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SO SV. IGNÁCOM Z LOYOLY 
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PRVÝ DEŇ 

Povolaní k svätosti 

 

Z Božieho slova 

„Preto aj my, obklopení takým oblakom svedkov, zhoďme všetku príťaž a hriech, ktorý 

nás opantáva, a vytrvalo bežme v závode, ktorý máme pred sebou, s očami upretými 

na Ježiša, pôvodcu a zavŕšiteľa viery“. (Heb 12, 1-2) 

 

Gaudete et exultate 

Pán chce, aby sme boli svätí, a nečaká, že sa uspokojíme s priemernou, zriedenou, 

povrchnou existenciou. Už od prvých strán Biblie je v rozličných podobách 

prítomné povolanie k svätosti. 

V Liste Hebrejom sú spomenuté rozličné svedectvá, ktoré nás oduševňujú. 

Hovorí sa tam o Abrahámovi, Sáre, Mojžišovi, Gedeonovi a ďalších a 

predovšetkým tam zaznieva pozvanie, aby sme si uvedomili, že sme „obklopení 

oblakom svedkov“, ktorí nás povzbudzujú, aby sme sa nezastavili na ceste a 

pobádajú nás, aby sme kráčali až do cieľa. A medzi nimi môže byť naša vlastná 

mama, stará mama a ďalšie blízke osoby. Možno ich život nebol vždy dokonalý, 

avšak aj uprostred nedokonalostí a pádov nasledovali Pána a páčili sa mu.  

Svätci, ktorí už dosiahli Božiu prítomnosť, udržiavajú s nami zväzky lásky a 

spoločenstva. Mohli by sme povedať, že „sme obklopení, usmerňovaní a vedení 

Božími priateľmi. Nemusím sám niesť to, čo by som v skutočnosti sám nikdy niesť 

nemohol. Zástup Božích svätých ma chráni, pomáha mi a nesie ma“. (GE 1-5) 

 

Krátke zamyslenie 

V tomto zástupe svätých stojí aj Ignác z Loyoly, ktorý bol svätorečený pred 400 

rokmi spolu s Františkom Xavérskym, Teréziou Avilskou, Filipom Nerim a 

Izidorom z Madridu. Krásny “obláčik” svedkov, ktorí kráčajú s nami a, ako hovorí 

pápež František, pobádajú nás, aby sme kráčali do cieľa a pripomínajú nám, že 



Boh je naším cieľom, ku ktorému sa ponáhľame. Na tejto ceste nie je dôležité, 

kto akou cestou kráča, len nech pokojne dôjde do určeného cieľa.  

 

Prosby 

• Pane, tvoji verní Ignác, František, Terézia, Filip, Izidor verne kráčali k 

cieľu, ktorým si Ty, prosíme ťa, aby sme sa nezastavili na našej ceste, ale 

v dôvere kráčali s pohľadom upretým na Teba.  

Prosíme ťa vyslyš nás 

• Pane, ty nám posielaš svojich svätých priateľov, aby nás chránili a 

pomáhali nám, daj aby sme s nimi delili o to, čo nám je samým ťažké 

niesť. Prosíme ťa vyslyš nás  

• Pane, ty aj nás povolávaš k svätosti, daj prosíme, aby sme sa neuspokojili 

s priemernosťou a povrchnosťou v našom živote.  

Prosíme ťa vyslyš nás 

 

Bože, náš Otče, ty si otvoril oči svätému Ignácovi, aby videl celé stvorenie ako 

to, ktoré je naplnené tvojou prítomnosťou a prozreteľnosťou. Prosíme ťa, otvor 

aj naše oči, aby sme videli všetky veci novým spôsobom v Kristovi na tvoju väčšiu 

slávu. Amen. 

 

Duša Kristova, posväť ma. Telo Kristovo, spas ma. Krv Kristova, napoj ma. Voda 

z boku Kristovho, umy ma. Umučenie Kristovo, posilni ma. Ó, dobrý Ježišu, 

vyslyš ma. Do svojich svätých rán skry ma. Nedaj mi odlúčiť sa od teba. Pred zlým 

nepriateľom chráň ma. V hodinu smrti mojej povolaj ma. A daj mi prísť k tebe, 

aby som ťa s tvojimi svätými chválil na veky vekov. Amen.  



DRUHÝ DEŇ 

Svätosť prežívaná v každodennosti 

 

Z Božieho slova 

„Ako svätý je ten, ktorý vás povolal, buďte aj vy svätí vo všetkom svojom počínaní; 

veď je napísané: Buďte svätí, lebo ja som svätý.” (1Pt 1, 15-16) 

 

Gaudete et exultate 

Nemyslime len na tých, ktorí sú už blahoslavení alebo svätorečení. Duch Svätý 

svätosť rozlieva všade, na svätý ľud verný Bohu, pretože „Bohu sa zapáčilo 

posväcovať a spasiť ľudí nie každého osve, bez akéhokoľvek vzájomného 

spojenia, ale vytvoriť z nich ľud, ktorý by ho pravdivo poznal a sväto mu slúžil“. 

