
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

František Dancák 

 
 
 

Najsvätejšie Srdce Ježišovo 
 

Homílie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kružlov 2002 
 

 



 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nihil obstat: ThLic. Miroslav Iľko 
 
Jazyková úprava: PhDr. Valéria Juríčková 
 
Imprimatur udelené J. E. Mons. Jánom Hirkom, 
prešovským diecéznym biskupom pod číslom  3429/2001 
 
Vydalo 
Náboženské vydavateľstvo PETRA 
Hlavná 1 
080 01  Prešov 
 
 
ISBN 80-8907-21-X 
 
 
 
 



 3

 Ú v o d  

 

 Dňa 1. júna 1993 som od svojho priateľa Andreja Juru, vtedajšieho rímskokatolíckeho 

duchovného vo Veľkej Lodine, dostal list, v ktorom boli okrem pozdravu tieto krátke slová: 

„Skončili sme mariánsky máj s tvojimi pomôckami. Všetci sme veľmi vďační. Jún je mesiac 

Božského Srdca - mysli na to pre budúcnosť.“ 

 Práve jeho slová boli podnetom k napísaniu tejto brožúrky o Ježišovom Srdci. Sú to 

krátke rozjímania na jednotlivé prosby molebenu; pobožnosti, ktorá je medzi našimi veriacimi 

východného obradu veľmi obľúbená.  

 Z lásky a úcty venujem celú túto prácu svojmu priateľovi Andrejovi Jurovi, t. č. na 

odpočinku v Kňazskom domove vo Veľkom Šariši. 

  

  

 

František Dancák 
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Prečo úcta k Ježišovmu Srdcu? 
 
 Osobný a živý vzťah ku Kristovi je jeden z najistejších prejavov pravej zbožnosti, aká 
sa vyskytuje iba u kresťanov. Túžba po osobnom vzťahu ku Kristovi si našla rôzne formy 
vyjadrenia v modlitbách. Jednou z nich je aj úcta k Ježišovmu Srdcu, ktorá vyplýva z úcty k 
trpiacemu Ježišovi na kríži a z úcty k Eucharistii, v ktorej Pán sprítomňuje svoju obetu a 
zároveň je v nej prítomný aj s oslávenými ranami svojho umučenia. Základy tejto úcty 
pramenia vo Svätom písme: „Jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a 
voda.“ (Jn 19, 34). 
 Úcta k Ježišovmu Srdcu vznikla ako reakcia proti abstraktnému, prehnanému, 
studenému chápaniu Boha, ktoré sa šírilo medzi európskymi vzdelancami v 17. storočí. 
Náznaky tejto úcty však nachádzame už u stredovekých mystikov. Osobitná úcta k Ježišovmu 
Srdcu začala v 12. storočí. Sv. Anzelm (†1180), sv. Bernard (†1154) často hovoria o 
Spasiteľovom Srdci. Bl. Jozef Hermann okolo roku 1200 napísal hymnus Sumni Regis Cor 
aveto (Zdrav buď, Srdce Kráľa Najvyššieho).1 V 13. storočí táto úcta slávila svoj vrchol. Bola 
to sv. Luitgarda (†1246), sv. Mechtilda Magdeburská, ktorá mala roku 1250 prvé videnie 
modlitieb Najsvätejšieho Srdca. O Ježišovom Srdci napísala obdivuhodné veci sv. Gertrúda 
(†1302). Kult Najsvätejšieho Ježišovho Srdca pripravovali sv. Bonaventúra (†1274), sv. 
Albert Veľký (†1280), bl. Henrich Suso (†1366), sv. Katarína Sienská (†1380), sv. Kanízius 
(†1597) a sv. František Saleský (†1622). Najväčším apoštolom kultu Ježišovho Srdca bol sv. 
Ján Eudes (†1680), ktorý zložil aj texty pre svätú liturgiu a ofícium, a tak sa prvá liturgická 
slávnosť konala roku 1672.2 Pápež Pius X. ho nazval „pôvodca, učiteľ a apoštol liturgickej 
úcty k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu“.  

V pravom zmysle slova sa však začína až zjaveniami sv. Margite Márii Alacoque 
(1648-1690), rehoľníčke v Paray-le-Monial.3 V júni roku 1675 sa jej zjavil Ježiš, ukázal jej 
svoje srdce so slovami: „Pozri sa na to srdce, ktoré ľudí tak milovalo, ktoré nevynechalo nič, 
vyčerpalo sa a zničilo, aby tým dosvedčilo svoju lásku. Dostávam však miesto uznania iba 
nevďačnosť, neúctivosť, svätokrádež, chlad, pohŕdanie, tak sa správajú ku mne v tejto 
sviatosti lásky. Viac má trápi najmä to, že sa tak správajú i osoby, ktoré sa mi zasvätili. Preto 
ťa žiadam, aby sa zasvätil prvý piatok po oktáve Najsvätejšej sviatosti a stal sa zvláštnym 
sviatkom na počesť môjho Srdca, aby sa zmierujúcim sv. prijímaním podala náhrada za 
všetky urážky, ktorých sa mu dostalo v Oltárnej sviatosti.“4 
 Úcta k Ježišovmu Srdcu sa spočiatku stretávala s ťažkosťami. Nevedeli ju pochopiť už  
spolusestry sv. Margity, ktoré jej odporovali a vyhrážali sa. Aj preto bola veľmi dlhá, ťažká a 
tŕnistá cesta od prvých verejných, veľmi skromných prejavov úcty k Ježišovmu Srdcu po 
dnešné rozšírenie. Napokon sa rozšírila do celého sveta. Cirkev ju prijala za svoju a 
odporučila ju v niekoľkých encyklikách. Bolo však treba bližšie vysvetliť celistvý výraz 
Božské Srdce. Teológovia preto pridávajú niekoľko objasnení. 
 Srdce je na prvom mieste telesný ústroj, ktorý sa všeobecne považuje za hlavný zdroj 
telesného života. Prebodnutie Kristovho srdca na kríži (porov. Jn 19, 34) malo úradne 
dosvedčiť, že sa definitívne skončil Spasiteľov pobyt na zemi a jeho činnosť; že sa dokončila 

                              
1 Porov. MALÝ, V.: Úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Bratislava: LÚČ, 1994, s. 5. 
2 Tamtiež, s. 6. - Porov. Direktórium - pre omše a liturgiu hodín. Trnava: SSV, 2001, s. 230-231 (Piatok 
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (Poznámky). -  
3 Margita Mária Alacoque sa narodila 22. júla 1647 v dedinke Lautecour vo východnom Francúzsku. Ako 24-
ročná vstúpila do rehole Navštívenia Panny Márie v Paray-le-Monial. Vyznačila sa veľkou trpezlivosťou, 
poníženosťou, pokojom a milotou. Bola obdarená zjaveniami Božského Srdca, ktoré sa jej sťažovalo na ľudský 
nevďak a žiadalo si osobitný sviatok Božského Srdca. Zomrela 17. októbra 1690. Mala 43 rokov. Pápež Pius IX. 
ju 18. septembra 1862 vyhlásil za blahoslavenú a pápež Benedikt XV. 13. mája 1920 za svätú..  
4 LADAME, J.: Srdce Ježišovo v súčasnom svete. Trnava: Dobrá kniha, 1994, s. 11. 
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obeta. V Kristovom srdci teda vzdávame úctu jeho telu, ktoré sa stalo zdrojom posvätenia. 
Preto sa úcta k Božskému Srdcu spája s Eucharistiou, adoráciami, návštevami svätostánku, a 
najmä s tzv. zmierujúcim prijímaním v prvý piatok v mesiaci. 
 Ježišovo Srdce však nie je mŕtva relikvia, ale živý ústroj Bohočloveka, stred jeho celej 
osobnosti. Sv. Margita Mária často vraví: „Božské Srdce mi povedalo...“ Je to isté, ako keby 
povedala: „Povedal mi to Ježiš...“ Úcta k Božskému Srdcu je teda úctou k osobe vteleného 
Božieho Syna, ktorý je brána k Otcovi (porov. Jn 10, 7), jediný prostredník medzi Bohom a 
ľuďmi  (1 Tim 2, 5). 
 Tlčúce srdce je symbolom života a činnosti. V Ježišovom srdci teda obdivujeme 
všetku prácu, všetky námahy, ktoré vykonal a podstúpil za nás. Nechceme patriť k tým, ktorí 
sa mu za to odplácajú iba nevšímavosťou a nevďakom.  
 Vo Svätom písme je srdce symbolom vnútorného života, toho, ktorý možno navonok 
zostane bez povšimnutia. Boh skúma srdce človeka (porov. Ž 7, 10). V Písme srdce 
„ rozvažuje“, „myslí“, „rozhoduje sa“, zhrňuje sa tu to, čomu dnes hovoríme duševný život. V 
srdci spravodlivého potom prebýva Boh, srdce je chrámom Svätého Ducha (porov. 1 Kor 3, 
16); srdce je teda stredom duchovného úsilia. Teológ Karl Rahner vraví, že patrí medzi 
najprvotnejšie a najzákladnejšie ľudské pojmy, danosti a skutočnosti.5 Úcta k Božskému 
Srdcu preto kladie dôraz na vnútorný Ježišov život, do ktorého sa túžime vžiť. Prajeme si 
pochopiť jeho zmýšľanie, sklony, city, rozhodnutia, čnosti, milosť. Bohočlovek mal totiž plný 
ľudský život aj z psychologickej stránky. Vnútorný život je pochopiteľne dôležitejší než 
vonkajšie, viditeľné skutky. 
 V úcte k Božskému Srdcu je teda niekoľko cenných prvkov. Myšlienka zmierenia za 
hriechy iných nás privádza k téme kolektívnej viny, ktorá je dnes taká časová. Vrelý pomer ku 
Kristovi nám pomáha k tomu, aby sme sa povzniesli nad mŕtvy legalizmus predpisov a  
nariadení, aby sme dali prikázaniam ten zmysel, ktorý majú: byť výrazom lásky a cestou k 
Otcovi. 
 Dnešný človek sa cíti silný a mocný pri organizovaní vonkajšieho sveta, ale zato si 
viac uvedomujeme svoju vnútornú psychologickú a mravnú slabosť. Nemáme už pocit 
humanitného ideálu silného a dokonalého jedinca, obdivovaného všetkými. V úcte k 
Božskému Srdcu sa kladie dôraz na sviatostný prvok nášho posvätenia a na silu Božieho 
milosrdenstva, ktoré vždy a za každých okolností pomôže tomu, kto na svoju úlohu nestačí. 
 Podľa zjavenia sv. Margite Márii Alacoque sa vypočítava Dvanásť prisľúbení 
Ježišovho Srdca,6 ktoré dal Ježiš tým, ktorí uctievajú jeho Srdce: 

