
 

 

Myšlienky na marec 2020 
1. „Stály pokoj spojený s duchovným čítaním, miernosť v jedle a bdenie rýchlo 
prebúdzajú myseľ k úžasu.“ (sv. Izák Sýrsky) 
 
2. „Kto sa modlí za ľudí, ktorí mu krivdia, premáha zlých duchov a tým, že sa 
stavia na odpor tým prvým, zasadzuje rany aj druhým.“ (sv. Marek Askéta) 
 
3. „S pýchou som hľadal v Písme to, čo som mohol vidieť iba skrze pokoru.“ 
(sv. Augustín) 
 
4. „Láska je svätý stav duše, ktorý ju vedie ceniť si poznanie Boha nad všetky 
veci.“ (sv. Maxim Vyznavač) 
 
5. „Boh dovoľuje, aby chlad a únava srdca zostúpili na človeka, aby ho cvičil 
skrze túto skúšku.“ (sv. Izák Sýrsky) 
 
6. „Viera je jedinou cestou do nebeského kráľovstva. Cestou bez výmoľov a jám. 
Cesta postavená na skale.“ (sv. Augustín) 
 
7. „Kto vie od ľudí znášať ohovárania, ten sa vyhne hriechu a aj v nešťastiach 
nachádza ochranu.“ (sv. Marek Askéta) 
 
8. „Prečo prosíš o odpustenie po hriechu a nie o posilu v pokušení?“ (sv. Ján 
Zlatoústy) 
 
9. „Ty, Mária, sprostredkúvaš milosť aj najväčším hriešnikom. Si matkou bez-
hraničného súcitu, nesmiernej milosti a lásky, všetkými uctievaná.“ (Tomáš 
Kempenský) 
 
10. „Ty, ktorý si našou nádejou, naším spasením a naším vykúpením, buď i na-
šou radosťou.“ (sv. Augustín) 
 
11. „Ak nezatvrdíš svoje srdce, potom skrze milosť budeš skákať radosťou 
vzdávajúc vďaky Bohu.“ (sv. Izák Sýrsky) 
 
12. „Každé dobro predvídavo prichádza od Pána. Potichu však odchádza od 
tých, ktorí sú nevďační, necitliví a nečinní.“ (sv. Marek Askéta) 
 
13. „Viera je súhlas so zjavením Božej pravdy. Boh je pravda a my neveríme 
v domnienky filozofov. My veríme v istú zjavenú Pravdu.“ (sv. Bazil Veľký) 
 
14. „Na polepšenie nie je nikdy neskoro. Lotor prešiel do raja rovno z kríža.“ 
(sv. Hieronym) 
 
15. „Kto objaví, že duchovné čítanie rýchlo spútava myšlienky a drží ich ďaleko 
od rozptýlenia márnymi vecami, ten sadí do duše spomienku na Boha a obja-
vuje chodníčky svätých.“ (sv. Izák Sýrsky) 

16. „Kto uchováva v sebe bázeň Božiu, ten všetko robí v Bohu.“ (sv. Evagrius) 

17. „Nič si nemysli a ani nerob bez toho, žeby to nemalo svoj cieľ v Bohu, lebo 
človek, ktorý cestuje bez cieľa, nadarmo vynakladá námahu.“ (sv. Marek As-
kéta) 
 
18. „Uponížil si sa, Kriste, aby si mohol mňa, blúdiacu ovcu, vziať na svoje ple-
cia, pásť na zelených pasienkach a napájať vodami zdravej náuky prostredníc-
tvom tvojich pastierov.“ (sv. Ján Damascénsky) 
 
19. „Ach, ako veľmi oslavujeme Boha, keď sa podľa vzoru Ježiša podriaďujeme 
Márii.“ (sv. Ľudovít Mária Grignion) 
 
20. „O nepriateľských šíkoch zlých duchov však treba oveľa primeranejšie chá-
pať toto: ich besnenie na zemi totiž rozptýlil Pán svojím príchodom a tých, čo 
boli nimi spútaní, navrátil do svojej služby.“ (sv. Cyril Jeruzalemský) 
 
21. „Duša, ktorá sa namáha v praktizovaní bdenia a vyniká v nej, bude mať oči 
cherubínov a bude mnohokrát nazerať na nebeské vízie.“ (sv. Izák Sýrsky) 
 
22. „Rob ako malé deti, ktoré sa jednou rukou držia otca a druhou trhajú kvety 
a jahody. Jednou rukou zhromažďuj dary zeme a druhou sa pridŕžaj nebeského 
Otca.“ (sv. František Saleský) 
 
