majetku, ako kre-
sťania nemajetní, bolo by o našu chudobu 
a iné podniky hojne postarané. 

3. Katolícka mravouka rozoznáva okol-
nosti, v ktorých almužnu dávať je prísnou 
povinnosťou, od tých, v ktorých ju nemož-
no dávať. Všeobecne možno povedať, že 
každýj čo netrpí núdzu, je povinný dávať 
na zmiernenie biedy aspoň 3—5% svojich 
príjmov. Dnešná mimoriadna bieda vyža-
du je zaiste viac. Túto čiastku svojich prí j-
mov nech považuje každý za nedotknuteľ-
ný majetok Boží, z ktorého sa má pilno 
rozdávať na všelijaké potrebné ciele. Ve-
riaci Stredovek miloval „desiatky", ktoré 
podľa vzoru Starého zákona dával zo vše-
tkého Bohu a chudobe. Bolo by veľmi žia-
dúce, aby sme sa vrátili k „desiatkam" a 
považovali ich za povinné, kým sa dnešný 
ťažký hospodársky a sociálny rozvrat dô-
kladne neodstráni a nevyrieši. Aké sumy 
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by sa dostaly kresťanskej dobročinnosti, ke-
by si zámožní ľudia riadne uvedomili tieto 
svoje povinnosti oproti trpiacemu ľudstvu. 

4. Na cieľuprimerané rozdávanie almu-
žien medzi chudobnými najlepšie sa hodia 
diecezánske sväzy karity so svojimi far-
skými odbočkami. Tak iste a j iné cirkevné 
ustanovizne, ktorých cieľom je tiež sústav-
ne sa starať o biedu a núdzu trpiacich ľu-
dí. Takto sa almužna dostane naozaj chu-
dobným a biednym. 

5. Značnou čiastkou svojich milodarov 
mali by sme podporovať katolícke misie 
medzi pohanmi. Ohromné množstvo nesmr-
teľných duší hynie v zámorských krajoch, 
lebo niet dosť hmotných prostriedkov na 
zariadenie misijných staníc, kostolov, škôl 
a dobročinných ústavov. Aj výchova do-
morodého kňažstva v misijných krajoch 
vyžaduje veľké náklady, ktoré sa nedajú 
ináč získať, ako z milodarov dobrodincov. 

44. Tajomstvo. 
Ako ľahko porušujú a j nábožní ľudia, 

zvlášť ženy, sebe sverené tajomstvá! Pove-
dia ich dôverne svojim priateľkám, pravda 
zas ako tajomstvo a tak sa všetko dostane 
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na verejnosť. To iste nie je podľa kato-
líckej mravouky a preto i v tej veci po-
trebné je svedomie prebudiť. 

Okrem úradného tajomstva, ktorým je viazaný ten, 
komu je sverený nejaký úrad, treba rozoznávať tajom-
stvo slúbené a tajomstvo sverené. Keď mi niekto niečo 
povie a potom ma poprosí, aby som o tom ďalej neho-
voril a ja mu to sľúbim, to je tajomstvo sľúbené. Keď mi 
však niekto niečo sverí až potom, keď som mu prisľúbil, 
že o tom ďalej nebudem hovoriť, to je tajomstvo sverené. 

Sľúbené tajomstvo obyčajne viaže len 
pod ľahkým hriechom: sverené však ako 
tajomstvo v plnom smysle, pod ťažkým 
hriechom, pravda, ak ne jde len o malicher-
nú vec. Sverené tajomstvo sa vôbec nesmie 
vyjaviť, ani ďalej pod tajomstvom svero-
vať. Keď by to však malo byť na veľkú 
škodu tomu, kto ho sveril alebo tomu, ko-
mu bolo sverené, alebo ne jake j nevinnej 
osobe, alebo celej spoločnosti: natoľko je 
dovolené ho vyjaviť, nakoľko treba, aby sa 
predišlo škode. Nepokladá sa však za 
hriech, keď niekto sverí svoje tajomstvo 
múdrej a mlčanlivej osobe, len preto, aby 
mu dala potrebnú radu. (Ten však, čo radu 
dáva, viazaný je tiež tajomstvom, ktoré mu 
bolo takto sverené.) 

Aj listy patria k tajomstvu, preto ne-
slobodno otvárať alebo čítať cudzie listy 
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bez dovolenia toho, komu patria. Dopisni-
ce nepodliehajú tomuto mravnému záväz-
ku. Rodičia a vychovávatelia m a j ú právo 
otvárať a čítať listy svojich dietok, aby ich 
mohli tým lepšie vychovávať. 

45. Cigánstvo, luhanie. 
Cigániť (luhať) býva obyčajne všedným 

hriechom, ak vieme, že nehovoríme prav-
du. Keď niekto vie, že cigánstvom veľmi 
poškodí bližnému, či už na cti, či už na 
majetku, zhreší ťažko, tiež keď vie, že lu-
haním dáva veľké pohoršenie. 

Nikdy nemáme nepravdu hovoriť, ale 
nemusíme, ba niekedy ani nesmieme po-
vedať celú pravdu. Keď niekto povie čosi 
pravdivého, ale nie všetko, ako sa vlastne 
vec má a ostatné ponecháva na dovtípenie 
bližného, to je zamlčanie pravdy. Zamlča-
nie slobodno užívať len z vážnych príčin; 
inokedy neslobodno, lebo to by bol taký 
hriech, ako ozajstné luhanie. 

Luhať zo žartu, kde žart ľahko možno 
zbadať, nie je hriech, podobne a j výhovor-
ky, ktoré každý rozumný človek pokladá 
len za výhovorky. Napr. keď sa povie, že do-
máci pán nie je doma, každý vie, že teraz 
nepri j íma návštevy, hoci by a j doma bol. 
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46. Sedem hlavných hriechov. 
Z týchto hriechov netreba sa osobitne 

spytovať, ani ich vo sv. spovedi uvádzať. 
Sú skor prameňmi alebo koreňami hrie-
chov. Kto je taký pyšný, lenivý, žiarlivý 
atd'., že z pýchy, lenivosti a žiarlivosti atd'., 
prestupuje Božie alebo cirkevné prikázanie, 
u toho je pýcha, lenivosť, žiarlivosť a pod. 
hriechom. Ale taký hriech sa už vtedy vy-
javí, keď sa spovedáme z hriechov a prie-
stupkov, ktorých sme sa dopustili z pýchy, 
žiarlivosti, lenivosti a pod. 

47. Hriechy proti Duchu svätému. 
Hriech proti Duchu svätému, ako o 

ňom hovorí Kristus Pán v evanjeliume, je 
vlastne tvrdošijne odporovať jasným dôka-
zom náboženskej pravdy. Tak robili napr. 
farizeji , ktorí ani zázrakom Krista Pána 
nechceli veriť. Za našich časov sa ho do-
púšťa mnoho nevercov, ktorí, hoci sú dosť 
poučení o pravde katolíckej Cirkvi, predsa 
nechcú veriť z pýchy a zo vzdorovitosti. 

Nábožní, ale ešte neumŕtvení ľudia do-
púšťajú sa hriechu, o ktorom myslia, že 
je proti Duchu svätému, keď ľahkomyseľne 
pri volia k pokušeniu a spoliehajú sa na to, 
že sa z neho potom vyspovedajú. To je za-
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iste hriešna ľahkomyseľnosť, ale nie hriech 
proti Duchu svätému. Veď ani nie tak pre-
to hrešia, že sa opovážlivé spoliehajú na 
milosrdenstvo Božie, ako skôr preto, že sa 
im nezdá ťažkým z toho hriechu znovu sa 
vyspovedať. 

48. Do neba volajúce hriechy. 
Nábožní ľudia neupadajú tak ľahko do 

týchto hriechov; nezaškodí však a j o týchto 
niečo vedieť. Za našich časov k týmto hrie-
chom patria hlavne tieto: 

1. Hriech zámožných tried, ktorí neupo-
trebujú svoj maje tok na dobro chudobných 
vrstiev ľudskej spoločnosti, ale na to, aby 
viedli roztopašný a márnotratný život bez 
vážneho zamestnania. Žijú len sebe a svo-
jim chúťkam, pre bližného však nemajú 
srdca. 

2. Hriechy kapitalistov, ktorí bez ohľadu 
na siedme Božie prikázanie úžerníckym 
spôsobom a nemravnou špekuláciou umele 
zdražujú životné potreby, rozmnožujú svoj 
majetok a ohrožujú existenciu stredných 
stavov. 

3. Hriechy zamestnávateľov, ktorí si ro-
botníka nevážia viac, ako stroj alebo do-
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bytok a nechcú mu dať, čo potrebuje, aby 
mohol riadne vyživiť seba a svoju rodinu. 

4. Avšak i ten dopúšťa sa hriechu, čo 
do neba volá o pomstu a spravodlivosť, kto 
žije nad pomery a tým sa zadlžuje, penia-
ze vydáva na zbytočné veci, chudobným re-
meselníkom a obchodníkom však nechce 
zaplatiť dlhy. 

D O K O N A L Á Ľ Ú T O S Ť . 

49. Následky ťažkého hriechu. 
Každý povedomý' a rozumný kresťan 

má robiť rozdiel medzi ľahkým a ťažkým 
hriechom. Keď sa dopustil ľahkého hriechu, 
nestráca posväcujúcu milosť, ani keď by 
tých všedných hriechov veľa bolo. Keď sa 
však dopustil ťažkého hriechu, duša mu je 
zbavená posväcujúcej milosti, je v stave 
nemilosti a preto čokoľvek robí alebo azda 
i trpí v tomto stave, nemá ceny pre život 
večný. Ani keby zázraky robil a cety svet 
by obdivoval jeho činy, pred Bohom by to 
nič neznamenalo, ani pre večnosť by si tým 
nezískal nijakých zásluh. Sú to len prázd-
ne skutky. 

Sv. Pavol hlása túto náuku výrečnými 
slovami v 13. hlave I. listu ku Korinťanom: 
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„Čo by som hovoril jazykmi ľudskými i 
anjelskými a nemal by som lásky, bol by 
som ako zvučná meď a ako cvendžiaci cym-
bal. A čo by som mal proroctvo a poznal 
všetky tajomstvá a všetku vedomosť a čo 
by som mal všemožnú vieru, tak že by som 
hory prenášal a nemal by som lásky, nič 
nie som. A čo by som rozdal chudobným na 
pokrm všetok svoj maje tok a čo by som 
vydal svoje telo tak, aby som zhorel a ne-
mal by som lásky, nič mi neosoží." 

Toto si musíme dobre zapamätať, aby 
sme sa chránili ťažkého hriechu a iným 
súcitne pomáhali zbaviť sa ho. Koľko ne-
rozumných a úbohých ľudí žije okolo nás, 
ktorí v ťažkom hriechu prežívajú veľkú 
čiastku svojho zemského života, ba hádam 
i celý život a tak a j zomierajú! To sú stra-
tené existencie! Poučujme ich o následkoch 
ťažkého hriechu, aby sa smierili s P. Bo-
hom! 

50. Správny pochop. 
Dokonalá ľútosť j e prostriedok, ktorým 

keď sme ťažko zhrešili, môžeme znova zí-
skať posväcujúcu milosť ešte pred spove-
ďou. 

1. V čom pozostáva dokonalá ľútosť? 
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Dokonalá ľútosť je úprimná bolesť nad 
hriechami, nie preto, že sme si nimi za-
slúžili večné tresty, ale že sme nimi urazili 
svojho tak dobrotivého, milého, štedrého, 
milosrdného, obetavého a šľachetného Pá-
na Boha. Ničím nám neublížil, ba preuka-
zoval nám lásku a dobrodenia: obetoval 
sa, trpel a zomrel za nás! A my sme Ho 
len urážali . . . Ak nás mrzí táto hnusná 
nevďačnosť oproti toľkej láske, vtedy asi 
máme dokonalú ľútosť a skúsime je j po-
žehnané účinky. 

2. Dokonalá ľútosť nás zaraz zbaví ťaž-
kých hriechov a j bez kňaza a bez spovedi, 
ak máme úprimný úmysel vyspovedať sa. 
len čo nám to bude možné. V tej chvíli do-
stávame znovu posväcujúcu milosť a zase 
sme dietkami Božími; zase si môžeme zí-
skať zásluhy a odpokutovať si časné tresty. 
Len Božie Telo nesmieme ešte prijať, lebo 
katolícka Cirkev z úcty k prevel. Sviatosti 
žiada, aby tí, čo ťažko zhrešili, na jp rv sa 
vyspovedali a len tak pristúpili k sv. prijí-
maniu. 

51. Praktické pokynutia. 
1. Dokonalá ľútosť je niečo nesmierne 

vážneho, preto je veľmi potrebné, aby si 
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nábožné duše dobre uvedomilv j e j veľký 
význam a tiež a j iných o tom usilovne po-
ucovaly. 

2. Už zo samého opisu dokonalej ľúto-
sti, ako sme o nej práve hovorili, vidno, 
že možno ju vzbudiť bez zvláštnych for-
muliek. Mýtnik stál v chráme len zďaleka, 
nechcel ani oči pozdvihnúť, bil sa v prsia, 
hovoril: „Bože, buď milostivý mne hrieš-
nemu". Jeho ľútosť bola dokonalá, lebo o-
dišiel ospravedlnený. 

3. Kto sa dopusti ťažkého hriechu, nech 
si zaraz spomenie na svojho dobrého Spa-
siteľa, môže pozrieť na kríž alebo na obraz 
B. Srdca a nech jednoduchými slovami 
prejaví svoju ľútosť a spolu nech Ho a j 
odprosí za svoje previnenie. Veľmi dobre 
je tak urobiť i po všednom dobrovoľnom 
hriechu. 

4. Podobne máme vzbudzovať, ba a j 
iným predmodliť sa dokonalú ľútosť pred 
spánkom a v nebezpečenstve života. 

Tak predriekalo isté dievča dokonalú ľútosť ostat-
ným ohroženým v horiacej budove v Budapešti, keď ne-
bolo nádeje na záchranu. Takto by bolo vhodné, ba aj 
potrebné pomáhať napr. pri železničných nešťastiach. 

5. Keď je niekto ťažko ranený alebo u-
miera a niet kňaza, dobrý katolík nech mu 
pomôže niekoľkými slovami vzbudiť do-
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konalú ľútosť. Každému človekovi, ba i 
umierajúcemu nekresťanovi, môže osožiť 
dokonalá ľútosť. Zmilujme sa teda nad 
umierajúcim, kedykoľvek máme na to prí-
ležitosť! 

52. Exercície. 
Poriadny duchovný život nie je možný, 

dokiaľ sa človek neupevnil v posväcujúcej 
milosti. Aby to iste dosiahol, na to niet 
lepšieho prostriedku nad dobré exercície. 

Exercície, čiže duchovné cvičenia, sú 
znamenitým prostriedkom, ktorým dnešní 
katolíci všetkých stavov prebúdzajú v sebe 
duchovný život a uvoľňujú k plnej činno-
sti nadprirodzené energie, ktoré im Duch 
sv. vložil do duše sviatosťou birmovania. 

K dobrým exercíciam patrí mlčanlivosť a samota. 
Túto vyhľadáme v niektorom kláštore alebo exercičnom 
dome na niekoľko dní a sveríme sa tam vedeniu skúsené-
ho kňaza, ktorý nám k rozjímaniu predkladá určitú sú-
stavu večných právd, aby sme si podľa nich upravili ži-
vot, minulý a budúci. 

„Čím sa duša lepšie osamotí a odlúči 
od sveta, tým sa činí súcej šou priblížiť sa 
ku svojmu Stvoriteľovi, Pánovi a Ho nájsť. 
A čím Ho tak lepšie našla, tým lepšie sa 
dišponuje, aby ju Jeho Božská a svrchova-
ná Dobrota omilostnila." Touto zásadou 
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vedený sv. Ignác z Loyoly vytvoril známu 
sústavu rozjímaní na čas štyroch týždňov, 
ktorá bola už viackrát cirkevne schválená 
a vykonala veľké obrodenie náboženského 
života. Pius XI. vyhlásil tohoto Svätého za 
ochrancu celého exercičného hnutia dneš-
nej doby. Z tejto sústavy vyberajú sa úva-
hy a pokynutia pre kratšie exercície. Svet-
skí konajú väčšinou trojdňové kurzy. Už 
tieto krátke duch. cvičenia pôsobia mocne 
a prebúdzajú opravdivý katolícky život po 
celom svete. Aj my sme svedkami toho v 
našej vlasti. 

Najľahšie možno konať exercície vo spoločných kur-
zoch pre určité stavy. Katolícka tlač oznamuje pravidelne 
také kurzy. Poplatky za byt, stravu, svetlo a kúrenie sú 
režijné, ideálom je, aby každý účastník mal svoju izbu 
a mohol používať celé kúzlo samoty. T o sa dokonale 
dosiahne v ozajstných exercičných domoch. 

Kurzy rozoznávame: obyčajné čiže začiatočné a kur-
zy pokračovacie. Kto dvakráť alebo trikráť robil kurz o-
byčajný, a ním sa riadne ustálil v duch. živote, ten mô-
že konať s osohom pokračovací kurz, aby si duchovný 
život ešte lepšie prehĺbil. Pokračovacie kurzy bývajú tiež 
trojdňové. Je však veľmi vhodné, aby sa niekedy predl-
žily na 4, 6 až 8 dní, ako to odporúča Pius X I . V oby-
čajných kurzoch sa hlavne preberá, čo sv. Ignác stanovil 
na prvý týždeň svojej sústavy a je základom celého duch. 
života. Do kurzov pokračovacích sa berie hlavne látka 
dôvtipne sostavená pre ďalšie týždne. 

(POTOV. S b . č a s . l e t . č . 5 , 1 1 , 6 3 , 7 8 , 8 0 , 8 7 , 9 0 , 9 1 , 

100 — 125.) 
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S P O V E Ď . 

53. Ako často sa majú 
nábožní ľudia spovedať? 

Kto je v stave milosti Božej, nepotrebuje 
vlastne sviatosti pokánia, aby smel pristú-
piť k stolu Božiemu. Len kto ťažko zhrešil 
a je si toho vedomý, musí sa skrúšene vy-
spovedať skôr, ako pôjde ku sv. pri j íma-
niu, ináč by sa ťažko previnil a nehodne 
pr i ja l Sviatosť. 

Radí sa však, aby nábožné duše, ktoré sa varujú 
ťažkého hriechu a často prijímajú, usilovne pristupovaly 
aj ku sviatosti pokánia. J e to znamenitý prostriedok, aby 
zachovalý horlivosť a napredovaly v duchovnom živote. 
Všeobecne nemožno prísne ustanovil, ako často sa majú 
spovedať. T o treba ponechať úsudku múdrych spovední-
kov, od ktorých závisí celé duchovné vedenie vôbec. 
Spovedaj sa tak často, ako ti radí tvoj stály spovedník, 
(ktorý ťa už dobre pozná). Ideálom (vzorom) by bola 
pravda, pre nábožné duše týždenná sv. spoveď, ako to 
cirkevné zákony reholníkom, bohoslovcom a mníškam 
predpisujú. Ale svetskí nábožní ľudia často nemávajú kedy 
na týždennú sv. spoveď. Možno, že by museli dlho vyča-
kávať pri spovednici a pritom zanedbávať svoje domáce 
povinnosti, alebo by obťažovali prístup ku spovedi ľuďom 
menej nábožným, ktorí väčšmi potrebujú spoveď. Niekde 
ani duchovenstvo nestačí týždenne spovedať tak, aby pri 
tom riadne mohlo plniť všetky svoje ostatné povinnosti. 
Preto treba sa často zrieknuť týždennej sv. spovedi čo jak 
osožnej a uspokojiť sa s dvojtýždňovou alebo len me-
sačnou sv. spoveďou, podľa toho, ako to v jednotlivých 
prípadoch spovedník za vhodné uzná. 
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To závisí aj od duševného stavu jedno-
tlivých osôb. Niektorá duša, aspoň za ne-
jaký čas, potrebuje týždennú spoveď, aby 
riadne bola vedená a v duchovnom živote 
sa upevnila, u iných duší stačí na to spo-
veď raz za dva týždne, a duše horlivé, vnú-
torne spokojné a v duchovných veciach u-
stálené, zaobídu sa i s mesačnou sv. spove-
ďou. Nech sa teda každý riadi podľa úsud-
ku svojho spovedníka a o iných nech sa 
nestará. 

Pritom však môže a j každodenne prijí-
mať a živiť svoju dušu nebeským pokr-
mom í ten, kto sa spovedá iba raz za me-
siac, keď je v stave milosti Božej, t. j., ne-
má smrteľného hriechu. Všedné hriechy, 
ktorých sa i duše nábožné ľahko dopúšťa-
jú z ľudskej slabosti, nie sú nijako prekáž-
kou sv. prijímania; stačí, keď ich pred sv. 
pr i j ímaním úprimne ľutujeme. Keď by 
azda ľútosťou a j neboly odstránené, odpú-
šťajú sa nám sviatostne, keď pr i j ímame 
Božie Telo. 

Nábožné duše, ktoré si môžu vykonať sv. spoveď v 
robotné dni, nech si ju nenechávajú na nedele a sviatky. 
Vtedy by sa radi spovedali iní, ktorým nie je možno 
dostať sa do kostola vo všedný deň a potrebujú azda 
spoveď, aby mohli pristúpiť ku sv. prijímaniu, kým 
nábožná duša by ten deň i bez sv. spovede mohla hádam 
prijímať. 
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Naozaj múdre a horlivé duše zariadia 
si to so sv. spoveďou tak, aby aj iní kresťa-
nia, najmä mužskí, ktorí neradi postávajú 
dlho pri spovedelniciach, dostali sa ku sv. 
spovedi a ku sv. pri j ímaniu. 

54. Spovedník. 
Kto chce napredovať v čnosti, potrebu-

je duchovné vedenie, ináč nevytrvá, dá sa 
ľahko odstrašiť prekážkami, alebo sa jeho 
nábožnosť dostane na nesprávnu cestu. Keď-
že najlepšie možno viesť duše pri sv. spo-
vedi, má byť spovedník a j duchovným 
vodcom. Preto treba mať stáleho spoved-
níka. Duše, čo ustavične menia spovedníka 
z čírej nestálosti, alebo azda m a j ú pre roz-
ličné poklesky rozličných spovedníkov, ne-
osvoja si dôkladnej čnosti. 

Vyber si teda vážneho a v duchovných 
veciach skúseného spovedníka, ktorý ťa 
chce viesť a nie lichotiť; spovedníka, kto-
rému dôveruješ a ktorému si ochotný od-
kryť všetko, čo sa robí v tvojom nútri. U to-
ho sa podľa možnosti pravidelne spove-
daj . Čím úprimnejší a poslušnejší budeš, 
tým viacej pokročíš v čnosti a svätosti. 
Podrob sa mu, lebo je námestníkom Božím 
a Boh sa už postará, aby ťa spovedník do-
bre viedol. 
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Dobre je tomu, kto našiel spovedníka múdreho a 
skúseného v duchovných veciach, spovedníka, ktorý mu 
je i duchovným vodcom. Nie je vsak vždy ľahko nájsť 
takého spovedníka. Preto je niekedy potrebné, aby si si 
sv. spoveď oddelil od duchovného vedenia. Máš napr. 
svojho spovedníka, u ktorého sa pravidelne spovedáš a 
ktorému sveruješ všetko, čo je potrebné, aby si svoje spo-
vede platne, riadne a užitočne konal. Poznáš však iného 
kňaza, skúseného a múdreho, u ktorého sa nemôžeš ča-
sto dostaviť a poshovárať o svojom duchovnom živote. 
Ten bude teda tvojim duchovným vodcom. Poznač si pre 
neho pochybnosti, (keď máš) a otázky, (ktoré nepatria ne-
vyhnutne k riadnej spovedi), aby si sa s ním o nich príle-
žitostne poradil, poshováral. Tým značne zmúdrieš v du-
chovných veciach. 