1. Dám im všetky milosti potrebné ich stavu. 
2. Uvediem pokoj do ich rodín. 
3. Poteším ich v utrpení. 
4. Budem ich útechou v živote a zvlášť v smrti. 
5. Vylejem hojné požehnanie na ich prácu. 
6. Hriešni nájdu v mojom srdci prameň, nesmierny oceán milosrdenstva. 
7. Vlažní sa stanú horlivými. 
8. Horliví dospejú k veľkej dokonalosti. 
9. Požehnám všetky miesta, kde bude vystavený a uctievaný obraz môjho srdca. 

                              
5 In: ANTOLOVIĆ, J.: Margita Mária Alacoque. Trnava: Dobrá kniha, 1997, s. 93. 
6 Text, ktorý je nám dnes známy ako Dvanásť prisľúbení Ježišovho Srdca, zostavil neznámy autor. Obsah čerpal 
z rôznych spisov sv. Margity, predložil ho v zhrnutej forme, nezachovával ani tak presné znenie Ježišových slov, 
ako skôr ich podstatu a význam. Obsah prvých ôsmich prisľúbení sa vybral z jedného pomerne krátkeho listu 
svätice jej duchovnému vodcovi, ktorého však nespomína. Ním mohli byť jezuiti - pátri Klaudius de la 
Colombiére, Rolin, alebo Croiset, ktorí sväticu duchovne viedli a ktorí majú mimoriadne zásluhy na rozšírení 
posolstva z Paray-le-Monialu. - Porov. ANTOLOVIĆ, J.: Margita Mária Alacoque. Trnava: Dobrá kniha, 1997, 
s. 160.  
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10. Kňazom dám  milosť pohnúť i najzatvrdnutejšími srdciami. 
11. Mená tých, ktorí budú rozširovať túto pobožnosť, budú zapísané v mojom srdci a 

nikdy sa odtiaľ nevymažú. 
12. Z hojnosti milosrdenstva môjho Srdca uštedrí moja všemohúca láska milosť 

pokánia na konci života tým, ktorí pristúpia k sv. prijímaniu v prvý piatok mesiaca 
a po deväť ďalších mesiacov. Nezomrú v mojej nemilosti bez prijatia sv. sviatosti. 
Moje Srdce im bude záštitou a pevným útočiskom v poslednej hodine.7 

Dvanáste prisľúbenie pre milosť, ktorú sľubuje, sa nazýva aj Veľké prisľúbenie. 
Vzťahuje sa na konanie si deviatich prvých piatkov. Hlavný úkon, ktorý vyžaduje veľké 
prisľúbenie, je sväté prijímanie. Kontext zjavení sv. Margite hovorí, ak aj nie priamo, že: 
„Prijímania na prvé piatky majú byť prijímané ako úkon úcty k Ježišovmu Srdcu, v tom istom 
duchu úmyslu a zadosťučinenia, akým sa slávi aj samotný sviatok Najsvätejšieho Srdca 
Ježišovho.“8 Takto je v duchu zjavení v Paray-le-Moniale každý prvý piatok akoby malým 
sviatkom Ježišovho Srdca. Podmienky, ktoré sa výslovne žiadajú pre uskutočnenie veľkého 
prisľúbenia, sú: 

Deväť prijímaní 
v deväť prvých piatkov v mesiaci, 
ktoré musia byť neprerušené. 
Podľa dnešných smerníc o svätej liturgii je jasné, že pokiaľ je to možné, treba sv. 

prijímanie prijať počas sv. liturgie. Počet deväť nie je nijakou mágiou, ale umožňuje, aby sa 
niekto naučil verne pristupovať k sv. prijímaniu počas dlhšieho obdobia a takto sa stal lepšie 
disponovaným prijať väčšie milosti a duchovné dary. Najlepšou zárukou sú tu Ježišove slová: 
„Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň...Kto je 
tento chlieb, bude žiť naveky.“ (Jn 6, 54; 58).  

Úcta k Božskému Srdcu má aj svoj vývoj. Riadny učiteľský úrad Cirkvi vyjadril a 
predložil veriacim úctu k Božskému Ježišovmu Srdcu. 

Pápež Klement XIII. roku 1765 schválil sv. liturgiu a vlastné hodinky ku cti Božského 
Srdca biskupom v Poľsku. Čoskoro nato prijali túto úctu aj francúzski biskupi. 

Pius IX. roku 1856 rozšíril sviatok Božského Srdca na celú Cirkev a roku 1864 
vyhlásil za blahoslavenú Margitu Máriu Alacoque, ktorej Pán Ježiš zjavil túto úctu. 

Lev XIII. vydal 25. mája 1899 encykliku Annum Sacrum (Svätý rok) a 11. júna 
nasledujúceho roku svet zasvätil Božskému Srdcu. 

Benedikt XV. kanonizoval roku 1920 Margitu Máriu Alacoque a Pius XI. roku 1925 
Jána Eudesa.9 Ten istý pápež 8. mája 1928 vydal encykliku Miserentissimus redemptor 
(Najmilosrdnejší Spasiteľ) a 3. mája 1932 Caritate Christi (Kristova láska). 

Pius XII. v encyklike Haurietis aquas (Čerpajte vodu) zo dňa 15. mája 1956 vysvetlil 
teológiu úcty k Božskému Srdcu.10 

Pavol VI. roku 1965 vydal o tejto úcte dva apoštolské listy Investigabiles divitias 
(Nesmierne bohatstvá) a Diserti interpretes facti (Výreční ohlasovatelia). 

Ján Pavol II. viackrát vyzval jezuitov, aby pokračovali v šírení tejto úcty.11 

                              
7 ŠPIDLÍK, T.: Pramene svetla. Trnava: SSV, 2000, s. 513.  
8 ANTOLOVIĆ, J. Margita Mária Alacoque. Trnava: Dobrá kniha, 1997, s. 173. 
9 Sv. Ján Eudes, kňaz, narodil sa 14. novembra 1601 v obci Ri pri Argentan v severozápadnom Francúzsku. Bol 
veľmi úspešným kazateľom ľudových misií, plodným náboženským spisovateľom a veľkým šíriteľom úcty k 
Božskému Srdcu a k Srdcu Panny Márie. Zomrel 19. augusta 1680 v Caen.   
10 Encyklika Haurietis aquas bola vydaná pri príležitosti 100. výročia Sviatku Ježišovho Srdca. Pôsobivo 
uzavierala obdobie, ktoré sa horlivo venovalo šíreniu pobožnosti k Ježišovmu Srdcu. Encyklika chce naznačiť, 
že kým predchádzajúce storočie sa usilovalo o to, aby táto pobožnosť pôsobila do šírky a na množstvo, 
budúcnosť sa musí postarať o to, aby táto pobožnosť viedla k hlbšiemu a opravdivejšiemu kresťanskému životu.   
11 POSOL. Mesačník slovenských katolíkov. Bratislava 1994, č. 3, s. 2. 
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Prvý chrám na počesť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho postavili v Brazílii v Cuaraoaru 
roku 1585. V Taliansku vo Florencii prvý kostol na počesť Ježišovho srdca postavil bl. 
Ľudovít da Casorio, františkánsky rehoľník, roku 1877. Medzi nimi vyniká na prvom mieste 
svätyňa na Montmartre v Paríži. Aj na Slovensku sú kostoly zasvätené Ježišovmu Srdcu.12 

Treba tiež pripomenúť, že kvitnú aj osobné a kolektívne pobožnosti ku cti Ježišovho 
Srdca: prvý piatok, svätá hodina, poklona Najsvätejšej Sviatosti ako vynáhrada, mesiac 
Najsvätejšieho Srdca (jún), atď. 

Podstata a cieľ pobožnosti k Ježišovmu Srdcu znamená úplne sa dať k dispozícii 
Ježišovej láske, dovoliť, aby si nás získala a cez nás pôsobila, aby sme sa aj sami stali 
plameňmi v jej žiare.  