Pán v dejinách spásy zachránil jeden ľud. Plná identita nejestvuje bez 

prináležitosti k ľudu. Preto sa nik nespasí sám ako izolovaný jednotlivec, ale Boh 

nás povoláva s tým, že berie do úvahy zložitú spleť medziosobných vzťahov, 

ktoré sa vytvárajú v ľudskom spoločenstve: Boh chcel vstúpiť do ľudovej 

dynamiky, do dynamiky ľudu. 

Páči sa mi vidieť svätosť v ľude trpezlivého Boha: v rodičoch, ktorí s veľkou láskou 

vychovávajú svoje deti; v mužoch a ženách, ktorí pracujú, aby domov priniesli 

chlieb; v chorých, v staručkých rehoľníčkach, ktoré sa stále usmievajú. V tejto 

stálosti kráčania vpred, v každodennom nasledovaní, vidím svätosť zápasiacej 

Cirkvi. Je to mnoho ráz svätosť „vedľajších dverí“, tých, ktorí žijú medzi nami a sú 

odrazom Božej prítomnosti, alebo – aby som použil iný výraz – „strednej triedy 

svätosti“. (GE 6-7) 

 

Krátke zamyslenie 

Sv. Ignác bol zranený v bitke o Pamplonu. Zasiahla ho do nohy guľa z kanóna a 

celú mu ju rozlámala. Táto udalosť rozbila nielen nohu, ale aj jeho sny o sláve a 

bohatstve. Kanonizačná bula z 12. marca 1622 hovorí o sv. Ignácovi, že bol 



povolaný zo svetskej slávy a vojenskej služby k svätému životu, ktorý ho 

doviedol k službe a utešovaniu duší. Sv. Ignác sa naučil snívať o veciach inak, 

bdelo a odhodlane. Začal vnímať každý okamih ako dar a príležitosť pre stretnutie 

sa s Ježišom Kristom, ktorému po celý svoj zvyšok života túžil verne slúžiť ako 

jedinému a večnému Kráľovi.  

 

Prosby 

• Pane, ty si viedol sv. Ignáca od svetskej slávy k službe Tebe. Veď aj nás 

svojim Svätým Duchom, aby sme ťa poznávali a nasledovali v našej 

každodennosti.  

Prosíme ťa vyslyš nás 

• Pane, prosíme ťa o stálosť a vytrvalosť, aby sme mali silu každý deň 

kráčať vpred a boli znakom tvojej prítomnosti v tomto svete a vydávali 

živé svedectvo viery a lásky. 

 Prosíme ťa vyslyš nás 

• Pane, daj nám viac a viac poznávať, že sme tvoj ľud a na svojej ceste 

nekráčame osamelí a izolovaní, ale spoločne s našimi bratmi a sestrami. 

Prosíme ťa vyslyš nás 

 

Bože, náš Otče, ty si otvoril oči svätému Ignácovi, aby videl celé stvorenie ako 

to, ktoré je naplnené tvojou prítomnosťou a prozreteľnosťou. Prosíme ťa, otvor 

aj naše oči, aby sme videli všetky veci novým spôsobom v Kristovi na tvoju väčšiu 

slávu. Amen. 

 

Duša Kristova, ...  



TRETÍ DEŇ 

Každý svojou cestou 

 

Z Božieho slova 

„Preto vás prosím ja, väzeň v Pánovi, aby ste žili dôstojne podľa povolania, ktorého sa 

vám dostalo, so všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou. Znášajte sa 

navzájom v láske a usilujte sa zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Jedno je telo 

a jeden Duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania. Jeden je Pán, jedna 

viera, jeden krst. Jeden je Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, preniká 

všetkých a je vo všetkých. Ale každý z nás dostal milosť podľa miery, akou nás 

obdaroval Kristus.” (Ef 4, 1-7) 

 

Gaudete et exultate 

Netreba stratiť odvahu, keď človek hľadí na vzory svätosti, ktoré sa mu zdajú 

nedosiahnuteľné. Existujú svedectvá, ktoré sú užitočné, aby nás stimulovali a 

motivovali, ale nie preto, aby sme sa ich snažili kopírovať, pretože to by nás 

mohlo vzdialiť od jedinečnej a vlastnej cesty, ktorú má Pán pre nás. Dôležité je, 

aby každý veriaci objavil svoju vlastnú cestu a dostal zo seba to najlepšie; to 

osobné, čo doňho Boh vložil (porov. 1 Kor 12, 7) a nevyčerpáva sa v snahe 

napodobňovať niečo, čo nebolo zamýšľané preňho. Všetci sme povolaní byť 

svedkami, ale „existujú mnohé existenciálne formy svedectva“. Vskutku, keď 

veľký mystik svätý Ján z Kríža písal svoj Duchovný spev, uprednostňoval vyhýbať 

sa fixným pravidlám pre všetkých a vysvetľoval, že jeho verše boli napísané tak, 

aby ich každý použil „podľa vlastného spôsobu“. Pretože Boží život sa nám 

komunikuje „jedným takým a druhým onakým spôsobom“. (GE 11) 

