
 

 

Myšlienky na október 2021 

1. „Žiť láskou znamená zahnať všetok strach.“ (sv. Terézia z Lisieux) 

2. „Je zbytočné sa postiť od jedla, a pritom mať záľubu v krutom kriti-

zovaní a urážaní. Neješ mäso, ale požieraš svojho brata.“ (sv. Bazil 

Veľký) 

3. „Ktokoľvek začína milovať, musí byť pripravený na utrpenie.“ 

(sv. páter Pio) 

4. „Predkladaj vždy svoju slabosť pred Boha a nikdy nebudeš skúšaný 

nepriateľom.“ (sv. Izák Sýrsky) 

5. „Keď môžeme trpieť a milovať, môžeme veľa; ba dokonca najviac 

z toho, čo sa dá na zemi urobiť.“ (bl. Charles de Foucauld) 

6. „Boh mohol urobiť väčší svet, ako je tento, mohol ho urobiť krajší, 

ale väčšiu a krajšiu matku Boha urobiť nemohol.“ (sv. Bonaventúra) 

7. „Pri karhaní je potrebné vedieť, ako kárať zdvorilo a jemne.“ 

(sv. páter Pio) 

8. „Naša ľútosť nad hriechmi sa musí podobať ľútosti márnotratného 

syna, ktorý vstúpil do seba, uznal svoju veľkú úbohosť a tiež straty, 

ktoré utrpel, keď opustil tak dobrého otca.“ (sv. Ján Mária Vianney) 

9. „Rob, čo dokážeš, a modli sa za to, čo nedokážeš. A Boh dá, aby si 

to dokázal.“ (sv. Augustín) 

10. „Diabol je silný u ľudí, ktorí sa ho boja, ale je slabý u tých, ktorí ním 

pohŕdajú.“ (sv. páter Pio) 

11. „Pán ma počas môjho utrpenia drží vo svojom náručí a počúva 

moje modlitby.“ (sv. Terézia z Lisieux) 

12. „Len čo som uveril v Boha, pochopil som, že som nič iné nemohol 

urobiť, než žiť pre neho.“ (bl. Charles de Foucauld) 

13. „Kríž ťa nikdy neutláča; jeho váha môže spôsobiť, že sa budeš 

klátiť, ale jeho sila ťa podrží.“ (sv. páter Pio) 

14. „Tým, že je Panna Mária matkou Boha, prevyšuje všetku vysokosť, 

akú môže Boh stvoriť.“ (sv. Anzelm) 

15. „To, čo sami nedokážeme zvládnuť, zvládajme s Kristovou pomo-

cou.“ (sv. Bonifác)  

16. „Odpustenie je najväčšia vec v živote.“ (bl. Zdena Schelingová)  

 

17. „Žijeme v dobe, keď poznáme mnoho modlitieb, ale modlíme sa 

málo.“ (sv. Paisij Svätohorec) 

18. „Kým zostáva jediná kvapka krvi v našom tele, bude tam boj medzi 

dobrom a zlom.“ (sv. páter Pio) 

19. „Hádžem svojim vtáčikom dobré semienka, ktoré vkladá Boh do 

mojej ruky. Nestarám sa o to, čo sa s nimi stane.“ (sv. Terézia 

z Lisieux) 

20. „Ten, kto je oddaný panenskej Matke, nebude nikdy stratený.“ 

(sv. Ignác Antiochijský) 

21. „Boh v prvom rade miluje tých, ktorí sú ľuďmi jednoduchého srdca.“ 

(sv. Bonaventúra) 

22. „Najlepšia úľava je tá, ktorá prichádza z modlitby.“ (sv. páter Pio) 

23. „Človek neporozumie evanjeliu tým, že ho bude len čítať, ale tým, 

že ho začne žiť.“ (bl. Charles de Foucauld) 

24. „Nemôžeš byť polovičný svätý; musíš byť celý svätý alebo vôbec 

žiadny.“ (sv. Terézia z Lisieux) 

25. „Buď vždy vydesený smrteľným hriechom a nikdy neprestaň postu-

povať k blaženej večnosti.“ (sv. páter Pio) 