Podľa Matky Lujzy-Margity13 Ježišovo Srdce je tým miestom, v ktorom sa stretneme s 
Láskou. Táto mystická duša, ktorú tak mocne unášala nesmierna láska k Božskému Srdcu, 
napísala: „Ježišovo Srdce kopijou otvorené na kríži, je brána, ktorou môžeme prísť k 
pochopeniu večnej a nezmernej Božej lásky, ktorou je sám Boh, a ktorú ľudstvo strašne slabo 
pozná.“ (A. I. 61). Správne pochopená úcta k Ježišovmu Srdcu nie je prekážkou, ale 
najlepšou cestou k osobnému stretnutiu s Ježišom Kristom. Aby úcta k Božskému Srdcu bola 
účinná, vo svojich knihách zdôrazňuje, že pobožnosť k Ježišovmu Srdcu má neomylne viesť k 
Eucharistii: „Pobožnosť k Božskému Srdcu neomylne vedie k Eucharistii... pobožnosť k 
Eucharistii nevyhnutne zjavuje dušiam tajomstvá nekonečnej lásky, ktorej je Ježišovo Srdce 
orgánom a symbolom.“ (S. C. 240). 

 „Samotná úcta k Ježišovmu Srdcu je stará ako samo kresťanstvo. Jej základy sa 
nachádzajú vo Svätom písme, ako aj v spisoch svätých otcov a neskorších svätcov a mystikov. 
Encyklika «Haurietis aquas» to rozoberá podrobne a zoširoka:“14 

„Úcta k Ježišovmu Srdcu za svoje zázračné rozšírenie vďačí predovšetkým 
skutočnosti, že plne zodpovedá charakteru kresťanskej viery, ktorá je náboženstvom lásky. 
Teda nemôžeme povedať, že sa táto úcta zrodila zo súkromných zjavení, a je nesprávne 
predpokladať, že by sa bola v živote Cirkvi objavila celkom spontánne. Táto úcta spontánne 
vyvrela zo živej viery a úprimnej zbožnosti, ktorú mali vyvolené duše voči Vykupiteľovej osobe 
a k jeho slávnym ranám, ktoré pred kontemplatívnym duchom veriacich najvýrečnejšie 
svedčia o jeho nesmiernej láske. Teda zjavenia, ktorými bola obdarená sv. Margita Alacoque, 
nepriniesli do katolíckej náuky žiadnu novú pravdu. Ich význam je v tom, že Pán tým, že 
ukázal svoje Najsvätejšie Srdce, mimoriadnym a jedinečným spôsobom pritiahol duše ľudí k 
rozjímaniu a uctievaniu najmilosrdnejšej Božej lásky voči ľudskému pokoleniu. Naozaj, týmto 
výnimočným prejavom Ježiš Kristus výslovne a viackrát poukázal na svoje Srdce ako na 
mimoriadne vhodný znak a obetný oltár milosrdenstva a milosti pre duchovné potreby Cirkvi 
v moderných časoch.“ (Haurietis aquas).15  

Tieto autoritatívne slová encykliky najlepšie vystihnú význam, aký mala sv. Margita 
Alacoque pri šírení úcty k Ježišovmu Srdcu, ktorú si Boh vyvolil, aby prispela značným 
podielom na šírenie tejto úcty medzi najširšími vrstvami Božieho ľudu. Jej vyvolenie je 

                              
12 Vincent Malý vo svojej brožúrke Úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu spomína, že na Slovensku je ich 62. 
13 Matka Lujza-Margita Claret de la Rouche sa narodila v r. 1868 v Saint-Germain-Laye vo Francúzsku. Patrila 
do rádu Navštívenia Ježišovho Srdca. Zomrela 14. mája 1915 vo vyhnanstve v Taliansku, kam sa utiahol jej 
kláštor pre zákon, ktorý vyhnal z Francúzska rehoľníkov a rehoľnice. Je svedkyňou pobožnosti k Ježišovmu 
Srdcu z našich čias. Dozvedáme sa to z jej intímnych poznámok, uverejnených vo dvoch zväzkoch pod titulom 
Au service de Jésus Pêtre (V službe Ježiša Kňaza). Na základe nadprirodzených osvietení r. 1902 napísala ďalšie 
stránky obsiahnuté v knihe Le Sacré Coeur et le Sacerdoce (Najsvätejšie Srdce a kňazstvo). V tom istom duchu 
neskoršie napísala Le livre de l’Amour infini (Kniha o nesmiernej láske), ktorú už nemohla dokončiť. Vydali ju 
roku 1928. Autorka bola úprimne presvedčená, že jej túto knihu vnukol Pán počas modlitby. - Porov. LADAME, 
J.: Srdce Ježišovo v súčasnom svete. Trnava: Dobrá kniha, 1994, s. 201-213. 
14 ANTOLOVIĆ, J.: Margita Mária Alacoque. Trnava: Dobrá kniha, 1997, s. 11. 
15 Tamtiež, s. 10. 
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charizmou - zvláštnou milosťou, ktorá jej bola daná pre dobro celej Cirkvi. Vierohodnosť 
tejto charizmy Cirkev potvrdila v úradných dokumentoch, ktorými bola sv. Margita Alacoque 
vyhlásená za blahoslavenú a svätú.  

„Úcta Božského Srdca v svojej dnešnej podobe býva považovaná predovšetkým za 
typický prejav istého druhu západnej duchovnosti, vychádzajúcej z duchovného hnutia, na 
začiatku ktorého stála v 17. storočí francúzska mystička sv. Margita Mária Alacoque“, píše 
Doc. ThDr. Cyril Vasiľ, SJ.16 Pozrime sa na niekoľko jeho myšlienok a názorov, o ktorých 
píše v citovanom časopise.  

Dnes je úcta k Božskému Srdcu trvalou súčasťou liturgickej praxe a ľudovej zbožnosti 
aj v mnohých východných cirkvách, medzi nimi aj gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.  

Čo sa týka byzantsko-slovanského obradu, história je nasledovná. 
V Ríme už v roku 1892 bol schválený text akatistu, teda hymnickej pobožnosti, 

typickej pre byzantský obrad, venovaný úcte Božského Srdca. V roku 1903 boli schválené aj 
ostatné liturgické časti. Ordinariát Ľvovskej metropolie schválil pobožnosť k Božskému 
Srdcu v roku 1903 a 1911. Ordinariát Peremyšľskej eparchie aproboval roku 1922 moleben k 
úcte Božského Srdca. Podobne tomu bolo aj u neslovanských východných katolíkov. Už od 
roku 1893 existuje Akatist k Božskému Srdcu v gréčtine, ktorý bol neskôr preložený aj do 
arabčiny. Rumunská verzia vznikla roku 1933 a bola schválená gréckokatolíckym 
ordinariátom v Oradei. Takisto v Rumunsku bol roku 1631 vydaný eucharistický moleben v 
značne latinizovanej forme.  

Veľký ukrajinský metropolita Andrej Šeptyckyj publikoval roku 1940 dekrét 
arcibiskupského konzistória na túto tému. Vyslovene v ňom uvádza: „Nasledujúc príklad 
latinskej cirkvi, aj my zavádzame, vychádzajúc z už existujúceho zvyku, sviatok Božského 
Srdca. Je pravda, že ani ordinariát, ani biskup, ani arcibiskupské konzistórium nemôžu 
zavádzať nové sviatky, ale majú právomoc neprekážať tým, ktoré boli zavedené zvykom. V 
tomto zmysle aj naše arcibiskupské konzistórium môže mlčky schváliť prax, ktorá je už 
zavedená v kláštoroch Rádu svätého Bazila a v mnohých farských chrámoch.“17 

V rokoch 1944-45 bol v Ríme schválený nový formulár sviatku v staroslovienčine.18 
Nepoužíva sa v ňom označenie Božské Srdce a vynecháva sa aj zmienka o zjaveniach sv. 
Margite Márii Alacoque. Súčasne sa prikazuje svätiť tento sviatok v piatok po druhej nedeli 
po sviatku Zoslania Svätého Ducha. 

Napriek tomu aj horliví vyznávači úcty Božského Srdca z radu východných katolíkov 
zoči-voči už zavedenému zvyku si kládli otázku, či tento zvyk treba pokladať za výsledok 
latinizácie, protirečiacej pravej tradícií východnej cirkvi, alebo je treba tento kult všemožne 
podporovať. Aj medzi skutočnými znalcami sa totiž na túto tému vyskytujú často veľmi 
protichodné mienky. 

Autor spomínanej úvahy ďalej píše, že postoje nezjednotených kresťanov, zvlášť 
pravoslávnych, sú tiež dosť nejednotné. Niektorí grécki autori vidia v úcte Božského Srdca 
nebezpečenstvo klaňaniu sa ľudskej prirodzenosti Krista, oddeľujúc ju od božskej a 
vystavujúc sa tak bludu nestorianizmu.19 Iní zasa, ako napríklad na začiatku 20. storočia ruský 

                              
16 SLOVO. Mesačník gréckokatolíckej cirkvi. Prešov 1996, č. 11, s.5. 
17 Text prevzatý z článku Doc. ThDr. Cyrila Vasiľa, SJ: Východné cirkvi a úcta Božského Srdca. - In: SLOVO 
1996, č.11, s. 5. 
18  V bohoslužobných knihách východného obradu má dnes tento sviatok názov: „Pre ľúbezného Pána a Boha 
a Spasiteľa nášho Ježiša Krista milujúceho ľudí.“ Porov. Modlime sa k Pánovi – Modlitebná knižka pre 
gréckokatolíkov. Prešov: Petra, 1998, s. 115. 
19 Nestorianizmus - je náuka pomenovaná podľa Nestória, carihradského patriarchu (+439). Tento učil, že božská 
a ľudská prirodzenosť Krista nie sú fyzicky spojené v jedinej a to v božskej osobe a preto Pannu Máriu nemožno 
nazývať Bohorodičkou (Theotokos), lebo Boh nemôže mať ľudskú matku, ale patrí jej vraj iba názov 
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teológ Lebedev, dochádzajú k záveru, že celá problematika sa nedotýka vieroučnej oblasti, ale 
že je zakotvená v rozdielnej mentalite medzi Východom a Západom. 