 

Krátke zamyslenie 

Svätý Ignác nachádzal na začiatku svojej cesty inšpiráciu v čítaní životov svätých.  

Najväčšími vzormi, ktoré sa rozhodol napodobňovať, boli sv. František a sv. 



Dominik. Zaumienil si žiť tak, ako oni, robiť to, čo robili oni. Ignác chcel robiť veľké 

a náročné veci. S postupom času sa, ale jeho pozornosť viac a viac upriamuje na 

Ježiša. Jeho chcel viac spoznávať a takto nachádza svoj vlastný, autentický 

spôsob života. Vďaka tejto autentickosti mohol Ignác pozitívne ovplyvniť aj 

životy druhých. Počas štúdií v Paríži vstupuje do života Františka Xaverského, a 

v Ríme zase spoznáva Filipa Neriho.  

 

Prosby 

• Prosíme ťa Pane, aby sme sa nechali inšpirovať príkladmi svätých, 

a pritom, aby každý z nás nachádzal svoju vlastnú cestu v nasledovaní 

teba.  

Prosíme ťa vyslyš nás 

• Pane, každému z nás si daroval jedinečnosť a krásu, daj prosíme, aby sme 

toto spoznávali a dostali to najlepšie zo seba.  

Prosíme ťa vyslyš nás 

• Pane, prosíme ťa daj, aby bol každý z nás schopný spoznať dary, ktoré 

nám dávaš, a aby sme sa tešili z nich na tvoju slávu.  

Prosíme ťa vyslyš nás 

 

Bože, náš Otče, ty si otvoril oči svätému Ignácovi, aby videl celé stvorenie ako 

to, ktoré je naplnené tvojou prítomnosťou a prozreteľnosťou. Prosíme ťa, otvor 

aj naše oči, aby sme videli všetky veci novým spôsobom v Kristovi na tvoju väčšiu 

slávu. Amen. 

 

Duša Kristova, ...   



ŠTVRTÝ DEŇ 

Aj pre teba 

 

Z Božieho slova 

„Ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, 

miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet. Tí, čo patria Kristovi Ježišovi, 

ukrižovali telo s vášňami a žiadosťami. Ak žijeme v Duchu, podľa Ducha aj konajme. 

Nepachtime po márnej sláve, nedráždime sa navzájom, nezáviďme jeden druhému.” 

(Gal 5, 22-26) 

 

Gaudete et exultate 

Nato, aby sa ľudia stali svätými, nemusia byť biskupmi, kňazmi, rehoľníčkami či 

rehoľníkmi. Veľakrát máme pokušenie myslieť si, že svätosť je rezervovaná len 

tým, ktorí majú možnosť držať si odstup od bežných zamestnaní, aby venovali 

veľa času modlitbe. Nie je to tak. Všetci sme povolaní byť svätými tak, že budeme 

žiť s láskou a ponúkať vlastné svedectvo v zamestnaniach všedného dňa, tam, 

kde sa každý nachádza. Si zasvätená alebo zasvätený? Buď svätý(á) tak, že s 

radosťou prežívaš tvoje zasvätenie. Žiješ v manželstve? Buď svätý(á) tak, že 

miluješ a staráš sa o svojho manžela a o svoju manželku, ako Kristus o Cirkev. Si 

robotník? Buď svätý tak, že poctivo a kompetentne konáš svoju prácu v službe 

bratom. Si rodič alebo starý rodič? Buď svätý tak, že trpezlivo učíš deti nasledovať 

Ježiša. Máš autoritu? Buď svätý tak, že sa zasadzuješ za spoločné dobro a 

vzdávaš sa osobných záujmov. 