55. Ako sa spravuje duša, 
oproti svojmu spovedníkovi ? 

1. Je úprimná. Je mu otvorená vo všet-
kom, čo sa týka svedomia a duchovného 
života. Nič mu nezata ju je , nič neprekra-
čuje, chce, aby spovedník vedel, aká je na-
ozaj, preto nechce sa zdať lepšou. 

2. Je poslušná. Dá si povedať a dá sa 
viesť. Keď si svedomie spovedníkovi vyja-
vila, ponechá sa jeho vedeniu. Je presved-
čená, že sa Boh postará, aby ju spovedník 
dobre viedol ku čnosti, keď sa ponechala na 
neho pre Boha. 

3. Je mlčanlivá. Ako nevypráva spoved-
níkovi o cudzích chybách a nedostatkoch. 
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ale len o svojich, tak ani iným nevypráva 
o svojom spovedníkovi a neroznáša, čo sa 
s ním radila vo veciach svojho svedomia. 
Spovedník je povinný zachovávať najprís-
nejšie mlčanie o tom, čo sa mu vyjavilo vo 
sv. spovedi; nech vie ŕeda a j duša mlčal' 
o tom, čo jej spovedník povedal a radil. 
Neohozretnou rečou by mu mohla niekedy 
a j hodne poškodiť, na jmä , keď by azda 
roznášala jeho chyby a slabosti. 

4. Je vďačná. Spovedník j e j preukazuje 
mnoho dobrého, mnoho milostí j e j spro-
stredkuje sviatosťou pokánia, mnoho pou-
čenia a povzbudenia j e j dáva pri sv. spo-
vedi. Za to je podlžná Bohu i svojmu spo-
vedníkovi vďačnosťou. Najlepšie ju pre-
javuje , keď sa modlí za svojho spovedníka, 
aby a j on napredoval v čnostiach a vrúc-
nejšie sa pritúlil k Bohu, čo bude a j je j 
na osoh. 

5. Nie je vrtkavá, náladová a citlivá, 
ako duše, ktoré behajú od spovedníka ku 
spovedníkovi, ni jakého vlastne nemajú, ale-
bo opúšťajú spovedníka, len čo povie prís-
nejšie slovo, alebo nevyhovie každej ich 
chúťke. Je síce pravda, že duša má slobodu 
vybrať si spovedníka, v ktorom má dôveru 
a tiež i zmeniť — tu musí byť vylúčený 
každý nátlak — avšak nie je to rozumné, 
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ale ani na osoh duchovného života, keď 
duša pre maličkosť alebo len pre nálado-
vosť mení spovedníka. To nech sa robí len 
z vážnych, rozumných a vecných príčin. 

56. Niekoľko pokynutí, 
ako sa prakticky spovedať. 

1. Neboj sa sv. spovede. Ak prichádza 
na teba strach, nemysli na to, netráp sa a 
strach pomaly zmizne. Ak sa však trápiš, 
tým sa strach ľahko ešte s tupňuje. Pomy-
sli si len na to, že vo sv. spovedi sa milo-
srdný Boh skláňa k tebe a prestaneš sa báť. 
(Veď sv. spoveď nie je mučiareň!) 

2. Ako dlho sa pripravovať? Pre nábož-
né duše, ktoré sa často spovedajú, stačí 
štvrťhodinka prípravy na sv. spoved', dlhšie 
ani nie je radno, na jmä, keď je duša úzko-
stlivá. V tejto štvrťhodinke poďakuj sa P. 
Bohu krátko, ale úprimne za všetky dobro-
denia, popros Ho o pomoc, aby si sa dobre 
pripravil a dobre vykonal sv. spoveď a po-
tom si spytuj svedomie — pre nábožné duše 
stačí na samé spytovanie niekoľko minút, 
— skúmaj , čo nebolo v poriadku od po-
slednej spovede; ostatný čas venuj skrúše-
nosti a ľútosti nad svojimi hriechami, azda 
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i z minulého života a vôbec nad všetkým, 
čím si urazil Boha, k tebe tak dobrého. 
Pros Ho pokorne za odpustenie a sľúb, že 
sa polepšíš. Keď ti je niekedy náhlo, stačí 
a j kratší čas, treba ho však naozaj dobre 
využiť. 

3. Ľútosť nevynucuj násilne; veď ná-
božná duša i tak ľahko vie vzbudiť ľútosť! 
Nie je potrebné od ľútosti plakať — hoci 
si môžeš priať tak vrúcnu ľútosť svätých 
duší — ani nie je potrebné, aby si ľútosť 
cítil; lebo i bez vonkajších znakov možno 
hriechy úprimne ľutovať. Stačí, keď ťa 
hriechy a poklesky naozaj mrzia, preto 
že si zaslúžil za ne tresty Božie časné alebo 
večné a prišiel si skrze ne o veľa milostí. 
Ak ľutuješ za svoje hriechy z týchto dôvo-
dov, je to síce ľútosť nedokonalá, ale nad-
prirodzená, a tá stačí ku sv. spovedi. Keď 
ťa však mrzí, že si svojimi pokleskami o-
brazil Boha a zle sa mu odvďačil za Jeho 
nevýslovnú dobrotu k tebe, to je už oveľa 
dokonalejšia ľútosť. Pri vzbudzovaní ľú-
tosti počínaj si teda rozumne a spokojne. 

4. Pýtame. sa úzkostlivých dusí, ktoré si myslia, že 
ich spovede sú neplatné pre nedostatok ľútosti: Chceš 
ľutovať za svoje hriechy? — Hej. — Pomodlil si sa ľú-
tosť nad hriechami? — Hej. — Vtedy môžeš ísť spokoj-
ne na sv. spoveď; tvoja ľútosť stačí, aby si sa platne spo-
vedal. 
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5. Čo robiť, ked treba čakat na sv. spoveď? Kto je 
už dostatočne pripravený a musí čakať, nech prípravu 
nepredlžuje, ale nech sa modlí niečo iného, napr. sv. ru-
ženec alebo si číta z nejakej duchovnej knihy. Keď sa do-
stane ku spovednici, spokojne sa vyspovedá. Pri tom ne-
treba ľútosť znovu vzbudzovať, lebo ľútosť, ktorú sme 
vzbudili v príprave, trvá, dokiaľ sme ju neodvolali no-
vým hriechom. 

6. Spovedaj sa krátko a jasne, bez 
dlhých vysvetľovaní, n a j m ä keď často cho-
dievaš na sv. spoveď a spovedník ťa už do-
statočne pozná. Užívaj krátke formulky, 
ktoré si ľubovoľne možno utvoriť; ani jed-
na nie je predpísaná. 

Začni napr.: Vyznávam sa, že som sa od poslednej 
spovedi (pred 14 dňami vykonanej), týchto hriechov do-
pustil . . . (Alebo: Od poslednej spovedi, ktorá bola pred 
mesiacom (dvoma mesiacmi atď.) týmito hriechami som 
sa prehrešil (obrazil P. Boha) a pod. Najvážnejšie je u-
dat, kedy sme boli posledný raz na sv. spovedi; pravda, 
netreba označiť deň (dátum), ale stačí udal čas, t. j. od 
poslednej spovede pominutú dobu (týždne, mesiace, roky). 
Keď sme už hotoví s vyznaním hriechov, najlepšie je na 
konci povedať: „inšie nemám", alebo „na inšie sa nepa-
mätám". Vtedy dáme spovedníkovi vhodnú príležitosť, 
aby nám dal podľa potreby otázku, radu alebo pouče-
nie. Po uložení spasiteľnej pokuty kňaz začne hovoriť 
formulu rozhrešenia. Za ten čas môžeš znovu ľútosť vzbu-
diť takto alebo podobne: Za všetky svoje hriechy úprim-
ne ľutujem, preto, že som nimi urazil velebnosť a do-
brotu Božiu; sľubujem sa polepšiť; ďakujem za uložené 
pokánie a za kňazské rozhrešenie. 

7. Nábožné duše nech sa navyknú pri 
obyčajnej spovedi, v ktorej niekedy nernô-
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žu uviesť nijakého celkom dobrovoľného 
hriechu a spovedajú sa len z nedobrovoľ-
ných a polodobrovoľných pokleskov, pri-
dať niečo z minulého života; niektorý ťaž-
ký alebo dobrovoľný všedný hriech alebo 
hriechy proti niektorému prikázaniu alebo 
proti niektorej čnosti. Tak možno ľahšie 
vzbudiť potrebnú ľútosť a kňaz tiež môže 
istejšie dávať rozhrešenie (takto priprave-
nej ka júcne j duši). Keď si teda povedal 
jasne a krátko svoje poklesky od poslednej 
spovedi, pr idaj toto: 

Pripojujem k tejto sv. spovedi ešte hriechy z minu-
lého života, zvlášte . . . a teraz niečo povedz, napr.: kto-
rých som sa dopustil proti bližnému, alebo: všetky hriechy 
netrpezlivosti — alebo: všetky hriechy proti sv. čistote 
— alebo: že som často hovoril o cudzích chybách a 
bližného ohováral (alebo (na krátko): hriechy jazyka a 
pod.*) 

8. Keď je horlivá duša azda v rozpa-
koch, z čoho sa spovedať od poslednej spo-
vede, alebo je j nič neprichádza na um, čo 
by ozaj bolo hriechom, môže sa spovedať 
takto: 

Od poslednej spovede neviem, z čoho by som sa mal 

*) Pri obyčajnej sv. spovedi, keď takto „niečo pridá-
vame z minulého života", nemáme celý rad starých hrie-
chov vypočítať, stačí len jeden-druhý povedat, a to bez 
opisovania, celkom krátko. Teda nie zakaždým akoby ge-
nerálnu spoved robit. — (Ako a prečo sa robieva generál-
na spoveď, o tom nájdeme obšírnejšie poučenie v knižočke: 
„Ratuj si dušu!" Cena i Ks. Porov. Sb. čas. let. č. 51, 86.) 
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spovedať, vyznávam sa však, že som sa pred tým do-
pustil mnohých hriechov proti tomu alebo inému priká-
zaniu. Úprimne za to ľutujem, prosím o pokánie a svia-
tostné rozhrešenie. — T o stačí, aby takáto horlivá duša 
mohla dostať sviatočné rozhrešenie. 

57. Ešte niekoľko pokynutí. 
1. Spovedaj sa vždy úprimne, potom ti 

bude sviatosť pokánia prameňom hlbokého 
pokoja. 

Keď sa bojíš niečo povedať, alebo, keď nevieš, ako sa 
vyjadril, povedz krátko: Duchovný otče, mám ešte niečo, 
ale mi je to ťažko povedať, — alebo: Neviem, ako sa 
vyjadriť. Skúsený spovedník predloží ti niekoľko otázok 
a vec je vyriešená. Odchádzaš potom s útechou a vnútor-
ným pokojom. 

2. Nemysli, že spovedník bude tebou po-
hŕdať, keď mu úprimne rozpovieš všetko, 
čo ti znepokojuje svedomie. Práve naopak: 
keď vidí, že sa mu so všetkým sveruješ a 
nepretvaruješ sa pred ním. vzrastie jeho 
úcta k tebe ako a j jeho záujem a starostli-
vosť o tvoju dušu. (Raduj sa, že s milo-
sťou Božou dobre spoluúčinkuješ!) 

A čím väčší hriešnik činí pokánie, tým 
väčšia je nad ním radosť i v nebi i v srdci 
duchovného otca! . . . 

3. Tým, čo sa často spovedajú a túžia, aby ich spo-
vedník dôkladnejšie viedol, radí sa, aby po jasnom a krát-
kom vyznaní svojich pokleskov povedali rovnako krát-
ko a jasne, či sa stalo v ich vnútri dačo zvláštneho od 
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poslednej spovede: t. j., či mali útechu, povzbudenie pri 
modlitbe, pri duchovnom čítaní alebo pri inom cvičení 
alebo azda zvláštne ťažkosti, suchotu a pokušenia. Takéto 
zprávy o vnútornom živote sú veľmi cenné pre spravo-
vanie duší. Ale treba zdôrazňovať, že i toto sa má podá-
vať jasno, zreteľne a krátko, aby sa spoved zbytočne ne-
predlžovala a iným zas neobťažoval sa prístup ku sv. 
spovedi. Ak chce spovedník viac alebo niečo určitejšie 
vedieť, opýta sa sám. Stačí teda, keď mu ty len krátko 
označíš vec. Keď sa nestalo nič zvláštneho, nepovieš nič. 

4. Podobne sa radí, aby sme sa pri sv. spovedi opý-
tali, ked máme nejaké pochybnosti, ktoré sa týkajú sve-
domia. Či je to hriech? Kedy je to hriech? Či je to hriech 
ťažký alebo ľahký? Ako si máme v týchto alebo v iných 
okolnostiach počínať? a pod. 

Čisté — jasné a spokojné svedomie je 
nevyhnutným predpokladom duchovného 
života. 

Vhodným prostriedkom, aby sme si ho nadobudli, sú 
takéto a podobné otázky, ktoré však sa musia dávat tiez 
krátko, bez dlhých vysvetľovaní. Keď ich nemožno vy-
jadriť krátko, treba to nechať na druhý raz, najmä keď 
iní čakajú na sv. spoveď. 

5. Ak si niečo zabudol vo sv. spovedi, 
treba rozoznávať: či to bol ťažký alebo 
ľahký hriech? Keď to bol ľahký hriech, 
buď spokojný, spoveď je platná, lebo nie 
je potrebné spovedať sa zo všetkých všed-
ných hriechov. Všetky sú odpustené, len 
nech všetky ľutujeme. Keď to bol ťažký 
hriech, čo si pri sv. spovedi zo zábudlivo-
sti nepovedal, i vtedy buď spokojný, lebo 
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sv. spoveď je platná. Keď si sa chcel z hrie-
chu vyznať, bol ti odpustený7 a zostáva ti 
len povinnosť, predložiť ho k rozhrešeniu 
pri najbližšej sv. spovedi. Medzitým spo-
kojne môžeš pristupovať ku sv. pri j ímaniu. 

6. Treba vykonať také zadosťučinenie 
(pokutu), aké kňaz naloží. Podľa terajšieho 
cirkevného zvyku ukladá sa pomerne veľmi 
malá pokuta. Táto obyčajne nestačí, aby 
sme si s ňou odpokuťovali časné tresty za 
hriechy a poklesky, z ktorých sme sa spo-
vedali. Preto nám dáva sv. Cirkev možnosť 
získať odpustky, čo nebývalo v starej dobe: 
vtedy sa ukladaly oveľa väčšie pokuty. 

Keď niekto zabudol, aké pokánie dostal, spýta sa 
príležitostne svojho spovedníka. Povedám príležitostne, 
lebo nie sme povinní uloženú pokutu vykonať zaraz po 
sv. spovedi, (hoci bez rozumnej príčiny nemáme s tým 
odkladať). Keď nemožno sa opýtať toho istého spovední-
ka, môže iný spovedník uložiť pri budúcej spovedi nové 
zadosťučinenie. 

7. Po sv. spovedi máme sa poďakovať 
ako po sv. prij ímaní, hoc i kratšie. Dostali 
sme milosť, udelila sa nám sviatosť, za to 
ďakujme. Až potom si vybavíme uloženú 
pokutu. 

58. „Preciedzanie komárov". 
Tak možno nazvať spovedanie sa nie-

ktorých ľudí, ktorí nemajú pravej nábož-
nosti. 
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V maličkostiach ukazujú svedomie veľmi jemné: spo-
vedajú sa, že boli vefmi roztržití pri modlitbe, pri ktorej 
modlitbe a koľko ráz, ďalej, že vynechali nejakú modlitbu 
alebo sa zabudli niečo pomodliť a čo, že vzali meno Bo-
žie a Svätých nadarmo a koľko ráz, pritom však vyne-
chajú dosť vážne veci, niekedy azda aj ťažké hriechy na-
pr.: že iných ťažko ohovárali, (a tak im na dobrom me-
ne veľmi poškodili), že v srdci prechovávali hnev a ne-
návisť proti bližnému, že boli k nemu tvrdí a nemilo-
srdní, že sa oddávali lenivosti, že sa necudne šatili, že čí-
tali a odoberali neverecké noviny a časopisy, že zneuží-
vali manželstvo a pod. Hodí sa na nich teda, čo povedal 
Kristus Pán farizejom: „Preciedzate komára, kdežto po-
hlcujete ťavu". 

U mnohých nie je to farizejstvo a pre-
tváračstvo, ale skôr nevedomosť. Ich spo-
vedným zrkadlom je stále to, z čoho sa 
spytovali ako školské dietky a keďže v ná-
boženskej vzdelanosti nepokročili, preto sa 
stále spovedajú ako deti; (zabúdajú hlav-
ne na to, že m a j ú a j stavovské povinnosti!) 

59. Spovedné zrkadlo z Kortony. 
Sv. Margitu z Kortony prosila kedysi istá pobožná 

dáma o modlitbu. Keď sa za ňu modlila, dostala osvie-
" tenie, zavolala jej spovedníka a diktovala mu pre dámu 

spovedné zrkadlo v tomto smysle: 
„Povedz tej panej, aby sa spovedala z toho, že pred 

výdajom bola priveľmi ľahkomyseľná v mravoch a nie 
celkom čistého srdca. 

Nech sa spovedá, že urážala Boha, keď chodila na 
slávnosti s tým úmyslom, aby ju pokladali za krajšiu, ako 
jej priateľky. 
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Nech sa spovedá, že často potajomky zle hovorila o 
svojej rodine, do očú však bývala prívetivá, aby ju radšej 
mali, ako iných. Ale naozaj nemilovala ani ich, ani iných 
ľudí, iba svojho muža a svoje deti, ktoré zas až nezria-
dene milovala. 

Nech sa spovedá z nezriadenej chuti, ktorú vyhľadá-
va v požívaní pokrmov a z tvrdosti srdca, ktorú, mala 
oproti chudobným, keď prichádzali niečo pýtať od nej. 
Ani nedbala, že peniaze, ktoré vydávala z vrecka svojho 
muža, násilnou a nespravodlivou cestou boly nadobudnu-
té alebo boly získané pri hre. Ako gazdiná často robila 
zbytočné výdavky. 

Nech sa tiež spovedá, že v dome svojho otca chcela 
všetku vládu na seba strhnúť a v dome svojho muža ne-
mohla sa znášať so švagrinou. Ku svojim nevlastným de-
ťom bola skúpa. Vo svojom dome surovo zachádzala so 
služobníctvom. 

Nech sa ďalej spovedá zo všetkých pohŕdavých slov 
a tvrdých úsudkov o nich, lebo pohŕdala všetkými ľuď-
mi, ktorí sa mali lepšie, alebo boli lepší, ako ona. Ohová-
rala ich, hovorila o nich všetko zlé, čo vedela a rada po-
čúvala o ich chybách. Ale keď počula o iných niečo> do-
brého, to zamlčovala. V o svojom srdci, svojimi ústami a 
celým svojim spravovaním súdila o iných, že sú pyšní 
alebo že majú iné chyby. Často to bývalý chyby, kto-
rých blizni nemali, ale mala ich ona sama. 

Nech sa spovedá, že vo svojej pýche si priala pano-
vať nad inými a byť vyznačená pre svoj rod a pre svoje 
bohatstvo. Všetky rozkošné veci, ktoré mali iní, chcela 
mať tiež a závidela im ich. Hoci často chodila do kosto-
la, jej srdce nebývalo pri službách Božích, ale shovárala 
sa s inými ženami, a i keď mlčala, jej myšlienky blúdily 
ďaleko od chrámu Božieho. 

Vo svojom dome bývala zlá na slúžky. Chudobným, 
keď aj čo dala, bolo to bez pravej lásky a útrpnosti. Ča-
sto ich však tvrdo posudzovala a keď sa jej niekedy vi-
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delo, že sú priveselí, alebo, že majú niečo viac, ako len to 
najpotrebnejšie, nedala im nič. Ale ona sama chodievala 
v podšívaných šatách, a nezbadala, že iní v handrách 
mrznú, nepomáhala im, ale radšej odkladala si peniaze. 

Nechcela nikomu slúžiť, a žiadala, aby jej všetci slú-
žili. Rada sa bavila vo spoločnosti krásnych, dobre oble-
čených a vystrojených žien a chcela byť pokladaná za 
lepšiu a krajšiu, ako všetky ostatné. Keď sa okrášlo-
vala pred zrkadlom a pozorovala seba samú, často závi-
dela iným ženám ich krásu. Svoje malé utrpenie pokla-
dala za veľké a veľké utrpenie iných ľudí nepokladala 
za nič. 

Nech sa spovedá, že svoje slúžky po práci neobčer-
stvovala, ale sporila na nich a to nielen keď boly zdravé, 
ale aj keď boly choré. Nielen že ich netešila, ale obsypá-
vala ich výčitkami a robila s nimi krik, že sú lenivé a že 
mnoho zjedia. Vnútri i navonok bola plná pýchy a 
hrdosti." 

Toľko sv. Margita z Kortony. Toto zrka-
dlo môže poslúžiť azda a j iným dušiam 
k dôkladnejšiemu spytovaniu svedomia. 

60. Čo sa robí pri sv. spovedi ? 
Keď si sa skrúšene vyznal z hriechov 

a kňaz pozdvihuj úc ruku hovorí nad tebou 
slová: Deinde ego te absolvo. (Tak ja teba 
rozhrešujem), vtedy sa ti vysluhuje svia-
tosť pokánia. Ak nebola tvoja duša v po-
sväcujúcej milosti, nadobúda ju znova a 
to asi v takej miere, v akej ju mala, skôr 
ako ju stratila skrze ťažký hriech. Ak je 
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duša v milosti Božej*), keď sa j e j vysluhu-
je sviatosť pokánia, ako to u nábožných 
ľudí býva, rozmnožuje sa j e j posväcujúca 
milosť, ktorú už má a duša sa stáva krás-
nej šia a svätejšia pred Bohom. Na toto pa-
mätaj , keď sa ti dáva rozhrešenie. 

Spolu sa ti dávajú a j milosti pomáhajú-
ce alebo lepšie: právo na pomáhajúce milo-
sti. aby si tak ľahko neupadol do svojich 
pokleskov a aby si sa od nich pomaly čím 
viac oslobodil. Preto častá sv. spoveď tak 
veľmi pomáha život polepšovať a v čno-
stiach napredovať, keď sviatosť pokánia o-
pravdive a pobožné (s vážnou túžbou po 
dokonalosti) pri j ímame. 

Konečne dostávame touto sviatosťou po-
techy a povzbudenia, čo nám veľmi pomá-
ha, aby sme P. Bohu horlivé slúžili. 

Obyčajne sa hovorí, že sviatosťou poká-
nia sa nám odpúšťajú hriechy. Deje sa to 
vtedy, keď sa duši posväcujúca milosť dá-
va alebo rozmnožuje. Ale nábožným du-
šiam sa často vysluhuje sviatosť pokánia 
a j bez odpúšťania hriechov, lebo odpuste-
nie svojich, často nepatrných hriechov, ob-

*) Keď mala duša ozaj dokonalú ľútosť ešte včera, 
keď sa pripravovala na sv. spoveď, —- už včera vo chví-
li dokonalej ľútosti vrátil jej milosrdný Boh posväcujúcu 
milosť! Viď článok o dokonalej ľútosti! 
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siahly už pred sv. spoveďou dokonalou 
alebo aspoň vrúcnou ľútosťou. Preto svia-
tosť pokánia u nich nemá natoľko ráz pro-
striedku na odpustenie hriechov, ako skôr 
prostriedku rozmnožovať v sebe posväcu-
júcu milosť, aby si tak istejšie zachovalý a 
udržaly horlivosť v duchovnom živote. 

SV. P R I J Í M A N I E . 

61. Nesprávne pochopy o sv. prijímaní. 
Veľká čiastka ľudí má nesprávne náhľady o sv. pri-

jímaní. Sú napr. takí, čo pokladajú sv. prijímanie len za 
akúsi odmenu za to, že sa vyspovedali raz za rok, iní zas 
za číru pobožnosť nábožných ľudí na veľké sviatky, nie-
ktorí za zvláštnu výsadu veľmi dokonalých duší, a preto 
sa pohoršujú, keď vidia, aj menej dokonalých, ale najmä 
nedokonalých denne prijímať. Nájdu sa duše, najmä medzi 
ženami, ktoré vo sv. prijímaní iba prameň citovej útechy 
sladkých citov vidia, a preto ľahko zanechávajú časté sv. 
prijímanie, keď ten prameň začne vyschýnať. 