Tomáš Špidlík,20 jezuita, špičkový odborník na tému východnej duchovnosti, venoval 
tejto otázke rozsiahlu štúdiu s názvom Srdce, symbol jednoty.  Približuje v nej biblický pojem 
a použitie slova srdce. 

Teofán Zatvornik (1815-1894), jeden z najväčších ruských a východných teológov 
vôbec, sa v svojich početných spisoch často venuje otázke „srdca“, prisudzujúc mu základnú 
dôležitosť pre život. Človek je taký, aké je jeho srdce. Celistvosť osoby Ježiša Krista 
vyžaduje, aby boli zdôraznené nielen rozum a vôľa, ale aj jeho city, neoddeliteľne späté s 
celou jeho osobou. V tomto svetle Teofán Zatvornik sa približuje k teologicko-duchovným 
záverom, ktoré spontánne otvárajú cestu k úcte Božského Srdca ako k prejavu, prameňu a 
dôsledku nekonečnej Božej lásky vtelenej v Bohočlovekovi Ježišovi Kristovi.21 V tomto 
duchu sa vyjadrila aj sama sv. Margita Alacoque: „Myslím, že nebude zatratený nikto z tých, 
ktorí si ho budú osobitne uctievať a zasvätia sa mu.“ A napokon ľudská nechápavosť nikdy 
neoslabí teologickú pravdu, ani neumenší mystickú skutočnosť, realitu.   

Čo sa týka kultu Božského Srdca, uvažuje Tomáš Špidlík,22 ak sa samotní východní 
kresťania cítia priťahovaní touto formou zbožnosti, záleží na nich, aby uvážili vhodnosť jej 
šírenia.  

Záverom treba povedať, že poznáme to, čo potrebujeme a čo nám chcel Pán aj 
prostredníctvom sv. Margity Alacoque zjaviť. Je obsiahnuté v niekoľkých tzv. Veľkých 
zjaveniach. Nepodceňujme túto hodnotu. Toto chce povedať aj kardinál Š. Wysziński, keď 
píše: „Úcta Najsvätejšieho Srdca ponúka agonizujúcemu svetu to, čo je najpotrebnejšie: 
zjavuje mu Boha milosrdenstva.“23 Preto „neostáva nám iné, než aby sme si tieto zjavenia 
obnovili vo svojej pamäti a oživili vo svojom srdci. Každé ľudské vysvetlenie tu zlyhá.“ 
(Gaetan Bernoville).24  

U nás je známa pobožnosť k Božskému Srdcu, ktorá sa nachádza vo všetkých 
modlitebných knižočkách pod názvom Moleben k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. V tomto 
dielku budeme rozmýšľať nad jeho jednotlivými prosbami.  

 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                           
Kristorodička (Christotokos), lebo podľa Nestória je matkou len človeka Ježiša Nazaretského a nie matkou 
večného Božieho Slova. Nestória odsúdil Všeobecný cirkevný snem v Efeze v roku 431.  
20 TOMÁŠ ŠPIDLÍK, narodený 17. decembra 1919 v Boskoviciach. 
21 Náčrt obrazu jeho duchovného ideálu, v ktorom srdce zaujíma centrálne miesto. - Porov.: RICHARD 
ČEMUS: Našel jsem své srdce! In.: TAJEMSTVÍ SRDCE. Velehrad: Refugium Velehrad-Roma s. r. o., 2000, 
s.18. 
22 VASIĽ, C.: Východné cirkvi a úcta Božského Srdca. - In. SLOVO 1996, č. 11, s. 5.  
23 In: LADAME, J.: Srdce Ježišovo v súčasnom svete. Trnava: Dobrá kniha, 1994, s. 18. 
24 In: ANTOLOVIĆ, J.: Margita Mária Alacoque. Trnava: Dobrá kniha, 1998, s. 89. 
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1. Ježišu, Syn Boha živého,  
      ktorý si odkryl bohatstvá svojho Srdca... 
       
 
 Svätý evanjelista Ján, ktorý pri Poslednej večeri sedel po Pánovom boku (porov. Jn 13, 
23-26), bol ako jediný z apoštolov aj pri zomierajúcom Ježišovi (porov. Jn 19, 25-27). Ako 
očitý svedok Kristovej smrti na kríži (porov. Jn 19, 35) napísal tieto slová: Keď prišli vojaci, 
„polámali kosti prvému aj druhému, čo boli s ním ukrižovaní. No keď prišli k Ježišovi a videli, 
že je už mŕtvy, kosti mu nepolámali, ale jeden z vojakov mu kopijou prebodol bol a hneď vyšla 
krv a voda.. Toto sa stalo, aby sa splnilo Písmo: «Kosť mu nebude zlomená.» A na inom 
mieste Písmo hovorí: «Uvidia, koho prebodli»“. (Jn 19, 32-34; 36-37).  
 Toto svedectvo, ktoré zaznamenal sám sv. Ján, nemá byť nejakou útechou, že Kristovi 
po jeho smrti nepolámu kosti. Utrpenie, ktoré bude Mesiáš prežívať, sa dá ťažko porovnať s 
niečím iným. Nielenže bude mať prebodnuté srdce a spočítané všetky kosti, ako o tom hovorí 
21. žalm (18. verš), ale musí počítať aj s duševným utrpením. Prorok Zachariáš vkladá do úst 
budúceho Mesiáša bolestné slová: „«Čo sú to za rany medzi tvojimi rukami?» - odpovie: «Tie 
mi zasadili v dome mojich milých.»“ (Zach 13, 6). Budúcnosť teda nie je potešujúca. 
 A predsa, nie je to úžasné, že Boží Syn o tom všetko vie a napriek tomu uskutočňuje 
toto dielo spásy? Vie, že bude mnoho trpieť a nakoniec bude vydaný na smrť. Zrieka sa svojej 
nebeskej slávy, ktorú mal od vekov u Otca, berie na seba prirodzenosť služobníka a stáva sa 
jedným z nás. 
 Dánsky básnik Jense Jakobsen opisuje v jednej novele scénu ukrižovania Ježiša Krista, 
závere ktorej píše: „Tu videl Boží Syn, že ľudia neboli hodní vykúpenia. Vytrhol nohy cez 
hlavičky klincov, zaťal päste a odtrhol ich, zoskočil dolu, roztrhol svoje rúcho s hnevom kráľa 
a vystúpil do neba. Kríž zostal stáť prázdny a dielo vykúpenia nebolo nikdy dokonané...“ 
 Iste by to bolo tak, keby bol Ježiš ako my. Ale on zostal na kríži až do konca. V jeho 
srdci horela Božia láska a tá nehľadí iba na prítomnosť. 
 Starší francúzsky film Gombíková vojna hovorí o chlapcovi, ktorý v zápale boja prišiel 
o všetky gombíky. Preto s plačom vyhlásil: „Keby som bol o tom vedel, tak by som tu vôbec 
neprišiel.“  
 Keby bol Ježiš len obyčajným človekom a vedel, čo ho čaká, spása by nebola nikdy 
uskutočnená a my by sme stále žili v odlúčenosti od Boha. Ježiš je však aj Boh, má „Srdce“, 
ktoré je iné než srdce človeka. Jeho Srdce je obetavé, preniká láskou k druhým, je schopné 
nevyhýbať sa obeti, o ktorej vopred vie. 
 Spisovateľka Gertrud von le Fort v diele Pilátova žena kladie Piláta na sklonku života 
do Ríma. Tam nariadi zatýkanie kresťanov a medzi nimi, bez jeho vedomia, zatknú aj jeho 
manželku Claudiu Proculu. Zbadá ju až v aréne, keď s desiatkami iných kresťanov zomiera. 
Je otrasený a doma chce spáchať samovraždu. Vtedy prostúpi k nemu služobná umučenej 
manželky a odvážne mu povie: „Pontský Pilát, Claudia zomrela tak, ako zomrel Kristus: skrze 
teba, ale aj za teba.“ 
 O každom z nás, o každom človekovi, čo na tejto zemi žil a bude žiť, treba povedať 
tieto slová. Ježiš Kristus nevisí na kríži len pre nenávisť jeruzalemskej veľrady, pre Pilátovu 
zbabelosť alebo Judášovu zradu. Kríž a celá jeho hrôza je výplodom ľudskej spoločnosti, je 
výplodom hriechu.  
 Obetuje sa preto, aby každý mohol poznať, že Boh je Láska. Pochopiť celú tú šírku i 
dĺžku, hĺbku i výšku môžeme však len vtedy, ak dostaneme plnosť Božích darov. Preto je 
vlastne nutné, aby z Božieho rozhodnutia bolo Ježišovo Božské Srdce prebodnuté, pretože len 
takto mohol odkryť „bohatstvá svojho Srdca“ a len takto z neho mohlo vytiecť to, čoho je 
plné: láska, ktorá presahuje všetko poznanie.  
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 Ježišovo Božské Srdce je bohaté, pretože z jeho rúk dostávame aj pozemské veci až 
prehojnou mierou... Svadobníkom dal šesť plných veľkých nádob vína. Viac nádob tam ani 
nebolo... Hladným dal chlieb, a to v takej miere, že sa nazbieralo odrobiniek raz za dvanásť 
košov, inokedy za sedem... Jeho Srdce je bohaté pre všetkých; a to boli poväčšine takí, čo ho 
ani nevzývali, ba ani len nevedeli, že by mohol a chcel urobiť to, čo urobil.  
 Božie bohatstvo sa však nevyčerpáva týmito pozemskými vecami. Ovocie svojho 
vykupiteľského diela dáva všetkým. Predovšetkým on sám, Kristus, je tým bohatstvom. Sv. 
Pavol o tom píše: „Hoci bol bohatý, stal sa pre vás chudobným, aby ste sa vy jeho chudobou 
obohatili.“ (2 Kor 8, 9). Všetko svoje bohatstvo nám Boh dal, keď nám dal vlastného Syna. 
Nuž a „akože by nám s ním nedaroval všetko!?“, píše sv. Pavol (Rim 8, 32). 
 Nad toľkým milosrdenstvom Boha nevie sa zdržať apoštol, a preto z duše sa mu 
vynucuje chválospev, ktorý ostáva večne krásny: „Aká hĺbka Božieho bohatstva, múdrosti a 
vedomosti!“ (Rim 11, 33). Aké šťastie, že nemôžeme vždy všetko pochopiť! Je to záruka, že 
pre tých, čo v neho dúfajú, pripravuje to, čo slávou a krásou nekonečne presahuje všetko, čo 
si vieme predstaviť a pochopiť (1 Kor 2, 9). 