Nech milosť tvojho krstu prinesie ovocie na ceste k svätosti. Nechaj, aby všetko 

bolo otvorené Bohu, a preto si vyber jeho; vyberaj si Boha znova a znova. Nestrať 

nádej, pretože máš silu Ducha, aby to bolo možné, a svätosť je v podstate ovocím 

Ducha Svätého v tvojom živote. Keď cítiš pokušenie zapliesť sa do svojej slabosti, 

zdvihni oči k Ukrižovanému a povedz mu: „Pane, ja som úbožiak, ale ty môžeš 

urobiť zázrak a spraviť ma trochu lepším.“ (GE 14-15)  



Krátke zamyslenie 

Sv. Ignác si prešiel svojou duchovnou skúsenosťou a usiloval sa priviesť aj 

druhých k hľadaniu a nachádzaniu Boha vo všetkom. Prial si, aby aj druhí ľudia 

hľadali Božiu prítomnosť vo všetkých veciach, napr. v hovorení, v chodení, vo 

videní, vo vychutnávaní, v počúvaní, v myslení, vôbec vo všetkom, čo robia. Veď 

predsa Boží majestát je vo všetkých veciach, svojou prítomnosťou, svojím 

pôsobením a svojím bytím.  

 

Prosby 

• Daj nám, Pane, aby sme Teba hľadali a nachádzali vo všetkom ako sv. 

Ignác a aby sa nám všetko stalo príležitosťou na stretnutie sa s Tebou. 

Prosíme ťa vyslyš nás 

• Prosíme ťa, Pane, daj nám milosť poznať, že sme povolaní byť svätí, a 

vydávať svedectvo tam, kde sme, a v tom, čo robíme aj cez malé gestá. 

Prosíme ťa vyslyš nás   

• Prosíme ťa, Pane, aby sme vo svojich slabostiach, pokušeniach a 

ťažkostiach dvíhali svoj zrak k Tebe a s tvojou pomocou rástli vo svätosti. 

Prosíme ťa vyslyš nás  

 

Bože, náš Otče, ty si otvoril oči svätému Ignácovi, aby videl celé stvorenie ako 

to, ktoré je naplnené tvojou prítomnosťou a prozreteľnosťou. Prosíme ťa, otvor 

aj naše oči, aby sme videli všetky veci novým spôsobom v Kristovi na tvoju väčšiu 

slávu. Amen. 

 

Duša Kristova, ...  



PIATY DEŇ 

Naše poslanie v Kristovi 

 

Z Božieho slova 

„V nasledujúci deň Ján zasa stál s dvoma zo svojich učeníkov. Keď videl Ježiša ísť 

okolo, povedal: „Hľa, Boží Baránok.“ Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a išli za 

Ježišom. Ježiš sa obrátil a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich: „Čo hľadáte?“ Oni mu 

povedali: „Rabbi - čo v preklade znamená: Učiteľ -, kde bývaš?“ Odpovedal im: „Poďte 

a uvidíte!“ Šli teda, videli, kde býva, a zostali v ten deň u neho. Boli asi štyri hodiny 

popoludní.“ (Jn 1, 35 – 39) 

 

Gaudete et exultate 

Naša cesta ku svätosti má svoj plný zmysel v Kristovi, a možno mu porozumieť 

len od neho počínajúc. Svätosť v podstate znamená žiť tajomstvá jeho života v 

jednote s ním. Spočíva v spojení so smrťou a vzkriesením Pána jedinečným a 

osobným spôsobom, v neustálom zomieraní a vstávaní z mŕtvych s ním. Tiež však 

môže znamenať obnovenie – vo vlastnej existencii – určitých aspektov Ježišovho 

pozemského života: jeho skrytého života, jeho komunitného života, jeho 

blízkosti posledným, jeho chudoby a ďalších prejavov jeho obetovania sa z lásky. 

Kontemplácia týchto tajomstiev nás vedie k tomu, aby sme ich vteľovali do 

našich rozhodnutí a postojov. Pretože „všetko v Ježišovom živote je znakom jeho 

tajomstva“, „celý Kristov život je zjavením Otca“, „celý Kristov život je 

tajomstvom vykúpenia“, „celý Kristov život je tajomstvom rekapitulácie“, a 

„Kristus spôsobuje, aby sme všetko, čo žil on, mohli žiť v ňom a on to mohol žiť 

v nás“. 

Plánom Otca je Kristus a my v ňom. Napokon je to milujúci Kristus v nás, pretože 

„svätosť nie je nič iné, než naplno žitá láska“. Preto „svätosť sa meria podľa výšky, 

ktorú Kristus dosahuje v nás, a podľa toho ako – napomáhaní silou Ducha 

Svätého – modelujeme celý náš život podľa jeho života“. A tak, každý svätý je 



posolstvom, ktoré Duch Svätý čerpá z bohatstva Ježiša Krista a darúva jeho ľudu. 

(GE 20-21) 

 

Krátke zamyslenie 

Sv. Ignác na svojej duchovnej ceste postupne odtrháva svoj duchovný zrak od 

svojho vnútra, od seba samého, a upriamuje ho definitívne na Ježiša Krista. Od 

tejto chvíle Ignác hľadá Ježiša Krista celým svojím srdcom. Ježiš Kristus sa 

preňho stáva centrom života. Všetko v jeho živote sa upriamuje naňho. 

