
Myšlienky na január 2023  
1. „Hoci by vám všetko vzali, zostanú vám stále dve ruky, ktoré keď spojíte 
v modlitbe, práve vtedy budete najsilnejší.“ (bl. Alojz Stepinac) 

2. „Ži v pokoji so sebou a potom môžeš priniesť pokoj iným – pokojný muž 
urobí viac dobrého ako učený.“ (Tomáš Kempenský) 

3. „Dobrý Boh nás umiestni v živote tak, ako architekt svoje kvádre na stavbe. 
Každého na miesto, ktoré mu patrí.“ (sv. Ján Mária Vianney) 

4. „Keď Duch Svätý nájde Máriu v niektorej duši, tak sa ponáhľa, aby ju 
naplnil.“ (sv. L. Monfortu) 

5. „Zapamätajte si: hriešnik, ktorý sa hanbí konať zlo, je bližšie k Bohu než 
spravodlivý, ktorý sa hanbí konať dobro.“ (sv. Páter Pio) 

6. „Boží Duch je tak nežný, ale veselý a mocný.“ (sv. Jana Františka de 
Chantal) 

7. „Najsilnejšia zo všetkých pohnútok zanechať hriechy je tá, že ich zakazuje 
ten, ktorého milujem.“ (ct. Mária Wardová) 

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

9. „Život je most. Prejdi po ňom, ale nebuduj si na ňom svoje obydlie.“ 
(sv. Katarína Sienská) 

10. „Poslušnosť možno praktizovať rozličným spôsobom. Ja však verím, že ak 
chceme byť takí, akých nás chce mať Boh, musíme poslúchať veľmi 
jednoducho a ponížene.“ (sv. Lujza) 

11. „Ak práca nie je pretkaná láskou, je zbytočná.“ (sv. Matka Tereza) 

12. „Otvoriť Písmo a čítať ho znamená nastaviť plachty Duchu Svätému bez 
toho, aby sme vedeli, kam doplávame.“ (sv. Hieronym) 

13. „V najťažších okamihoch si pripomeňte: Boh je náš Otec. Boh neopúšťa 
svoje deti.“ (pápež František) 

14. „Dnes nestačí, aby muži a ženy boli dobrí. Proti požívačnosti, pohanskému 
a materialistickému bremenu, ktoré nám núkajú, Kristus si vyžaduje 
nekomformistov, rebelov Lásky!“ (sv. Josemaría Escrivá) 

15. „So zdravým telom budete môcť veľa urobiť, s chorým neviem, čo budete 
môcť urobiť.“ (sv. Ignác z Loyoly) 

16. „Pokora, čistota, láska a milosrdenstvo vždy vyhrajú, nech je pýcha 
akokoľvek silná.“ (Marián Kuffa) 

 

17. „Božie svetlo, pravé svetlo osvecuje srdcia podľa miery ich čistoty, nie 
podľa miery rozumu ani vedomostí.“ (bl. Charles de Foucauld) 

18. „Poslušnosť je jed na pýchu.“ (sv. Pavol z Kríža) 

19. „Sväté prijímanie nás oblieka do Kristovho rúcha, ale za predpokladu, že zo 
seba zoblečieme starého človeka.“ (bl. Zdenka Schelingová) 

20. „Nie je nič krajšie a radostnejšie, ako zamestnávať naše pohľady 
nazeraním na toho, kto nás tak veľmi miluje a v ktorom je všetko dobro.“ (sv. 
Terézia z Avily) 

21. „Pýcha je práve tým nebezpečná, že sa jej poddávame vždy len pod 
rúškom dobra.“ (sv. Vincent de Paul) 

22. „Vo chvíľach utrpenia sa pozri na kríž a uľaví sa ti od bolesti v tvojom srdci.“ 
(bl. Titus Zeman) 

23. „Ako sa bude dariť rodine, tak sa bude dariť národu a tak sa bude dariť 
i celému svetu, v ktorom žijeme.“ (sv. Ján Pavol II.) 