Hĺbka Božieho bohatstva! Toto bohatstvo je v Ježišovom Srdci. Ježiš získal všetky 
zásluhy pre nás, on vydobyl milosť, ktorá privedie ľudí k spáse. Máme z neho čerpať bez 
obáv, veď jeho bohatstvo je nevyčerpateľné! Koľko z jeho darov získame, to závisí od nás. V 
akej miere budeme čerpať z bohatstva jeho milostí tu na zemi, v takej obsiahneme aj z 
bohatstva jeho slávy v nebi. V plnej dôvere preto prosme: „Ježišu, Syn Boha živého, ktorý si 
odkryl bohatstvá svojho Srdca, zmiluj sa a spas teba zvelebujúcich.“ 
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2. Srdce Ježišovo,  
    krása najjasnejšia... 
 
 Kresťanská ikonografia si v priebehu storočí vytvorila poznávacie znaky 
zobrazovaných svätcov prostredníctvom predmetov symbolického významu. Niekedy sú to 
predmety spoločné pre celú skupinu svätých, ako to ukazujú ikony napr. biskupov so žezlom 
a mitrou, mučeníkov s palmovou ratolesťou, a pod. Väčšinou sú to však znaky (atribúty) 
individuálne, odvodené z udalosti zo svätcovho života, z rozprávaných legiend a u mučeníkov 
zo spôsobu ich mučenia. Spôsob zobrazenia je rôzny aj podľa obdobia vzniku výtvarného 
prejavu, napr. gotika, barok, a pod. Podľa týchto znakov sa lepšie pozná, o ktorého svätca ide. 
 Mnohí svätí sú takto zobrazovaní so srdcom - prebodnutým, horiacim, ovinutým 
tŕňovou korunou, a pod. Takto je znázorňovaný Augustín, Brigita Švédska, Filip Neri, 
František Saleský, František Xaverský, Ignác z Loyoly, Jana Františka de Chantal, Katarína 
Sienská, Mária Magdaléna de Pazzi, Stanislav Kostka, Terézia Veľká.25  
 Čo chceli povedať umelci, keď zobrazovali takto svätých so srdcom?  
 Ľudskému srdcu sa prikladá mimoriadny význam: len Bohu sa plne zjavuje jeho 
tajomstvo. Mali by sme sa chvieť zbožnosťou pred touto tajomnou hĺbkou. Je pre nás 
zosobnením ľudskosti, prameňom, ktorým vyviera z človeka bohatstvo jeho osobnosti. Len 
srdce vie prehovoriť k srdcu. V ňom sa nachádza pravá krása, skutočná a večná hodnota 
človeka. Človek je taký, aké je jeho srdce. Preto aj kresťanstvo prijíma tento symbol. Je ním 
vyjadrené skryté jadro osobnosti.  
 Táto skutočnosť nám pomôže pochopiť, čo je podstatou našej úcty k Božskému 
Ježišovmu Srdcu: Veriaci človek je uchvátený poznaním základnej pravdy nášho vykúpenia, 
totiž, že Boh prijal naše ľudské srdce. Skrze Ježišovo Srdce spoznávame odveký Boží plán 
spásy. Je to plán lásky. Sotva by sa našiel iný spôsob, ktorý by lepšie vyjadril, že Boh má nás 
ľudí naozaj rád! „ Čo krásneho si našiel na nás, Spasiteľ, že si nás tak miloval?“, spievame s 
Cirkvou na večierni sviatku Božského Srdca.26 Preto o ňom vyznávame: Srdce Ježišovo, 
krása najjasnejšia... 
 Všemohúci Boh mohol aj inak zariadiť, ako nám oznámiť spásu. Mohol nám to 
oznámiť anjel, mohol nás volať k pokániu prorok. On však vedel, že len takáto vec zapôsobí 
na človeka je schopná ním pohnúť, zapôsobí na jeho srdce. A na srdce zapôsobí len reč srdca. 

Preto Boh prijal ľudské srdce, aby prehovoril k ľuďom rečou, ktorej rozumejú všetci - 
nielen tí chytrí a vzdelaní, ale aj tí jednoduchí, aj deti. Nie každý má hlavu na chápanie 
veľkých myšlienok, ale každý, kto má kus dobrého ľudského srdca, pochopí, keď počuje, že 
ktosi vylial poslednú krv svojho srdca, aby ho zachránil od smrti. 
 Aj prax nám potvrdzuje, že ak bol niekto získaný pre Krista, nestalo sa to cestou 
argumentácie, logiky, rozumu, ale cestou srdca. Aj najpresnejšie dôkazy sú studené, pretože 
nie sú prehriate dobrým srdcom, láskavosťou osobnosti. V tom bolo tajomstvo účinnosti 
Kristových slov na ľudí, v tom je tajomstvo hlásania Boha dodnes. Už v Starom zákone sa 
stále opakuje myšlienka o tom, že len Boh môže vstúpiť do ľudského srdca (porov. Ž 7, 10; Ž 
44, 22, a i.). Aj evanjelium nás uisťuje o tom, že srdce je orgánom pre prijatie Božieho slova i 
darov Svätého Ducha, do ktorého sa vlieva Božia láska (porov. Mt 13, 19; Mk 4, 15; Lk 8, 12-
15; Sk 2, 27; Rim 2, 15; Gal 4, 6; 1 Kor 1, 22, a i.). Boha uvidia len tí, čo majú čisté srdce 
(porov. Mt 5, 8). Ani Krista nie je možné prijať inak, než prostredníctvom srdca (porov. Ef 3, 
17). 
 Srdce sv. Augustína nepresvedčili argumenty teológov, ale láskavé a otcovské slová 
biskupa Ambróza. V knihe o svojom obrátení (Vyznania) píše, že sa rozplakal, keď počul v 