23. „Nádej v Boha oddeľuje intelekt od každej svetskej pripútanosti, a keď je 
intelekt takto oslobodený, nadobúda lásku pre Boha.“ (sv. Maxim Vyznavač) 
 
24. „Smútok po Bohu je neoddeliteľnou zložkou zbožnosti, lebo opravdivá láska 
nadobúda silu v protivenstvách.“ (sv. Marek Askéta) 
 
25. „Bez slobody od rôznych záujmov nehľadaj svetlo pre svoju dušu, ani pokoj 
a stíšenie, keď tvoje zmysly sú rozptýlené.“ (sv. Izák Sýrsky) 
 
26. „Si celý vykúpený Kristovou krvou. To vážne sa chceš odtrhnúť od tela Krista 
a spojiť sa s neviestkou? Toho, kto sa tohto nebojí, nech sa bojí Boha.“ (sv. Au-
gustín) 
 
27. „Je krásne zapadnúť svetu a ako slnko vyjsť u Boha.“ (sv. Ignác Antiochij-
ský) 
 
28. „Sú veci, ktoré usvedčujú zo zloby a pomsty, kým zasa iné z bázne Božej 
a z pravdy.“ (sv. Marek Askéta) 
 
29. „Vyhľadávaj spoločnosť dobrých a svätých ľudí, aby si sa stal spoluúčast-
ným na ich dobrote a svätosti.“ (bl. Abba Izaiáš) 
 
30. „Obžerstvo nie je nič menšie ako zlý zvyk, nenásytné naplnenie prirodzenej 
túžby, ktorá bola skazená zlým používaním.“ (sv. Ignác Briančaninov) 
 
31. „Je lepšie a ľahšie vyhnúť sa vášňam spomienkou na čnosti než odporom 
voči nim. Pretože keď vášne povstanú k boju, tento zápas má silu oslabiť myseľ 
a voviesť ju do zmätku.“ (sv. Izák Sýrsky) 
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Milí priatelia!  
 

 

  Celkom päťdesiatosem ka-

tolíckych biskupov rôznych 

rítov zastupujúcich krajiny 

Stredomoria sa stretlo uplynulý týždeň (19.-23. 

feb.) v talianskom meste Bari na spoločnej mod-

litbe, diskusii a reflexii. Hlavný zámer stretnu-

tia bolo nájsť odpoveď na zložitý fenomén mig-

rácie a reakcie Katolíckej cirkvi na ňu. Témou 

stretnutia bolo „Stredomorie – hranica pokoja“. 

Stretnutie organizovala Talianska biskupská 

konferencia. Z Vatikánu do Bari pricestoval aj 

pápež František. V bazilike sv. Mikuláša sa ko-

nalo zasadanie, ktoré Svätý Otec zakončil svo-

jím vystúpením. V príspevku odsúdil pokrytectvo 

medzinárodných konferencií, kde sa okrem slov 

o mieri dohaduje aj predaj zbraní a k fenoménu 

migrácie povedal: „Tento fenomén a jeho epo-

chálna dynamika poznačuje Európu. Štáty a ná-

boženské komunity musia byť na to pripravené.“ 



 

 

