
Myšlienky na november 2022 

1. „Z perí mi vytryskne chválospev, že si ma naučil svoje 

ustanovenia.“ (Ž 119, 171) 

 

2. „Boh prosí, lebo skôr chce byť otcom ako pánom. Boh 

prosí z milosrdenstva, aby sa nemusel domáhať prísnos-

ťou.“ (sv. Peter Chryzológ) 

 

3. „Ak chceš skutočné bohatstvo, maj Boha za priateľa.“  

(sv. Augustín) 

 

4. „Bedári prahnú po bohatstve, boháči po nebi, ale múdri 

ľudia túžia po stave pokoja.“ (Swami Rama) 

 

5. „Čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal a svojej 

duši by uškodil?“ (Mt 16, 26) 

 

6. „Čo Boh dopustí, je na moju spásu.“ (páter Teodózius) 

 

7. „Vždy láska! Ona nech predchádza a sprevádza naše 

kroky, pretože iba tak si zabezpečíme Pánovo požehna-

nie pre naše diela a iniciatívy.“ (sv. Ján XXIII.) 

 

8. „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie.“ 

(Mt 3, 17) 

 

9. „Ježiš Kristus je prostredníkom medzi Bohom a všet-

kými ľuďmi. Nie iba medzi Bohom a niekoľkými vyvolený-

mi.“ (sv. Tomáš Akvinský) 

 

10. „Nebojme sa dobroty a nežnosti.“ (pápež František) 

 

11. „Aká tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života, 

a málo je tých, čo ju nachádzajú.“ (Mt 7, 14) 

 

12. „Veľmi si ma miloval, Pane, preveľká láska moja, ešte 

skôr, ako som ťa ja miloval. Stvoril si ma na svoj obraz 

a povýšil si ma nad ostatné stvorenia.“ (sv. Augustín) 

 

13. „Nech vás požehnáva Pán, ktorý stvoril nebo i zem.“  

(Ž 115, 15) 

 

14. „Pretrp všetko, len nerozbi lásku.“ (sv. Ján Bosco) 

 

15. „Moja láska je ukrižovaný.“ (sv. Ignác Antiochijský) 

 

16. „Boh nás miluje takých, akými budeme, a nie takých, 

akými sme.“ (sv. Augustín) 

 

17. „Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte 

a otvoria vám!“ (Mt 7, 7) 

 

18. „Neviem sa stotožniť s predstavou kresťana, ktorý sa 

nevie usmiať.“ (pápež František) 

 

19. „Láska vždy stojí úsilie, bez námahy sa k nej dôjsť 

nedá.“ (Antoine de Saint-Exupéry) 

 

20. „Ak sa neumŕtvite, nestane sa z vás zbožný človek.“  

(sv. Josemaría Escrivá) 

 

21. „Tomu, kto ťa prosí, daj, a neodvracaj sa od toho, kto 

si chce od teba niečo požičať.“ (Mt 5, 42) 

 

22. „Stále sa modlite a nevzdávajte sa.“ (Lk 18, 1) 

 

23. „Vrchol úspechu dosiahnete práve v tej chvíli, keď vás 

prestanú zaujímať peniaze, komplimenty či popularita.“ 

(Thomas Wolfe) 

 

24. „Kto chce vždy to, čo Boh chce, má všetko, čo potre-

buje.“ (sv. Alfonz Mária Liguori) 

 

25. „Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrden-

stvo.“ (Mt 5, 7) 

 

26. „Ak chcem niekoho získať pre kresťanstvo, dám mu 

bývať vo svojom dome.“ (sv. Cyril Alexandrijský) 

 

27. „Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský 

Otec.“ (Mt 5, 48) 

 

28. „Radosť lásky prežívaná v rodine je tiež radosťou Cir-

kvi.“ (Amoris Laetitia) 

 

29. „Tie ovce, čo ma milujú, poslúchajú ma. Lebo kto ne-

miluje pravdu, vôbec ju ešte nepoznal.“ (sv. Gregor Veľký) 

 

30. „Boh stvoril všetko pre človeka a všetko bez človeka 

už nemá zmysel.“ (sv. Ambróz) 
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 Milí priatelia!  

  V cirkevných dejinách je nie-

koľko udalostí, ktoré výrazne 

ovplyvnili náboženskú históriu. Pri mnohých hlav-

nú úlohu ani nehrá klérus. História Rímskej ríše 

je plná vojen a prvé tri storočia po Kristovi sú 

tiež históriou prenasledovania kresťanov. Kres-

ťanstvo dovtedy nebolo cisárom uznané za dovo-

lené náboženstvo. Pred 1710 rokmi nastal v tejto 

veci obrat. Predchádzala mu udalosť, kedy akla-

máciou vojakov na západe bol veliteľ légií Kon-

štantín zvolený za nového cisára. V ceste mu stál 

Maxentius, ktorého vyhlásili za cisára légie 

v Afrike a v Itálii. Obaja sa so svojimi armádami 

stretli v bitke pri Ponte Milvio. Milvijský most 

cez Tiber mal byť pascou, ktorú Maxentius pri-

pravil Konštantínovi. So stotisícovou armádou sa 

Maxentius postavil protivníkovi s 25-tisíc vojak-

mi. Ich vojenské stretnutie 28. októbra 312 

predstavuje zlomový bod Konštantínovho obráte-

nia i otvoreniu sa myšlienke pokresťančenia Ríma. 