                              
25 REMEŠOVÁ, V.: Ikonografie a atribúty svatých. Praha: Zvon, 1991, s. 82. 
26 Modlitby a piesne pre gréckokatolíkov. Trnava: SSV v CN Bratislava, 1980, s. 392.  
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chráme spievať hymny a piesne. Hlboko prenikali jeho srdce a prebudili v ňom zbožnosť. 
Preto píše sv. Makarius: „Duchovný život vyviera v priestoroch srdca, akonáhle sa tu stretnú 
dve tajomné bytosti - Boh a človek.“ 
 Mnoho už bolo napísané, v čom je vlastne tá skrytá sila Cirkvi, jej príťažlivosť, ktorá 
získava stále nových a nových prívržencov vo všetkých dobách, generáciách a spoločenských 
vrstvách. My kresťania poznáme ten dôvod: Kristovo Božské Srdce bije v Cirkvi - skryte ale 
účinne. To je tá sila, ktorá dokáže viac než kázanie, ktorá priťahuje srdce človeka, ktorý sa 
možno už v mladosti rozišiel s Cirkvou, žije nekresťansky, ale v jeho srdci sa stále ozýva 
citlivé miesto príchylnosti k Cirkvi svojho detstva. Srdcom človek pochopí skôr, než 
rozumom uvažovať. A pokiaľ srdce človeka zostáva ľudským, úplne pretrhnúť a odhodiť 
Kristovu lásku nedokáže nikdy.  
 Teda to je podstata a zmysel úcty k Ježišovmu Srdcu. Náš Boh nie je len Bohom 
múdrym, mocným, vševediacim, večným... Keby to bolo len to, stačilo by na to uznanie 
pokývnutie hlavou, na uznanie, že je veľký. Náš Boh má však okrem toho božského aj 
nádherné krásne, dobré a láskavé srdce, ktoré sa nám ponúka, chce byť naším priateľom, chce 
nás mať rado, ba Ježiš nás mal rád skôr, než sme počuli jeho meno. Preto s veľkou úctou a 
vďakou môžeme oslavovať jeho Najsvätejšie Srdce: „Srdce Ježišovo, krása najjasnejšia, 
zmiluj sa a spas teba zvelebujúcich.“  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Srdce Ježišovo,  
     sila nepremožiteľná... 
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 Sv. Gertrúda, zvaná Veľká,27 videla kedysi vo videní sv. apoštola Jána. Pýtala sa ho, 
prečo nezjavil vo svojom evanjeliu tajomstvo Srdca Pána Ježiša, keďže spočíval na jeho 
hrudi. Svätec vraj odpovedal, že jeho úlohou bolo zjaviť tajomstvo vteleného Slova. A až 
láska ochabne, Pán Ježiš sám zjaví tajomstvo svojho presvätého Srdca, aby zapálil celý svet 
božskou láskou.28 
 To sa stalo o 400 rokov neskôr, keď Pán Ježiš povedal sv. Margite Alacoque: „Moje 
Božské Srdce je tak naplnené láskou voči ľuďom, a voči tebe zvlášť, že už nemôže dlhšie 
udržať v sebe tie plamene horúcej lásky, ale ich musí tvojím prostredníctvom prejaviť, zjaviť 
ľuďom a obohatiť ich drahocenným bohatstvom, ktoré v sebe skrýva...“ 29 
 Toto Božské Ježišovo Srdce je schopné dať lásku všetkým ľuďom na celom svete. 
Odpúšťa všetkým, ktorí ho urazili, potupili a zhanobili. K ľuďom, ktorí sú postihnutí 
akýmkoľvek smútkom, biedou a hriechmi, volá: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a 
ste preťažení, a ja vás posilním...“ (Mt 11, 28). Všetkým unaveným, opusteným a zúfalým 
srdciam ponúka svoju Božskú lásku. Preto k nemu s Cirkvou voláme: „Srdce Ježišovo, sila 
nepremožiteľná, zmiluj sa a spas teba zvelebujúcich.“ 
 V 30-tych rokoch tohto storočia prebiehal v Amerike boj o ochranu pred 
alkoholizmom a proti jeho nadmernému šíreniu. Tento boj veľmi zlyhával, pretože mafie, 
ktoré z toho ťažili, mali podplatených spojencov dokonca aj medzi policajtmi. Tí blokovali 
účinnosť zásahov a neraz aj kryli zistených ľudí. 
 Vtedy sa združili čestní policajti, ktorí sa rozhodli presadzovať zákony, nepodľahnúť 
podplácaniu, ani hrozbám. Mnohí z nich zaplatili životom, ale nedali sa zlomiť. Dodnes má 
ich pamiatka krásne pomenovanie: nepodplatiteľní.30 
 Božský Spasiteľ vo svojej dobrote ponúkol veľké zasľúbenie a požehnanie pre všetky 
stavy. „Dvanásť prisľúbení Ježišovho Srdca“ je darom Kristovho Srdca, ktorý vyjadruje 
Ježišovu nepochybnú vôľu vyliať nesmierne bohatstvo svojho srdca na všetkých, ktorí ho 
budú uctievať. Sv. Gertrúda, ktorú si Spasiteľ  vyvolil za dôverníčku svojho Božského Srdca, 
nežila veľa na tejto zemi, ale vykonala toľko, že si zaslúžila nebo. Vynikala predovšetkým 
plnením svojich stavovských povinností. Stravovala ju láska k Bohu, ktorú vedela preniesť na 
lásku k všetkým. Nebojme sa ani my priblížiť k tomuto prameňu. Ak budeme s dôverou 
hľadieť na Božské Ježišovo Srdce, aj my budeme nielen nepodplatiteľní, ale aj 
nepremožiteľní. Toho si bol vedomý už sv. Pavol, keď napísal: „Ak je Boh za nás, kto je proti 
nám?“ (Rim 8, 31). 
 Wilhelm Busch (v knihe Ježiš náš osud) uvádza list mladého vojaka, kresťana, ktorý 
padol v Rusku počas druhej svetovej vojny. V liste je napísané približne toto:  
 - Okolo  nás je strašné! Keď Rusi strieľajú z kaťuší, vtedy prichádza na nás všetkých 
panika. A tá zima! A ten sneh! Strašné! Nemám však vôbec strach. Keby som aj mal padnúť, 
bude to nádherné: potom budem jedným v sláve. Tam končia boje - budem vidieť tvárou v 
tvár svojho Pána a obkľúči ma jeho sláva. Nemám vôbec nič proti tomu, keby som tu aj padol. 
 Padol krátko potom. Nebál sa ani smrti, lebo poznal Ježiša, ktorý dáva istú nádej 
večného života! Toho si bol vedomý už žalmista, keď napísal: „Boh je naše útočište a sila aj 
najistejšia pomoc v súžení. Preto sa nebojíme, hoci by sa chvela zem a vrchy na dno morské 
padali.“ (Ž 45, 2-3). Preto aj my, vedomí si toho, že náš Boh je „naším útočišťom“ (Ž 46, 8; 
12), našou „záštitou“ (Ž 58,10) a našim „ochrancom“ (Ž 58, 18), môžeme s istotou volať s 

                              
27 Sv. Gertrúda z Helfy, zvaná Veľká, panna, narodila sa v Eislebene v Durínsku roku 1256. Ešte ako dievčatko 
ju prijali do cisterciátskeho kláštora v Helfe. Vyznačovala sa hlbokou eucharistickou zbožnosťou. V jej spisoch 
nachádzame zrejmé korene úcty k Najsvätejšiemu Ježišovmu Srdcu. Zomrela 17. novembra 1301. - Porov. 
Direktórium - pre omše a liturgiu hodín. Trnava: SSV, 2000, s. 345.  
28 Homiletické směrnice. Olomouc: Kapitulní ordinariát, 1972-73, 4/26. 
29 ANTOLOVIĆ, J.: Margita Mária Alacoque. Trnava: Dobrá kniha, 1997, s. 90. 
30 Katolícke noviny. Trnava: SSV, 1998, č. 9. 
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Cirkvou: „Pane mocný, buď vždy s nami, lebo iného pomocníka okrem teba v súžení nemáme. 
Pane mocný, zostaň s nami!“ (Eucharistická pobožnosť II.).   
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. Srdce Ježišovo,  
     láska nevýslovná... 
 
 Keď sv. apoštol Pavol píše svoj hymnus na lásku, hovorí o láske aj to, že je trpezlivá. 
Že všetko vie zniesť a pretrpieť (l Kor 13, 4; 7). Preto jediná ozajstná dokonalosť je 
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dokonalosť lásky. Aj podľa evanjelia dokonalejší nie je ten, kto sa vzorne správa, ale ten, kto 
väčšmi miluje. „Oheň lásky očisťuje väčšmi ako oheň očistca.“ (sv. Terézia z Lisieux). 
 Čím nedokonalejšia je osoba, ktorú niekto miluje, tým trpezlivejšia musí byť jeho 
láska. A koľko nedokonalostí, slabostí a hriechov má človek! Už pri potope sveta čítame tieto 
bolestné slová: „Keď Pán videl, že ľudská neresť na zemi je veľká a že všetko zmýšľanie ich 
srdca je ustavične naklonené na zlé, Pán oľutoval, že stvoril človeka na zemi“ (Gn 6, 5-6). 
Ale v Novom zákone u sv. Jána čítame tieto slová: „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho 
jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život“ (Jn 3, 16). 
To mohla urobiť len Božia láska, ktorá dokázala tak odpúšťajúco a trpezlivo milovať. Takejto 
milosrdnej lásky sa nám dostalo v Ježišovi Kristovi. 
 O ňom prorok Izaiáš napísal: „Nalomenú trsť nedolomí, hasnúci knôtik nedohasí.“ (Iz 
42, 3). Nebeský Otec ho neposlal dorážať ranených, hoci zem bola pokrytá nielen duševne 
ranenými, ale aj duševne mŕtvymi. Poslal ho zachraňovať choré duše a kriesiť mŕtve duše. 
Preto sv. Matúš opakuje o Ježišovi tieto pravdivé slová (porov. Mt 12, 20). A veru nedolomil 
nalomené trstiny, hoci mu zasadili nejednu ranu, a dohárajúce knôtiky nezahasil, hoci 
nepríjemne čmudili. Veď ako ľahko to mohol urobiť! Bola mu daná všetka moc na nebi i na 
zemi (porov. Mt 28, 18). Ale jeho srdce je trpezlivé, zhovievavé, nevýslovne milujúce. 
 V podobenstve o neplodnom figovníku hovorí, ako vie čakať na obrátenie hriešnika 
(porov. Lk 13, 6-9). Pán čaká. Nevieme, koľko čakal na ženu-hriešnicu, ale iste dlho, až sa 
dočkal a mohol o nej povedať: Veľa sa jej odpúšťa! (porov. Lk 7, 36-50). 
 Dlhé roky čakal aj na Šavla. Koľko kresťanov mal tento prihorlivý mladý farizej na 
svedomí? Až ho konečne oslovil: „Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ?“ (Sk 9, 4). Potom 
sa sám dal dlhé roky mučiť od Kristových nepriateľov a nakoniec aj umučiť za Krista. 
 Lotra na kríži čakal Ježiš celý život. Trpezlivo, zhovievavo, hoci sám uznal, že je 
lotrom a že si zaslúži takú hroznú smrť na kríži (porov. Lk 23, 41). Nakoniec však počul 
milosrdné slová: „Dnes budeš so mnou v raji.“ (Lk 23, 43). 
 A čo sv. Augustín? Sám sa priznáva, že od detstva bol nedobrý: „ Ďaleko od teba som 
zašiel a blúdil, Bože môj...“ - píše o sebe vo svojich Vyznaniach (II., 10). Ale Spasiteľ 
trpezlivo čakal na jeho obrátenie. 
 Kristova milosrdná láska je veľká. Povedal to v nejednom podobenstve... Je ako dobrý 
pastier, ktorý opúšťa deväťdesiatdeväť v košiari a hľadá jednu stratenú ovečku... Je ako 
milosrdný otec, ktorý dlho čaká na návrat svojho syna; beží mu v ústrety a berie ho do svojho 
náručia... Je ako milosrdný Samaritán, ktorý neobíde raneného, ale sa ho ujme a lieči ho... Je 
taký milosrdný, že zapojí všetko a všetkých, aby hriešnikom umožnil návrat. 