62. Správny pochop o sv. prijímaní. 
Sv. pri j ímanie nie je stravou pre cit, ale 

pre nadprirodzený život duše, je pokrmom 
dietok Božích, ktoré sú v posväcujúcej mi-
losti, je posilou, aby si ju zachovalý v po-
kušení, rozmnožovaly j u v sebe a takto ži-
ly život nadprírodný, ktorý v nej má koreň 
a základ a rozkvitne v duchovný život, j a -
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viaci sa v smv7šľaní a počínaní podľa vzoru 
Krista Pána a P. Márie. 

Takto to myslel Kristus Pán, keď pri-
sľúbil ustanoviť prev. Sviatosť, tak to chá-
pali prví kresťania, keď pri j ímali pri kaž-
dej sv. omši, tak bl. p. Pius X., keď vydal 
svoje pamätné dekréty*) o častom sv. pri-
jímaní. Sv. prijímanie nie je teda odme-
nou za čnosť, ale prostriedkom v čnostiach 
pokročiť, a to pre každého katolíka, ktorý 
je v stave milosti posväcujúcej a pris tupuje 
ku Božiemu stolu s pravým úmyslom. 

63. Jeho pomer ku sv. omši. 
Sv. omša je obeta, a ku každej smierujúcej obete pa-

trí obetná hostina. Preto bolo u prvých kresťanov vše-
obecným zvykom, že prijímali všetci, čo boli pri sv. omši. 
Sv. prijímaním mali účasť na obete sv. omše. Na Obeto-
vanie prinášali k oltáru dary, ktorými prejavovali svoju 
ochotnosť zasvätiť sa Bohu i so svojím životom spolu s 
obeťou Krista Pána pri sv. omši. Potrebnú silu na túto 
obet, ktorej neraz museli priniesť svoju česť, majetok a 
život, čerpali zo sv. prijímania. Kto sa ťažko a verejne 
previnil, nesmel byť na sv. omši, a preto nesmel pristu-
povať ani ku sv. prijímaniu, dokiaľ nevykonal uloženú 
pokutu. 

*) Tieto dekréty nájdeme v knižočke: „Spojme sa 
s Kristom". (Cena: 1.50 Ks). Povzbudenie na časté sv. 
prijímanie nájdeme v euch. letákoch č. 57, 58, 59, 67, 85 
a v knižočke: „Prijímaj často!" (Cena: 1 .— Ks.) 
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Ak sa zúčastníme na sv. omši a j so sv. 
pri j ímaním, obnovíme tj rm zvyk prvých 
kresťanov. Kde to okolnosti dovoľujú, do-
bre je prijímať pri sv. omši, lebo najlepšia 
príprava na sv. pri j ímanie je, keď sme ná-
božne a pozorne na sv. omši tým úmyslom, 
že sa chceme P. Bohu obetovať a zasvätiť, 
ako to robili prví kresťania. Ale sv. Cirkev 
teraz ani na jmene j nezakazuje a nebráni 
pri j ímať pred sv. omšou alebo po nej. 

64. Účinky sv. prijímania. 
Veľa je takých, čo nevedia, čo sa s nimi 

robí pri sv. pri j ímaní. Objasnime si teda 
jeho hlavné účinky. Sv. pr i j ímaním: 

1. Značne rozmnožuje sa milosť posvä-
cujúca v duši, ktorá hodne pri j íma. Kaž-
dou sviatosťou sa dáva alebo rozmnožuje 
posv. milosť, ale ni jakou sa nerozmnožuje 
natoľko, ako sv. pri j ímaním, ktoré je prá-
ve na to, aby nás živilo pre večný život. 

Keď by ani nebolo iných účinkov, už i tento sám by 
stačil, aby sme vrúcne túžili po sv. prijímaní a pristupo-
vali k nemu tak často, ako je nám len možno. Čím viac 
posväcujúcej milosti má duša, tým viac sa v nej vzmáha 
nadprírodný život a tým väčšia bude jej blaženosť v nebi, 
ak vytrvá v dobrom až do konca. Z dvoch jednako hor-
livých a usilovných duší, tá bude mať väčšiu blaženosť 
a slávu v nebi, ktorá za zemského života častejšie prijí-
mala Božie Telo. 

110 



Sv. prijímanie. Cl. 67. 

2. Odpúšťajú sa všedné hriechy duši, 
ktoré azda mala, ak vzbudila nad nimi ľú-
tosť pred sv. pr i j ímaním. Všedné hriechy 
sa nám odpúšťajú niekedy už pravou ľúto-
sťou; ale keď by ľútosť nebola dostatočná, 
odpustí sa nám sv. pri j ímaním, čo by ešte 
zostávalo. Na tento účinok sa často zabúda. 

Nemôžem ísť prijímať. — Prečo? — Zhrešil som. — 
Ak to bol hriech ťažký, pravdaže je potrebná sv. spoveď, 
ináč sa nesmie ísť prijímať; ale po spáchanom všednom 
hriechu stačí, úprimnú ľútosť vzbudiť, polepšenie sľúbiť 
— a môžeme spokojne pristúpiť k Božiemu stolu. 

3. J)uša dostáva zvláštne pomáhajúce 
milosti, čiže právo na určité milosti, na ur-
čitú Božiu pomoc v duchovnom živote. Na 
ktoré milosti, na ktorú pomoc? Na milosť, 
na pomoc ľahšie sa zachovať v posväcujú-
cej milosti, ľahšie premáhať pokušenia, o-
chotnejšie odporovať nezriadeným náklon-
nostiam, zanechať svetárske smýšľanie, 
lepšie plniť svoje povinnosti, trpezlive zná-
šať kríže, slovom zostať vo spojení s Kri-
stom Pánom a pomaly a j smýšľať a počí-
nať si ako On. Takto žijeme v Ňom a On 
v nás. Na to má slúžiť sv. prijímanie, takto 
nás pomaly premení, ak pristupujeme 
k nemu dosť často a usilujeme sa spolu-
účinkovať s jeho milosťou. 

Z toho vidieť, aký veľký význam má 
sv. pri j ímanie pre duch. život: pre deti, 
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aby si začhránily nevinnosť; pre dorasta-
júcu mládež, aby prežila nebezpečné roky 
bez mravného úpadku; pre dorastlých, aby 
si zachránili katolíckeho ducha v moder-
nom pohanskom ovzduší. 

Sv. prijímanie je strediskom, slnkom 
duch. života a má byť pre nás hlavným 
jeho výkonom, ku ktorému nás všetky o-
statné duch. cvičenia len pripravujú, aby 
sme z neho čím väčší zisk mali i s jeho mi-
losťou čím lepšie spoluúčinkovali. 

(Porov. Sb. čas. let. č. 67, 92.) 

65. Kedy má sv. prijímanie tieto účinky ? 
Sviatosť účinkuje ako sviatosť v tej 

chvíli, keď ju pr i j ímame; pri sv. pri j ímaní 
vtedy, keď práve požívame Božie Telo, t. j . 
vtedy, keď prehltneme sv. hostiu. V tej 
chvíli má sv. pri j ímanie spomínané tri 
hlavné účinky. Sv. hostia sa teda nemá z 
nemiestnej pobožnosti nechávať na jazyku, 
aby sa rozpustila, ale ju máme vždy zaraz 
po prijatí prehltnúť. 

Sviatostné účinky môžeme po sv. prijí-
maní rozmnožovať pobožnosťou a cviče-
ním čností. Preto sa odporúča veriacim 
tak dôrazne, aby sa po sv. pr i j ímaní modli-
li a neodchádzali zaraz z kostola. 

(Porov. Sb. čas. let. č. 134.) 

112 



Sv. prijímanie. ČI. 69., 70., 71. 

66. Podmienky sv. prijímania. 
1. Aby sa v nás sv. pr i j ímaním rozmno-

žila posväcujúca milosť, potrebné je byť 
v stave milosti, a preto s ťažkým hriechom 
(na duši) nesmie nik k Božiemu stolu pri-
stúpiť. 

2. Aby sa nám vo sv. pri j ímaní všedné 
hriechy odpustily, musíme ich pred sv. 
pri j ímaním oľutovať. Hlavná príprava na 
sv. pri j ímanie je : uponížiť sa pred P. Bo-
hom, uznať a oľutovať svoje poklesky a 
hriechy; preto predpisuje sv. Cirkev pred 
sv. pr i j ímaním Konfiteor a povzbudzuje 
nás slovami: Domine non sum dignus — 
Pane, nie som hoden — ku skrúšenosti a 
ľútosti. 

3. Aby sv. pr i j ímanie malo v nás a j tretí 
účinok, čiže aby sme spoluúčinkovali s mi-
losťami. ktoré smerujú k vývinu nášho 
duch. života, stačí mať pravý úmysel, ako 
to žiada Pius X. vo všetkých dekrétoch o 
sv. prij ímaní. 

67. Pravý úmysel pri sv. prijímaní. 
1. Nesmieme pristupovať ku sv. prij í-

maniu zlým úmyslom: aby nás ľudia chvá-
lili, za lepších alebo pobožných pokladali. 
Kto by teda len preto, alebo hlavne preto 
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chodil pri j ímať, zaiste nemá nato práva. 
Ale, keď niekoho napadne pri sv. prijíma-
ní márna myšlienka, s ktorou nesúhlasí 
alebo len čiastočne, nech preto neopustí sv. 
prijímanie, ale nech také myšlienky opo-
vrhne. Časté sv. pr i j ímanie čoskoro pre-
stane byť a j v našich krajoch známkou 
veľmi nábožných ľudí a bude iba znakom 
rozumného a praktického katolíctva a ni-
kto nebude v ňom niečo mimoriadneho 
vidieť. Tak to bolo 11 prvých kresťanov a 
tak je to už i teraz v tých kraj inách, kde 
kvitne pravý katolícky život. Sv. pri j ímanie 
znamená u rozumného a sebavedomého ka-
tolíka účasť mať na sv. omši; ak teda mô-
že iba v nedeľu ísť na sv. omšu, pri j íma 
len v nedeľu, ak môže ísť každý deň, prijí-
ma každý deň. 

2. Nesmieme chodiť na sv. pri j ímanie 
bez úmyslu, t. j . bez akejkoľvek myšlien-
ky, len zo zvyku, ako sa napr. niekedy 
svätenou vodou kropíme, keď vstupujeme 
do chrámu. Tam sa to ešte dá vyhovoriť, 
ale sv. pri j ímanie sa nesmie tak odbavovať. 
Je pravda, že sa musíme navyknúť usilov-
ne chodiť k Božiemu stolu, ale nesmieme 
pristupovať len zo zvyku. Ak niekoho trápi 
a j pri naj lepšej vôli roztržitosť, ak sa ne-
môže poriadne modliť, hoci si to pra je a 
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usiluje sa o to, jeho sv. pri j ímanie nebude 
zato bez všetkého úžitku. Môže k nemu pri-
stupovať a j naďalej . Dostačí, keď na sv. 
pri j ímanie s podlžnou úctou chodí. Len 
dobrovoľná nedbanlivosť by bola prekáž-
kou. Niekedy chce zlý duch bohabojných 
ľudí odstrašiť od sv. pri j ímania, ktoré sa 
mu veľmi protiví, preto im natíska hro-
madu neslušných, ba neraz i rúhavých my-
šlienok; v takom prípade by bolo chybou 
zanechať preto sv. prij ímanie. O také spro-
sté myšlienky netreba dbať, ale iďme spo-
kojne prij ímať. 

3. Kto nechodí na sv. pr i j ímanie so zlým 
úmyslom, ani bez akéhokoľvek úmyslu (len 
zo zvyku), istotne má dobrý úmysel. Cel-
kom zbytočne je teda trápiť sa pred sv. 
pri j ímaním a vzbudzovať taký úmysel, lebo 
kto sa stará o duchovný život a usiluje sa 
pobožné prijímať, už i tak má dobrý ú-
mysel. 

Rozličné dobré úmysly vzbudzujeme už 
samou prípravnou modlitbou, tiež: 

keď pred sv. pr i j ímaním oľutujeme 
všetky svoje poklesky a obnovíme dobré 
predsavzatie: polepšiť sa; keď, pamäta júc 
na účinky sv. pri j ímania, ideme, kedykoľ-
vek môžeme, pr i j ímať; keď v povedomí 
svojich slabostí a svojich chýb, ideme pri-
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j ímať, aby sme sa posilnili a polepšili; keď 
ideme častejšie pr i j ímať počas pokušení, 
aby sme im nepodľahli; keď v krížoch a v 
trápeniach častejším sv. pr i j ímaním chce-
me si nadobudnúť väčšej trpezlivosti. 

68. Poučný príklad. 
Ferko si nedal pozor, upadol do ťažkého hriechu. Ale 

dobre poučený o cene posväcujúcej milosti, zaraz vzbudil 
dokonalú ľútosť, a preto úfa, že je zas v stave posväcu-
júcej milosti. Či smie ísť takto prijímať? — Nesmie. — 
Prečo nie? Veď je v stave milosti a sv. Otec, Pius X . vy-
hlásil, že kto má dobrý úmysel a je v stave milosti, smie 
každý deň prijímať. — Hej, sv. Otec riešil týmto rozhod-
nutím otázku, pretriasanú medzi bohoslovcami, ale ne-
zmenil cirkevné predpisy o sv. prijímaní. Tieto sú teda 
v platnosti aj po blahonosných dekretoch Pia X . 

Sv. Cirkev požaduje sv. spoveď pred sv. prijímaním 
od každého, kto sa dopustil ťažkého hriechu, a predpi-
suje to pod ťažkým hriechom z úcty ku prevel. Sviatosti. 
Pri iných sviatostiach, ktoré tiež vyžadujú stav milosti, 
ako birmovanie alebo sv. pomazanie, nepredpisuje to tak 
prísno; tam dostačí aj dokonalá ľútosť, ale pri Sviatosti 
Oltárnej, vyžaduje aj sv. spoveď. 

Keď by si teda Ferko len dokonalou ľútosťou zado-
vážil znovu milosť posväcujúcu a tak by sa opovážil ísť 
na sv. prijímanie bez sv. spovede, spáchal by nový ťažký 
hriech tým, že nezadržal ten prísny cirk. predpis o pred-
bežnej spovedi, a preto by prijímal nehodne. 

Ale tento cirkevný predpis vzťahuje sa 
len na ťažké hriechy a viaže len toho, kto 
istotne vie, že sa ozaj ťažko prehrešil. Kto 
je teda nie istý, ale pochybuje a len z 
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úzkostlivosti sa obáva, toho neviaže tento 
predpis (ten môže pr i j ímať a j bez sv. spo-
vedi). (Pozn. Toto pravidlo je pre tých, čo 
vedú duch. život, a preto m a j ú citlivé sve-
domie.) 

69. Lačnosť pred sv. prijímaním. 
Sv. Cirkev požaduje z úcty oproti pre-

vel. Sviatosti, aby veriaci, ktorí chcú pri-
jímať, boli od polnoci lační. Kto teda nie-
čo jedol alebo pil, nesmie ten deň prij ímať, 
ale už len na druhý deň. 

Aj tento predpis viaže len toho, kto istot-
ne vie, že niečo zjedol alebo vypil. Ak by 
teda niekto pochyboval o tom alebo sa len 
obával, môže ísť na sv. prijímanie. 

Kto si ráno čistí zuby a ústa oplakuje — čo sa kaž-
dodenne odporúča robiť nielen zo zdravotných príčin, ale 
aj z úcty oproti prevel. Sviatosti, ktorú mienime prijímať, 
— smiesajú sa mu v ústach sliny s vodou (čo po vypľú-
vaní zostala v ústach). Takéto vodou rozriedené sliny 
prehltnúť je dovolené pred sv. prijímaním. Ak by pri 
tom niekto pochyboval, či neprehltol aj niečo vody, nech 
odloží zbytočné pochybnosti a ide spokojne prijímať. 

Podobne môže prijímať, kto prehltol pozostatky je-
dál, čo mu zostaly z predošlého dňa medzi zubami; tiež 
i ten, kto prehltol niečo krvi zo zubov alebo čokoľvek 
iného, čo nie je ani pokrm, ani nápoj. 

Kto leží už od mesiaca chorý a nemá istej nádeje, že 
čoskoro vyzdravie, s povolením svojho spovedníka môže 
v týždni raz alebo dva razy prijímať, aj keď užil liek 
pred sv. prijímaním alebo zažil niečo tekutého pokrmu. 
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T o isté platí aj pre tých chorých, ktorí stanú na chvíľu, 
ale sú predsa viazaní ku posteli. 

Kto je ťažko chorý a má byť sviatostiami zaopatrený, 
nie je viazaný predpisom o lačnosti. Teda môže prijí-
mať aj po jedení, a to aj denne, kým trvá nebezpečenstvo. 

70. Slušné rúcho. 
Úcta k prevel. Sviatosti vyžaduje, aby sme zavše v či-

stom a slušnom rúchu a podľa možnosti v čistej obuvi pri-
stupovali zavše k Božiemu stolu. Nemusí to byť síce rú-
cho sviatočné, stačí aj každodenné, len nech je slušné; 
tým sme podlžní Božskej Velebnosti. O toto by mali dbať 
najmä tí, ktorí sa môžu ľahko preobliecť po sv. prijímaní. 
Opačne zas, taký robotník alebo slúžka, ktorým treba ísť 
z kostola rovno do roboty, môžu ísť prijímať aj v rú-
chu robotníckom, lebo Cirkev sv. nežiada od nich, aby sa 
pre rúcho zriekli sv. prijímania. Z tej istej príčiny môžu 
aj chudobní a núdzni prijímať v takom rúchu, aké majú, 
lebo sme pri sv. prijímaní všetci jednakí a právo na sv. 
prijímanie nezávisí od rúcha tela, ale od svadobného 
rúcha posväcujúcej milosti. 

Aby bolo rúcho ozaj slušné a Velebnosti 
Božej zodpovedné, musí byť a j cudné. Je 
to istotne veľké pohoršenie, keď sa k Božie-
mu stolu dostaví dáma v neslušne vystri-
hnutom, prikrátkom alebo priezračnom rú-
chu (skoro polonahá); takáto si ozaj za-
slúži, aby sa j e j sv. pri j ímanie odoprelo. 

71. Ako dlho sa pripravovať na sv. prijímanie 
a ako dlho ďakovať po ňom. 

Nikto nemá ísť pr i j ímať bez prípravy 
a nikto nemá od neho odchádzať bez poďa-
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kovania. To by bolo zaiste pohoršlivé, a 
kto by tak častejšie robil, nie bez príčiny 
by sa myslelo c ňom, že nemá pravý úmy-
sel, a preto ani práva častejšie prij ímať. 
Sv. Cirkev neurčila, ako dlho má trvať prí-
prava alebo poďakovanie, pr ízvukuje iba 
to, aby sa každý pripravoval podľa svojej 
možnosti a podľa okolností, v ktorých žije. 
Nábožní ľudia venujú obyčajne aspoň 
štvrť hodiny na prípravu a štvrť hodiny na 
poďakovanie. Kto pr i j íma pri sv. omši, 
prípravou mu je sama omša, ale po sv. pri-
j ímaní nech sa aspoň za štvrť hodiny modlí. 
Kto by nemohol tak dlho zostať v kostole 
a predsa by rád prijímal, nech doplní na 
ceste do kostola a z kostola, vnútornou mo-
dlitbou, čo musí utrhnúť z prípravy a po-
ďakovania v kostole. Ale treba sa aspoň 
niečo pomodliť a j v kostole, tak pred sv. 
pri j ímaním, ako i po ňom skôr, ako by sa 
vrátil ku svojej dennej robote. 

72. Ako sa pripravovať na sv. prijímanie 
a ako ďakovať po ňom? 

Usilujme sa pripravovať a poďakovať, ako najlepšie 
vieme. V niektorých modlitebných knižkách sú priveľké 
požiadavky, ktoré by mohol azda splniť ten, kto ide iba 
raz-dva razy do roka prijímať, ale nie, kto každý deň. 

Najlepšou prípravou a najlepším poďakovaním je 
dobrý katolícky život a úprimná vola v duch. živote na-
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predovať. Tak aj každé sv. prijímanie má byť prípravou 
pre najbližšie, a to preto, lebo sa ním stávame lepšími a 
vo svojom smýšľaní podobnejšími samému Kristu Pánovi. 

Pre najbližšiu prípravu a poďakovanie stačí, keď sa 
pomodlíme pred sv. prijímaním a po Äom na to sostavené 
prípravné a poďakujúce modlitby. V modlit. knižkách sú 
rozličné také modlitby, ale nie preto, aby sme sa ich vše-
tky rad-radom pomodlili, ako stroj alebo otrok, ale aby 
sme si z nich vybrali, čo sa pre nás hodí, ak by sme sa 
nevedeli bez modlitebnej knižky sami od seba modliť. Čo 
aj necítime zvláštnu vrúcnosť alebo potechu pobožnej ná-
lady, keby nás aj roztržitosť trápila, nezanechávajme pre-
to sv. prijímanie; dostačí, keď si veľmi úctivé a trpezlive 
vybavíme primerané modlitby. 

Pred sv. pr i j ímaním sa najviac odpo-
rúča vzbudzovať skrúšenosť a ľútosť nad 
hriechami a ponížiť sa vôbec čo najviac 
pred P. Bohom. Po sv. pr i j ímaní sme za 
niekoľko chvíľ (asi štvrť hodiny) živými 
bohostánkami, pokiaľ nie sú strávené spô-
soby chleba; preto sa v najhlbšej úcte kla-
ňa jme B. Spasiteľovi, v nás naozaj prítom-
nému. Povedzme Mu všetko, čo máme na 
srdci, ďakujme Mu, n a j m ä za účinky sv. 
pri j ímania a odovzdajme sa Mu celkom. 

73. Pohoršenie. 
Neraz počuť žaloby, že nábožní ľudia so zjavnými 

chybami, (sú jedovatí, hlavatí, ubližujú druhým, posudzu-
jú ich a ohovárajú), opovažujú sa vraj častejšie prijímať. 
J e to pohoršenie? Rozumný človek bude tu zaiste rozozná-
vať chybu od chyby a človeka od človeka. Ak to boly 
hriechy smrteľné a niekto by s týmito išiel prijímať bez 
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sv. spovede, to by bolo zaiste velkým pohoršením. Ale 
-ak sú to len všedné hriechy, ako to u nábožných ľudí o-
byčajne býva, pohoršením by to bolo len vtedy, keby 
taký človek išiel prijímať bez ľútosti a bez silnej vôle 
chyby svoje napraviť; lebo s v. prijímanie nie je odmenou 
za čnosť, ale pomôckou nadobudnúť si opravdivé čnosti. 

Nemožno teda zaraz odsúdiť ani takých pobožných 
ľudí, ktorí sú ešte nie dosť čnostní, ba majú azda aj dosť 
protivných chýb. Pusťme ich len k sv. prijímaniu, aby sa 
pomaly napravili! Ale ak by niekto i pri častejšom prijí-
maní dlhší čas zotrvával vo svojich pohoršlivých chy-
bách, môže byť, že nemá pravej ľútosti alebo ani pravé-
ho úmyslu pri sv. prijímam a nedbá o duševný pokrok. 
To sa môže stať — no netvrdíme, že je to vždy tak. Mô-
žu tu byť aj iné príčiny, prečo sa nenapravujú, hoci majú 
dobrú vôľu. Takou príčinou môže byť napr., že sú tie 
chyby už hlboko zakorenené v tej duši, ktorá pritom ni-
koho nemá, čo by jej pomáhal zbaviť sa ich. 