26. „Boh odpúšťa dokonca najväčším hriešnikom, ak sa za to modlia.“ 

(sv. Ján Mária Vianney) 

27. „Čo sa týka utrpenia, zvládam veľa iba vďaka tomu, že som ako 

dieťa. Nemyslím na budúcnosť a trpím iba chvíľku po chvíľke.“ 

(sv. Terézia z Lisieux) 

28. „Miluj Ježiša. Keď ho veľmi miluješ, budeš viac milovať obetu.“ 

(sv. páter Pio) 

29. „Je pre mňa lepšie pohnevať si ľudí než Boha, a ak by som sa 

snažil páčiť sa iba ľuďom, nebol by som Kristovým sluhom.“ (sv. Ján 

Zlatoústy) 

30. „Ak budeme pokorní, získame odpustenie najťažších hriechov, ale 

bez tejto čnosti, hoci by sme konali čo najviac dobrých skutkov, nebu-

deme spasení.“ (sv. Ján Mária Vianney) 

31. „Riaďte sa pravidlom, že nikdy nebudete odsudzovať pobožnosť 

a správanie iných.“ (sv. František Saleský) 
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 Milí priatelia!  

 

   Kresťanské spoločenstvá sa 

v nasledujúcom mesiaci stretá-

vajú pri spoločnej modlitbe 

sv. ruženca. K Božej Matke sa 

pred dvomi týždňami obrátil aj Sv. Otec Franti-

šek počas návštevy Slovenska. Tu si naplánoval 

zastavenie sa v národnej bazilike v Šaštíne, aby 

si pri úcte Božej Matky uctil aj slovenských ka-

tolíkov. Na stretnutie prišlo 50-tisíc veriacich. 

Šaštínske stretnutie bolo vyvrcholením viacdňo-

vej púte pápeža po Slovensku. Počas nej sa stre-

tol v Bratislave s osobami, ktoré pracujú pre jed-

notu kresťanov. Ďalej cestoval do Košíc, kde sa 

stretol s Rómami a s mladými ľuďmi. S gréckoka-

tolíkmi slúžil sv. liturgiu v Prešove a osobitné 

stretnutie mal v prezidentskej záhrade s ľuďmi 

zo sveta politiky a riadenia spoločnosti. Pamätal 

aj na spoločenstvo Betlehem, ktoré sa pod vede-

ním rehoľných sestier Matky Terezy stará 

o chudobných v Petržalke. 

 



 

 

Máriina viera sa vydáva na cestu 

  V „logu“ tejto apoštolskej cesty je vyobrazená 

cesta vo vnútri srdca, nad ktorým sa týči kríž. 

Mária je tou cestou, ktorá nás vovádza do srdca 

Krista. On z lásky k nám obetoval svoj život. Na 

Máriu môžeme hľadieť ako na vzor viery. Roz-

poznávame tak tri vlastnosti viery: cestu, pro-

roctvo, súcit. Máriina viera je vierou, ktorá sa 

vydáva na cestu. Ihneď po anjelovom zvestovaní 

sa vydala na cestu a „ponáhľala sa do judejské-

ho mesta v hornatom kraji“. Mária išla navštíviť 

svoju sesternicu Alžbetu. Cítila potrebu otvoriť 

dvere a vyjsť z domu; s túžbou, s akou Boh túži 

prísť ku všetkým ľuďom a spasiť ich svojou 

láskou. Evanjelium nám ukazuje Máriu na ceste: 

smerom k Jeruzalemu, kde spolu s Jozefom, 

svojím ženíchom, obetuje Ježiša v Chráme. Celý 

jej život bude cestou za jej Synom až do cieľa, 

na Kalváriu, pod jeho kríž. Mária neustále kráča 

a je vzorom viery pre slovenský národ, vždy na 

púti, v hľadaní Pána. „Kráčaním premáhate po-

kušenie statickej viery, ktorá sa uspokojí s ne-

jakým obradom alebo starou tradíciou. Vychá-

dzate zo svojho vnútra. Nesiete v batohu svoje 

radosti a bolesti a robte zo svojho života púť 

lásky k Bohu i k bratom a sestrám. Ďakujem 

vám za toto svedectvo! A prosím vás, zostaňte 

na ceste, stále! Nezastavte sa! Lebo keď sa 

Cirkev zastaví, ochorie; keď sa biskupi zastavia, 

ochorie Cirkev; keď sa kňazi zastavia, ochorie 

Boží ľud“, prihovoril sa Slovákom pápež Franti-

šek 

 

Prorocká viera Márie 

  Máriina viera je zároveň prorockou vierou. 