Pán Ježiš čaká na takéto návraty. 
 Spomeňme si len ako k nemu farizeji priviedli hriešnu ženu, aby súhlasil s jej 
ukameňovaním. Vtedy im povedal: „Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň.“  
(Jn 8, 7). Neopovážili sa. Žena ostala sama s Pánom. S jediným, ktorý by bol mohol hodiť do 
nej kameň, pretože bol bez hriechu. A s jediným, ktorý jej mohol odpustiť, pretože bol Boh. 
Preto jej povedal: „Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš!“ (Jn 8, 11). 
 Ježiš odpúšťa tejto žene, odpúšťa Márii Magdaléne a robí to z nekonečnej lásky. 
Hriešnika mýtnika povoláva za apoštola, k hlavnému mýtnikovi Zachejovi sa sám dáva 
pozvať za hosťa a to všetko z milosrdnej lásky. V poslednej chvíli napomína Judáša, aby sa 
spamätal. Po trojnásobnom zapretí s ľútosťou pozrie na Petra. Nevýslovná láska! Preto bude o 
Kristovi vždy platiť to, čo napísal Michel Quoist: „Najviac miloval Kristus. Nie preto, že by 
bol preukázal najväčšiu citovú náklonnosť k ľuďom, ale preto, že on dal najviac, a 
najvedomejšie, a najdobrovoľnejšie, a bez najmenšej protihodnoty.“31  

                              
31 Milovať znamená dávať sa. In: QUOIST, M.: Cesta k úspechu. Rím: SÚSCM, 1980, s. 164. 
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 Sv. Augustín (354-430), biskup, obdivuje túto veľkú Božiu lásku, keď píše: „Bože, 
ako len môže jestvovať rozumný tvor, ktorý by ťa nemiloval! Ako by som nemal o tebe hovoriť, 
Bože, keď aj tí, čo o tebe rozprávajú, tak málo toho povedia!“32 
 Obdivuhodná Božia láska! Byť si toho vedomí, je naše šťastie. Tak o nej spievame v 
bohoslužbách sviatku Božského Srdca: „Veľká je k nám láska tvojho srdca, Ježišu. Nech ti je 
večná sláva.“33 Preto máme s dôverou hľadieť na Božské Ježišovo Srdce a často opakovať: 
„Srdce Ježišovo, láska nevýslovná, zmiluj sa a spas teba zvelebujúcich.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  Srdce Ježišovo, 

radosť môjho srdca... 

                              
32 In: FRANKENBERGER, E.: Výroky veľkých prírodovedcov o Bohu. Rím: SÚSCM, 1976, s. 24. 
33 Modlitby a piesne pre gréckokatolíkov. Trnava: SSV v CN Bratislava. 1980, s. 392. 
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V každodennom živote sa ľudia zvykli vzájomne potešovať, ale často veľmi povrchne, 

ako si zvykli aj blahoželať. Urobili sme z toho akýsi spoločenský zvyk. Ale čo je zo zvyku, je 
plytké, bez srdca. 
Často to vidíme po sobáši pri dverách chrámu, kde stojí zástup známych a blahoželá 

novomanželom, ktorí po uzavretí manželstva vychádzajú von. Koľko úprimných slov je však 
v týchto blahoželaniach?  Koľkí blahoželajú, len aby sa nepovedalo. A koľkí cítia v srdci 
pravý opak: závisť alebo aj nenávisť! 

Podobne je to nad otvoreným hrobom, do ktorého práve spustili rakvu s mŕtvym telom. 
Ľudia, ktorí ešte nestihli, prichádzajú rad-radom k smútiacej rodine a vyslovujú úprimnú 
sústrasť. V koľkých vyjadreniach sústrasti však niet úprimnosti! 

Istý kňaz spomína, že pochovával mladého muža, ktorý bol rodičom jedinou útechou. 
Zahynul pri dopravnej nehode. Rodičia boli zronení, nadovšetko matka. Ľudia prichádzali, 
aby vyjadrili úprimnú sústrasť. Šiel aj on. Pri podaní ruky povedal: „Pri oltári nezabudnem na 
zosnulého.“ 

Z prekvapených očí, ktoré matka naňho zdvihla, bolo vidieť, že povedal čosi viac než iní. 
Počula nielen naučené slová, ale videla vôľu pomôcť, a to nie z vlastných, ľudských síl, ktoré 
sú nedostatočné, ale túžbu hľadať pomoc tam, kde ju jedine možno nájsť, u Pána Boha. 

A tu sme pri jadre veci. Zem nikdy neprestane byť slzavým údolím a v každom živote 
príde čas bolestí, žiaľu a strát. Každá duša sa raz môže ocitnúť v situácii, keď je márne každé 
ľudské povzbudzovanie. Ľudskému srdcu nestačí len čisto ľudská radosť. Treba, aby si doňho 
našla cestu Božia útecha, ktorá vyviera z Kristovho Srdca, ktoré jediné má právo povedať: 
„Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.“ (Mt 11, 28). 
Ježišovo Srdce je nevysychajúcim prameňom každej pravej útechy. Tak znie aj jedno z 
dvanástich prisľúbení Ježišovho Srdca, ktoré dal Ježiš sv. Margite Alacoque: „Poteším ich v 
ich trápeniach.“  

Dňa 23. apríla 1854 preletela Parížom správa: V meste bude kázať karmelitán otec 
Augustín od Najsvätejšej Eucharistie. Čo bolo na tej správe zaujímavé? Tento kazateľ bol 
bývalý klavirista Herman Cohen, pôvodom Žid, ktorý zmenil svoj život, prijal krst a usiloval 
sa o prehĺbenie kresťanského života v karmelitánskej reholi. A aké boli jeho slová? „Poznal 
som svet, videl som ho a miloval som ho. Presvedčil som sa, že mi nedá šťastie. A predsa som 
bežal svetom a hľadal šťastie. Hľadal som ho pod modrým južným nebom, pod vysokými 
švajčiarskymi velikánmi. Hľadal som ho v salónoch, v úspechoch umelca, v stretnutí so 
slávnymi ľuďmi, v srdci priateľa - ale nenašiel som ho. Ako si vysvetliť to nespokojné 
šťastie? Predsa človek je stvorený pre šťastie! Ale hľadá ho tam, kde ho nemôže nájsť. Ja som 
ho našiel v takejto miere, že som ním naplnený. Je len jedno šťastie na zemi - milovať Krista 
a byť ním milovaný.“ 

Svet vie potešiť len v malicherných veciach. Na skutočné, veľké útrapy je bezmocný. V 
tých nájde útechu jedine človek, ktorý nájde cestu k Božskému Srdcu. Tí, čo sami dobrovoľne 
všetko obetovali Bohu, môžu potvrdiť, že im nikdy nič nechýbalo od čias, keď sa rozhodli, že 
ich jediným bohatstvom bude Boh.  

Sv. Terézia z Avily sa prihovára kresťanovi, ktorého ustavičný zápas s ťažkosťami na 
ceste azda už unavuje, alebo ktorému na dušu sadá tieň strachu budúcnosti, slovami: „Z 
ničoho si nerob úzkosti a ničoho sa neľakaj... Kto má totiž Boha, tomu nič nechýba, Boh sám 
mu postačí...“ Toho si bol vedomý už žalmista, a preto volá: „Pán je môj pastier, nič mi 
nechýba... I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou... 
Dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života.“ (Ž 22, 1; 4; 6). Lebo ako 
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hovorí Tomáš Kempenský, „nábožný človek má všade so sebou potešiteľa Ježiša a hovorí: 
Buď so mnou, Pane Ježišu, na každom mieste a v každom čase.“34 

Boží Syn vo svojej múdrej prozreteľnosti nevyslobodil nás od všetkých pozemských 
ťažkostí. V živote sú situácie, keď je človek neprístupný pre náboženskú útechu a pozerá 
celkom inou stranou. A predsa ako Vykupiteľ zo všetkých hriechov a ako Darca spasiteľnej 
milosti sa stal zdrojom všetkej útechy. Každý, kto sa utieka k Ježišovmu Srdcu a prosí o 
milosť, vie, že nie je zatratený. Sv. Pavol nás k tomu povzbudzuje slovami: „Sám náš Pán 
Ježiš Kristus a Boh, náš Otec, ktorý nás miluje a vo svojej milosti nám dal večnú útechu a 
dobrú nádej, nech poteší vaše srdcia a upevní vás v každom dobrom diele a slove.“ (2 Sol 2, 
16-17). 