74. Ako často máme prijímať. 
Ako často máme prij ímať, to závisí od 

osobných a miestnych okolností. Všeobec-
ne môže sa povedať: Pr i j ímaj te tak často, 
ako to vyžaduje správny pochop o sv. prijí-
maní, ako sme to v tomto poučení vysvetlili. 
Na základe tohoto pre duše dosť silné v mi-
losti Božej môže sa povedať ešte akurátnej-
šie: Kedykoľvek prídete na sv. omšu a ešte 
ste neraňaj kovali, vzbud'te si ľútosť nad 
hriechami a iďte s veľkou úctou prij ímať. 
To je na j požehnanej ši spôsob zúčastniť sa 
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na najsvätejšej obete omše svätej po prí-
klade prvých kresťanov. Kto nemôže iba 
v nedeľu a vo sviatok pri j ímať, nech ide 
aspoň v tieto dni. Komu je možné aj v ro-
botné dni prijímať, nech pr i j íma i vtedy, 
ak s,i tým nezanedbáva svoje domáce alebo 
iné povinnosti a a j spovedník s tým súhlasí. 

Ale túto radu nedávame takým, ktorí 
ľahko spáchajú ťažké hriechy; nie preto, 
ako by časté, ba i denné sv. pri j ímanie ne-
bolo a j pre nich, — veď ho títo potrebujú 
väčšmi, ako ľudia, ktorí sú silnejší v čnosti, 
ale preto, lebo určiť pravidlo, podľa kto-
rého m a j ú chodiť na sv. prij ímanie, musí 
sa celkom ponechať múdremu úsudku ich 
spovedníkov. 

75. Či treba sv. prijímanie niekedy 
vynechať, aby nezovšednelo? 

Ak niet inej príčiny, neradím vynechávať sv. prijí-
manie len preto, aby nezovšednelo. Lebo hoci sv. prijí-
manie aj môže zovšednieť nášmu citu pre ľudskú slabosť, 
nesmie zovšednieť nášmu rozumu a našej vôli. Preto pre-
ukazujme pri sv. prijímaní čo najväčšiu úctu aj vtedy, keď 
necítime nijakej pobožnosti. Sv. prijímanie nie je pre cit, 
ale pre nadprírodný živ Dt. 

Nechodíme prijímať, aby sme si život osladili, ale 
aby sme sa posilnili v čnosti a nadobudli si sily pre svo-
je povinnosti a utrpenie. 
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Keď necítime v sebe pobožnosť, nahradzujme to 
väčšou úctou a trpezlivosťou a keď by sme aj boli bývali 
trochu nedbanlivejší pri sv. prijímaní, lepšie bude úcti-
vejšie ísť prijímať pri najbližšej príležitosti, ako niektorý 
deň celkom vynechať sv. prijímanie (ako z trestu za tú 
predošlú nedbanlivosť). 

76. Ako často sa spovedávať pri častom 
sv. prijímaní? 

Kto si je povedomý ťažkého hriechu, 
nesmie ísť pri j ímať, kým sa z neho nevy-
spovedal. Ale kto nemá ťažkého hriechu, 
môže častejšie pr i j ímať a nemusí sa za-
každým spovedať. Ľuďom, ktorí nema jú 
ťažkého hriechu, sv. spoveď sa len odpo-
rúča; je to kontrolou, či p r i j íma jú hodne; 
je to a j povzbudením horlivejšie napredo-
vať v duch. živote a príležitosťou dostať 
duchovné vedenie. Ako často sa m a j ú spo-
vedať, určí im spovedník podľa ich duš. 
stavu. Kto má poriadok a pokoj v srdci, 
môže sa uspokojiť s mesačnou sv. spoveďou 
a j pri každodennom sv. pri j ímaní. 

Čo sa týka odpustkov, treba ešte toto 
pridať: Kto nechodí denne alebo skoro den-
ne — aspoň 5 razy za týždeň — prij ímať, 
musí sa spovedať dvojtýždenne, aby mohol 
získať všetky plnomocné odpustky, ktoré 
vyžadujú sv. spoveď. Ale kto pr i j íma kaž-
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dodenne alebo skoro každodenne, môže zí-
skať všetky plnomocné odpustky, hoci sa 
spovedáva iba raz za mesiac. 

M O D L I T B A . 

77. Nesprávne názory o modlitbe. 
I nábožní ľudia m a j ú často nesprávny 

pochop o modlitbe. Mnohé duše myslia, že 
modlitba je cieľom duchovného života, hoci 
je ona len prostriedkom. Cieľom duchovné-
ho života je úplná oddanosť Bohu, čiže spo-
jenie s Bohom; prostriedkom však, aby sme 
došli k úplnej oddanosti Bohu a to zname-
nitým, je modlitba. 

Z modlitby máme čerpať silu, aby sme 
sa premáhali, plnili si povinnosti, ustavične 
a vo všetkom sa Bohu oddávali. Modlievame 
sa, aby sme Boha uspokojili a rozmnožovali 
slávu Božiu. Sú však duše, ktoré v modlitbe 
hľada jú len seba, svoje uspokojenie, svoju 
útechu, svoju radosť. Modlia sa, lebo modlit-
ba ich teší a len dotiaľ, dokiaľ ich teší; 
len čo ich prestáva tešiť, už v nej ochabujú. 
Modlia sa a svoje povinnosti zanedbávajú; 
modlia sa a modlibou sa nenapravujú . 

Iní si zas mylne myslia, že nábožnosť po-
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zostáva v odbavovaní mnohých ústnych 
modlitieb, preto priveľa modlitieb berú na 
seba, duševného osohu však málo m a j ú , 
ale stratia pri tom duchovnú slobodu. Je 
to celkom pomýlený smer, lebo modlitba nie 
je cieľom, ale prostriedkom dosiahnuť pra-
vú pobožnosť. 

78. Ústna a vnútorná modlitba. 
Niektorí ľudia poznajú len ústnu mo-

dlitbu, o vnútornej modlitbe nič nevedia; 
preto u nich niet pokroku v modlitbe a ľah-
ko zaostanú v duchovnom živote. Nepohŕda-
me ústnou modlitbou, ale vrele odporúčame 
aj vnútornú modlitbu. Cvičme sa a v ústnej 
i vo vnútornej modlitbe a oddajme sa viac 
tej modlitbe, ktorá nám podľa povahy a 
podľa stavu duchovného života viac pomá-
ha, aby sme pokročili v čnosti a v kresťan-
skej dokonalosti. 

Rozdiel medzi ústnou u vnútornou modlitbou nie je 
v tom, že ústna sa prejavuje slovami a vnútorná zostáva 
vo vnútri človeka. I ústna modlitba má byť súčasne vo 
vnútri, lebo čo človek prejavuje slovami, má mať aj v 
srdci, aspoň nakoľko to dovoľuje ľudská slabosť. Vnútor-
ná modlitba prejavuje sa niekedy aj slovami a jednako 
zostáva vnútornou modlitbou. Rozdiel je tento: Ak vnú-
tro len sprevádza to, čo ústami prejavujeme, nazývame 
modlitbou ústnou; ak však prevláda vnútro alebo ak zo-
stáva všetko vo vnútri bez vonkajších prejavov, takúto 
modlitbu voláme vnútornou. 
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79. Niekoľko zásad pre ústnu modlitbu. 
1. Poriadne si navyknime modlitby odba-

vovať, nie polovičato, povrchne a ledabolo. 
Modlime sa radšej menej, ale riadne, ako 
by sme mali odrapotať mnoho modlitieb 
podobne mlynskému kolesu. Čokoľvek ro-
bíme pre Boha, ešte i to prežehnanie a kaž-
dý Otčenáš, všetko treba poriadne vykoná-
vať. Ak nemáme kedy riadne sa pomodliť 
všetky svoje obyčajné modlitby, skráťme 
ich. Pred spaním tiež nepredlžujme mod-
litby, ak nám treba s driemotami zápasiť. 
(Nenechávajme si priveľa modlitieb na ve-
čer!) 

2. Ústne modlitby neopakujme preto, že 
sme ich povrchne a nedbalo odbavili, ale' 
napravme to tým, že druhý raz sa budeme 
lepšie modliť. Ak sa zbadáme pri povrchnej 
modlitbe, spamäta jme sa a začnime sa 
modliť tak úctivo, ako sme podlžní Veleb-
nosti Božej. Kto sa navykne opakovať mod-
litby, ktoré sa roztržité alebo nedbalo 
modlil, ľahko príde do takých ťažkostí, že 
nebude vedieť n i j ake j modlitbe prísť na 
koniec. Preto už zo zásady nemáme opako-
vať modlitby! 

3. Pri modlitbe osobitne dbajme na hlbo-
kú úctu. Je to ľudská slabosť, že sa človek 
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nevie stále pobožné modliť, niekedy ani 
s patričnou pozornosťou, ale s veľkou úcti-
vosťou vždy sa môžeme modliť alebo sa 
aspoň nútiť, aby sme sa veľmi úctivo mod-
lili. Pobožnosť a pozornosť potom obyčajne 
sama príde (s úctivosťou) a keď nepríde, 
P. Boh ju od nás ani nežiada. Aby naša 
modlitba dobrá a Bohu milá bola, stačí, 
keď úctivo a trpezlivo hovoríme, čo hovo-
riť máme alebo chceme. Hlavná vec je, že 
sme P. Bohu dali, čo mu patrí; že my ne-
máme z modlitby útechy ani radosti, to 
nech nás netrápi. Ba práve preto je naša 
modlitba azda záslužnejšia a účinnejšie 
napomáha náš pokrok v opravdivej čnosti. 

4. Dobrú modlitbu napomáha a j úctivú 
poloha tela a sklopené oči. Môžeme sa mod-
liť kľačiačky, stojačky i se(háčky, ako nám 
lepšie zodpovedá, ale v každej polohe spra-
vujme sa tak, ako by sme sa spravovali, 
keby sme navštívili veľmi vysoko postave-
nú, úctyhodnú osobu a s ňou by sme sa ma-
li shovárať. Dlhšiu ústnu modlitbu (napr. 
sv. ruženec) môžeme a j prechádzajúc sa 
odbavovať. Úctivé držanie tela nemá byť 
však prepiate, strojené a do očú bijúce, 
ale skromné, mužné a primerané zvykom 
našich krajov. Podobne i ruky skladajme 
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tak, ako je to u nás vo zvyku a ako sa patrí 
v prítomnosti Božej. 

Pri modlitbe veľmi mnoho závisí od 
sklopeného zraku. Veď ako veľmi roztrži-
tými sa stávame práve tým, že sa obzerá-
me po kostole, že si pri modlitbe všímame 
všeličoho, čo k nej nepatrí! Zaiste omnoho 
lepšie modlí sa ten, kto si pri modlitbe 
iných vecí nevšíma, zrak krotí a celú po-
zornosť na Boha obracia. To platí predo-
všetkým pre ženské osoby, ktoré zaraz zba-
da jú každú maličkosť a preto bývajú usta-
vične roztržité. 

Len čo vstúpime do kostola, sklopme 
oči z úcty k Velebnosti Božej a opanujme 
si zrak; uvidíme, ako celkom inakšia bude 
naša pobožnosť. 

80. Ako sa modliť z modlitebnej knižky ? 
1. Predovšetkým nie otrocký — ale slobodne, ako 

nám to práve zodpovie. Vyberajme si z nej, čo sa nám 
páči a hodí a nie akoby sme sa museli všetko pomodliť, 
čo je v nej vytlačené. Modlitebné knižky sú na pomoc 
dušiam, ktoré sa nevedia samostatne modliť, aby v nich 
našly slová a myšlienky pre svoje stýkanie sa s P. Bo-
hom. Niektoré modlitby Svätých sa pre nás nehodia, lebo 
ešte nemáme také smýšfanie, aké mali Svätí. 

2. Ak nám niektorá modlitba vyhovuje, neutekajme 
zaraz k druhej, ale opakujme si jej slová, vety, ktoré po-
silňujú našu pobožnosť a len vtedy si vyberme inú, keď 
v užívanej modlitbe nenachádzame už duševného pokrmu. 
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3. Najlepšie modlitby sú, ktoré máme zo sv. Písma. 
V Starom Zákone najmä žalmy a iné biblické chválo-
spevy. Po nich nasledujú modlitby liturgické, ktoré sa 
Cirkev sv. modlieva pri službách Božích a konečne všetky 
od Cirkvi sv. schválené modlitby; medzi nimi sa zvlášte 
odporúčajú odpustkami obdarené modlitby.*) 

81. Duchovný spevník. 
Duchovný spevník používame predovšetkým ku spe-

vu. A j spev je alebo aspoň môže byť modlitbou a to mo-
dlitbou veľmi dobrou a Bohu milou. Ba hovorí sa, že kto 
nábožne spieva, dvojnásobne sa modlí a je v tom iste 
mnoho pravdy, ak si pri speve pozorne všímame slov 
(obsahu) piesne. 

Preto by nábožní ľudia, (ani prednejší), 
nemali vyhýbať kostolnému spevu, ak ve-
dia spievať, ale by mali spievať v kostole, 
aby sa v ňom rozliehal spev na slávu Bo-
žiu, a j keby ich väčšmi tešila tichá modlit-
ba. Nie čo nás väčšmi teší, ale čo Boha via-
cej oslavuje! 

Niektorí ľudia spievajú až do pozdvihovania a po-
tom utíchnu, lebo sa chcú pripraviť na sv. prijímanie. Po 
sv. prijímaní ich tým menej možno dostať ku spevu. Ako 
o tom súdiť? Pravdaže, nik nie je povinný spievať, ale ak 
sa spieva po pozdvihovaní omšová, eucharistická pieseň 
alebo pieseň k P. Jľžišovi, je to iste dobrou prípravou 
na sv. prijímanie. r\ keď po s p r i j í m a n í spievame na 
chválu Božiu, je to iste vhrdným poďakovaním. Preto by 

*) Bohatú sbierku takýchto odpustkových modlitieb 
pre každú príležitosť nájdeme v modl. knižke: „Nebeský 
poklad" (Vydal Posol.) 
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sa maly po pozdvihovaní a po sv. prijímaní spievať také 
piesne, ktoré sú skutočne omšové, o prev. Sviatosti a o 
B. Srdci. 

Ak spieva celý kostol, je to spoločné chválenie Boha 
a pobožnosť sa prenáša i na vlažné duše. Také služby Bo-
žie povznášajú, priťahujú duše k Bohu. Je to teda apoš-
tolským skutkom, ked sa nábožné duše horlivé zúčastnia 
na cirkevnom speve a keď aj spevom pestujú ústnu alebo 
vnútornú modlitbu. 

2. Náb. spevníky možno však užívať i bez spevu, 
pre ústnu alebo vnútornú modlitbu. V našich slovenských, 
zvlášť starších piesňach sú ozajstné poklady myšlienok na 
rozjímanie i pre vnútornú modlitbu. Len si prezrime naše 
staré piesne na roráty a iné piesne, ktoré sa nachádzajú 
v cirkevne schválených spevníkoch. Začnime sa modliť 
niektorú napr. omšovú pieseň. Čoskoro nájdeme myšlien-
ku, ktorá nás zachytí, ponechajme sa náb. citom, ktoré 
v nás vzbudzuje, tak dlho, kým z toho môžeme čerpať 
útechu, len potom čítajme ďalej, kým nenájdeme novú 
povzbudzujúcu myšlienku. Taká modlitba bude pravou 
vnútornou modlitbou. 

82. Poďakovanie a chválenie. 
Veľmi mnoho ľudí má smysel len pre modlitbu pro-

sebnú; ustavične len prosia, či už priamo Boha alebo B. 
Srdce P. Ježiša, P. Máriu alebo Svätých, ku ktorým majú 
osobitnú dôveru. Nevytýkame im, že prosia, ale je znám-
kou duchovnej nezrelosti, že len prosia a nechvália P. Bo-
ha, neďakujú Mu a neodprosujú Ho za hriechy. 

Či nemáme aj ďakovať a to často ďakovať? Či ne-
máme príčin, skôr ďakovať, ako prosiť za toľké a toľké 
dary prirodzené a nadprirodzené a za prehojné milosti, 
ktoré skrze Cirkev sv. dostávame. Ďakujme teda často P. 
Bohu, chváľme Ho, klaňajme sa Mu, korme sa ponížene 
pred Jeho velebnosťou; tým sa naša nábožnosť rozšíri, 
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zošľachtí, zdokonalí a povznesie sa nad naše osobné záuj-
my; nadobudneme viac pochopenia pre Boha a nebudeme 
sa stále zapodievať len svojimi malichernými záujmami. 

A vedomí svojich hriechov a neprávostí, 
budeme na seba žalovať, koriť sa pred Bo-
hom, ľutovať za svoje poklesky, odproso-
vať Ho za svoju nevďačnosť. I to je výbor-
ná modlitba a blahodarné rozšírenie našej 
nábožnosti. 

83. Modlitebná knižka P. Márie. 
Panna Mária mala tiež modlitebnú knižku asi vo 

forme papyrusového závitku. Bol to vlastne duchovný 
spevník, žaltár, t. j. sbierka 150 žalmov. Z nich sa modlie-
vala a spievala žalmy, ktoré sa jej hodily alebo ktoré u 
židov boly vo zvyku. Zaiste i Kristus Pán a sv. Jozef u-
žívali túto knižku. 

V žaltári sú nielen prosebné žalmy, ale aj kajúce a 
veľká časť žalmov sú prekrásne spevy, vďaky a chvály 
P. Boha. I to je pokynutím pre nás, akým smerom by 
mala ísť naša pobožnosť, aby sa stala zrelou a podobnou 
pobožnosti Matky Božej. 

Žalmy vždy pritahovaly mysle nábožných kresťanov, 
ktorí sa chceli modliť tak, ako Kristus Pán. Liturgická 
modlitba Cirkvi sv. pozostáva hlavne zo žalmov. Každý 
kňaz sa pomodlí cez týždeň žaltár. Naši predkovia milo-
vali žalmy a radi ich spievali. 

J e pravda, že nie každý žalm sa hodí pre nás, nie-
ktorý nám ostane vždy nejasný ale je mnoho žalmov, 
ktoré nám rozpália srdce. V nich sú výrazy, ktorými mô-
žeme Boha vhodne chváliť, Jemu (lakovať, Jemu sa kla-
ňať alebo ľútosť prejavovať nad svojimi hriechami. I prí-
pravu a poďakovanie pri sv. prijímaní nám veľmi obľahčí 
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kniha žalmov. Netreba sa modliť celý žalm, stačí niektorý 
verš, pri ktorom zotrváme, kým sa nám srdce na ňom 
rozohrieva. Čím lepšie poznáme žalmy, tým viac krá-
sy a pobožnosti nachádzame v nich a to sú modlitby, ktoré 
sa nám ľahko neznechutia. 

84. Dvojaká cesta k vnútornej modlitbe. 
t. Prvá cesta k vnútornej modlitbe je 

predovšetkým každá ústna modlitba, ktorá 
náš teší, dojíma a povzbudzuje. Ľahko sa 
môže premeniť vo vnútornú modlitbu, keď 
v nej vytrváme, jednotlivé slová alebo vety 
z nej si opakujeme, ponechávame sa tomu, 
čo na nás pôsobí a vzťahujeme to na Boha. 
Len čo sa ústnou modlitbou prebudilo srd-
ce, nechajme ju a dovoľme hovoriť srdcu. 
Už a j preto sa neradi, aby sme sa zaťažili 
množstvom ústnych modlitieb, lebo nám to 
prekáža dostať sa ku vnútornej modlitbe. 

Tým nechceme povedať, že takto máme postupovať 
pri každej ústnej modlitbe. Niektoré ústne modlitby má-
me alebo chceme konať ako ústne, a preto odriekame ich 
úctivo, ale bez zdržovania sa pri jednotlivých slovách a 
bez opakovania niektorej čiastky. Ale keď chceme konať 
vnútornú modlitbu a nejde nám o to, koľko ústnych mo-
dlitieb sa pomodlíme, môžeme týmto spôsobom veľmi ľah-
ko prejsť od ústnej modlitby ku vnútornej a v nej po-
tom zotrvať aj dlhší čas. Takto sa v nás vzmáha duch 
modlitby a modlitebná kniha nám len pomáha dostať sa 
do takého duševného stavu, v ktorom nám je už kniha 
nie potrebná. 
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2. Druhá cesta ku vnútornej modlitbe 
je duchovné čítanie. Čítajme niečo nábož-
ného, napr. : Nasledovanie Krista, Filoteu 
alebo životy Svätých. Keď tam niečo nájde-
me, čo nás silnejšie dojme alebo povzbudí, 
presťaňme ďalej čítať, ponechajme sa to-
mu dojmu, opakujme si miesto, ktoré na 
nás pôsobilo, tešme sa mu, uvažujme o ňom 
— a tým vlastne už rozjímame. To je už 
nie obyčajné duchovné čítanie, to je rozjí-
mavé čítanie. Keď sa naše myšlienky, túž-
by a city pritom na Boha vznášajú, to je 
už vnútorná modlitba; duchovné čítanie tu 
teda len pomáhalo duši povzniesť sa, aby 
sa nehatene mohla stýkať s P. Bohom. 

Preto nech si každý, kto chce v duchov-
nom živote napredovať, ustanoví istý čas — 
aspoň štvrť hodiny denne na duchovné čí-
tanie; ono ho pomaly uvedie do vnútornej 
modlitby. Usilovné duše, ktorým to povin-
nosti dovoľujú, venujú duchovnému číta-
niu ešte viac času. Pravidelným duchov-
ným čítaním sa nielen nábožensky pouču-
jeme a vzdelávame, ale a j povzbudzujeme 
a povznášame a Duch Svätý azda práve 
vtedy osvecuje viac našu myseľ duchovný-
mi pravdami a naše srdce rozpaľuje, aby 
vždy viac milovalo veci nadprirodzené a 
celkom sa oddávalo Bohu. Veľmi mnoho 
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Svätých začínalo takto pestovať duchovný 
život a že v tom neustávali, ale verne spo-
luúčinkovali s vnuknutými milosťami, po-
maly veľkú dokonalosť dosiahli. 

85. Ako pokračovať v duch. čítaní? 
i . Na prvom mieste radíme nábožným dušiam od 

sv. Františka Salezského: „Filoteu",*) čiže návod k ná-
božnému životu. Duša, ktorá sa riadi podľa tohoto ná-
vodu, nemôže sa v duchovnom živote dostať na bludné 
cesty. Ku prehĺbeniu duch. života je jedna z najlepších: 
Rodriguez-Sichta „Kresťanská dokonalosť'. I .—IV. sväzok 
je aj pre svetských, V . a VI . sv. je pre rehoľníkov. Žia-
kom možno radiť praktickú knihu: „Ako sa stanem veľ-
kým". K ďalšiemu prehĺbeniu toho všetkého poslúži kaž-
dému Schmidova kniha: .,Najvýborne'fsí pokrm". 

z. Kto dôkladne prebral niektorú z uvedených kníh, 
môže si myseľ trocha osviežiť rozjímavým čítaním Živo-
tov Svätých". K tomu vrele odporúčame „Legendy čiže 
Čítanie o Svätých".*) 

Táto látka sa hodí zvlášť pre spoločné večerné číta-
nie v rodinách. Kde by sa z týchto životopisov predčita-
valo po večeroch čo len desať minút alebo štvrť hodinky 
— tam by sa iste čoskoro povzniesol duchovný život v 
celej rodine. 

Okrem toho možno s osohom čítať aj iné životopisy 
Svätých. Počet slovenských životopisov Svätých poteši-
teľne rastie s roka na rok. Spomenieme aspoň niektoré: 
Životopis sv. Cyrila a Metoda, sv. Andreja a Benedika, 
Stanislava, sv. Jána Berchmansa, sv. Jána Bosco, sv. Al-
fonza, sv. Terezky atď. 

*) Viď medzi knižkami udanými na konci knihy. 
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3. Z duchovného a rozjímavého čítania 
životov Svätých možno vhodne pristúpiť 
k hlbšiemu rozjímaniu. 

Vhodnú pre rozjímanie pripravenú látku nájdeme v 
knižke Avancini-Tiso: „Život a učenie Ježiša Krista", 
ako aj v druhej: Vercruysse-Hermann: „Rozjímania".*) 
V obidvoch knižkách je látka na rozjímanie na každý 
deň v roku. 

