
 

 

Myšlienky na jún 2020 
 
1. „Predkladaj vždy svoju slabosť pred Boha a nikdy nebudeš skúšaný ne-
priateľom.“ (sv. Izák Sýrsky) 
 
2. „Keď si kľakáš pred oltárom, nech ostatní vidia, že vieš, pred kým si kľa-
káš.“ (sv. Maximilián Kolbe) 
 
3. „Modlitba je matkou a hlavou všetkých čností, stavom komunikácie s Bo-
hom. Prináša dobré skutky priamo zo zdroja dobra – Boha samotného.“ 
(sv. Ignác Briančaninov) 
 
4. „Cvič sa v duši v čnosti a nezaoberaj sa zbytočnými vecami.“ (sv. Izák 
Sýrsky) 
 
5. „Dobro má svoj prameň v múdrosti a láske.“ (sv. Ján Pavol II.) 
 
6. „Keď prestaneme v pote prácu modlitby, potom nevyhnutne budeme žať 
tŕnie; pretože zanechanie modlitby znamená podporu telesnosti.“ (sv. Izák 
Sýrsky) 
 
7. „Kto vie lepšie trpieť, bude mať viac pokoja. Lebo taký človek je víťazom 
nad sebou a pánom sveta, priateľom Kristovým a dedičom neba.“ (Tomáš 
Kempenský) 
 
8. „Ak chcete, aby váš život bol radostný a pokojný, musíte sa usilovať byť 
v Božej milosti.“ (sv. Ján Bosco) 
 
9. „Neprechovávaj oheň vo svojom lone.“ (sv. Izák Sýrsky) 
 
10. „Kráčajte vždy vo svetle a v sile vzkrieseného Krista. Buďte silní v nádeji 
a v láske k Bohu a blížnemu. Zachovajte si svoje vzácne slovenské tradície 
a svoje dedičstvo viery.“ (sv. Ján Pavol II.) 
 
11. „Prikry hriešnika, nakoľko ti od neho neprichádza škoda, a daj mu po-
vzbudenie; potom Majstrova milujúca dobrota ťa ponesie.“ (sv. Izák Sýrsky) 
 
12. „Od ťažkej vytrvalej modlitby neraz závisí naša spása.“ (sv. Faustína 
Kowalska) 
 
13. „Iba pravda zvíťazí, iba láska k blížnemu spasí.“ (sv. Augustín) 
 
14. „Milovník čnosti nie je ten, ktorý si dobre počína v statočnom zápase, 
ale ten, kto s radosťou prijíma súženia, ktoré sprevádzajú čnosť.“ (sv. Izák 
Sýrsky) 
 
15. „Bozkávam zem, akoby som bozkával ruky matky, pretože vlasť je na-
šou pozemskou matkou. (sv. Ján Pavol II.) 
 

16. „Čo je vzduch pre život tela, to je Svätý Duch pre život duše. Duša dýcha 
tento svätý mystický vzduch skrze modlitbu.“ (sv. Ignác Briančaninov) 
 
17. „Rebrík do Kráľovstva je ukrytý v našej duši, a keď sa hlboko do nej 
ponoríme, nájdeme stupienky tohto rebríka, ktoré nám umožnia vystúpiť do 
Kráľovstva.“ (sv. Izák Sýrsky) 
 
18. „Boh nás volá k vernosti, nie k úspechu.“ (sv. matka Tereza) 
 
19. „Boh odmieta prosby, ktorých naplnenie by mohlo priniesť negatívne 
následky. Odmieta i prosby, ktoré sú proti jeho svätej vôli alebo sa protivia 
jeho premúdrym úmyslom.“ (sv. Ignác Briančaninov) 
 
20. „Staň sa prenasledovateľom seba samého a tvoj nepriateľ bude vy-
hnaný z tvojej blízkosti.“ (sv. Izák Sýrsky) 
 
21. „Neexistuje žiaden kríž, ktorý by už pre nás Kristus nebol dávno niesol, 
a nenesie teraz s nami.“ (sv. Ján Pavol II.) 
 