 

Prosby 

• Daruj nám, Pane, pravé a prenikavé poznanie Teba, aby sme Ťa viac 

poznávali, milovali a nasledovali v našich životoch.  

Prosíme ťa vyslyš nás 

• Prosíme ťa, Pane, aby sme ťa v modlitbe spoznávali a pýtali sa vždy 

Ducha Svätého, čo od nás očakávaš v každom okamihu nášho života. 

Prosíme ťa vyslyš nás 

• Pane, chceme sa nechať premeniť a obnovovať tvojím Duchom, aby sme 

uskutočňovali a nepremárnili tvoje vzácne poslanie.  

Prosíme ťa vyslyš nás 

 

Bože, náš Otče, ty si otvoril oči svätému Ignácovi, aby videl celé stvorenie ako 

to, ktoré je naplnené tvojou prítomnosťou a prozreteľnosťou. Prosíme ťa, otvor 

aj naše oči, aby sme videli všetky veci novým spôsobom v Kristovi na tvoju väčšiu 

slávu. Amen. 

 

Duša Kristova, ...  



ŠIESTY DEŇ 

Viac živí, väčšmi ľudskí 

 

Z Božieho slova 

„Ježiš vystúpil na vrch a učil svojich učeníkov: Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím 

ju osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiť von, aby ju ľudia pošliapali. Vy ste svetlo 

sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod 

mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo 

pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na 

nebesiach.“ (Mt 5, 13 – 16) 

 

Gaudete et exultate 

Neboj sa svätosti. Nepripraví ťa o silu, život či radosť. Práve naopak: pretože sa 

staneš tým, čo mal Otec na mysli, keď ťa stvoril, a budeš verný svojmu bytiu. 

Závisieť od neho nás oslobodzuje z otroctva a pomáha nám spoznať vlastnú 

dôstojnosť. To sa odráža vo svätej Jozefíne Bakhite, ktorá bola „unesená a 

predaná do otroctva v krehkom veku siedmich rokov a veľa vytrpela v rukách 

krutých pánov. Dospela však k pochopeniu hlbokej pravdy, že Boh, a nie človek, 

je skutočným Pánom celého ľudského bytia, celého ľudského života. Daná 

skúsenosť sa premenila na prameň veľkej múdrosti pre túto pokornú dcéru 

Afriky“. 

V takej miere, v akej sa posväcuje, sa každý kresťan stáva užitočnejším pre svet. 

Biskupi západnej Afriky nás učia: „V duchu novej evanjelizácie sme volaní byť 

evanjelizovaní a evanjelizovať prostredníctvom podpory všetkých pokrstených, 

aby ste prijali vašu úlohu byť soľou zeme a svetlom sveta, kdekoľvek sa 

nachádzate.“ 

Neboj sa cieliť vyššie, nechať sa milovať a oslobodiť Bohom. Neboj sa nechať 

viesť Svätým Duchom. Svätosť ťa neurobí menej ľudským, pretože je to 



stretnutie tvojej slabosti so silou milosti. Ako hovorieval Léon Bloy, v živote „je 

len jediný smútok – smútok z toho, že nie sme svätí“. (GE 32-34) 

 

Krátke zamyslenie 

Sv. Jozefína Bakhite, podobne ako mnohí iní svätí, zakúsila vo svojom živote 

utrpenie, samotu, odmietnutie či beznádej. Ignác z Loyoly nazýva tento stav 

najvyšším, tretím stupňom pokory, na ktorom sa plne pripodobňujeme Kristovi. 

Tieto ťažké skúsenosti v nás rodia pravý život. Sú to skúsenosti, ktoré sa 

premieňajú na prameň múdrosti. 

 

Prosby 

• Otče, ty, ktorý nás miluješ a vyslobodzuješ z otroctva, veď nás, aby sme 

sa nebáli kráčať ďalej aj napriek našim každodenným pádom.  

Prosíme ťa vyslyš nás 

• Ty chceš, aby sme boli soľou zeme a svetlom sveta, daruj nám, Otče, 

milosť neustále napĺňať toto povolanie vo svete.  

Prosíme ťa vyslyš nás 

• Daruj nám, Otče, schopnosť vnímať každý okamih ako prejav tvojej 

lásky, aby sa tieto okamihy stali schodíkmi na ceste k svätosti. 

Prosíme ťa vyslyš nás  

 

Bože, náš Otče, ty si otvoril oči svätému Ignácovi, aby videl celé stvorenie ako 

to, ktoré je naplnené tvojou prítomnosťou a prozreteľnosťou. Prosíme ťa, otvor 

aj naše oči, aby sme videli všetky veci novým spôsobom v Kristovi na tvoju väčšiu 

slávu. Amen. 

 

Duša Kristova, ...   