4. Tí, čo sú už zbehlejší v rozj ímavej 
modlitbe, nevyčerpateľnú látku ná jdu pre 
rozjímanie vo sv. evanjeliach, v živote a 
učení Krista Pána, kde sme pri prameni 
všetkých právd a duchovného povzbude-
nia. V P. Ježišovi ná jdeme všetky zásady 
svätého života, v Jeho živote sa stretneme i 
s prebi. P. Máriou. Pracovným programom 
každého, kto túži po Bohu, je, osvojiť si zá-
sady sv. evanjelia a dôsledne uskutočňovať 
ich v živote. 

Na tento cieľ sa veľmi hodí tak obsahom ako aj von-
kajšou formou: „Syn Boží", čiže sjednotené evanjelia. Má-
me aj obšírnejší „Život Ježiša Krista" od B. Schmitza.*) 

Preto by sa mala každá nábožná duša vhĺbiť do sv. 
Písma, zvlášť do Evanjelia. Sv. Marek je najľahší, sv. 
Lukáš dosť ľahký, sv. Ján a Matúš predpokladajú už 
akúsi zručnosť v rozjímaní. Preto radíme začať sv. Mar-
kom a po sv. Lukášovi prejsť ku ostatným. Len nič ne-
vyberajme: s prosbou dieťaťa a s úctou veriaceho kre-
sťana čítajme slovo Božie, ak niečo nájdeme, čo nás po-

*) Podrobnejšiu informáciu o vydavateľoch a cene 
týchto knižiek nájdeme na konci tejto knižky. 
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vzbudzuje ku čnosti a láske Božej, pritom ostaňme a 
len vtedy, keď sa dojem začína tratiť, pokračujme v čí-
taní. Musíme byt malučkými, ak chceme, aby sa nám 
srdce rozpaľovalo, horelo pri čítaní sv. Písma. 

5. Usilovné a vytrvalé čítanie sv. Písma, 
spojené s rozjímaním, môže v nás veľmi 
zdokonaliť vnútornú modlitbu. Duša začí-
na chápať hĺbku duchovného života a moc-
nejšie túžiť po spojení s Bohom. Pre tento 
stupeň hodí sa zlatá knižka Tomáša Kem-
penského: Nasledovanie Krista, ktorá sa 
síce často odporúča, ale ešte vždy nie do-
statočne sa chápe j e j veľký význam pre 
duch. život; najlepšie sa upla tňuje na tom-
to stupni, ako krátke duchovné čítanie, aby 
sa duša po niekoľkých vetách našla v hlbšej 
vnútornej modlite. 

Pravda, kto opravdivé chce viesť duchovný život, 
môže bez ohľadu na naznačený postup, hneď na začiatku 
chytiť sa do čítania evanjelia a „Nasledovania Krista", 
toto čítanie mu iste prinesie hojná požehnanie. 

86. Ako prehĺbime vnútornú modlitbu ? 
Aby sme svoju vnútornú modlitbu pre-

hĺbili, musíme: 
1. Sústrediť svoju myseľ, odtrhnúť ju 

pred modlitbou od všetkých starostí a roz-
pomienok, vzdialiť ju od hluku sveta a po-
hrúžiť do Boha, prítomného v našej duši. 
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Keď sme v posväcujúcej milosti Božej, bý-
va v nás zvláštnym spôsobom Boh: Otec, 
Syn a Duch svätý. To jasne hovorí Kristus 
Pán: „Keď ma kto miluje, zachová moje 
reči a môj Otec bude ho milovať a príde-
me k nemu a spravíme si príbytok u neho" 
(Ján 14, 23.) — a sv. Pavol: „či neviete, že 
vaše údy sú chrámom Ducha svätého, kto-
rý je vo vás?" (1. Korint. 6, 19.). Preto pred 
modlitbou všetko nabok, aby sme sa mohli 
zaoberať len s Bohom! 

2. Prosiť Ducha svätého o pomoc. Vnú-
torná modlitba je dar Boží a Duch svätý 
je j e j učiteľom, bez Jeho zvláštnej pomoci 
nikam nedôjdeme. Bez Ducha svätého v du-
ši mrzne, vnútorný život je zakrpatelý; 
ale keď On začne pôsobiť, rozvíja sa a ute-
šene vzrastá, ako pri jarnom vánku, ako po 
teplom májovom dáždi. Prosme teda na 
počiatku modlitby a v nej , ako a j inokedy, 
pokorne a detinský Ducha svätého, aby 
nám osvietil rozum, povzbudil vôľu a uvie-
dol nás do tajomstva vnútornej modlitby; 
prosme, ako kedysi prosili učeníci: „Pane, 
nauč nás modliť sa!" (Luk. 11, 1.) 

3. Občas uvažovať o tom, čo sme čítali 
a všetko vzťahovať na seba. Prirovnávajme 
svoje mravy k tomu vzoru, podľa ktorého 
by sme sa mali spravovať; tak spoznáme 
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svoju ničomnosť a svoje chyby, naučíme sa 
o sebe skromne smýšľať a napravovať svoj 
život. Pri tejto práci dobre pomáhajú na-
sledujúce otázky: 

Čo z toho plynie, nasleduje pre teba? 
Ako to bolo doteraz? 
Hľadaj a sosbieraj si dôvody, pre ktoré 

sa musíš v tej alebo inej veci napraviť! 
To všetko sa má robiť celkom nenúte-

ne, otázky ma jú uľahčovať vnútornú mo-
dlitbu a nie je j prekážať. Kto ide do hĺbky 
a skúma svoje vnútro, iste začne premáhať 
svoju samolásku a namyslenosť a už tým 
sa stáva súcejším pre vnútornú modlitbu. 
Pyšným sa Boh protiví, pokorným však 
dáva svoju milosť. 

4. Naučiť sa pomaly rozprávať sa s ľ. 
Boliom a prejavovať mu svoje myšlienky. 
Pri všetkej úcte, ktorú sme povinní vzdá-
vať Božskej Velebnosti, robme to jednodu-
cho, detinský, nehľadanými slovami, skôr 
srdcom, ako ústami. 

Aby sme sa takému stýkaniu s Bohom ľahšie priučili, 
dobre je napísať si na lístok alebo na obrážtek soznam 
rozličných náboženských citov (afektov), ktoré nám do-
brú službu môžu preukázať pri vzbudzovaní citov vo vnú-
tornej modlitbe. Takýto soznam môžeme upotrebiť nie-
len vo vnútornej modlitbe, ale i pri sv. omši, pri sv. pri-
jímaní, pri návštevách prev. Sviatosti a v podobných prí-
padoch. Môžeme si ho vložiť do modlitebnej knižky, ako 
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i do knihy, ktorú užívame na duch. čítanie. Sostavený 
môže byť asi takto: 

Hlboko sa Bohu klaňaj! 
Obdivuj to, čo sa ti na Kristu Pánovi páči! 
Chvál Ho a veleb s anjelmi a dakuj Mu! 
Prejavuj Mu blahoprianic! 
Maj s Ním poľutovanie v Jeho utrpení a zneuznaní! 
Odprosuj Ho za svoju nevdačnost! 
U poníž sa a žaluj na seba! 
Čo cítiš, ked sa k Nemu prirovnáš! 
Vzbudzuj dôveru v Jeho moc a zlutovanie! 
Čo mu stúbiš! 
Prejavuj Mu svoje prosby detinský a jednoducho! 
Skry sa do Srdca Ježišovho! 
Spojuj svoju suchotu s Jeho utrpením! 
Ponechaj sa Mu na milosť a nemilost! 
Putuj v duchu k P. Márii a k svätým Patrónom! 

Tak sa pomaly naučíme shovárať sa s P. 
Bohom vlastnými slovami a dôjdeme ku 
opravdivej vnútornej modlitbe. Pritom ne-
zostaňme pri stálych úvahách,. hoci zvlášť 
na začiatku duch. života, môžu nám i tieto 
veľmi osožiť. 

5. Konečne ku vnútornej modlitbe hod-
ne dopomôže i to, keď umŕtvujeme a horli-
vo premáhame svoje nezriadené náklon-
nosti a keď udatné znášame utrpenie. Táto 
vec je taká vážna, že o nej musíme ešte o-
sobitne prehovoriť. Isté je, že naša duša má 
tým viac smyslu pre vnútornú modlitbu, 
čím menej sa vinie ku tvorom a čím viac 
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hľadí uspokojiť P. Boha bez ohľadu na se-
ba. To však vyžaduje veľkú čistotu srdca a 
zapierame seba. 

87. Všeobecná poznámka. 
Vyššie spomenuté veci nepatria k podstate vnútornej 

modlitby, ale majú len pomáhal, aby sme sa v nej pre-
hĺbili a zdokonalili. Na to treba tu upozorniť, aby nie-
ktoré duše neopustily svoj hádam už dobre osvedčený 
spôsob modlitby, len preto, aby sa mohly modliť podľa 
spomenutých „otázok", „soznamu afektov" alebo nejakého 
iného komplikovaného návodu rozjímania. 

Modlitba je dôverné obcovanie s Bohom, 
teda niečo milého a nenúteného, v čom Bo-
ha hľadáme. Modlitbou chceme sa k Bohu 
dostať, povedať Mu, čo máme na srdci, po-
silniť sa a utíšiť, zakotviť v Ňom svoju du-
šu. Toto je náš cieľ, o to sa máme usilovať, 
všetko ostatné nám len pomáha ako pro-
striedok, ktorý upotrebil jeme alebo zane-
cháme, keď by nás vyrušoval alebo od Bo-
ha odďaľoval. 

Na začiatku vnútornej modlitby obyčajne stačí, čo 
sme predtým povedali o dvojakej ceste k vnútornej mo-
dlitbe. Ak je však duša vo vnútornej modlitbe koľko-toľko 
zbehlejšia a keď badá, že sa jej modlitba neprehlbuje, nech 
upotrebuje prostriedky vyššie udané. 

Vnútorná modlitba je niečo, čo sa pomaly vyvíja v 
duši. Cvičme sa v nej usilovne a buďme trpezliví, ak sa 
nám vždy nedarí tak, ako sme si to priali. Pamätajme na 
to, čo sme raz na začiatku vyzdvihli: Stačí, keď mo-

142 



Modlitba. ČI. 87., 88., 89. 

dlitbou vyhovieme P. Bohu, aj keď by sme sami nemali 
v nej uspokojenia; lebo modlitba je iba prostriedok, pri-
blížiť sa k Bohu a sjednotiť sa s Jeho vôľou. 

88. Útecha a neútecha. 
Kto vedie duchovný život, často badá, 

že sa v jeho duši zamieňa útecha s neiíte-
chou. Raz svieti v duši slnko, raz sa všetko 
zachmúri, prší alebo mrzne; raz sa nás mo-
dlitba a duchovné veci veľmi tešia, druhý 
raz sú nám ťažké, prázdne, ba až odporné. 
Niet v nás stálosti, ale samá zmena, ako 
v počasí. Táto častá zmena útechy a ne-
útechy dosvedčuje, že duchovný život sa 
prebúdza a je to celkom podľa plánov Bo-
žích. Teda s tým vážne počítať v duchov-
nom živote; preto potrebujeme poučenie, 
ako sa treba spravovať za rozličného „po-
časia", aby sme nechybili. 

89. Čo máme robiť, keď je nám 
v duši jasno? 

Na túto otázku sv. Ignác Loyolský, veľ-
ký majs ter duchovného života, v knižke 
„Duchovných cvičení" takto odpovedá: 
„Keď máš v duši radosť, hľaď sa ponižovať 
ako môžeš." V úteche sme naklonení k már-
nivosti a namyslenosti; hneď by sme si na 
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tom zakladali, oddávali sa samoláske, do-
mnievajúc sa, že sme už hodne pokročili, 
inými by sme pohŕdali a seba vynášali. To 
by sa Bohu prctivilo a nám by bolo na ško-
du. V úteche sa teda ponižujme, ďakujme 
Bohu za všetky dary, uznávajme svoju ne-
hodnosť a zmužile odháňajme každú na-
myslenosť. Duchovná útecha nie je naše 
dielo, ale účinok milosti Božej, ktorá v nás 
práve pôsobí; nie je ona našou zásluhou, 
preto len Bohu patrí za ňu chvála a nie 
nám. 

90. Čo máme robiť, keď sa nám 
v duši zachmúrilo? 

Aj pre tento duševný stav dáva nám 
vzácne rady sv. Ignác v pravidlách o rozo-
znávaní duchov. 

1. V čase neútechy (duševnej nechutí), 
nemáme meniť, skracovať alebo vynechá-
vať svoje modlitby a duchovné čítania. Zo-
staňme pevní a stáli v tom, čo sme si pred-
tým umienili a konajme modlitbu a du-
chovné čítanie trpezlivo a verne, a j keď nás 
to neteší, ba je nám to skoro odporné. — 
Hľaďme Bohu vyhovieť i keď sa nám to 
zdá daromným a zbytočným. Tým preuka-
zujeme Bohu vernosť a premáhame poku-
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šiteľa, ktorý by nás práve vtedy chcel od-
vrátiť od modlitby a duchovného života. 
Koľko duší podľahlo a stále podlieha tomu-
to pokušeniu a preto potom zaviazne v du-
chovnom živote! 

2. Niekedy v neúteche dobre je priam 
ešte niečo pridať: modlitbu nakoľko mož-
no predĺžiť, n a j m ä keď sme pokúšaní, aby 
sme ju skrátili; tak nielen odporujeme po-
kušiteľovi, ale ho i rovno porážame. 

3. Pr ipomínajme si v neúteche, že nás 
P. Boh len skusuje, že nás neopustil, ale zo-
stal pri nás svojou milosťou i naďalej,-hoci 
to a j necítime. Zachovajme si dôveru v Bo-
ha a p remáha jme malomyseľnosť! 

4. Cvičme sa v trpezlivosti; trpezlivo-
sťou zvíťazíme! Keď v súžení trpezlivo vy-
trváme, P. Boh nás čoskoro znovu poteší. 

91. Prečo dopúšťa Pán Boh neútechu 
na nás? 

Zamieňaním duševnej útechy a neútechy si _ nás P. 
Boh vychováva. Je to dôkazom, že v duši pôsobí milosť 
Božia. 

1. Duch Svätý často trestá dušu neútechou za ne-
dbanlivosť a poklesky a uštedril by jej viac milosti, keby 
bola vernejšou a obetavejšou. 

2. Avšak nie každá neútecha je trest Boží. Boh na-
vštevuje i duše verné a obetavé, lebo chce v nich vype-
stovať solídnu (pravú) čnosť. Keby ich stále niesol prúd 
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duchovnej, zvlášť citovej radosti, ich vôľa by ľahko za-
krpatela a stály by sa podobnými rozmaznaným deťom. 
Preto im Boh odoberá citovú útechu a radosť, aby ich 
vôľa zosilnela a bola silným základom všetkých čností. 
Kto sa teda usiluje verne slúžiť Bohu i v neúteche, zí-
skava mnoho pre duchovný život, aj keď to nepozoruje 
a necíti. Sila jeho vôle vzrastá a duša sa učí slúžiť Bohu 
za všetkých okolností; a v tom sa javí pravá čnosť. 

3. Konečne je potrebné, aby sa duša o-
čistila od všetkej márnivosti a nezriadenej 
sebalásky. Kým táto jemná nečistota pre-
niká dušu, nemôže sa človek hlbšie stýkať 
s P. Bohom, nehodí sa k Bohu; preto sa 
musí duša skôr akoby ponoriť do ohňa utr-
penia a skúšok, aby sa zbavila každej ne-
čistoty. Tak si čistí P. Boh svoje verné duše; 
nerozmaznáva ich sladkosťami, ale pono-
ril j e ich do tmy neútechy a duševnej opu-
stenosti. Na počiatku duchovného života 
tiahne ich k sebe hojnou útechou, keď sa 
však k Nemu privinuly, začne im posielať 
trochu neútechy, aby v nich vypestoval viac 
vôle a vernosti. Avšak keď zosilnely v Jeho 
službe a znesú viac, dopúšťa na ne a j viac 
neútechy, necháva ich dlhšie v tejto „peci" 
a útechou ich iba posilňuje, aby ich mohol 
ďalej kresať a čistiť; takto ich vedie k do-
konalosti. Okrem neútechy pomáhajú a j 
iné utrpenia. Všetkým tým vychováva si 
Boh láskavé a veľmi opatrne duše, v kto-
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rých má zaľúbenie. Kiežby sme vždy rozu-
meli týmto úmyslom Božím, dali sa Pánom 
vychovávať a brúsiť a zachovávali Mu ver-
nosť v každom stave, do ktorého našu dušu 
uvádza, t. j. oddali sa Mu celkom a bezpod-
mienečne. 

92. Roztržitosť. 
Roztržitosť patrí k neúteche. Koľké duše 

by sa rady modlily pobožné a pozorne, ale 
sotva sa začnú modliť, už ich myseľ behá 
sem a tam po svete, vyrušovaná stálymi 
rozpomienkami. Taká duša býva potom pre 
toto nespokojná. 

O roztržitosti platí to isté, čo o neúteche. 
Kým sa roztržitosti dobrovoľne neoddáva-
me, kým ju nechceme, kým je nám trápe-
ním, nie je hriechom; nepozostáva tu iné, 
ako trpezlivo ju znášať tak, ako neútechu 
a vnútorný kríž a tak sa pokorne dať skú-
šať od P. Bolia. Je to kríž, ktorý keď trpezli-
vo znášame, vzdeláva dušu. Keď nás roztr-
žitosť trápi, pomyslíme si na tieto dôvody 
a prestaneme sa znepokojovať. 

93. Vývoj vnútornej modlitby. 
i . Doteraz sme hovorili len o začiatkoch vnútornej 

modlitby. Videli sme^že naša ústna modlitba sa môže 
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ľahko premeniť na vnútornú modlitbu. A j duchovným čí-
taním možno sa dostať k vnútornej modlitbe. Kto sa 
vytrvalo cvičí v týchto počiatkoch vnútornej modlitby, 
čoskoro si osvojí akúsi zručnosť: naučí sa uvažovať, skú-
mať sa, robiť predsavzatia, prosiť, uponižovať sa, Bohu 
sa oddávať. To je už ustálená vnútorná modlitba a me-
nuje sa rozjímaním alebo rozjímavou modlitbou. Tento 
spôsob vnútornej modlitby veľmi pomáha, aby sa človek 
zbavil svojich chýb a osvojil si pomaly ozajstné čnosti. 
Preto je potrebné, aby sa nábožní ľudia v nej všemožne 
cvičili. Na začiatku duša viac uvažuje, ale len čo je roz-
um pravdami duchovného života riadne osvietený a na-
sýtený, činnosť rozumu zčiastky ustupuje pred činnosťou 
citovou, čiže afektovou, kde sa hlavne vôľa cvičí v pre-
javoch ľútosti a pokory, oddanosti a vernosti k Bohu. 

z. Kto dlhší čas svedomité rozjíma, chýb sa zbavuje 
a usilovne sa premáha, prechádza pomaly k ďalšiemu stup-
ňu vnútornej modlitby. Má akúsi nechuť k úvahám, aj 
keď duša nie je práve v neúteche. Zato však vzniká v 
ňom túžba a potreba, aby si mohol s Bohom dôverne po-
hovoriť: prejaviť mu úctu, lásku, vďačnosť, oddanosť, 
hodne sa jsred ním uponižovať a sdôverovať sa mu so 
všetkým, co má na srdci. Kto sa obyčajne takto modlí, 
pestuje modlitbu afektovú alebo citovú. Je to ľahký a 
veľmi užitočný spôsob vnútornej modlitby a veľmi na-
pomáha, aby sme sa spojili s Bohom a opustili všetko, po 
čom svet tuži. 

3. Ak sa cvičí duša i v tejto modlitbe a ak neprestá-
va dôsledne premáhal svoje nezriadené náklonnosti a chúť-
ky, prestáva pomaly rozmanitosť citov, city sa sústre-
ďujú, prehlbujú, stávajú sa trvalejšími a zapúšťajú v duši 
hlboké korene. Duša ukazuje veľkú oddanosť k Bohu, veľ-
kú úctu k Velebnosti Božej, veľmi sa hanbí pred Bohom 
za svoju biedu a slabosť a je si živo, povedomá svojej ni-
čoty a hriešnosti. V takom povedomí vie vytrvať dlhší 
čas: pol hodiny, hodinu a (azda) i dlhšie. Duša, v ktorej 
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sa javí často tento spôsob modlitby, je v stave jednodu-
chej modlitby, ktorú niektorí spisovatelia menujú nado-
budnutým nazieraním. N a tento stupeň vnútornej modlit-
by môžeme sa dostať všetci, ak sa neúnavne cvičíme vo 
spojení s Bohom, ak robíme svedomite svoje povinnosti, 
ak premáhame zmužile svoje náruživosti a chúťky. Kto si 
srdce naozaj odlúči od všetkého, čo nie je Boh a usiluje 
sa úprimne vo všetkom vyhovieť jedine Bohu, nájde sa 
hádam čoskoro v modlitbe „jednoduchej" — u Boha. To 
je úplný rozvoj vnútornej modlitby a spojenia duše s Bo-
hom. Pravdaže, Boh soberie takú dušu ešte poriadne do 
práce a skúša ju neútechou a opustenosťou, aby sa osved-
čila a poriadne očistila, ale za to sa jej dostane sladkého 
spojenia s (Pánom Bohom) najvyšším Dobrom. 

Takýto je v krátkosti vývo j vnútornej modlitby v 
ľudskej duši, až po modlitbu mystickú. Modlitbou my-
stickou začína sa celkom nový život, do ktorého však 
uvádza iba Duch Svätý; my sa k tomu môžeme iba pri-
praviť veľkou svedomitosťou a dôsledným sebamŕtvením.*) 

94. Ciel vnútornej modlitby. 
Prečo sa tak široko rozpisujeme o vnú-

tornej modlitbe? Prečo sa v ne j máme cvi-
čiť? 

Vnútornou modlitbou kráča človek k 
Bohu. Jej cieľom je dostať sa k Nemu, ob-
známiť sa lepšie s Bohom, vstúpiť s Ním 

*) Dôkladnejšie poučenie o všetkých spôsoboch vnú-
tornej modlitby podáva kniha: Ovečka, „Návod k rozjí-
mavé modlitbe". Nákladom „Hlasu Svatohostýnskych"; 
o samej rozjímavej modlitbe je reč v knižočke „Tr i po-
môcky". Nákladom Posla. 

io» Í47 



Modlitba. Cl. 79. 

do užšieho priateľstva a zamilovať si Ho. 
Kým nemáme tejto známosti, „kým sme si 
Boha nezamilovali", nie sme dosť pevní a 
istí v duchovnom živote a nie sme ani dosť 
šťastní. Dobre hovoril sv. Augustín: „Stvo-
ril si nás ku sebe", t. j. urobil si nás bytno-
sťami, ktoré musia mať vzťah ku Tebe, 
ktoré Ťa potrebujú, ó, Bože, ako vták 
vzduch a ryba vodu „a nespokojné je srdce 
naše, k}rm nespočinie v Tebe". Naša duša 
sa sem a tam hádže ako loďka na vlnách 
morských a musí zakotviť v Bohu, kotvou 
vnútornej modlitby. 

Bozjímavou modlitbou začína duša za-
kotvovať v Bohu; v modlitbe afektovéj sa 
v tom zdokonaľuje — ukazuje sa už dô-
vernejší pomer k Bohu — a v modlitbe 
„jednoduchého nazierania" dosahuje vrcho-
lu: duša si zamiluje Boha a spojí sa s Ním 
v láske. 

Z tejto pevnej oddanosti k Bohu, ktorá 
vzrastá každým stupňom modlitby, čerpá 
duša veľkú silu, aby sa riadne premáhala, 
odumierala svetskjTm túžbam a verne vy-
trvala v službe Božej stoj čo stoj. Čím hlb-
šia je modlitba, tým viac je čistej a obeta-
vej lásky k Bohu, ktorá dušu opäť čistí a 
pr ipravuje pre hlbšie a hlbšie spojenie s 
božskou Dobrotou. 
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95. Ešte jedna dobrá rada 
pre vnútornú modlitbu. 