24. „Ak chceme dostať bozk lásky od Ježiša, musíme sa pritúliť k jeho tŕňovej 
korune tak blízko, že sa na nej popicháme.“ (bl. Zdenka Schelingová) 

25. „Postav sa pod Máriinu ochranu a vždy ťa bude sprevádzať pokoj.“ 
(sv. Štefan) 

26. „Človek, hoci mnohonásobne skúšaný, nie je bez útechy a úľavy, lebo cíti, 
ako mu vzrastá veľký úžitok z toho, že nesie svoj kríž.“ (Tomáš Kempenský) 

27. „Dôležitejší je gram lásky, než sto vagónov rozumu.“ (sv. Róbert Bellarmín) 

28. „V modlitbe a obete spočívala celá moja sila. Sú to neporaziteľné zbrane, 
ktoré mi dal Ježiš. Dokážu získať dušu oveľa lepšie ako slovo. Je to moja častá 
skúsenosť.“ (sv. Terézia z Lisieux) 

29. „Mlčanie nám umožňuje vidieť všetko v inom svetle. Len ten, kto sa naučil 
mlčať, bude schopný dotknúť sa srdca blížneho.“ (sv. Matka Tereza) 

30. „Ak sa ako apoštol nemôžeš niekde dostať svojimi skutkami, určite sa tam 
dostaneš modlitbou, pokorou a dôverou v Boha.“ (sv. Vincent Pallotti) 

31. „Cesty, ktoré nám Boh určuje, sú sväté. Nechcem ich za nič na svete 
opustiť. Pôjdem vždy tam, kam ma on volá.“ (sv. Jozef Freinademetz) 
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 Milí priatelia!  

 

  Na prelome starého a nového 

roku sa v Európe konajú mod-

litbové stretnutia za jednotu kresťanov. 

Tohoročné 45. ekumenické stretnutie na tému 

Vnútorný život a solidarita sa konalo od 28. 

decembra 2022 do 1. januára 2023 v nemeckom 

meste Rostock. Väčšinu účastníkov tvorili mladí 

vo veku od 18 do 35 rokov. Na organizácii mod-

litieb sa pravidelne podieľala ekumenická komu-

nita bratov z Taizé. Hostiteľmi účastníkov boli 

mestá a komunity v regióne. Počas stretnutia na-

chádzali mladí ľudia v duchu hesla „priateľstvo 

a dôvera“ prijatie v rodinách. Na toto podujatie 

poslali mnohé cirkevné i politické autority poz-

dravné odkazy a mladým nechýbali ani povzbudivé 

slová pápeža Františka. Spoločné modlitby sa 

konali na rôznych prijímacích miestach v Hanse 

Messe Rostock-Schmarl. Zdieľanie viery na 

stretnutiach obohatilo veriacu komunitu a napo-

mohlo k vytvoreniu nového spoločenstva.  

 



Taizé a Nemecko 

  Brat Alojz, prior ekumenického spoločenstva 

v Taizé, na začiatku privítal účastníkov a orga-

nizátorov stretnutia a vyjadril radosť, že sa 

koná práve v Rostocku. V predslove vyzdvihol 

skutočnosť, že medzi tými, ktorí prijímajú 

pútnikov, sú aj takí, ktorí nepatria ku kres-

ťanskej viere. Kresťania sú na severovýchode 

Nemecka menšinovou skupinou v spoločnosti. 

Náročná situácia ich podnecuje k dialógu 

s každým, s kým je možné spoločne čeliť život-

ným výzvam a s dôverou pracovať na rozvoji 

spoločnosti. Brat Alojz v hlavnej časti príhovo-

ru poukázal na jadro vianočného posolstva. 

Tvorí ho zvesť o tom, že „Ježiš je svetlo sveta, 

ktoré je ohrozené a je dokonca neviditeľné, no 

napriek tomu jeho svetlo nikdy nezhasne.“ 

Jedna zo starých vianočných kolied na Ukrajine 

– pokračoval prior z Taizé – pripomína: „Vysušte 

si slzy z očí, pretože Boží Syn prichádza svojou 

láskou spasiť svet. Svetlo svieti na oblohe.“ 

Svetlo, ktoré prichádza a svieti, je Kristus, 

zjavujúci sa na svete. On prichádza tiež v tme 

či v noci a jeho svetlo už svieti aj v najhlbšej 

tme. Ľudská viera vedie naše životy k dôvere v 

Boha a nie k zúfalstvu nad ľudskosťou. Boh 

povoláva mladých ľudí k tvorivosti, aby odolali 

strachu, ktorý paralyzuje. Povoláva ich k tomu, 

aby mohli vysloviť „nie“ nespravodlivosti vo 

všetkých jej podobách, aby mohli povedať „áno“ 

i dovoliť dozrieť tomu, čo im umožní spoločne 

hľadať odpovede na výzvy našej doby.  

