
 

 

Myšlienky na máj 2020 
 
1. „Z dlhého utrpenia v modlitbe povstáva ovocie života a očakávanie je ver-
ným spoločníkom počas modlitby pre tých, ktorí ho vlastnia.“                             
(sv. Izák Sýrsky) 
 
2. „Nech sa veľmi hanbí človek, keď ťa nemiluje a pritom vidí, akou veľkou 
láskou ho miluješ ty.“ (sv. Katarína Sienská) 
 
3. „Zákonitosť pôstu, ktorá je zákonom pre tvoj žalúdok, je vo svojej pod-
state zákonom pre tvoju myseľ. Ak myseľ si praje udržať nadvládu nad te-
lom, musí sa najprv podriadiť zákonu postenia.“ (sv. Ignác Briančaninov) 
 
4. „Buď bdelý, aby ti azda nebola ukradnutá tvoja drahá perla kvôli tvojej 
ľahostajnosti.“ (sv. Izák Sýrsky) 
 
5. „Milovník ľudí, Vládca, nebude mi už toto lôžko hrobom? Alebo mojej ka-
júcej duši zažiariš ešte novým dňom?“ (sv. Ján Damascénsky) 
 
6. „Nejestvuje bremeno, ktorého ťarcha by bola viac príjemná než vynalo-
žená námaha kvôli očakávaniu Pána, ani nie je žiadna spoločnosť, ktorej in-
timita je viac túžená než očakávanie.“ (sv. Izák Sýrsky) 
 
7. „Kamkoľvek sa obrátim, nachádzam nesmiernu lásku. A my sa nemôžeme 
ospravedlňovať, že nemilujeme.“ (sv. Katarína Sienská) 
 
8. „Ak srdce nie je zamestnané štúdiom, nemôže zniesť búrlivé útoky tela.“                
(sv. Izák Sýrsky) 
 
9. „Modlitba je bez účinku, ak nie je postavená na pôste a pôst je bez ovocia, 
ak neprináša modlitbu.“ (sv. Ignác Briančaninov) 
 
10. „Povznes sa nad všetky útechy, ktoré ponúkajú zmysly, aby si bol uznaný 
za hodného prijať útechu, ktorá je mimo tvojich zmyslov.“ (sv. Izák Sýrsky) 
 
11. „Ak ovládaš svoj žalúdok, vstúpiš do neba. Ak nie, budeš obeťou vášní 
a smrti.“ (sv. Bazil Veľký) 
 
12. „Modlitba tých, ktorí si pamätajú na zlá, čo im boli spôsobené, je ako 
semeno zasiate medzi kamene.“ (sv. Izák Sýrsky) 
 
13. „Viem, že milosrdenstvo je ti vlastné, ba všade, kam sa obrátim, nena-
chádzam nič iné, len tvoje milosrdenstvo.“ (sv. Katarína Sienská) 
 
14. „Žiadnemu človekovi neboli zverené veľké veci, kým nebol vyskúšaný v 
malých.“ (sv. Izák Sýrsky) 
 
15. „Daj si pozor na svoje myšlienky, lebo sú počuté v nebi.“ (sv. Augustín) 
 
16. „Krutosť pochádza len z bytosti zbavenej svetla.“ (sv. Katarína Sienská) 

17. „Daruj, večný Otče, mojim očiam pramene sĺz, ktorými by som pohla 
tvoje milosrdenstvo, aby si ním pokryl celý svet.“ (sv. Katarína Sienská) 
 
18. „Ten, kto je očistený pôstom, je skrúšený v duchu, čistý, pokorný, tichý 
a ušľachtilý v citoch srdca i mysle; ľahký v tele, schopný duchovných námah 
a kontemplácie; pripravený prijať Božiu milosť.“ (sv. Ignác Briančaninov) 
 
19. „Varuj sa beznádeje. Neslúžiš tyranovi, ale slúžiš láskavému Pánovi, 
ktorý neberie od teba nič, a dal ti všetko.“ (sv. Izák Sýrsky) 
 
20. „Charakteristickým znakom pyšnej a zbabelej duše, ktorá nemá silu dú-
fať v splnenie Božích prisľúbení, je byť nadmerne znechutená a klesať na 
duchu pred ťažkosťami." (sv. Bazil Veľký) 
 
21. „Vďačnosť obdarovaného podnecuje Darcu k ešte väčším darom, než sú 
tie prvé.“ (sv. Izák Sýrsky) 
 
22. „Z milosrdenstva udeľuješ, Pane, veľké útechy, aby sme boli nútení mi-
lovať, pretože srdce stvorenia je priťahované láskou.“ (sv. Katarína Sienská) 
 