1. Denne zasväťme istý čas P. Bohu, keď 
sa len s Ním zaoberáme a keď sa len s Ním 
shovárame; ani nie tak ústami, ako srdcom 
a láskou. V tomto čase si u Neho odpočiňme 
a dávajme pozor na Jeho vnuknutia: to je 
vnútorná modlitba. Na začiatku môžeme 
niečo čítať, kým nenájdeme, čo by nám 
srdce zachytilo a dvíhalo k Bohu. Neskor-
šie azda nebude nám treba ani knihy, aby 
sme sa zaoberali s P. Bohom. Knihou si iba 
pomáhame, keď to ináč nejde. Duša sa po-
maly priúča stýkať sa s Bohom a niekedy 
zotrváva pred Ním v pokoji a mlčaní s túž-
bou a prosbou, aby On sám pôsobil v nej . 

2. T o však nejde vždy tak milo, ako sa to povie. Ča-
sto príde omrzelosť a neútecha a tu platí múdra rada sv. 
Terezie: „Podľa môjho názoru nie je vnútorná modlitba 
nič iného, ako uzavrené priateľstvo s Bohom, vediac, že 
nás miluje a preto sa s Ním veľmi často a dôverne shová-
rame. Aby však vznikla pravá láska a zavládlo stále pria-
teľstvo, musia sa, osoby k sebe hodiť. U P. Boha niet v 
tej veci nedostatku, ale mnoho je ho u nás. My sa k Ne-
mu nehodíme, sme takí smyselní, rozpustení a nevďační. 
Ale, hoci Ho ešte nemiluješ a ešte sa Mu nepodobáš, 
trpezlivo znášaj aspoň svoje trápenia, ak sa chceš dlhšie 
zdržovať u toho Pána, lebo veľmi ti má ležať na srdci, 
aby si získal Jeho priazeň a s Ním sa dorozumel." Táto 
dobrá rada je veľmi vážna a treba na ňu znovu upozor-
niť, hoci sme o nej už hovorili. Vo vnútornej modlitbe 
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budú riadne pokračovať len duše trpezlivé, vytrvalé a 
verné. Naproti tomu duša nestála nedokáže nič poriad-
neho. 

3. Azda ešte vážnejšia a potrebnejšia je 
dobrá rada sv. Jána s Kríža: „Cesta k Bolni 
nevedie sladkosťami a útechami, hoci sa 
týchto hodne dostáva začiatočníkom. K Bo-
hu sa dostaneme tým, že sa horlivo zapie-
rame, všeličoho sa zriekame, sme ochotní 
znášať pre Krista všetko a odumrieť celkom 
sebe. Takto môžeme už zakrátko ďaleko 
pokročiť v duchovnom živote." 

Treba však zanechať a j svetské rado-
vánky a preto duše túžiace po Bohu budú 
veľmi obozretné, keď chcú čítať romány a 
iné svetské veci, navštevovať divadlá, kiná 
a počúvať rádio. 

Teraz prehovoríme dôkladnejšie o seba-
zapieraní, ktoré je tak nesmierne význam-
né a o tom, ako treba usporiadať svoje ne-
zriadené náklonnosti. Iba nedostatok oprav-
divého a dôsledného sebazapierania zaprí-
čiňuje, že mnoho duší nerobí pokrok v du-
chovnom živote a vo vnútornej modlitbe. 
Preto tento nový oddiel našich úvah vyža-
duje zvláštnu pozornosť. 
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Z V L Á Š T N E S P Y T O V A N I E 
S V E D O M I A . 

96. Prečo mnoho zbožných 
duší tak málo napreduje? 

Či azda preto, že sa málo modlia? To 
nemožno povedať, dosť sa modlia, veď ča-
sto celé hodiny strávia v kostole na modlit-
bách, sú na všelijakých pobožnostiach a 
okrem toho čí tajú a j rozličné nábožné kni-
hy. 

Azda nechodia často na spoveď? Nie-
ktorí chodia týždenne a jednako sa nejaví 
u nich pokrok v čnostiach a mnohí z tých, 
čo sa týždenne nespovedajú, práve tak by 
sa nepolepšovali, a j keby týždenne chodili 
na sv. spoveď. 

Či azda preto robia malý pokrok, že 
zriedka pristupujú k sv. pr i j ímaniu? Ani 
to nemožno povedať; mnohé nábožné duše 
p r i j ímajú P. Ježiša denne a predsa nevidno 
na nich pravej čnosti. Teda, kde je chyba? 
Čo je príčina, že duchovný život u mnohých 
nábožných duší drieme? 

Odpoveď je dosť ľahká. Nenapredujú v 
čnosti a svätosti pre nedostatok sebazapie-
rania a sebamŕtvenia. Hovejú svojim ná-
klonnostiam, visia na zemských veciach, 
nemajú dosť odvahy a sily, aby sa zapiera-
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hj a niečoho sa zriekly, a keď im P. Boh 
kríže nepríjemnosti pošle, aby ich skúšal 
a zdokonaľoval, vyhýbajú im, šomrú proti 
Nemu, nechcú sa poddať a pred krížom u-
teka jú ; preto nenapredujú v čnosti. 

97. Chyby nábožných duší. 
Nábožní ľudia bývajú často plní chýb. 

Myslievajú si, pravda, že už veľmi pokročili 
v čnosti, zvlášte, keď m a j ú veľkú vnútor-
nú útechu, a ani netušia, koľko prevráteno-
sti a nemúdrosti ukazujú pri všetkej hor-
livosti. 

Sv. Ján s Kríža ukazuje vo svojich spi-
soch ako v zrkadle hlavne tieto ich chybí): 

Sú plní márnivých myšlienok z útechy, ktorej sa im 
dostáva; držia sa za lepších, ako sú, a veľmi ľahko po-
hŕdajú inými. Na sebe vidia všetko dobré, u iných si vší-
majú každej chybičky, ľahko posudzujú a odsudzujú. 

Nie sú spokojní s darmi a milosťami, ktoré dostáva-
jú. Chcú stále oplývať útechou a sú nespokojní a netr-
pezliví, keď sa im nerobí celkom podľa ich vôle. 

Ľahko a často sa rozhnevajú na bližného, keď urobí 
chybu. Každého chcú napravovať, každého karhat, sú 
však zaraz netrpezliví, zachmúrení, celí urazení, ak si nie-
kto dovolí ich pokarhať alebo nejako upozorniť na chy-
by-

Chceli by svätost získal za jeden deň a keď sa im 
to nedarí, ako by si žiadali, ochabnú, sú netrpezliví, malo-
myseľní a ľahko opustia modlitbu a sebazapieranie. 

Mrzí ich, keď vidia iné nábožnejšie a čnostnejšie du-
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še a ťažko im padne, keď si niekto nevšíma ich čnosti a 
nábožnosti. A ako im je milé a príjemné, keď si ich niekto 
váži, keď sa im dostane uznania a pochvaly, tak zas veľmi 
sa im protiví, keď niekto chváli inú dušu pre čnosť, vô-
bec, ak sa dáva iným v niečom prednosť. T o sa naozaj 
dotýka citlivých stránok týchto duší a ukazuje, koľko 
skrytej sebalásky, sebazáľuby a márnivosti spí vnútri člo-
veka, ktorý myslí, že je u neho už všetko v úplnom po-
riadku. 

Mnohé duše sú velmi namyslené a tvrdohlavé, celý 
svet sa má točiť podľa ich hlavy a podľa ich chuti. A be-
da, ak sa im nerobí po vôli! Vtedy sú mrzuté, vrtkavé 
a nestále. Stratí sa všetka horlivosť, všetko vykonávajú 
už len ledabolo alebo aj zanedbávajú. Taký je človek. 

98. Čo je koreňom týchto chýb? 
Koreňom týchto chýb je naša prevráte-

nosť, že hľadáme seba miesto Boha, túžime 
po vlastnom uspokojení a málo dbáme na 
to, či vyhovieme i Bohu. Sme priveľmi za-
ujat í sebaláskou a neusilujeme sa vo vše-
tkom hľadať len záu jmy Božie, či nás to už 
teší alebo neteší, či nám to vyhovuje alebo 
nie. Odtiaľ sú zväčša naše chyby a pokle-
sky. 

V duchovnom živote tým lepšie napre-
dujeme, čím viac premáhame svoje osobné 
záujmy a chúťky a čím viac pozornosti ve-
nujeme jedine záujmom Božím. To sa, 
pravda, ľahko povie, ale ťažko uskutočňu-
je; no nie je to nič nemožného a s pomo-
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cou duchovného vodcu, môžeme predsa as-
poň časom dôjsť ku značnému stupňu či-
stej obetavosti a vnútornej čistoty. 

99. Ako to možno robiť? 
1. Len pomaly. Pravá čnosť tak vzra-

stá v duši, ako rastú stromy: pomaly: nie 
ako slnečník, ktorý- rýchlo vyrastie, čosko-
ro však zase vyschne. 

2. Krok za krokom. Kto sa chce naraz 
zbaviť viac chýb, obyčajne nedôjde k cieľu 
a čo sa ako namáha, ostáva celkom taký, 
ako bol predtým. Odkladajme teda chybu 
za chybou v drobnej trpezlivej práci. Naj-
lepším prostriedkom na to je zvláštne spy-
tovanie svedomia, ako ho podáva sv. Ignác 
hneď na začiatku „Duchovných cvičení". 
.Zvláštne spytovanie svedomia treba však 
prakticky ohraničiť a vytrvale robiť, ak má 
prinášať ovocie. 

3. Iba s pomocou Božou. Boh chce, aby 
sme sa sami namáhali, ale rovnako vie, že 
nestačíme a nevládzeme zapierať náklon-
nosti vo všetkých záhyboch a kútoch svojej 
duše a preto nám pomáha hlavne utrpením. 
Je to bolestná pomoc, ale potrebná, aby srny 
sa zbavili všetkých nezriadeností; je to prá-
ca plná lásky, primeraná Velebnosti Božej. 
Musíme však tejto pomoci porozumieť, dať 
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si pomáhať, dať sa operovať, čistiť, zdoko-
naľovať a vďačne pr i j ímať z rúk Božícli 
každý kríž. Len tak sa nám stane táto po-
moc Božia najmocnejš ím prostriedkom k 
dokonalosti a svätosti. 

100. Základná myšlienka zvláštneho 
spytovania svedomia. 

Človek je obmedzený tvor, ktorého ener-
gia (sila) sa hneď vyčerpá, n a j m ä ak sa má 
uplatňovať vo viac smeroch naraz. Preto sa 
máme usilovať, aby sme sa v duchovnom 
živote sústredili na jednu vec, na jednu 
chybu, na jednu čnosť a zostali pritom tak 
dlho, kým sa chyba konečne neodstráni ale-
bo kým čnosť nezapustí korene hlboko do 
duše. Tak sa zbavujeme chyby za chybou 
a tak si osvojujeme čnosť za čnosťou. Ten-
to spôsob je primeraný ľudskej prirodze-
nosti a preto pri ňom ľahko dosiahneme 
výsledku. V ňom spočíva podstata zvlášt-
neho spytovania svedomia. 

Prax*) zvláštneho spytovania svedomia 
je dosť jednoduchá. Ráno urobíme predsa-
vzatie, že istej veci cez celý deň zvláštnu 

*) Viď sošitok „Zvláštne spytovanie", v ktorom je 
krátky, praktický návod a spolu aj kontrolné tabuľky na 
zapisovanie pre celý rok. (Vydal Posol v Trnave, ce-
na i Ks.) 
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pozornosť venujeme a prosíme si na to od 
Pána Bolia pomoc. Naše predsavzatie sa 
vzťahuje alebo na niektorý hriech, ktorého 
sa chceme zbaviť alebo na čnosť, ktorú si 
chceme zadovážiť. Na poludnie alebo aspoň 
večer sa spytujeme o tejto zvláštnej veci; 
preto sa volá toto cvičenie „zvláštnym spy-
tovaním svedomia". O iných veciach sa tiež 
skúmame, ale skôr len všeobecne, tam je a j 
predsavzatie skôr všeobecné, že sa chceme 
napraviť. O tomto zvláštnom predmete sa 
skúmame podrobnejšie: ako to bolo? či a 
koľko ráz sme upadli do tej chyby? alebo 
či sme sa cvičili v tej čnosti. Výsledok si 
zaznačíme, obnovíme predsavzatie a prosí-
me Boha o ďalšiu pomoc. Druhý, tretí deň 
robíme to isté a tak týždeň, dva, mesiac, ba 
pri húževnatých chybách pol roka, hej , i 
rok, kým sa chyba konečne stratí alebo 
čnosť je poriadne vypestovaná. Zvláštne 
spytovanie svedomia je systematická a Bo-
hu veľmi milá práca v duchovnom živote, 
ktorou pomaličky striasame sa chýb a osvo-
ju j eme si čnosti. Patrí teda k najvýznam-
nejším cvičeniam duchovného života.*) 

*) Veľmi dôkladné a poučné vysvetlenie nájdeme o 
zvláštnom spytovaní vo svetcchýrnom diele A. Rodri-
guez-a S. J . : Kresťanská dokonalosť', II. sväzok (strán 
x 5 j—197) . Viď soznam na konci tejto knižky. 

156 



Zvláštne spytovanie svedomia. ČI. 116., 117. 

101. O čom robiť zvláštne 
spytovanie svedomia. 

Zvláštne spytovanie svedomia robíme 
predovšetkým o chybách vonkajších, do 
ktorých často upadáme, azda viac ráz cez 
deň a ktoré sú na pohoršenie, ako napr . 
keď sa dohadujeme, keď surovo, neláska-
vo vravíme (odvrávame), časté výbuchy 
hnevu, keď sa protivíme, keď zneužívame 
meno Božie a podobné. 

Keď sú takéto vonkajšie chyby odstrá-
nené, začneme si robiť zvláštne spytovanie 
svedomia o chybách vnútorných, z ktorých 
často pochádzajú vonkajšie chyby. Spolu 
začína sa a j cvičenie v čnostiach. Táto prá-
ca je už ťažšia a vyžaduje často veľkej vy-
trvalosti, aby sme dosiahli úplného zdaru. 
V tom veľmi môže duši pomáhať spoved-
ník, keď ju vedie a stále kontroluje vo 
zvláštnom spytovaní. Takto duša a j pri ťaž-
kej látke, dosť ľahko vytrvá. 

102. O čom sa nerobí zvláštne spytovanie. 
Zvláštne spytovanie sa nerobí o chybách, ktoré sa 

iba zriedka stávajú, napr. raz alebo dva razy do týždňa, 
najmä, ak sú to chyby vonkajšie. V tom prípade je lepšie 
oddať sa radšej cvičeniu v čnostiach, lebo pravá čnosť 
sama pôsobí, že neupadáme do rozličných chýb. Spomína-
né chyby ponechávame pre všeobecné spytovanie svedo-
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mia a tak sa naučíme dobre prijímať trápenie a kríže, stra-
tia sa tiež chyby, do ktorých sa so zvláštnym spytova-
ním ani pustiť nemožno. Konečne Boh nás nechá tu a 
tam upadnúť do niektorých chýb, aby sme si na svojej 
čnosti nezakladali a mali príležitosť uponížiť sa, lebo 
sebaláska sa Bohu veľmi protiví. 

Neradi sa robiť zvláštne spytovanie o nedobrovoľnej 
roztržitosti v modlitbe, ani keď nás veľmi trápi, že sa 
nám myseľ stále vzdiaľuje od modlitby, lebo tu nedosia-
hneme nič, ba si azda ešte uškodíme. Niečo iného je, ak 
sa chceme odučiť zvedavosti a nespokojnému obzeraniu 
sa pri modlitbe, čoho sa často dopúšťajú nábožní ľudia, 
všímajúc si v kostole všetkého, čo sa okolo nich robí. Tá-
to chyba je prirodzene prameňom mnohých roztržitostí, 
ktoré možno odstrániť zvláštnym spytovaním svedomia, 
nie však o roztržitosti, ale o zvedavých pohľadoch. 

Konečne neradím, aby si dakto robil zvláštne spyto-
vanie o necudných myšlienkach, predstavách a azda aj 
smyseľných žiadostiach, ku ktorým je pokúšaný, ale s nimi 
nesúhlasí. Ak by sa ich chcel zbaviť zvláštnym spytova-
ním, pokušenie by iba zosilnelo a uškodil by si. Najlepší 
prostriedok je, nevenovať tomu nijakú pozornosť. Niečo 
iného je, keď niekto obyčajne takým pokušeniam povo-
ľuje; ale aj tu je potrebná opatrnosť a treba sa poradiť so 
skúseným spovedníkom, či a ako by sa mohlo robiť o 
tom zvláštne spytovanie, aby si patričný nenarobil ešte 
viac pokušenia. 

103. Ohováranie. 
Aj medzi nábožnými ľuďmi je dosť ta-

kých, čo radi ohovárajú. Hoci sa z toho 
stále spovedajú, jednako zase upáda jú do 
neho. Pri dobrej vôli možno však od toho 
dosť ľahko odvyknúť a vychovať seba v 
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tomto ohľade ku svedomítosti, takže je nám 
veľmi neprí jemné, keď počujeme hovoriť 
o chybách blížneho a ešte neprí jemnejšie, 
keď sa musíme sami o blížnom nepriaznivo 
vyjadriť. 

Ráno robíme predsavzatie: „Nepoviem o bližnom 
bez potreby nič zlého." Ak predsa upadneme, pomodlí-
me sa, len čo si to uvedomíme, úprimne Zdravas za oso-
bu, o ktorej sme zbytočne prehovorili niečo zlého a tak sa 
pokutujeme za každý ďalší úpadok. Večer sa rozpomenie-
me, asi koľko ráz sme sa museli pokutovať a zaznačíme si 
to. Starajme sa, aby tých chýb bolo vždy menej, kým sa 
ich s pomocou Božou úplne oslobodíme. 

Toto cvičenie sa odporúča najmä nábožným osobám 
ženského pohlavia, aby sa pomaly naučily veľkej šetrno-
sti, čo do cudzej cti, aby tým upevňovaly medzi sebou 
lásku a u iných ľudí dobrú povesť nábožných spolkov. 
Bolo by iste nemalou chválou a chlúbou katolíckych ro-
dín a spolkov, keby sa o nich mohlo povedať, že u nich 
je česť bližného vždy chránená. 

104. Zneužívanie Božieho mena. 
Kto rád berie meno Božie nadarmo, alebo sa dopú-

šťa iných neslušností zo zvyku, môže sa od nich pomaly 
odučiť, keď vybaví po každom vedomom upadnutí malú 
spasiteľnú pokutu, napr. pomodlí sa Zdravas Mária alebo 
Sláva Otcu a pod. Tiež nech si denne večer zapisuje, koľ-
ko ráz cez deň bol nútený vykonať také pokánie. Počet 
chýb bude azda na začiatku rásť — lebo len vtedy si u-
vedomí, čoho si skôr nevšímal, — potom však musí kle-
sať, až konečne klesne na nulu. 
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105. Neláskavé slová a prejavy 
netrpezlivosti a hnevu. 

Ráno urobíme predsavzatie, že si dáme 
pozor, aby sa nám z úst nič nevyklzlo, ani 
keď to vnútri vrie. Nateraz nech to ešte 
vrie, lebo všetko naraz nejde; tomu sa od-
pomôže neskoršie, až sa naučíme mlčať. 
Prosíme P. Boha o pomoc, môžeme pristú-
piť na ten úmysel i k sv. prij ímaniu, ak 
chodíme častejšie. Všeobecne sa odporúča 
spojovať sv. pri j ímanie so zvláštnym spy-
tovaním svedomia, sľubovať polepšenie a 
prosiť o pomoc pri ňom. 

Kedykoľvek sa dopustíme chyby tým, že odpovie-
me neláskavo, netrpezlivo, hnevlivo, osopíme sa na nie-
koho, pokutujme sa hned za túto chýbu, s ktorou práve 
zápasíme; napr. potichu sa pomodliť Zdravas Mária a to 
hneď. Tým je toto hotové a môžeme spokojne pracovať 
ďalej so silnou vôľou budúcne lepšie mlčať. Keď sa chy-
by opät dopustíme, robíme takiste. Večer pri spytovaní 
svedomia si zapíšeme, koľko ráz sme sa museli pokutovať. 
Ak sme ten deň neupadli, napíšeme nulu. Tak sa kon-
trolujeme zajtra, pozajtra, týždeň, dva, a hádam už za 
tri týždne, alebo za mesiac, budeme zapisovať samé nuly. 
Potom prejdeme k tomu, že utišujeme vnútorné pobúre-
nie, aby nám vnútri nevrelo, alebo azda ešte ku niektorej 
inej vonkajšej chybe, ktorá iným dáva pohoršenie. 

Sv. Ignác odporúča týždenne srátať 
každú sobotu chyby celého týždňa a porov-
nať tento týždeň s predošlým, aby sme vi-
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cieli, ako sme pokročili. Zapisovanie veľmi 
napomáha, aby sme vytrvali v cvičení. 

106. Ako ovládať vnútornú 
netrpezlivosť a citlivosť? 

Keď už vonkajšie prejavy netrpezlivo-
sti nejako ovládame, môžeme sa pokúsiť, 
ako by sme usporiadali svoje vnútro, aby 
sme a j vnútri mali poriadok. Môžeme to 
urobiť viacnásobným spôsobom. Vyberme 
si z nasledujúcich spôsobov ten, ktorý nám 
najlepšie zodpovie, lebo nie je všetko pre 
každého. 

i . Keď sa ozve v nás netrpezlivosť, alebo citlivosť, 
pomyslíme si na Krista Pána, kolko sa natrpel pre nás, 
a čo všetko pre nás zniesol. Či nemôžeme i my niečo 
zniesť pre Nqho? — Tak sa pomaly uspokojíme a cvi-
číme sa v čnosti. Potom večer si zapíšeme, kolko ráz 
sme rozpomienkou na trpiaceho Spasiteľa utišovali v se-
be netrpezlivosť a citlivosť a síce zapisujeme čnosti, nie 
chyby. Ak sa tak nestalo ani raz za deň, či už, že ne-
bolo príležitostí, a či, že sme na to zabudli, napíšeme 
nulu. Ale zapisujme vždy, aby sme sa cvičili vo vy-
trvalosti, lebo, ak si chceme osvojiť pravú a pevnú 
trpezlivosť, musíme sa takto cvičiť nielen niekoľko týž-
dňov, ale niekoľko mesiacov, ba azda i rok, možno i 
dlhšie. Nevytrváme však pri tom, ak nebudeme každý 
deň zapisovať výsledky svojho cvičenia. 

i. Keď sa ozve v našom vnútri netrpezlivosť, roz-
pomeňme sa na Božské Srdce Ježišovo. Koľko nevďač-
nosti zakusuje, koľko urážok sa pácha proti Jeho bož-
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skej láske i v našej vlasti! Či sa nemáme usilovať smieriť 
Ho za to všetko a dať Mu vynáhradu?! Obetujme vše-
tko, čo nám je protivné, čo v nás budí netrpezlivosť,, 
na smierenie za také urážky a znášajme to trpezlivo. T o 
je vzácny prejav úcty k B. Srdcu Ježišovmu azda i lepší, 
ako keď na prvý piatok (len modlitbou a zo zvyku) obe-
tujeme sv. prijímanie na smierenie. Myšlienka smierenia 
nás posilní a uspokojí a tak sa naučíme znášať (Ťažkosti 
trpezlivo a ochotne. — Večer si zapíšeme, kolko ráz za 
deň sme obetovali niečo protivného na smierenie B. Srd-
cu. Ak nemáme nič, zapíšeme nulu. Nepoznám prak-
tickejšieho spôsobu úcty k najsvätejšiemu Srdcu Ježišov-
mu, ako je tento. Keby niekto nič igého nerobil pre 
Božské Srdce, iba že Mu všetky trampoty, kríže ponúka 
na smierenie, bol by veľký ctiteľ Srdca Ježišovho a na-
šiel by spolu veľmi ľahkú cestu k pravej čnosti a ku kre-
sťanskej dokonalosti. 