Svojím životom reprezentuje všetkých „chu-

dobných Jahveho“, ktorí volajú k Bohu a očaká-

vajú príchod Mesiáša. Mária ako Nepoškvrnená 

Panna je ikonou nášho povolania: ako ona, aj my 

sme povolaní byť svätými a nepoškvrnenými 

v láske (porov. Ef 1, 4), stávajúc sa obrazom 

Krista. Svojim učeníkom Ježiš vysvetlil, že ne-

priniesol pokoj na svet, ale meč (porov. Mt 10, 

34): totiž jeho slovo je ako dvojsečný meč; vni-

ká do našich životov, oddeľuje svetlo od temno-

ty a vyzýva nás vybrať si. Hovorí: „Vyber si!“ 

Pred Ježišom nik nemôže zostať vlažný alebo 

„sedieť naraz na dvoch stoličkách“. Nie, to sa 

nedá. Takýchto prorokov potrebuje aj dnešné 

Slovensko, biskupov, prorokov, ktorí majú ísť 

touto cestou. Nezabudnime na to, že nesmieme 

redukovať vieru na cukor, ktorý osladzuje ži-

vot. To nesmieme. Nejde o to, aby sme boli k 

svetu nepriateľskí, ale aby sme boli vo svete 

znamením, „ktorému budú odporovať“, kres-

ťanmi, ktorí vedia svojím životom ukázať krásu 

evanjelia a boli ľuďmi, ktorí nastoľujú dialóg, 

kde sú odlišné postoje, ktoré zjavujú bratský 

život, tam kde inak panuje rozdelenie a nesvor-

nosť, aby ste boli ľuďmi, ktorí šíria príjemnú 

vôňu prijatia a solidárnosti tam, kde často pre-

vládajú osobné a kolektívne formy sebectva, 

aby ste boli ľuďmi, ktorí chránia a zachovávajú 

život tam, kde sa uplatňuje logika smrti. 

 

Mária je Matkou súcitu 

  Máriina viera je súcitná. Seba nazývala „služob-

nicou Pána“, ktorá sa s materinskou starostlivos-

ťou postarala o to, aby nechýbalo víno na svadbe 

v Káne, a spolu so Synom sa podieľala na spáso-

nosnom poslaní a išla s ním až pod kríž. V tej 

chvíli, v mučivej bolesti, ktorú zažila na Kalvárii, 

pochopila Simeonovo proroctvo: „A tvoju vlastnú 

dušu prenikne meč“. Utrpenie umierajúceho Sy-

na, ktorý na seba vzal hriechy a bôle celého ľud-

stva, preniklo aj ju. Mária s rozdrásanou dušou je 

súcitná Matka, ktorá zbiera naše slzy a zároveň 

nás utešuje a pripomína nám, že v Kristovi je ko-

nečné víťazstvo. Mária je Matkou, ktorá nám da-

ruje Syna Ježiša. Preto ju milujeme a uctievame 

si ju. V tejto Šaštínskej národnej svätyni sa 

s vierou a úctou schádza slovenský národ, preto-

že vie, že práve ona nám daruje Ježiša. Otvára-

me sa viere, ktorá sa stáva súcitnou a vedie nás 

zdieľať svoj život s tými, ktorí sú zranení, trpia 

alebo sú nútení niesť na pleciach ťažké kríže. 

Viera nie je abstraktná, ale pobáda nás vcítiť sa 

a byť solidárnymi s núdznymi. Táto viera odstra-

ňuje bolesť sveta a zavlažuje spásou brázdy de-

jín. Nech vám Panna Mária vyprosuje potrebnú 

milosť, aby vaša viera bola vždy na ceste, aby 

mala nádych proroctva a bola vierou bohatou na 

súcit“, povedal na záver homílie v Šaštíne Svätý 

Otec František. 
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