23. „Keď robíš všetko správne a pozorne vo svojom živote, a pritom sa po-
važuješ vo svojich očiach za slabého a hodného opovrhnutia a nehľadáš 
chválu ľudí, potom vedz, že skutočne kráčaš po Božej ceste.“ (sv. Izák Sýrsky) 
 
24. „Kde začneme my, ktorí sme nikdy neštudovali naše vlastné srdcia? Zač-
nime klopať na dvere skrze modlitbu a pôst, ako nám Pán prikázal.“               
(sv. Makarius Veľký) 
 
25. „Žiadna modlitba nie je vypočutá tak rýchlo ako modlitba človeka, ktorý 
prosí o zmierenie s tými, ktorí sa na neho hnevajú.“ (sv. Izák Sýrsky) 
 
26. „My potrebujeme modlitbu – zjednocuje nás s Bohom. Bez nej je človek 
neznámy Bohu, no čím viac sa modlí, tým bližšie k Bohu prichádza.“               
(sv. Ignác Briančaninov) 
 
27. . „Buď múdry a polož bázeň pred Bohom za základ svojej cesty a za pár 
dní ťa prinesie pred bránu Kráľovstva bez  poblúdení na ceste.“                         
(sv. Izák Sýrsky) 
 
28. „Pre toho, kto chce byť múdrym pred Bohom, nejestvuje iná cesta, len 
stať sa bláznom pre svet a nepriateľom ľudskej slávy.“ (sv. Izák Sýrsky) 
 
29. „Kristus vykúpil svet svojím umučením; Mária prispela svojou bolesťou 
tela a duše.“ (sv. Katarína Sienská) 
 
30. „Čo ťa uspokojí vo večnosti, keď si sa na zemi naučil iba uspokojeniu 
pominuteľným jedlom a svetskými potechami, z ktorých nič nejestvuje 
v nebi?“ (sv. Ignác Briančaninov) 
 
31. „Striedmosť zdobí všetky veci; bez striedmosti sa i dobré veci stávajú 
škodlivými.“ (sv. Izák Sýrsky) 
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 Milí priatelia!  
 

 

  Mesiac máj je mariánsky me-

siac. Mariánska úcta má v Cirkvi 

dávne korene. Medzi základné 

mariánske modlitby patrí chvá-

lospev Magnificat – Velebí moja duša Pána, ktorý 

spievala podľa Lukášovho evanjelia Panna Mária. 

V 3. storočí vznikla modlitba Pod tvoju ochranu 

sa utiekame... a v 6. – 7. storočí aj hymnus Aka-

tist. Prvé májové oslavy Panny Márie sú známe  

z 12. storočia zo Španielska, Francúzska a Ne-

mecka. Veriaci ozdobovali jej obrazy i sochy 

jarnými kvetmi, znásobovali svoje modlitby 

a skladali piesne a básne, ktoré sa prednášali pri 

rôznych recitačných príležitostiach. Najrozší-

renejšia mariánska modlitba Zdravas Mária 

vznikala postupne a dnešnú podobu dostala v 14. 

storočí. Dnes je neodmysliteľnou súčasťou ru-

ženca, pri modlitbe ktorého sa strieda po de-

siatkoch s inými modlitbami.  

 



 

 

Modlitbová púť za Pannou Máriou 

 
Svätý ruženec je meditatívna modlitba. Pri nej 

sa rozjíma o jednotlivých “tajomstvách” Ježi-

šovho života. V zhustenej forme obsahuje celé 

evanjeliá. Vznik ruženca sa pripisuje svätému 

Dominikovi, ktorý zomrel v roku 1221. Podľa tra-

dície sa mu zjavila sama Kráľovná nebies a túto 

modlitbu ho naučila ako účinný prostriedok 

v boji proti zlu. V 14. storočí z francúzskeho 

mesta Toulouse vychádzalo mnoho mariánskych  

podnetov a pobožností. Vďaka nim vznikalo 

mnoho mariánskych litánií. Pápež Klement VIII. 

v roku 1601 musel zakročiť a odmietol všetky 

okrem tých, ktoré sa spievali v loretskej jaskyni. 