3. Radi by sme vykonávali dajaký apoštolát; ná-
božné duše túžievajú po tom, aby mohly získavať du-
še a obracať hriešnikov a nevercov. Možno poznáme 
niekoho, čo sa nechce obrátiť, nedbá na to, čo mu hovo-
ria, je zatvrdlý a azda je už jednou nohou v hrobe. 
Ako tu možno pomôcť? Apoštolátom utrpenia. 

Keď sa nám vzmáha v duši nespokojnosť, nevôľa a 
citlivosť, rozpomeňme sa na hriešnu dušu, ktorú chce-
me získať Bohu, a obetujme za ňu, čo sa nám protiví. 
Ak sme v milosti Božej, má takéto utrpenie za duše 
veľkú moc, azda väčšiu, ako niekoľko ružencov. Svo-
jim utrpením, zahrňujeme takú dušu milosťou Božou a 
sami ochotne znášame protivenstvá, vediac, že je to nie 
nadarmo. — Večer zapíšeme, koľko ráz za deň sme obe-
tovali P. Bohu dačo protivného za tú hriešnu dušu. Tak 
budeme mať zo svojho utrpenia dvojaký úžitok: robíme 
veľmi účinný apoštolát a sami sa pritom posväcujeme. 
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4. Keď sa vzmáha v nás netrpezlivosť a citlivosť, 
spomnime si na svoje hriechy a na to, čo sme za ne za-
slúžili. Za jediný ťažký hriech — večné zatratenie a za 
všedný hriech — dlhý očistec. Iba milosrdenstvu Božie-
mu možno ďakovať, ak neprídeme do pekla, alebo ak 
nebudeme mať dlhý očistec, lebo podľa spravodlivosti by 
sme si to zaslúžili. Ak trpíme na zemi protivenstvá, trpí-
me, čo sme zaslúžili, ba zaslúžili sme si omnoho viac. 
Nesme ich vtedy v duchu kajúcnosti. — Večer si zapí-
šeme, koľko ráz sme sa takto v kajúcnosti cvičili. 

Vyberme si teda z týchto štyroch spô-
sobov, ktorý' nám zodpovie a cvičme sa 
v ňom vytrvale; nie vo všetkých, ale len 
v jednom. Tak sa bezpečne dostaneme 
k dôkladnej čnosti, lebo čnosť sa osvedčuje 
a zdokonaľuje v protivenstvách. V duchov-
nom živote je najvážnejšie, aby sme sa na-
učili ľahko znášať ťažkosti a pokušenia. Kto 
to už dosiahol, veľa získal. 

107. Márnivé a sebecké myšlienky. 
Keď nám často prichádzajú márnivé a 

sebecké myšlienky, môžeme im takto od-
porovať: 

1. Kedykoľvek sa prichytíme pri márnivej alebo se-
beckej myšlienke, poďakujme sa Bohu za všetko dobré, 
čo nám preukázal. Nemáme toho dobrého, tých pred-
ností, vlôh a čností toľko, koľko sa nám zdá, ale máme 
predsa všeličo, ť o zasluhuje, aby sme povedali: „Vďa-
ka a chvála Pánu Bohu" a nie — nám! Veď máme 
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všetko od Boha, načo sa teda vychvaľovať cudzím perím! 
Zakladať si na niečom, je nerozum, múdro je však, pri-
pisovať všetko P. Bohu a velebiť Ho za to. Buďme teda 
múdri a nechajme sprostú márnomyseľnosť. 

2. Môžeme sa však cvičiť ešte ináč. Kedykoľvek sa 
prichytíme pri márnivej alebo sebeckej myšlienke, spern-
nime si na svoje hriechy; tie sú celkom naše a za tie za-
sluhujeme si iba hanbu a upokorenie. Uponížme sa teda 
pred Bohom a tak nám spadne hrebienok; márnivá my-
šlienka nás tak len utvrdí v pravej poníženosti. 

108. Závistlivé, žiarlivé myšlienky a odpor. 
Závistlivé a žiarlivé myšlienky ozývajú 

sa prirodzene u všetkých nedokonalých du-
ší, lebo dokonalosť vidno práve v na j kra j -
nej šej nežistnosti. Čo máme robiť, ak sa 
často ozývajú v našom ^rdci? 

Len čo sa v nich zbadáme, dobroprajme osobe, kto-
rej závidíme. Pomodlime sa za ňu nepozorovane, čo len 
Zdravas alebo si povedzme: „Pane, Ježišu, požehnaj ho 
— požehnaj ju!", alebo „Do Tvojho najsvätejšieho Srdca 
ho — ju — porúčam." Takýmto šľachetným počínaním 
vypestujeme v sebe pomaly nežistnosť, premôžeme závisť 
a žiarlivosť. 

Podobne robme, keď sa nám v srdci 
vzmáha odpor proti niekomu. Žičlivosťou 
ho lámeme v sebe, kým konečne celkom 
zmizne. 
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109. Ako premáhať erotické náklonnosti? 
Táto kapitola je veľmi vážna pre duše, ktoré chcú 

pestovať duchovný život. Ako ľahko sa v mládencovi 
prebudí veľká náklonnosť k dievke, hoci pritom nemy-
slí, na nič zlého; myslí na ňu, túži po nej, život bez nej 
zdá sa mu nemožný atď. A ako ľahko sa to stane aj 
dievke zas ohľadom na niektorého mládenca! A man-
želka, čo žije v manželstve nie práve šťastnom, ľahko si 
zamiluje iného muža; namyslí si, že by s ním bola šťastli-
vejšia ap. 

To sú erotické náklonnosti, ktoré sa za 
našej doby pestujú a j čítaním románovej 
literatúry, ktorú často nemožno (!) odporú-
čať, ani keby bola z pera katolíckych spiso-
vateľov. Erotické náklonnosti sa musia kro-
tiť a premáhať, nie však pestovať a živiť. 
Zvlášte im nesmú povoľovať duše, ktoré 
sľubom sv. čistoty, či už rehoľným alebo 
súkromným sa zasvätily P. Bohu. Ale a j 
manželia ich musia rozhodne premáhať, 
keď sa vzťahujú na cudzie osoby. I mladí 
ľudia, ktorí pomýšľajú na stav manželský, 
musia neraz premáhať takéto náklonnosti; 
alebo preto, že manželstvo s milou osobou 
je vôbec nemožné alebo aspoň nerozumné: 
s nevercom. s človekom chorým, nesmier-
nym, náruživým a pod. — alebo preto, že 
ešte nie je čas pomýšľať na manželstvo: 
žiaci a žiačky, mladí ľudia bez peňazí a bez 
zodpovedného postavenia atď. 
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Je teda mnoho príčin a príležitostí, aby 
duše krotily erotické náklonnosti. Zvláštne 
spytovanie svedomia sa osvedčuje a j tu a 
je skoro jedinou pomocou, lebo erotická 
náklonnosť sa nestráca hneď, ale len po 
čase. 

Rozoznávame tri druhy tohoto cvičenia, 
podľa troch druhov ľudí, ktorí ho m a j ú 
robiť: 

1. Osoby Bohu zasvätené. Keď spozorujú vo svojej 
duši erotickú náklonnosť, nech hneď začnú proti nej 
zvláštne spytovanie, aby sa požiar v duši nešíril. Kedy-
koľvek ju pocítia, prejavia ako protest proti nej svoju 
oddanosť k Bohu aj keď sa to dusi zdá ťažké a protivné. 
Stačí prejav dobrej vôle. „Pane Ježišu, celé svoje srdce 
dávam len tebe! nechcem ho s nikým deliť! Celá moja 
láska patrí len tebe!" Potom už na to nemysli. Ak sa 
zase ozve taká náklonnosť, zamilované myšlienky a túž-
by preruší duša opäť prejavom oddanosti k Bohu a tak 
náklonnosť pomaly zmizne. Duša prešla ohňom skúšky, 
ostala Bohu verná, stáva sa mu tým milšou a značne po-
kročí v duchovnom živote. Prejavy oddanosti k Bohu sa 
denne zapisujú, aby duša ľahko vytrvala. 

2. Osoby v stave manželskom. Keď sa manželka 
zbadá v myšlienke alebo túžbe po inom mužovi, prejaví 
pred Bohom svoju manželskú vernosť: „Až do smrti za-
chovám, čo som sľúbila pri oltári!" Prestane na to my-
slieť a robí ďalej svoje povinnosti; ak sú ťažké, tým väčšia 
bude jej odmena vo večnosti za manželskú vernosť na 
zemi. To isté platí pre manžela, v ktorom povstáva ná-
klonnosť k inej osobe. Koľko manželských rozchodov a 
rozsobášov by sa takto zamedzilo! Ale moderné pokolenie 
má pre také veci len posmech a ženie sa ďalej do záhuby. 

166 



Zvláštne spytovanie svedomia. ČI. 116., 117. 

3. Ľudom slobodným, ktorí pomýšľajú na stav man-
želský, ale nemôžu čoskoro alebo vôbec uzavrieť manžel-
stvo s osobou, ku ktorej majú náklonnosť, nepozostáva, 
iba opanovať erotické náklonnosti, ak sa chcú zachrániť 
pred veľkým trápením a hádam aj nešťastným životom. 

Kedykoľvek sa zbadajú v erotických myšlienkach 
alebo túžbach, pomodlia sa Zdravas a usilujú sa dostať 
do iných myšlienok. Náklonnosť sa tým bude pomaly 
mierniť a keď treba aj úplne zmizne. Ak nemusí zmiznúť, 
aspoň krotne a nebude duši prekážkou v plnení povin-
nosti. To je vážne, pre študentstvo, aby sa miesto známostí 
venovalo dôkladnému štúdiu. Dokiaľ človek nie je ničím, 
nemá pomýšľať na manželstvo, nemá pestovať známosti. 
Musí teda ovládať erotické náklonnosti. 

Moderné ľudstvo celkom stráca smysel 
pre také ovládanie seba a to nielen mládež, 
ale bohužiaľ a j moderní rodičia. Je svrcho-
vaný čas, aby sme sa zase vrátili k múdrym 
zásadám našich starých otcov a matiek! 
Nikto to doteraz neľutoval, že sa naučil kro-
tiť a ovládať erotické náklonnosti, premno-
hí však trpko ľutujú, že sa v tejto veci do-
statočne nechránili. 

110. Melanchólia a náladovosť. 
Sú duše plné smutných myšlienok a čudných nálad, 

ktorými trápia nielen seba, ale aj iných. Majú to väčšinou 
už v povahe, môžu však svoju melanchóliu napraviť ale-
bo aspoň trochu zmierniť. 

Kedykoľvek sa v nej zbadajú, nech sa jéj neoddávajú, 
ale nech sa pomodlia Zdravas a usilujú sa dostal do iných 
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myšlienok podobne ako pri necudných myšlienkach a žia-
dostiach. 

Z počiatku je to dosť ťažké, pomaly však sa duša 
naučí premáhať nálady a dojmy, kým sa ich úplne ne-
zbaví. Našim ideálom má byť, aby sme svoje povinnosti 
svedomite plnili, a nedbali na nálady a dojmy. Ale, koľ-
ko ľudí to vládze? Koľko sa ich zbytočne trápi, obťažujú 
život nielen sebe, ale aj iným a škodia tým nábožnosti; 
lebo zachmúrená, náladová nábožnosť nepovzbudzuje, ale 
skôr odstrašuje. 

111. Nedbanlivosť v modlitbe. 
Ak si modlitby povrchne a nedbalo od-

bavujeme, cvičíme sa istý čas takto: 
Urobme ráno predsavzatie, že dnes si 

vykonáme modlitby poriadne, t. j . úctivo 
a bez ponáhľania, a j keď sa nám azda ne-
podarí vykonať ich poriadne a nábožne. 
Večer sa spytujeme, ako sme ich vykonali 
a zapíšeme si známku, ako sa dávajú v ško-
le známky z pilnosti alebo mravov. Stupni-
ca môže byť táto: dobre 1, horšie 2, ne-
dbalo 3. 

Ak sa takto kontrolujeme denne, naučí-
me sa pri dobrej vôli odbavovať si modlit-
by riadne, pravda, nakoľko je to v našej 
moci, lebo i pri naj lepšej vôli sotva sa nám 
podarí vždy sa modliť pozorne a pobožné. 
To P. Boh od nás ani nežiada, ale sa uspo-
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kojí, keď si povinné modlitby vybavujeme 
úctivo, trpezlivo, neponechávajúc sa vedo-
me myšlienkam, ktoré k modlitbe nepatria. 

112. Lenivosť pri vstávaní. 
Máme sa poriadne vyspať, ale nemáme 

hovieť svojmu telu tým, že nevstávame pre-
sne na čas, že ostávame v posteli, hoci je 
už čas vstávať. To veľmi škodí duchovnému 
životu. Ako sa naučíme poriadku? 

Ustálme si presný čas na vstávanie, a len čo sa pre-
budíme a zbadáme, že je už čas, aby sme vstali, vstaňmc 
zaraz bez meškania! Počítajme každú minútu meškania 
a večer si zapíšme, koľko minút sme stratili svojou ne-
vernosťou. Tak to robme denne a v sobotu si srátajme, 
koľko minút sme preležali; dbajme, aby sa v ďalšom týž-
dni počet zmenšil, kým konečne dôjdeme na nulu. Mno-
hým dušiam pomáha, keď oznamujú výsledok spovední-
kovi, lebo sa tým poriadne zahanbia a donútia sa konečne 
vstávať akurátne v ustálenom čase. 

Často treba sa polepšiť i v ustálení hodiny, kedy cho-
díme spat. Najmä v mestách žijú teraz ľudia väčšinou 
prevrátene: neskoro chodia spať a neskoro vstávajú. Preto 
máme vo všedné dni prázdne kostoly, lebo i z tých ľudí, 
ktorí patria inak k dobrým katolíkom, chodí pomerne 
nepatrná čiastka denne na sv. omšu. Za starých časov 
bolo ináč a preto bolo aj viac spokojnosti a pravej radosti. 

Preto si m a j ú nábožné duše osvojiť zá-
sadu: Zavčasu chodiť spať a zavčasu vstá-

169 



Zvláštne spytovanie svedomia. ČI. 116., 117. 

vať. Tak sa lepšie vyspia*), nebudú tak 
ľahko nervózni a budú skutočne nábožnej -
ši, lebo kto skoro vstane, môže si spokojne 
vykonať rannú modlitbu, ľahko dôjde na 
sv. omšu a k sv. pri j ímaniu a tak ide do 
svojej dennej práce celkom inakšie pri-
pravený, ako väčšina ľudí v terajších ča-
soch. Zdravým ľuďom stačí 7 hodín spán-
ku, slabším, chorľavým a deťom 8 hodín. 
Kto dlhšie spáva a nie je chorľavý, má sa 
umŕtvovať a odučiť od zbytočného spánku. 

113. Lenivosť v práci. 
Sú ľudia, čo by sa stále len modlili, stá-

le len do kostola chodili, ale do roboty sa 
neženú, pracujú len ako slimák a povrchne. 
Takí škodia pravej nábožnosti a musia sa 
usilovať naučiť poriadne pracovať. Pomaly 
sa v tom vycvičia zvláštnym spytovaním 
svedomia, ktoré sa robí podobne ako o ne-
dbanlivosti v modlitbe. 

Ráno urobíme predsavzatie: „Budem poriadne pra-
covať, aby mal z toho P. Boh radosť." — Večer sa spy-
tujeme a zaznačíme si známku. Velmi prosíme, aby sa to 
zapisovalo. Niekedy je dobre, keď lenivé duše oznámia 
svojmu spovedníkovi, aké známky si priemerne dávaly, 
aby sa takto ešte väčšmi povzbudily k pracovitosti. Stup-
nica známok je tá istá ako pri nedbalosti v modlitbe. 

*) Najnovšie aj lekárske skúšky (v Amerike) potvrdily 
tú ľudovú mienku, že hodina spánku do polnoci rovná sa 
dvojhodinovému spánku po polnoci. 
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114. Zvedavosť. 
Zvedavých ľudí je dosť a j medzi nábož-

nými kresťanmi a keď by a j inej príčiny 
nebolo, už i sama zvedavosť hodne im pre-
káža v duchovnom živote. Kto chce všetko 
vidieť a počuť, nepríde ďaleko v čnosti a 
o spojení s Bohom nemôže byť u takých 
ľudí ani reči. Preto je nevyhnutne potrebné, 
aby sme zvedavosť bez milosrdenstva pre-
máhali. 

Začnime proti nej zvláštne spytovanie svedomia! 
Ráno urobíme predsavzatie: „Nebudem sa o nič starať, 
nič si nebudem všímať, do čoho ma nič." Keď sa priehy-
tíme, že sme urobili chybu, uložme si malú pokutu napr. 
pomodliť sa Zdravas čím skôr, aby nám P. Maria po-
mohla zvedavosť premáhať; a znovu si zaumienime, že 
si nebudeme všímať nič, čo sa nás netýka, že budeme slepí, 
hluchí a nemí pre všetko, čo nesúvisí s našimi povinno-
sťami, že chceme žiť len pre Boha a pre svoje povinnosti. 
Večer si zapíšeme, koľko ráz sme cez deň takto premohli 
zvedavosť. Takéto cvičenie, keď sa dlhší čas vážne robí, 
veľmi pomáha k pokroku vo vnútornom živote, ktorý sa 
tým prehlbuje. Moderný svet je povrchný, preto je jeho 
vnútro prázdne a pusté. 

115. Vnútorné sebazaprenie 
alebo umŕtvovanie seba. 

Vnútorné umŕtvovania seba alebo seba-
zapieranie je krásne cvičenie, zvlášte pre 
pôstnu dobu, v ktorej máme robiť pokánie 
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a umŕtvovať sa. Pri slove „umŕtvenie" nie-
ktorí zaraz myslia na pôsty, na žinené ko-
šele a bičovanie. Tu však pod slovom „u-
mŕtvenie" nerozumieme tieto veci, lebo 
také kajúcnosti by u mnohých duší iba 
kŕmily namyslenosť, stály by sa im akýmsi 
športom a prepínaním by si ľahko a j na 
zdraví poškodili. 

Nepohŕdame vonkajšími prejavmi ka-
júcnosti, ale ťažište je predsa vo vnútor-
nom pokáni sa cvičiť. Pod vnútorným u-
mŕtvovanjm rozumieme to, čo potrebuje-
me na to, aby sme sa vymaňovali a oslobo-
dili od všetkého, čo nie je Boh, i od seba 
samých, od svojich žiadostí, túžob, chutí a 
úsudkov, kým konečne okrem P. Boha na 
ničom a 11a nikom nezávisíme; v tom je do-
konalosť. 

Ako sa vycvičíme vo vnútornom umŕtvo-
vaní seba? 

Ráno urobíme predsavzatie: „Kdekoľvek a kedykoľ-
vek cez deň budem mať príležitosť, aby som si niečo odo-
prel, čo mám rád a čo by mi bolo po chuti, urobím tak 
z úcty a z lásky k P. Ježišovi." Všimnime si zase, že tu 
nejde o pôsty, alebo telesné prísnosti, ale hlavne'o skrote-
nie rozpustilosti, svojhlavosti a nezriadených náklonností 
alebo odporu; napr.: 

nechce sa nám do niektorej roboty: dajme sa práve 
do nej horlivo z lásky k P. Ježišovi; 

stretneme niekoho, kto nám je nie milý; pekne sa 
naňho pozrime! 
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Prinesú nám list alebo noviny: dokončime najprv 
prácu a len po chvíli sa dajme do čítania; 

máme smäd: napime sa, ale nie zaraz; 
rozpráva sa niečo zaujímavého: ovládajme svoju 

zvedavosť a pracujme ďalej! 
Sme v zlej, mrzutej nálade: premáhajme sa, aby to 

na nás nikto nezbadal; 
urazil nás niekto surovým slovom: zachádzajme 

s ním, ako by sa nič nebolo stalo! 
Upozorní nás niekto na našu chybu: nevyhováraj-

me sa; 
na ulici sa niečo robí: nevšímajme si toho a robme 

svoju robotu, alebo iďme za svojím povolaním; 
máme mnoho práce a stále nás vyrušujú alebo nám 

ešte pridávajú: zachovajme pokoj a nežalujme sa! 

Hľa, koľko príležitostí, umŕtvovať sa! 
Ľudia neporiadni na tc nedbajú, ale povo-
ľujú svojim náklonnostiam a tak zostáva-
jú stále na začiatku v duchovnom živote. 
Horlivé duše však používajú samé od seba 
takéto príležitosti k sebazapreniu a umŕtve-
niu seba, napredujúc takto v duchovnom 
živote; kráčajú od čnosti k čnosti, kým sa 
dostanú k Bohu. Nebojme sa a chyťme sa 
do toho tiež celkom dobrovoľne, ale veľko-
dušne a vytrvale! Je to všetko pre Boha, 
pre Neho nemá nám byť ťažká n i jaká 
obeť. 

Pripomínam ešte raz prekrásny výrok 
sv. Jána s Kríža: „Boha milovať je úsilie 
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zbaviť sa pre Boha všetkého, čo nie je 
Boh!" A k tomu ešte výrok svätého Ignáca 
z Loyoly: „Každý nech si pomyslí, že natoľ-
ko pokročí vo všetkých duchovných veciach, 
nakoľko zanechá sebalásku, svoju vlastnú 
vôľu, svoj vlastný záujem, úžitok alebo po-
hodlnosť." 

(Porovnaj: Nasl. Krista I. 25, 51. „Do-
siahneš toľko úspechu, nakoľko sa premô-
žeš.") 

Aby sa nám v tomto spytovaní darilo, 
dobre je, aspoň večer, nakoľko možno, 
srátať a zaznačiť, koľko ráz cez deň sme 
sa v niečom naozaj zapreli. Bez kontroly 
naša usilovnosť nebude trvanlivá a sotva 
bude mať v>rsledok. Tento spôsob spyto-
vania svedomia dokážu len horlivé duše, 
vlažné sa doňho neda jú a keby azda i za-
čaly, nevytrvajú v ňom dlho. Zlému duchu 
sa toto spytovanie veľmi protiví, lebo vie, 
že vedie ku spojeniu s Bohom; preto sa 
všemožne usiluje duše od neho odvrátiť. 

116. Nadväzovanie stykov s P. Bohom. 
Nadväzovanie stykov s P. Bohom je 

veľmi užitočná látka na zvláštne spytovanie 
svedomia a hodí sa dušiam, ktoré nevedia, 
o čom m a j ú robiť zvláštne spytovanie sve-
domia. Majú síce ešte niektoré chyby a 
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nedostatky, neupáda jú však do nich často, 
alebo sú to chyby tak jemné a zapletené, 
že ich zvláštnym spytovaním svedomia ne-
možno priamo zachytiť. 

Nadväzovať styky s P. Bohom môžeme sa cvičiť 
takto: Ráno urobíme predsavzatie, že cez deň častejšie 
povieme Bohu, Kristu Pánu niečo takého, čo máme práve 
na srdci, nenútene, a krátko. Neviažeme sa na isté slová 
alebo odpustkové modlitby, viac srdcom ako ústami, po-
dlá potreby tej chvíle alebo okolností. Prejavíme mu od-
danosť, alebo dôveru v starostiach, niečo mu odporúčame, 
uisťujeme ho, že nechceme nič, iba jeho samého. Keď 
nám je niečo ťažké, povedzme mu, že to chceme niesť 
alebo robiť z lásky k Nemu; keď nám je niekto odporný, 
poprosme Pána, aby ho požehnal; v utrpení sa spojujeme 
s jeho najsvätejšou vôľou. Tak sústreďujeme ustavične 
svoju myseľ na Boha, hovoriac si napríklad: „Chcem len 
P. Boha! Ježiš mi stačí! Len Boh a moje povinnosti, nič 
iného !" 