22. „Viera je súhlas bez hľadania.“ (sv. Ján Damascénsky) 
 
23. „Pred modlitbou okiadzaj srdce vôňou Božej bázne a svätej úcty. Pokú-
šaj sa získať zľutovanie Sudcu skrze pokoru.“ (sv. Ignác Briančaninov) 
 
24. „V malej hostii sa ukrýva riešenie na všetky problémy sveta.“ (sv. Ján 
Pavol II.) 
 
25. „Pýcha búri nervy, zapaľuje krv, prebúdza predstavivosť a podnecuje 
padnutý život. Pokora upokojuje nervy, ochladzuje krv, ničí predstavivosť, 
hubí padnutý život a prebúdza život v Kristovi.“ (sv. Ignác Briančaninov) 
 
26. „Utrpenie je najväčší poklad na zemi – očisťuje duše. V utrpení po-
známe, kto je naším skutočným priateľom.“ (sv. Faustína Kowalska) 
 
27. „Môžeš Boha opustiť, ale nemôžeš zabrániť, aby ťa hľadal. Môžeš Boha 
nenávidieť, ale nemôžeš zabrániť, aby ťa on mal rád.“ (sv. Ján Pavol II.) 
 
28. „Človek hľadí na skutky, ale Boh vidí úmysly. Konať vždy dobre 
a mnoho si o sebe nemyslieť, to je známkou pokornej duše.“ (Tomáš Kem-
penský) 
 
29. „Žiarlivosť je nenávisť pod maskou lásky.“ (sv. Klement Mária Hofbauer) 
 
30. „S náročnosťou súčasného života rastie túžba po vnútornej modlitbe, 
ktorá umožňuje v hĺbke vlastnej duše stretnúť sa s Bohom.“     (sv. Ján 
Pavol II.) 
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 Milí priatelia!  
 

 

V máji pred piatimi rokmi 

vyšla pápežská encyklika 

o otázkach klimatických 

zmien Laudato si´. Jej uverejnenie prišlo práve 

v očakávaní konferencie o klimatických zmenách 

v Paríži. Mnoho veriacich sa modlilo, aby úsilie 

pápeža Františka pomohlo verejnosti prijať jeho 

výzvy s náležitým úsilím, ktoré by pomohlo vo 

svete dosiahnuť stav uhlíkovej neutrality. Hro-

madenie skleníkových plynov bolo všeobecne 

uznané za veľký environmentálny problém už 

viac ako pred polstoročím, ale globálna reakcia 

na túto otázku bola viac-menej pasívna. Keďže 

sme sa nedočkali dobrých výsledkov, optimizmus 

sa ukázal naivným. O to viac po tom, keď každá 

medzinárodná správa o emisiách skleníkových 

plynov, ktorú médiá odvtedy zverejnili, bola len 

zlá. Počas posledného desaťročia sa globálne 

emisie skleníkových plynov v skutočnosti zvýšili 

v priemere o 1,5 percenta ročne. 



 

 

Zlovestná zmena klímy 
  Udalosti ostatných rokov presvedčili všetkých, 

že cieľ Parížskej dohody, ktorým bolo udržanie 

priemernej globálnej teploty pod 1,5 stupňa Cel-

zia je ťažko dosiahnuteľný. V nasledujúcich de-

siatich rokoch by sa mienený limit dosiahol len 

pod podmienkou, že by sa ročne znižovali emisie 

CO2 o 7,6 percenta. Prax ukazuje, že napredu-

jeme svižným tempom, avšak opačným smerom. 

Medzivládny panel pre zmenu podnebia teraz va-

ruje, že rok 2030 je len ťažko dodržateľný ter-

mín a katastrofy súvisiace so zmenou klímy budú 

skutočnou istotou. Dočasné zníženie emisií skle-

níkových plynov, ku ktorému došlo počas pandé-

mie koronavírusu nie je ničím iným ako len krát-

kym odkladom nevyhnutnosti. Ukázalo sa, že en-

cyklika Laudato si´ nie je posolstvom ku globál-

nej zmene podnebia, ale skôr rozsiahlejšou prá-

cou o katolíckom environmentalizme a globálna 

zmena podnebia je jednoducho jeho súčasťou. 