Odtiaľ pochádza názov známych Loretánskych 

litánií. Na oficiálnu cirkevnú pôdu prenášali ma-

riánsku úctu z ľudového prostredia najmä jezu-

iti, a to predovšetkým v revolučných a vojnových 

rokoch 18. storočia. Keď pápež Pius VII. v roku 

1815 obohatil mariánske pobožnosti aj od-

pustkami, rozšírili sa ešte viac. K starobylému 

titulu Panny Márie Bohorodička postupne pribú-

dali ďalšie, ako Nepoškvrnené počatie, Sedem-

bolestná, Kráľovná neba a pod. Tituly, ktoré 

Panne Márii dala Cirkev a ktoré približujú jej 

veľkosť, vznešenosť, moc, zvlášť vystihujú jej 

materinskú lásku a dobrotu voči nám, jej deťom. 

Prijala nás za svoje deti pri kríži svojho Syna. 

Na hore utrpenia nám nemohol dať viac.  Dal nám 

seba samého a svoju Matku na pomoc, aby sme 

vykúpenie, získané vo veľkonočnom tajomstve, 

nestratili. 

Pomoc v konkrétnych krízach 

 
  Máj je mesiacom, v ktorom oslavujeme Boha 

a ďakujeme mu zvlášť za Pannu Máriu. Tento 

rok prežívame mesiac máj veľmi zvláštne a ne-

tradične. Sme izolovaní kvôli pandémii koronaví-

rusu. Ježiš nám pomáha zvládať aj takéto situ-

ácie, keď hovorí: „...kde sú dvaja alebo traja 

zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi 

nimi.“ (Mt 18, 20) Môžeme sa stretnúť pri mod-

litbe aj doma alebo sa môžeme stretnúť či zjed-

notiť sa viacerí aj duchovne. V čase tohoročnej 

pandémie Svätý Otec František zveril mesto 

Rím, Taliansko a celý svet do ochrany Matky Bo-

žej ako znamenie spásy a nádeje. Zároveň vyzval 

cez mesiac máj k modlitbe sv. ruženca. Urobil 

tak podobne, ako robili pápeži v minulosti, keď 

vyprosovali pre Rimanov ochranu Božej Matky. 

V pamäti viacerých je historické zjednotenie 

obyvateľov Ríma pod vedením pápeža Pia XII. 

v Kostole sv. Ignáca 11. júna 1944. V chráme 

pred milostivým obrazom Matky Božskej lásky, 

v zlomovom momente Druhej svetovej vojny, vy-

prosoval pápež spoločne so zhromaždenými ve-

riacimi na príhovor Panny Márie Božiu ochranu 

mestu pred vojnovým pustošením. 

  Tento rok sa pápežský vikár kardinál De Dona-

tis v jednote s Biskupskou radou obrátil na všet-

kých kresťanov Ríma, aby si určili stredu 

11. marca 2020 za deň modlitby a pôstu na vy-

prosenie Božej pomoci pre mesto Rím, pre Ta-

liansko a pre svet. Zrieknutím sa jedla a almuž-

nou vo forme zbierky tak chceli byť nablízku, ale  

 

aj znamením pomoci trpiacim. Výťažok zbierky 

poputuje na podporu zdravotníckeho personálu, 

ktorý sa veľkodušne a obetavo venuje starostli-

vosti o chorých. Kardinál De Donatis zároveň 

slávil v tento deň svätú omšu v mariánskej pút-

nickej svätyni Matky Božskej lásky na okraji 

Ríma. Slávenie bolo z dôvodu prísnych predpisov 

talianskej vlády bez účasti veriacich. Bo-

hoslužbu však prenášala talianska katolícka te-

levízia TV 2000. Po uplynutí dvoch mesiacov zod-

povedné autority  v Taliansku rozhodli o postup-

nom obnovení riadnych služieb, počnúc 4. májom 

2020, a to pri zachovaní zdravotnej prevencie 

na zamedzenie nákazy, aby sa tak zabezpečila 

služba pre Svätého Otca a univerzálnu Cirkev.  

Podobne aj na Slovensku veriaci na výzvu bisku-

pov modlitbou a pôstom prosili o ochranu pred 

pandémiou. Cirkev cez krízy života, modlitby 

a pôsty prehlbuje svoje korene viery. Svätý 

Otec František v posynodálnej apoštolskej ex-

hortácii Christus vivit hovorí o mladých ako         

o „mladých s koreňmi“. Tejto téme venuje celú 

6. kapitolu, v ktorej napísal: „...nie je možné 

rásť, ak nemáme silné korene, ktoré nám pomá-

hajú stáť pevne na nohách...“ (CHV 6, 179) Jed-

ným z týchto koreňov sú aj mariánske pobož-

nosti. Nedávajme bokom tento poklad, ktorý si 

naši predkovia tak chránili a strážili. 

 
Leták pripravili 

Margita Stančíková: stancikova@gmail.com 
     Letícia Dirbáková CJ: anna.dirbakova@truni.sk  
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