Večer pri spytovaní je velmi potrebné, aby sme si 
ustálili a zapísali známku podľa toho, ako sa nám spojenie 
s Bohom darilo; zpočiatku stačí stupnica: i , 2, 3. Keď 
sme k P. Bohu cez deň dosť hovorili, dáme si 1, keď málo 
2, keď sme na to zabudli 3. Neskoršie môžu byť známky 
podrobnejšie; veľmi dobre 1, dobre 2, dostatočne 3, ne-
dostatočne 4. Dávať si známky je jediné, čo sa osvedčuje; 
rátať, koľko ráz za deň sme sa spojili s P. Bohom, zdá 
sa mi byť veľmi ťažkým a sotva by viedlo k cieľu. — 
(Ináč sa v tejto veci každému ponecháva sloboda, t. j., 
keď by niekomu predsa pomáhalo spočítanie aktov, a 
práve preto lepšie darilo toto cvičenie, keď ráta, koľko 
ráz sa spojil s P. Bohom, môže si aj počet aktov značiť. 
Viď o tomto aj Karg. : Malé tajomstvo. VI I . Nový život 
a apoštolát, str. ji.) 
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Tak pomaly naučíme sa vnútorne mo-
dliť pri každej vhodnej príležitosti. Bude-
me pracovať čistým úmyslom, žiť v prítom-
nosli Božej, ná jdeme v Bohu odpočinok a 
naša duša v ňom pomaly spočinie; potreb-
né je však v tomto spytovaní vytrvať dlhší 
čas. Táto látka zostáva vždy praktická a 
veľmi pomáha, aby sa náš duchovný život 
prehĺbil. 

117. Žehnanie. 
Pre ľudí, ktorí m a j ú vnútro už celkom 

v poriadku, hodí sa toto veľmi dobre na 
cvičenie lásky ku bližnému, v duchu mu 
praj te . Stačí krátky vzdych: „Pane Bože, 
požehnaj ho (alebo ju)".*—„Zmiluj sa nad 
ním". — „Ježišu, do Tvojho Srdca ho (ale-
bo ju) uzavieram" a podobné. Stačí a j po-
modliť sa za druhého tajne, napr. „Zdravas 
Mária". 

Táto nepatrná prosba o požehnanie pre 
osoby, proti ktorým nám vo vnútri povstá-
va nevôľa, závisť reptanie, podozrievanie, 
odpor, pohŕdanie, ba pomstivé a vzdorovité 
myšlienky, pôsobí, že týmto pokušeniam 
proti láske nepodľahneme, že ich takmer 
zažehnávame a na miesto nich vzbudzuje-
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me v sebe blahosklonnosť k bližným — 
smýšľanie, aké má Boh k nám všetkým. 
A hoci to niekedy a j nejde zo srdca, je to 
predsa prejav dobrej vôle a protest proti 
hnutiam, ktoré sa nesrovnávajú zo zákonom 
kresťanskej náuky. To stačí. Tak sa ľahko 
zachránime od mnohých chýb proti láske 
a pomaly sa v nás upevní pravé kresťanské 
smýšľanie. Nevôľu a pohŕdanie pri chybách 
iných začneme meniť na poľutovanie s bie-
dou ľudskou. 

Toto cvičenie môžeme časom rozšíriť aj na bližného, 
ktorý nám je celkom ľahostajný. P. Bohu je nie ľaho-
stajný! Prosme v duchu o požehnanie pre okoloidúcich 
po ulici, pre kolegov a kolegyne v úrade alebo v dielni, 
pre spolucestujúcich, prítomných v miestnostiach, do kto-
rých vstupujeme atď. Aké božské je toto smýšľanie, ktoré 
prebúdza v našom vnútri tú prosbu o požehnanie! 

Na počiatku treba rátať, koľko ráz cez deň sa nám 
podarilo prosiť o požehnanie; človek na to zabúda.^Ne-
skôr, keď sme si to už koľko-toľko navykli, dávame si 
známky usilovnosti. (Viď zvláštne spytovanie svedomia, 
hl. ii 6, 3. odst.) 

Duše, ktoré nemajú čo by vnútri zvlášť usporadovaly, 
môžu sa cvičiť zamieňavo v láske k Bohu: nadväzova-
ním stykov s ním, a v láske ku bližnému; prosením o po-
žehnanie. Cvičme sa stále síce v oboch podľa príležitosti, 
ale nejaký čas venujme zvláštnu pozornosť a registrujme 
to prvé, potom zas na nejaký čas to druhé. Medzi týmito 
dvoma pólmi pohybuje sa náš duchovný život a dozrieva 
k dokonalosti. 
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118. D O S L O V . 

Pracovný program a klasifikácia duší. 
Končíme. Mnoho pokynutí a poznámok 

sme tu dali. Konečne treba nám ešte raz 
ustáliť si a uvedomiť cieľ a úlohu duchov-
ného života. Musíme vedieť, kde to všetko 
smeruje, čo chceme dosiahnuť častou sv. 
spoveďou a častým sv. pri j ímaním, ústnou 
a vnútornou modlitbou, spytovaním a se-
bazapieraním. 

1. Naša úloha je plniť vôľu Božiu. Sme 
tu pre Boha, aby sa Jemu vyhovelo, abv 
náš život Jeho slávu rozmnožoval. To má-
me robiť, čo sa Jemu páči. Tak máme po-
kračovať, ako si to On pra je . Je náš Stvo-
riteľ a najvyšší Pán. Je náš Vykupiteľ, 
svojou predrahou krvou si nás kúpil. Je 
náš Posvätiteľ, stále pôsobí v nás svojou 
milosťou, aby nás získal a k Sebe privinul. 
Patríme Jemu. Nezmeniteľné právo má na 
nás. 

i . My však, bohužiaľ, obyčajne hľadáme svoje vlastné 
uspokojenie, vyhľadávame seba, robíme, čo sa nám páči, 
hovieme svojim vlastným náklonnostiam, chúťkam a žia-
dostiam. Všetok neporiadok v duchovnom živote pochádza 
odtiaľ, že seba staviame na prvé miesto, Pána Boha 
však často, až na druhé miesto alebo aspoň, že nejdeme 
priamo za Bohom, že vedľa Boha, hľadáme tiež seba, svoj 
osoh a svoje vlastné uspokojenie (a to nie podľa vôle 
Božej!). 
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3. Naša úloha v duchovnom živote má 
byť napraviť tohoto prevráteného človeka. 
Máme sa premeniť a prerobiť na ľudí, kto-
rí idú priamo za Bohom, hľadajú vo všet-
kom Boha, m a j ú Ho všade na prvom mie-
ste, hľadia Mu vyhovieť vo všetkom, či im 
to lahodí alebo nie, či im je to po chuti, 

• alebo nie, či ich to teší, alebo nie. My sme 
niečo vedľajšieho, čo možno obísť, zabud-
núť. P. Boh zasluhuje všetku pozornosť. 
Jemu sa musí vyhovieť bez ohľadu na nás, 
stoj, ČO stoj I 

Toto je dokonalosť. Kto tak smýšľa a 
robí, je človek dokonalý. Nájde Boha a 
v Ňom svoje opravdivé uspokojenie; je 
šťastný v Bohu. 

4. K tomuto cieľu duchovného života 
nedostaneme sa však naraz. Len pomaly, 
krok za krokom, získava duša toto ušľach-
tilé smýšľanie. Pravá čnosť a dokonalosť, 
nerastie ako slnečník, rastie ako dub. Len 
vytrvalou, húževnatou, ustavičnou prácou 
pokračujeme v duchovnom živote pod stá-
lym vplyvom milosti Božej. 

Podrobnosti tejto práce boly naznačené 
v rozličných spôsoboch zvláštneho spyto-
vania svedomia. Tam treba vynaložiť všet-
ku silu i 
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5. Podľa toho, ako duša vládze alebo 
nevládze postaviť do popredia záujmy Bo-
žie a nestáť o svoje uspokojenie, rozozná-
vame rozličné stupne duchovného života. 

Duše bezbožné nedbajú ani trochu na Pána Boha, a 
hľadajú vo všetkom len seba. Tých je teraz na svete mno-
ho i u nás. 

Duše len veriace chcely by vyhovieť P. Bohu, avšak 
len by chcely; vo skutočnosti hľadajú skôr len seba, preto 
sú s P. Bohom chytro hotové. 

Duše dobré chcú vyhovieť P. Bohu, ale popri ňom 
aj sebe; opravdivé však hľadajú skôr len seba preto ostáva 
u nich P. Boh obyčajne ukrátený. 

Duše nábožné hľadia predovšetkým uspokojiť Pána 
Boha. Na druhom mieste hľadajú však aj seba, niekedy 
dosť hodne; preto je u nich mnoho nedokonalostí a ne-
dôstojností. K ý div! 

Duše horlivé mŕtvením svojich náklonností a chúťok 
sa už tak vycvičily, že vo všetkých svojich činoch hľada-
jú skoro jedine P. Boha. Ich osobné záujmy sú už hodne 
v pozadí, strácajú sa skoro celkom. 

Duše dokonalé s pomocou Božou vo svojom počínaní 
zabúdajú celkom na seba a hľadia v skutkoch aj my-
šlienkach vyhovieť len a len P. Bohu. Zanedbávajú cel-
kom vlastný osoh, nakoľko im to ľudská príroda pri-
púšťa. 

6. Teraz už vidíme, o čo vlastne tu ide a 
kam smeruje duchovný život. Azda i to vie 
každý v akom stave je duša jeho? Čitate-
lia a čitateľky tejto knihy by mali patriť 
aspoň medzi duše nábožné. Ich práca je, 
dostať sa pomaly pomocou duchovných 
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cvičení na stupeň duší horlivých a potom 
hlbokým, opravdivým duchovným životom, 
na jmä vnútornou modlitbou a dôsledným 
sebazapieraním pomaly do počtu duší do-
konalých. Z tohoto stupňa vedie niekedy 
Pán Boh duše, k hrdinskej čnosti a svätosti, 
ak sa to Jeho Velebnosti páči. To už nezávisí 
od nás! 

Koniec nášho pracovného programu je 
teda: Začnime sa usilovne zapierať a pre-
máhať, aby sme v duchovnom živote neza-
ostávali, ale stále sa zdokonaľovali, čiže 
k dokonalosti sa približovali, dostali sa k P. 
Bohu a tak sa čím dokonalejšie s P. Bohom 
spojili tu a vo večnosti. 

A. M. D. G. 
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vo viere 12. Láska k bližnému 26, 27, 40. 41, 42 (3), 
49. Láska k Bohu 1 (3) 49, 94, 98, 109 (1). 115,116. 
Lenivosť 113, lenivosť v modlitbe 6, pri vstávaní 112. 
Lev XIII. 42. Liberálne noviny 30. Literatúra duchov-
ná 85; vid: Čítanie. Liturgia 80 (3), 83. Lož 45. Lud ka-
tolícky 22. £útosť (34), 49, 50, 51, 53, 56 (3), 60. 

Majetok 36 (2), 40, 41, 42, 48 (1—4). Manželstvo 
34, 109 (1—), jeho zneužívanie 58, civilné 35. Margita 
z Kortony 59. Mária prebi. Panna 5, 32 (4), 83, 85 (4), 
114. Márniť čas 36 (3). Márnomyseľnosť 36, 107 (1—2). 
Mäsité pokrmy 29. Masť (v piatok) 29. Médium vid: 
Špiritizmus. Melanchólia 110. Meno Božie 14,104. Alier-
nosť 25. Milosť pomáhajúca 60, 64 (3). Milosť posvä-
cujúca 3. 49, 50 (2). 53, 57 (7), 60, 64 (1), 36 (1). Mlá-
dež viď: Dietky Mlčanlivosť 44. 45, 55 (3). Móda 36. 
Moderný odev 36 (5), moderný pôst 30, moderné tance 
38. Modlitba 2 (3), 77, 82, 116, — nechuť 7, nedba-
losť 111, — proti nevere 9 (3), — roztržitosť 5, 92, 
102, — skracovanie 6, 90 (2). Modlitba mystická 93 (3). 
Modlitba ústna 78—80, 84, neopakui 79 (2), úctivosť 
79 (3). Modlitba vnútorná 78, 81 (1), 84, 86, 95, po-
môcky 87; viď: Rozjímanie. Modl. knižka 80, modiit. 
kniha Panny Márie 83, Mortifikácia viď: Premáhať sa, 
Mravnosť 12, 21, 31, 36 (5). Mravouka 42 (7). Mŕtve-
nie 30, 91, — vnútorné 115. Myšlienky dotieravé 17, 
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— hriešne 4, — o pohlavných veciach 31, 32, — roz-
tržité 5, — proti viere 8. 

Náboženské vzdelanie 8, 9, 19, 58. Náboženstvo 22. 
Nádhera 36 (4—5). Na cti utŕhanie (očierňovanie, oso-
čovanie) 40. Najsvätejšia Sviatosť, viď: Prijímanie. — 
Náklonnosti 1, 2, 95, 118 (2 a 5). Nálady 2 (5), 18, 55 
(5) 110. Námietky proti viere 8, 9 (2\ Náprava (napra-
venie) 9, 118 (3). Národ 30, 36 (5). Násilie 42 (4). Na-
sledovanie Krista 85 (5). Návštev:/ 32 (7). Nazieranie 
(kontemplácia) 93 (3). Nebo 42 (1). Nebezpečenstvo 
života 51 (4), Necudnosť 36 (5), 102. Nečistota 31. Ne-
deľa 19, 29 (1), práca v nedeľu 20. Nedokonalosť 118 
(5). Nechuť k modlitbe 7. Neláskavosť 105. Nemiernosť 
28. Nemocní a pôst 29, nemocní a sv. prijímanie 69. 
Nemravnosť 36, 37, 38. Nenávisť 25, 27. Nepokoj 5. 
Neporiadok v duchovnom živote; 118 (2). Neposluš-
nosť 23; viď: Dietky. Nepriatelia Cirkvi 22, 30. Ne-
priateľstvo 27. Netrpezlivosť 16, 25, 105, 106, (4). Ne-
ťictivosť proti rodičom 23. Neútecha 88, 90, 95 (2), jej 
príčiny 91, ciele 91 (2), roztržitosť 92. Nevedomosť 
v náboženstve 8, 58. Nevera 12; viď: Viera. — Ne-
vzdelanosť 19. Nežistnosť 98. Noviny 9 (1), 12,30; viď: 
Čítanie. — Nútiť do povolania 23. 

Obliekať 36. Obeta viď: Sv. omša, Premáhať sa. 
— Obozretnosť 9 (1), 31 (2 a 7). Odev 36 (1—5), odev 
a sv. prijímanie 70. Odpor proti bližnému 27, 108. Od-
porovať pokušeniam 4, odporovať roztržitosti 5; viď: 
Boi prot i . . . Odpustky 57 (6), 76. Odpúšťať 27. Ohová-
ranie 4, 25, 40, 103. Omrzlosť 7. Omša svätá 19, 29 
(1), 112, sv. omša a prijímanie 74. Opakovať modlitbu 
5. Opiť sa 28. Opustenosť 7. Ôsme prikázanie 40. O-
spalé svedomie 30. Ovládať sa viď: Premáhať sa. 

Parádiť sa 36 (4). Parížske salóny 36 (5). Pieseň 
81. Písmo sv. 80, 83, 85 (4—5), Pitie 28. Pius X. 66, 68. 
Pobožnosť odpoludňajšia 19. Pohlavný život 31. Po-
hľad 31 (2), 32 (6). Pohoršenie 20, 28, 31 (2 b), 38, 45, 
pohoršenie a sv. prijímanie 73. Pohreb spaľovaním 24. 
Pochybnosti 18, pochybnosti vo viere 8. Pokánie spo-
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vedné 6. Poklesky; viď: Hriech. — Pokora 13, 27. 
Pokrm 29. Pokrok duchovný 93. Pokrokárske noviny 
30. Pokušenia proti čistote 31 (2 a), 32, proti viere 8. 
pokušenie a prijímanie 64 (3), 67 (2). Politická činnosť 
22. Pomôcky a podstata vnútornej modlitby 87. Pora-
diť sa 56 (1—7). Poriadok v duši 1. Poučovať sa 9, 
viď: Čítanie. — Povera 10. Povinnosti 2, 6, 42, povin-
nosti volebné 22. Povolanie 23. Povrchnosť 6, 114. Po-
zornosť v modlitbe 5, 7. Požehnanie 19, 23; viď: Že-
hnanie 117. Pôst 29, pôst a chorí 29. Pôstny poriadok 
(nový) 29. Práca 113, práca v nedeľu 20. Pracujúci 
ťažko a pôst 29 (5). Predsavzatia 18. Predstavený 23. 
Predstavy 31 (2c), 32 (4). Predustálenie (predestiná-
cia) 8. Premáhať sa 90, 96. Pretvarovanie 58. Prevrat 
42 (4). Priesvitný odev, 70. Prijímanie sv. 61, 76; lač-
nosf 69, nedobré myšlienky 67 (2), chorý 69, odev 36, 
70, podmienky 66, prijímanie a sv. omša 63, príprava 
a poďakovanie 71, 72, účinky 64, ako často 74, odpust-
ky 76, spev 81, prijímanie a zvláštne spytovanie sve-
domia 105. Príležitosť (blízka ku hriechu) 33. Program 
duchovného života 118. Prostota 9 (3). Prostriedky 
duchovného života 2. Pýcha duchovná 97. 

Rada evanjeliumová 41. Rádio 95 (3). Radiť sa, 
viď: Poradiť sa. Radosť 13 (1), 110. Reformy sociálne 
42. Reptanie viď: Šomranie. Robotníctvo 41, 42, 48 
(3). Robotník a sv. prijímanie 70. Rodičia 21, 23, 32 
(7), 109 (3). Rodina 34, 36 (3). Romány 39, 95 (3), 109, 
viď:Čítanie. Rozhodnosť v boji 32 (5). Rozjímanie 78, 
87, dvojaká cesta 84, 85, ako prehĺbiť? 80, rozličné 
afekty 86 (4), vývoj 93, nazieranie získané 93 (3), 
cieľ vnútornej modlitby 94. Rozmar, viď: Nálady. Ro-
zoznávanie hriechov 3; viď: Jasné svedomie. Rozprá-
vať sa s Bohom 86 (4). Roztržitosť pri modlitbe 5, 92, 
102, pri sv. omši 19. Rozsobáš 35, 109 (2). Rúhanie sa 
16. Ruženec 5. 

Samoláska 25, 91 (3), 98, 107, 118 (2). Sebectvo 
41, Sedem hlavných hriechov 46. Siedme prikázanie 40, 
41, 48. Skromnosť 36. Skrúšenosť pred sv. prijímaním 
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72. Slobodní 31 (2), 109 (3). Sfub 18. Sľúbenci 32 (7), 
Slušnosť 36. Služobné práce 20. Smierenie 106 (2). 
Smieriť sa 27, 42 (7). Smútok 110. Sobáš civilný 35. 
Sobranosť mysle 5, 86 (1); vid: Roztržitosť. Sociálna 
otázka 42. Solidarizmus 42. spaľovanie mŕtvol 24. Spá-
nok 4, 51 (4), 112. Spev 81 (1—2), spev a prijímanie 
81. Spojenie s Bohom 116. Spoliehanie na milosrden-
stvo Božie 47. Spoločnosť ľudská 42. Spoveď 2 (1), 
3, 4, 5, 46, 47, 50, 53—60 — generálna 56 (7*), farizej-
stvo 58, ako často? 53, ako sa vyjadriť? 57 (1), kedy? 
53, minulý život 56 (7) pokánie 57 (6). príprava a po-
ďakovanie 56 (2), 57 (7), stručnosť 56 (6), úzkostliví 
56 (2, 4), spovedné zrkadlo 59, spoveď a prijímanie 
68. Spovedník 4, 8, 18, 53, 54, 55: vid: Vedenie duší; 
spovedník a sv. prijímanie 74. Spravodlivosť 27, 48 
(4). Srdce Pána Ježiša 51 (3), 85 (3), 106 (2). Stálosť 
90 (1). Stav kňazský 23. Stav manželský 32 (7), 34, 
58, 109. Strach 4, 13, 31 (3). Striezlivosť 28. Stupne v 
duchovnom živote 1, 6, 32 (4), 118 (4—5); vid: Pokrok. 
Súhlas s hriechom 4. Svätokrádež 13. Svedomie 58; 
viď: Spytovanie. Sviatok 19. Sviatosť Oltárna; viď: 
Prijímanie 61—76. Sviatosť pokánia; viď: Spoveď 
53—60. Sviatosť stavu manželského 34 (3); viď: Stav 
manželský. 

Šatiť sa 36. Šieste prikázanie 31—32. Škola 21. 
Šomranie 16. Špekulácia 48 (2). Špiritizmus 11. Šport 
39 a. Štedrý deň 10. 

Tajomstvá viery 8. Tajomstvo 44 (sverené atď.) 
44. Tanec 38. Telesné vzrušenie 31 (2c). Telo Božie: 
viď: Prijímanie. Sv. Terézia 5. Tlač 12, 30. Tomáš 
Kempenský 85 (4). Triedny boj 41, 42. Trpezlivosť 5, 
7, 14, 95 (2), 97, 106; viď: Premáhať sa. Utrpenie. — 
Trpkosť 25. Tvrdohlavosť, tvrdošíjnosť (hlavatosť) 
23, 47. 

Úctivosť v modlitbe 5, 7, 79 (3). Učiteľ 21. Umie-
rajúci 51 (5), Umŕtvovanie 29 (10), umŕtvovanie vnú-
torné 115, 118; vid: Premáhať sa. Úmysel 31 (2a), 36 
(4), pri sv. prijímaní 67. Únava 6. Urážka 25. Ústna 
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modlitba, cesta k rozjímaniu 84. Útecha 5, 7, 57 (1), 
60, 88, 89, pokora v úteche 89, útecha príčinou pýchy 
97. Úzkostlivosť 4, 31 (2 a, 3), 56 (4). Úžera 48 (2). 

Vedenie duší: Úvod 1, 2 (1), 8, 53, 54, 76; viď: 
Spovedník. Večnosť 32 (4), 42 (1). Veda 8. Vedomý 
hriech 4, 5; viď: Rozoznávanie hriechov. Verejní 
hriešnici 21. Viera 8, 9. Vlažnosť 7. Vnútorná modlitba; 
viď: Modlitba vnútorná, Rozjímanie, Pomôcky a pod-
stata. — Voľba povolania 23. Voíby 22. Vrtochy 2 
(5), 13 (3), 18 (1). „Všetečnosť", vid: zvedavosť 114. 
Výchova 21, 34 (1), 36 (3), 42 (7), výchova v škole 
Božej 91, 92, 93 (2—3). Vystrihnutý odev 36 (5). Vy-
trvalosť (v modlitbe) 7, 118 (4). Vzdelanie náboženské 
8, 9, 19. „Vzdor" viď: hlavatosť 23. 

Zábavy 38, 95 (3). Zainlčanie 45. Zámožní 42 (6). 
Zaopatrovanie 69. Závisť 26, 108. Zbožnosť (viď: ná-
božnosť) 36, 97. 118 (5). Zdravie 36 (1). Zovšednenie 
sv. prijiimania 75. „Zlosť", viď: hnev 25, 101, 105. Zná-
mosti 32 (7), 109. Znesvätenie nedele 20. Spytovanie 
svedomia 46, 56 (2), 58; vid: Zvláštne spytovanie 
svedomia. Zrak sklopený 5, 79 (4). Zvedavosť 31 (2 b), 
114, 115. Zvláštne spytovanie svedomia 96, 99, 117. 

Žalmy 5, 83. Žehnania 117. Žiarlivosť 26, 108. 
Život duchovný: úvod 1, 2, 9 (3), 22, život duchovný 
a prijímanie 64 (3); viď: Pokrok, Vedenie duší. Život 
započatý sa 34 (4). Život Svätých 85 (2). 

Tlačil „ L E V " kníhtlač, a naklad. spolok úč. spol . 
v Ružomberku 1942. 
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