Fenomén migrácie 

  Podľa hodnotení OSN dosahuje počet medzi-

národných migrantov na celom svete 214 milió-

nov a ďalších 740 miliónov osôb migruje v rámci 

určitej krajiny. Odhaduje sa, že v zahraničí, na 

území cudzích štátov neoprávnene žije a pracuje 

približne 50 miliónov osôb. Z toho dôvodu rastie 

aj počet násilne vysídlených ľudí, ktorých počet 

dosahuje až 44 miliónov. EÚ čelí naliehavým 

problémom na trhu práce, najmä nerovnováhe 

v oblasti ponuky a dopytu pracovnej sily, čo ju 

robí otvorenou, ale v mnohých prípadoch aj 

uzavretou pre migrantov. Migračné vlny, ktoré 

zasiahli EÚ v posledných rokoch, sú najhoršie od 

čias Druhej svetovej vojny. V roku 2015 bolo 

v EÚ zaregistrovaných 1,25 milióna nových žia-

dostí o azyl. Počet nelegálnych prekročení hra-

níc síce v roku 2018 poklesol, ale prúdy migran-

tov a ťažkosti neskončili. Kríza ukázala  aj ne-

dostatky európskeho azylového systému. Vypra-

coval sa novší program migračnej politiky EÚ, 

ktorý prišiel s myšlienkou vytvoriť celoeurópsky 

systém premiestňovania a presídľovania osôb 

a zverejnil koncepciu tzv. horúcich  lokalít. V sú-

vislosti s ňou program navrhuje bezpečnostné 

zákroky v Stredozemnom mori s cieľom rozložiť 

siete prevádzačov a bojovať proti obchodovaniu 

s ľuďmi, čo sa už aj začalo realizovať pod ná-

zvom EUNAVFOR MED Sophia. Na základe 

tohto programu Európska komisia v októbri 2019 

uverejnila správu o pokroku vo vykonávaní mig-

račnej agendy, ktorá sa zameriava na splnenie 

potrieb a podporu integrácie legálnych migran-

tov. 

Cirkev a migrácia 

  Fenomén migrácie a jeho epochálna dynamika 

poznačila náš kontinent. Jednotlivé štáty a ná-

boženské spoločenstvá nechcú zostať nepripra-

vené. Týka sa to najmä zemí, cez ktoré vedú mig-

račné prúdy, cieľových krajín, ale aj vlád a cirkví 

z oblastí, odkiaľ migranti pochádzajú. Rozvojové 

krajiny pozorujú ako odchod mnohých mladých 

ľudí ochudobňuje ich budúcnosť. Nedostatoč-

nosť, či priamo slabosť politík týchto krajín sú 

spolu s fanatizmom príčinami radikalizmu a te-

rorizmu vo svete. Pápež František spolu s ostat-

nými biskupmi nedávno vyzval vlády štátov, aby 

zabezpečili ochranu menšín a náboženskej slo-

body a povedal: „Nikdy nepripustime, aby tí, 

ktorí hľadajú nádej za morom, umierali bez po-

moci, alebo aby sa tí, čo prichádzajú zďaleka, 

stávali obeťami sexuálneho vykorisťovania, boli 

zle platení, alebo najímaní mafiami. Prijatie a dô-

stojné začlenenie sú zaiste etapami neľahkého 

procesu. Avšak je neprípustné si myslieť, že mu 

možno čeliť stavbou múrov. Mám strach, keď 

počujem populistické príhovory niektorých poli-

tických lídrov. Pripomínajú mi príhovory, ktoré 

rozsievali strach a nenávisť v 30-tych rokoch 

minulého storočia. Stavanie plotov zabraňuje 

v prístupe k bohatstvu, ktorého je nositeľom 

prichádzajúci, ktorý vždy poskytuje príležitosť 

k rastu. Ak sa popiera túžba po zdieľaní, vpísaná 

do srdca človeka aj dejín národov, zamedzuje sa 

proces zjednotenia ľudskej rodiny, ktorý si cez 

tisíceré protivenstvá už razí cestu“, povedal vo 

svojej výzve vládam a štátom Svätý Otec. 

 

Pápežský apel 

   Na stretnutí v Bari pred Bazilikou sv. Mikuláša 

pozdravil Petrovho nástupcu zhromaždený zá-

stup veriacich. Prítomný bol aj prezident Talian-

skej republiky, Sergio Mattarello, a ďalší pred-

stavitelia občianskej spoločnosti. Pápež sa po-

tom odobral na triedu Viktora Emanuela II., kde 

slúžil svätú omšu. Svoju homíliu Svätý Otec za-

končil slovami: „Ježiš svojou láskou bez hraníc 

dvíha latku nášho človečenstva. Môžeme sa sami 

spýtať: "A zvládneme to?" Keby bol cieľ nedo-

siahnuteľný, Pán by od nás nechcel, aby sme ho 

dosiahli. Nedokážeme to však sami. Je to milosť, 

o ktorú treba prosiť. Prosme Pána, aby pohol 

srdcami všetkých, aby sme mohli prekonať lo-

giku zrážky, nenávisti a pomsty a znovu v sebe 

objaviť to, že sme synmi jediného Otca, ktorý 

necháva vychádzať slnko nad dobrých i zlých. 

Prosme úpenlivo Ducha Svätého, aby každý z nás 

každodennými skutkami lásky prispieval k vytvá-

raniu nových vzťahov, inšpirovaných porozume-

ním, prijatím a trpezlivosťou a umožňoval tak 

zakúšať radosť evanjelia a šíriť ju do každej 

oblasti života.“  
 

Leták pripravli 
Margita Stančíková: stancikova@gmail.com 

     Letícia Dirbáková CJ: anna.dirbakova@truni.sk  
Milan Hudaček SJ: m.hudacek@gmail.com 
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