Bitka pri Milvijskom moste 

  Bitka pri Ponte Milvio je kľúčovým momentom 

v rímskych dejinách. Plne ju opisujú vtedajšie 

historické pramene. Z kresťanských autorov 

písali takmer súčasne: Lucio Cecilio Firmiano 

Lattanzio (250 – 325) a biskup Eusebius z Cé-

zarey (265 – 340). Ich histórie sa líšia v detai-

loch i v okolnostiach, avšak v základných líniách 

sa zhodujú. Lactantius v knihe De mortibus per-

secutorum píše, že Konštantín mal v noci z 27. 

na 28. októbra videnie, počas ktorého dostal 

príkaz umiestniť na štíty vojakov „znamenie od-

kazujúce na Krista“. Znak opisuje ako stauro-

gram alebo latinský kríž s hornou časťou vykle-

nutou do tvaru „P“. Eusebius ponúka dve verzie 

tej istej epizódy. V IX. knihe cirkevných dejín 

(Ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία) hovorí o božskej pomo-

ci, ale bez viditeľných prejavov. V životo-

pisnom diele cisára – Život Konštantína spomína 

videnie, pri ktorom sa mu na východe zjavil veľ-

ký ohnivý kríž obklopený anjelmi a nápis: Εν 

Τουτω Νικα – S týmto znamením vyhráš. Veta 

sa stala známym latinským mottom: In hoc signo 

vinces. Konštantín ešte nie je rozhodnutý, ale 

v noci mu Kristus zjavuje svoju tvár a vysvetľu-

je, ako použiť znamenie kríža proti svojim ne-

priateľom. Eusebius presne opisuje znak a je 

ním monogram Krista Chi-Rho alebo Chrismon. 

Konštantín v noci upravuje svoju zástavu – la-

barum. Nahrádza cisárskeho orla, symbol Jupi-

tera a najväčšieho rímskeho božstva, Kristovým 

krížom a to isté robí so štítmi vojakov. 

A v nasledujúci deň vyhráva.  

Príbehy pravého kríža 

  Maxentiove jednotky sa stávajú obeťami 

vlastnej prefíkanosti. Na moste Milvio pripravili 

protivníkovi sabotáž, ale boli premožené Kon-

štantínovou armádou, pochodujúcej zo severu 

po Via Flaminia smerom k Rímu. Neočakávane sú 

nútené ustúpiť. Ocitli sa tak uväznené na mos-

te, ktorý pod váhou légie sa zrútil do prúdu rie-

ky Tiber. Eusebius píše, že sám Maxentius „kle-

sol do priepasti ako kameň“. Jeho vojsko sa 

v chaose problému stalo obeťou Konštantínovej 

armády. Epizódy súvisiace s víziou kríža a bit-

kou pri Ponte Milvio boli stvárnené aj v umení 

a objavujú sa už v miniatúrach z 9. storočia. 

Fascinujúci je cyklus fresiek Piera della Fran-

cesca v bazilike San Francesco v Arezze, známy 

ako Príbehy pravého kríža. Jeho dielo pochádza 

z obdobia rokov 1458 – 1466 a vyobrazuje epi-

zódu, pri ktorej Konštantín spí pod dohľadom 

vojakov. Nad ním je veľká biela labuť, ktorá sa 

zastaví nad jeho stanom. Tá predstavuje anjela, 

ktorý mu prináša správu a súvisí so súhvezdím 

Labute. Byzantský historik Filostorgio, ktorý žil 

na prelome 4. a 5. storočia, tvrdil, že to bola 

astronomická projekcia božského znamenia, 

ktoré sa zjavilo cisárovi. Existuje niekoľko as-

trologických a astronomických interpretácií na-

vrhnutých učencami, ale dôležitá zostáva tradí-

cia, ktorú už prijal Piero della Francesca. Medzi 

pozorovaniami a rôznymi planetárnymi usporia-

daniami sa zistilo, že v súhvezdí Orla reálne 

dominuje Labuť, ktorá alegoricky premieta na 

oblohu triumf kríža a definitívny západ slnka, 

symbolu Jupitera alebo pohanského náboženstva. 

Priebeh týchto udalostí je dobre rozpoznateľný 

v písomných prameňoch, ale aj vo výtvarnom 

umení. Geograficky môžeme aj dnes nájsť a sle-

dovať etapy cesty Via Flaminia v oblasti Saxa 

Rubra. V tejto lokalite rieka Tiber vo svojom to-

ku prichádza zo severu a nad riekou stojí obno-

vený Milvijský most. Na pamiatku víťazstva v ro-

ku 312 dal rímsky senát postaviť v meste neďa-

leko Kolosea dvojboký víťazný oblúk, ktorý do-

dnes nesie Konštantínovo meno. Na predmestí 

Ríma vybudovali zase oblúk Malborghetto, ktorý 

sa tradične stotožňuje s miestom, kde mal Kon-

štantín videnie kríža. Tento oblúk je dnes začle-

nený do stavebných štruktúr neskoršieho hospo-

dárskeho statku a stojí na 13. míli Via Flaminia. 

Ide o tetrapyl, alebo skôr oblúk so štyrmi dve-

rami, datovaný do prvej polovice 4. storočia 

a dnes už úplne zbavený pôvodnej mramorovej 

krytiny. Táto pamiatka, taká dôležitá pre históriu 

a najmä pre kresťanské začiatky, je v súčasnosti 

dostupná s bezplatnými prehliadkami organizova-

nými archeológmi špeciálnej rímskej agentúry. Na 

Východe bol Konštantín veľmi skoro zaradený 

medzi svätých. Západná cirkev sa k jeho osobe 

stavala vždy viac diferencovane a zdržanlivo. 

Tesne pred smrťou (337) prijal aj krst. 
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