SIEDMY DEŇ 

Vo svetle Majstra 

 

Z Božieho slova 

„Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď sa posadil, pristúpili k nemu 

jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich: „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je 

nebeské kráľovstvo. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, 

lebo oni budú dedičmi zeme. Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni 

budú nasýtení. Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. Blahoslavení 

čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať 

Božími synmi. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské 

kráľovstvo. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a 

všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť; radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v 

nebi. Tak prenasledovali aj prorokov, ktorí boli pred vami.“ (Mt 5, 1 - 12) 

 

Gaudete et exultate 

Môžu existovať mnohé teórie o tom, čo je svätosť, obšírne vysvetlenia a delenia. 

Avšak nič neprinesie viac svetla, než návrat k Ježišovým slovám a prevzatie jeho 

spôsobu komunikácie pravdy. Ježiš vysvetlil celkom jednoducho, čo znamená byť 

svätí, a urobil to, keď nám zanechal blahoslavenstvá. Sú ako preukaz totožnosti 

kresťana. Teda, ak si niekto z nás kladie otázku „Čo treba robiť, aby sa človek stal 

dobrým kresťanom?“, odpoveď je jednoduchá: treba robiť, každý svojím 

spôsobom to, čo hovorí Ježiš v reči o blahoslavenstvách. V nich sa črtá tvár 

Majstra, a my sme povolaní na to, aby táto tvár „presvitala“ do každodennosti 

našich životov. Slovo blahoslavený sa stáva synonymom slova „svätý“, pretože 

vyjadruje, že osoba, ktorá je verná Bohu a žije jeho slovo, dosahuje – v darovaní 

seba – pravé šťastie. Aj keď sa nám Ježišove slová môžu zdať poetické, idú 

značne proti prúdu – vzhľadom na to, čo je zvykom, čo sa robí v spoločnosti; a aj 

keď nás toto Ježišovo posolstvo priťahuje, v skutočnosti nás svet vedie k inému 



štýlu života. Blahoslavenstvá v nijakom prípade nie sú čosi ľahké alebo povrchné; 

naopak, môžeme ich žiť jedine vtedy, ak nás Duch Svätý prenikne celou svojou 

silou a oslobodí nás od slabosti egoizmu, pohodlnosti a pýchy. (GE 63-66) 

 

Krátke zamyslenie 

Blahoslavenstvá vykresľujú tvár Ježiša Krista. V Ignácových Duchovných 

cvičeniach nás nimi Kristus vyzýva nasledovať ho ako nášho pokorného Kráľa. 

Blahoslavenstvá vyjadrujú Ignácovo povolanie, osvetľujú jeho konanie a spôsob 

jeho života. Sú to paradoxné prísľuby, ktoré v ťažkostiach dávajú nádej, ohlasujú 

požehnanie a sú odhalené v plnosti života. 

 

Prosby 

• Prosíme, Ježišu, aby sme teba počúvali so všetkou láskou a v dôvere, 

pretože tvoje slová nám dávajú život. 

Prosíme ťa vyslyš nás 

• Daruj nám, Ježišu, aby nás tvoje slová zasiahli do srdca a podnietil k 

reálnej zmene života. 

Prosíme ťa vyslyš nás 

• Ježišu, ty si nám odovzdal veľmi jasne, že svätosť nemožno chápať ani 

žiť mimo blahoslavenstiev, daj, aby sme si ich viac osvojovali a prijímali 

do života. 

Prosíme ťa vyslyš nás 

 

Bože, náš Otče, ty si otvoril oči svätému Ignácovi, aby videl celé stvorenie ako 

to, ktoré je naplnené tvojou prítomnosťou a prozreteľnosťou. Prosíme ťa, otvor 

aj naše oči, aby sme videli všetky veci novým spôsobom v Kristovi na tvoju väčšiu 

slávu. Amen. 

 

Duša Kristova, ... 



ÔSMY DEŇ 

Odvaha a horlivosť 

 

Z Božieho slova 

„Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, 

klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je 

všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene 

Otca i Syna, i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. 

Nebojte sa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“ (Mt 28, 16 - 20) 

 

Gaudete et exultate 

Svätosť je o odvahe, je to impulz, ktorý zanecháva znak na tomto svete. Aby to 

bolo možné, sám Ježiš nám vychádza v ústrety a opakuje nám s pokojom a 

neochvejnosťou: „Nebojte sa!“ „Ja som s vami po všetky dni až do skončenia 

sveta“. Tieto slová nám umožňujú kráčať a slúžiť s tým postojom plným odvahy, 

ktorý vzbudzoval Duch Svätý v apoštoloch a viedol ich k ohlasovaniu Ježiša 

Krista. Koľkokrát nás to láka, aby sme zostali na pohodlnom pobreží! Ale Pán nás 

volá vyplávať na more a spustiť siete do hlbších vôd. 