Pozdravné posolstvá 

  Konštantínopolský patriarcha Bartolomej 

zaslal ekumenickému stretnutiu v Rostocku po-

solstvo, v ktorom napísal: „Skúsenosť, ktorá sa 

vám ponúka v týchto dňoch, sa dotýka samot-

ného základu kresťanstva. Aj keď doposiaľ 

naše cirkvi ešte nie sú disponované pre slávenie 

pri tom istom kalichu, chvíle zdieľania a realita 

stretnutia sú hmatateľným prejavom autentic-

kej skúsenosti spoločenstva.“ Viera, píše Barto-

lomej, je často vystavená skúškam v udalostiach 

ľudstva, ale naša cesta je jasná, je to nasle-

dovanie pravdy zjavenej vteleným Kristom, 

ktorý dal svoj život za život sveta. Konštan-

tínopolský patriarcha trvá na hľadaní jednoty 

medzi kresťanmi a vydávaní svedectva, ku kto-

rému sme zaviazaní nezvratným záväzkom. 

Pozýva mladých, aby pochopili stále sa obnovu-

júci význam tohto volania. V každom z vás, uzat-

vára patriarcha, nech zažiari milosť jednoty a 

pokoja a nech je nositeľom nádeje, ktorá 

podporuje život Cirkvi. 

Tajomníčka Luteránskej federácie, Anna Burk-

hardtová, v posolstve ekumenickému spoločen-

stvu napísala: „Boží plán pre náš svet je úmysel 

zmierenia a pokoja. Avšak vojnová realita dnes 

opäť ohrozuje Európu. Modlime sa za pokoj na 

Ukrajine a na mnohých iných miestach našej 

planéty. Modlime sa aj my za zmier s našou 

planétou, samotnou Zemou.“ Svoje posolstvo 

uzatvára žehnaním: „Nech vás Boh žehná, aby 

ste aj vy mohli byť požehnaním pre iných.“ 

Posolstvo z Ríma 

   Arcibiskup Edgar Peña Parra, zástupca Štát-

neho sekretariátu, zaslal z Vatikánu list, v kto-

rom poznamenáva, že dnes svet čelí novým výz-

vam a najmä návratu vojny do srdca Európy. 

Mladým ľuďom píše, že práve modlitbou, vnútor-

ným životom, osobným vzťahom s Pánom zostáva 

naša nádej živá a dôvera v neho sa neustále 

obnovuje. Praktizovaním ľudskej solidarity možno 

pocítiť, ako veľmi môže Boh konať, aby zmenil 

svet. Zhromaždeným na európskom stretnutí 

Taizé v Rostocku pápež František vyjadruje svo-

ju duchovnú blízkosť a náklonnosť. Je šťastím, 

že je tu príležitosť opäť sa stretnúť. Vďaka 

Pánovi! Svet čelí ďalším veľkým výzvam a musíme 

byť jasní tvárou v tvár zlu, čo nás obklopuje, ako 

aj voči tomu, čo niekedy prebýva v našich 

srdciach. Vnútorný život a solidarita nás privá-

dzajú k tomu k dôvere v Boha bez zúfalstva z 

ľudskosti. V evanjeliu vidíme, že Ježiš pripravuje 

svojich učeníkov, aby odolali strachu, ktorý 

narúša vnútorný svet človeka. Nedáva im hotové 

odpovede, ale sľubuje svojho Ducha, ktorí ich 

otvorí pre otázky aktuálnych čias. Pápež 

František vám pre toto poslanie udeľuje 

apoštolské požehnanie a prosí Ducha Svätého, 

aby vo vás vzbudil a udržal to isté „áno“, aké 

vzbudil v srdci Panny Márie.  
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