Pápež František sa v nej zaoberal geneticky mo-

difikovanými organizmami, stratou biodiverzity, 

zníženiu dodávok pitnej vody, globálnej hospo-

dárskej nerovnosti a množstvom ďalších problé-

mov. Je pravda, že nijaký predchádzajúci pápež-

ský dokument o životnom prostredí sa ani zďa-

leka nepriblížil šírke problematiky, akej sa veno-

vala posledná encyklika. Ale v tom spočíva sla-

bina Laudato si´. Nie všetky environmentálne 

problémy sú rovnaké. Globálna zmena podnebia 

je spiace monštrum, zlá sila, ktorá po prebudení 

ohrozuje všetko, čo jej príde do cesty. Ovplyv-

ňuje každý ekosystém a každú živú bytosť na 

našej planéte. Z piatich hlavných udalostí, ktoré 

vplývajú na úbytok života na Zemi, boli štyri 

priamo zapríčinené rýchlou zmenou podnebia. 

Existuje dôvod domnievať sa, že súčasná miera 

zmien nás stavia priamo do nebezpečnej zóny, 

kde sa ocitáme pred novým stupňovaním likvidá-

cie života. Zdravie Zeme a jej obyvateľov pod-

kopávajú ešte ďalšie a rozsiahle environmen-

tálne problémy, ktoré majú potenciál vyvolať ce-

losvetový biologický holokaust. Podľa poradia 

priorít sa globálna zmena klímy dostáva na vr-

chol hierarchie faktorov podmieňujúcich život 

a tie sú pre nás zlovestné a neodvratiteľné.  

(Pozri šieste vyhynutie od Elizabeth Anny Kol-

bertovej: Neprirodzená história.) 

 

Stratégie riešenia 
  Momentálne existujú dve možné stratégie rie-

šenia otázky zmeny klímy. Jednou z nich je na-

ďalej sa zameriavať na úsilie o zmiernenie do-

padov týchto zmien. Avšak čas na úspešné 

zmiernenie sa rýchlo uzatvára, takže táto stra-

tégia si vyžaduje oveľa viac úsilia a zdrojov, ak 

by mala byť úspešná pri stabilizácii emisií skle-

níkových plynov. Alternatívou by bola adaptácia 

na rastúce ťažkosti v presvedčení, že globálnej 

zmene klímy sa nedá zabrániť. Najlepšou vecou 

by vtedy bolo presunutie energie a ľudských 

zdrojov do projektov, ktoré budú napríklad 

chrániť strategické prostriedky nášho hospo-

dárstva pred ničivými silami prírody. Keď si však 

prečítame správy o pravdepodobných scenároch 

nastávajúcich klimatických zmien, kumulatívny 

účinok je závratný, až šokujúci. Podľa komentá-

rov, ktoré navrhujú nové kroky na predchádza-

nie klimatických katastrof a ľudského utrpenia, 

by jedným z riešení bolo, keby pápež František 

nadviazal na encykliku Laudato si´ a vydal nový 

dokument. Posolstvo pápeža by spočívalo v tom, 

aby Katolícka cirkev prispela k nastoľovaniu 

stavu uhlíkovej neutrality, a to čím skôr, tým 

lepšie. Svet potrebuje odvážne kroky na uvoľne-

nie tvorivých síl, aby vyvinul čo najrozšírenejšie 

a najúčinnejšie úsilie a prostriedky na zmierne-

nie dôsledkov. Dôležité budú aj miestne inicia-

tívy pri vytváraní modelov, ktoré sa dajú vyskú-

šať, otestovať a prispôsobiť rôznym bioregió-

nom. 

   Máme zhruba jedno desaťročie, aby sme do-

siahli výrazné zníženie emisií skleníkových ply-

nov. Ostáva dúfať, že pápež František povzbudí 

katolíkov na celom svete, aby popri pozeraní na 

vážne ohrozenia zaradili medzi ne aj ťažkosti 

spojené s globálnymi zmenami podnebia. Podľa 

jeho slov „milosrdenstvo predstavuje samotnú 

existenciu Cirkvi a je hlbokým vyjadrením Božej 

lásky“. Ponúknuť svetu milosrdenstvo zahrňu-

júce triezve videnie budúcnosti a užitočných ak-

tivít v prospech záchrany stvorenstva by nebolo 

o nič menšou službou, než k akým sa Cirkev od 

počiatku kresťanstva rozhodovala byť na po-

moci ľudstvu.   
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