Odvaha je darom Ducha Svätého. On nás vedie, aby sme sa chválili evanjeliom, 

ktoré ohlasujeme; je to neochvejná dôvera v Neho, ktorý nám dáva istotu, že nič 

„nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky“. Potrebujeme impulz Ducha, aby sme 

neboli paralyzovaní strachom a vypočítavosťou, aby sme si nezvykli kráčať len v 

bezpečných hraniciach. Keď apoštoli cítili pokušenie nechať sa paralyzovať 

strachmi a nebezpečenstvami, začali sa spoločne modliť a prosiť o odvahu. A 

odpoveď bola, že „keď sa pomodlili, zatriaslo sa miesto, na ktorom boli 

zhromaždení, všetkých naplnil Svätý Duch a smelo hlásali Božie slovo“. 

On je vždy novosť, ktorá nás neustále podnecuje vydať sa na cestu a meniť 

miesto, aby sme išli tam, kde to ešte nepoznáme. Boh nemá strach! Nemá strach! 

Ide vždy mimo našich schém a nebojí sa periférií. Preto, ak sa odvážime vyjsť na 



periférie, tam ho stretneme: On už je tam. Zvyk nás zvádza a vraví nám, že nemá 

zmysel čokoľvek meniť, že vzhľadom na túto situáciu nemôžeme urobiť nič, že to 

bolo vždy tak, a prežili sme. Pre zvyk už nečelíme zlu a necháme, aby veci boli 

také, aké sú. Dovoľme však, aby nás Pán prišiel zobudiť, aby nami zatriasol v našej 

ospalosti a vyslobodil nás z nečinnosti. Postavme sa zvyku, otvorme poriadne oči 

a uši, a predovšetkým srdce, aby sme sa nechali pohnúť tým, čo sa deje okolo 

nás, a výkrikom živého a účinného Slova Vzkrieseného. Prosme Pána o milosť 

neváhať, keď nás Duch žiada, aby sme urobili krok vpred; prosme o apoštolskú 

odvahu komunikovať evanjelium druhým a prestať z nášho kresťanského života 

robiť múzeum spomienok. V každom prípade, dovoľme, aby nás Duch Svätý 

viedol vidieť dejiny v perspektíve vzkrieseného Ježiša. (GE 129-139)  

 

Krátke zamyslenie 

V malej kaplnke neďaleko Ríma na mieste, ktoré sa volá La Storta, mal sv. Ignác 

silnú skúsenosť. Na tomto mieste mal mystický zážitok: Boh Otec ho pridružil k 

svojmu Synovi, nesúcemu kríž. Ježiš ho prijal, povediac mu: „Chcem, aby si nám 

slúžil.“ Dostal tiež utvrdenie, že jemu a jeho spoločníkom bude Boh Otec v Ríme 

milostivý. Toto ubezpečenie však neviedlo Ignáca k snívaniu o jednoduchých 

cestách. Svojim spoločníkom povedal, že v Ríme narazia na „mnohé protirečenia“ 

a možno budú ukrižovaní. Pre Ignáca a jeho spoločníkov bolo stredobodom 

nasledovať úplne vo všetkom Krista nesúceho kríž.  

 

Prosby 

• Pane Ježišu, ty vieš, že sme krehkí a slabí, ale nosíme v sebe poklad, ktorý 

nás robí veľkými, prosíme ťa o odvahu ísť do misie, ktorá sa odohráva v 

každodennosti.  

Prosíme ťa vyslyš nás 

• Pane Ježišu, prosíme ťa o silu tvojho Svätého Ducha, aby nás 

neparalyzoval strach a nebezpečenstvá. 



Prosíme ťa vyslyš nás 

• Prosíme ťa, Ježišu, uisti nás ako sv. Ignáca, že nám budeš milostivý v 

našich životoch a na našich miestach kde ťa chceme nasledovať a slúžiť 

Ti. 

Prosíme ťa vyslyš nás 

 

Bože, náš Otče, ty si otvoril oči svätému Ignácovi, aby videl celé stvorenie ako 

to, ktoré je naplnené tvojou prítomnosťou a prozreteľnosťou. Prosíme ťa, otvor 

aj naše oči, aby sme videli všetky veci novým spôsobom v Kristovi na tvoju väčšiu 

slávu. Amen. 

 

Duša Kristova, ...  



DEVIATY DEŇ 

Odvaha a horlivosť 

 

Z Božieho slova 

„Ustavične sa radujte! Bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to 

je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás! Ducha neuhášajte, proroctvami nepohŕdajte! 

Ale všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte! Chráňte sa zla v akejkoľvek podobe! 

Sám Boh pokoja nech vás celých posvätí, aby sa zachoval váš duch neporušený a 

duša i telo bez úhony, keď príde náš Pán Ježiš Kristus. Verný je ten, ktorý vás volá, a 

on to aj urobí.“ (1Sol 5, 16 - 24) 

 

Gaudete et exultate 

Na ceste svätosti je dôležité vedieť rozpoznať či niečo pochádza od Ducha 

Svätého, alebo od zlého ducha. Jediným spôsobom ako to rozpoznať je postoj 

rozlišovania, ktorý sa stáva dnes osobitne potrebný. Súčasný život ponúka 

enormné možnosti konania i rozptýlenia a svet ich prezentuje, ako by boli všetky 

platné a dobré. Bez múdrosti rozlišovania sa môžeme ľahko zmeniť na bábky 

vydané napospas momentálnym tendenciám. 

Keď sa v našom živote objaví niečo nové, treba rozlíšiť, či je to nové víno 

pochádzajúce od Boha, alebo len klamlivá novosť ducha sveta či ducha diabla. 

Pri iných príležitostiach nastáva pravý opak, pretože sily zla nás vedú k tomu, aby 

sme nič nemenili, aby sme nechali veci tak ako sú, a rozhodli sa pre strnulosť 

alebo nepoddajnosť. A tak bránime, aby mohlo pôsobiť vanutie Ducha. 

Rozlišovanie je potrebné nielen vo výnimočných okamihoch, keď treba riešiť 

vážne problémy, alebo keď treba urobiť zásadné rozhodnutie. Je to tiež nástroj 

ako lepšie nasledovať Pána. Potrebujeme ho vždy, aby sme boli disponovaní 

spoznať prítomnosť Boha a jeho milosti. Mnohokrát sa toto deje v malom; v tom, 

čo sa zdá nepodstatné, pretože veľkodušnosť sa ukazuje v jednoduchých a 

každodenných veciach. Ide o to neklásť limity veľkému, lepšiemu a krajšiemu, ale 



zároveň sa sústrediť aj na drobnosť, na to, čo treba urobiť dnes. Preto je dôležité 

neprestať v dialógu s Pánom, ktorý nás miluje, robiť si každý deň úprimné 

„spytovanie svedomia“. 

Aj keď k nám Pán hovorí rozličnými spôsobmi – uprostred našej práce, 

prostredníctvom druhých a v každom okamihu – nie je možné zanedbať ticho 

dlhšej modlitby na lepšie vnímanie tohto jazyka, na objasnenie skutočného 

zmyslu inšpirácií, ktoré veríme, že sme dostali, na upokojenie úzkostí a 

usporiadanie celku vlastnej existencie v Božom svetle. Tak môžeme dovoliť, aby 

sa zrodilo niečo nové čo vyviera zo života osvieteného Duchom. (GE 166-175)  

 

Krátke zamyslenie 

Dnes vnímame Sv. Ignáca ako veľkého učiteľa duchovného života a rozlišovania, 

no aj on sám, dlho hľadal svoju životnú cestu. Neprestajne rozlišoval, akým 

spôsobom má slúžiť Bohu a ľuďom. Ignác začal od svojho zranenia pozorovať, čo 

sa v ňom odohráva, jeho vlastné vnútorné pohyby a hnutia, a tieto svoje 

skúsenosti zapisoval. To bolo počiatkom vzniku Duchovných cvičení. Chcel, aby 

sa takto aj druhí naučili, ako hľadať a nachádzať Boha vo všetkých veciach. Ako 

s Ním komunikovať jazykom vnútorných hnutí, ktorého gramatikou sú pravidlá 

pre rozlišovanie duchov. Ako sa zorientovať v živote a ako konkrétne 

postupovať, keď potrebujem urobiť rozhodnutie. Ignác je svätcom a veľkým 

učiteľom duchovného života. 

 

Prosby 

• Prosíme ťa, Pane, o dar vedieť dobre rozlišovať a spoznávať v našich 

životoch tvoj plán s nami.  

Prosíme ťa vyslyš nás 

• Prosíme ťa, Pane, o disponovanosť počúvať ťa a o ochotu vzdať sa 

vlastného, aby nás to otváralo a viedlo k lepšiemu životu.  

Prosíme ťa vyslyš nás 



• Prosíme ťa, Pane, o dary Ducha Svätého, aby nás oslobodil a aby vyhnal 

z nás strach, kvôli ktorému mu nedovoľujeme vstúpiť do všetkých oblastí 

nášho života.  

Prosíme ťa vyslyš nás 

 

Bože, náš Otče, ty si otvoril oči svätému Ignácovi, aby videl celé stvorenie ako 

to, ktoré je naplnené tvojou prítomnosťou a prozreteľnosťou. Prosíme ťa, otvor 

aj naše oči, aby sme videli všetky veci novým spôsobom v Kristovi na tvoju väčšiu 

slávu. Amen. 

 

Duša Kristova, ... 