Matka Terézia z Kalkaty spomína (v knihe Ruženec s Matkou Teréziou), ako sa jej raz 
v Kalkate opýtali: „Povedzte nám niečo, čo by nám pomohlo lepšie žiť.“ Odpovedala im 
vtedy: „Usmievajte sa na každého..., nech je ktokoľvek. To vám pomôže rásť vo vzájomnej 
láske!“ 

 Pravá útecha môže prísť len zo Srdca, v ktorom sa skrýva láska a dobrota Najsvätejšej 
Trojice. Preto nás neprekvapuje invokácia, v ktorej s Cirkvou voláme: „Srdce Ježišovo, 
radosť môjho srdca, zmiluj sa a spas teba zvelebujúcich.“  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                              
34 KEMPENSKÝ, T.: O nasledovaní Krista. Trnava: SSV v CN, 1989, III., 16, 12.  
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6. Srdce Ježišovo, 
      pomoc utrápených... 
 
 Istý svätec povedal, že sa nedá žiť vo veľkej láske bez veľkého utrpenia. Preto si aj 
Ježiš zvolil tú najťažšiu cestu k našej spáse, lebo keby nás súdil spravodlivo, chýbala by nám 
jeho láska. Niet divu, že jeho príklad nasledovali aj jeho učeníci, priatelia. A čím väčšmi chcel 
niekto prejaviť svoju lásku k Ježišovi, tým bol väčší aj jeho kríž.  
 To platí aj o sv. Margite Alacoque. Jej autobiografia sa končí opisom jej krížov. To je 
ľahko pochopiteľné. Chcela svoje životné poslanie zakončiť krížom ako jej Pán. Jej život bol 
preto ustavičným krížom a tichým nekrvavým mučeníctvom. Pri jednom sv. prijímaní zjavil 
sa jej Pán, ktorý držal v ruke tŕňovú korunu, položil jej ju na hlavu a povedal. „Dcéra moja, 
prijmi túto korunu na znak tej, ktorú čoskoro dostaneš, aby si sa mi čo najviac podobala.“35 

 Sv. Margita vtedy ešte nechápala, čo znamenajú tieto slová. Pochopila to až neskoršie 
a ďakovala Bohu, že ju pokladal za hodnú takejto obety. Táto drahocenná koruna ju tešila 
viac než koruny všetkých vladárov na zemi. Nevýslovne ju tešilo, že sa aspoň v niečom môže 
podobať svojmu Pánovi. 

Pre koho je kríž pohoršením, alebo dokonca bláznovstvom, ten to nepochopí. Pre koho 
je kríž životnou múdrosťou a silou, ľahko sa do toho vžije. 

V Božskom Spasiteľovi máme veľký príklad pre naše bolesti, ktorých je dosť v 
každom ľudskom živote. Niekedy sme naozaj v situácii sv. Margity, ktorej Pán povedal, že 
nestačí, aby len niesla svoj kríž, ale má sa naň pribiť a tak spolu s ním trpieť a deliť sa s ním o 
jeho bolesti, poníženie a výsmech. 

A my sa toľko sťažujeme! Sv. Vincent de Paul povedal: „Ak duša netrpí, je to 
znamenie, že je vo veľkej nemilosti u Boha.“ Táto zem je miestom zásluh a práve preto i 
miestom utrpenia. Keď sv. František Assiský bol bez bolesti, plakal, že naňho Boh zabudol. 

Sv. Terézia z Avily, jedna z doktoriek učenia katolíckej cirkvi, si uvedomovala mnohé 
ťažkosti, ktoré trápili veriacich, a vo svojej modlitbe sa opýtala: „Oh, môj Pane, je snáď 
pravdou, že ak ti niekto urobí službu, odmeníš ho nejakým veľkým trápením?“ 

Boh dopúšťa utrpenie a bolesť dokonca aj na tých, ktorí sa mu odovzdávajú, a dáva im 
pocítiť niekedy až bolestný nedostatok. V akej chudobe žila napríklad rodina Bernadety z 
Lúrd! Nie je to popretie evanjelia? Nie, pretože Pán môže dopustiť, aby nám chýbali určité 
veci (v očiach ľudí nevyhnutné), ale nikdy nám neodníme to podstatné - svoju prítomnosť, 
svoj pokoj a všetko, čo je potrebné, aby sa náš život naplnil podľa jeho plánov. Ak dopúšťa 
utrpenie a bolesť, našou silou vtedy musí byť viera, že „Boh nedopúšťa zbytočné utrpenie“, 
ako hovorí svätá Terézia z Lisieux. 

Tomáš Špidlík vo svojej knihe My v Trojici spomína istého muža, ktorý sa po vojne 
vrátil z koncentračného tábora a krátko na to sa zúčastnil duchovných cvičení. Ako prvé 
rozjímanie mu bola predložená látka o tom, ako je stvorený svet krásny a dobrý. Bývalý väzeň 
si povzdychol: „A to platí aj pre nás, ktorí sme prežili hrôzu koncentrákov?“ 

Prečo musí spravodlivý trpieť, hovorí už starozákonná kniha Jób. Jób nie je iba 
veľkým trpiteľom, ktorý vyslovuje svetoznáme slová: „Pán dal, Pán vzal, nech je Pánovo 
meno zvelebené!“ (Jób 1. 21). On dokonca zápasí a háda sa s Bohom, búri sa a preklína deň 
svojho zrodu (porov. Jób 3, 3). Neprijíma prijednoduché riešenie problému nezaslúženého 
utrpenia, aké mu ponúkajú priatelia. Podľa neho je Boh väčší a záhadnejší, jeho cesty sú pre 
človeka tajomné a jeho múdrosť nepreskúmateľná (porov. Jób 40, 2; 42, 2-3). 

                              
35 ANTOLOVIČ, J.: Margita Mária Alacoque. Trnava: Dobrá kniha, 1997, s. 149. 
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Treba si uvedomiť, že Boh je Bohom skrytým, ktorý sa nám jednoznačne odhalil iba v 
Ježišovi Kristovi. Len v ňom máme kritérium na posudzovanie dejín a života. „Teda skrze 
Krista a v Kristovi sa objasňuje záhada utrpenia a smrti, ktorá nás tak ubíja mimo Kristovho 
evanjelia.“ (Gaudium et spes, 22). Kresťanská odpoveď na otázku o zmysle utrpenia sa nám 
preto plne objasní až neskôr, pri skúmaní zmyslu kríža Ježiša Krista. 

Celý duchovný boj má zmysel len ako nasledovanie Ježiša Krista, ktorý chcel pre nás 
trpieť, zomrieť a vstať. Trpieť ako Kristus, s ním, je jediná cesta spásy. Toho si boli vedomí 
už prví zbožní pustovníci. Preto medzi rady, ktoré dávali starí mnísi, patrilo: Zdieľať Pánovo 
utrpenie a nasledovať jeho poníženie: 

„Uvažuj, ako náš Majster Kristus pred ukrižovaním znášal potupy a urážky, a až 
potom išiel na kríž. Tak nikto nemôže dôjsť k dokonalému pokoju [...], ak najprv netrpel s 
Kristom a neznášal všetko, čo on sám skúsil. Nech pamätá na apoštolove slová: «Ak s ním 
trpíme, aby sme s ním boli aj oslávení.» (Rim 8, 17). Neklam sa, niet inej cesty k spáse ako je 
táto.“36   

„Ak chceš so mnou kraľovať, nes so mnou kríž. Lebo len služobníci kríža nájdu cestu 
blaženosti a pravého svetla“, poučuje aj Tomáš Kempenský.37 Toto je vlastne aj odporúčanie 
Božského Spasiteľa: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a 
nasleduje ma.“ (Mk 8, 34). 

V roku 1968 zomrel v jednej parížskej klinike francúzsky kardinál Pierre Veuillot vo 
veku 55 rokov. Jeho agónia bola dlhá. Keď umieral, povedal svojmu priateľovi, biskupovi 
Lallierovi: „Vieme majstrovsky vymýšľať krásne vety o utrpení. Aj ja som dojímavým 
spôsobom kázaval o utrpení. Povedzte kňazom, aby mnohokrát radšej mlčali. Nevieme totiž, 
čo utrpenie je. Keď som to skutočne spoznal, dokázal som len mlčať.“ 

Preto ani veriaci netvrdia, že poznajú všetky odpovede a majú vo všetkom jasno. 
Vedia, že popri svetle a tme registrujú závoj polotmy. Každý kresťan je nositeľom kríža. Ak 
nie iného kríža, potom aspoň mnohých trýznivých otázok, ktoré gniavia až do posledného 
výdychu. Ba na najťažšie otázky ani nehľadá odpoveď, pretože vie, že nie sú z tohto sveta. 
Ježiš Kristus je pre nás veľkým vzorom, ako všetky tieto kríže a starosti každodenného života 
na seba vziať, niesť a doniesť. „On je naším vodcom a predchodcom a bude nám i 
pomocníkom...“38 

Sv. Pavol píše, že „že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré.“ (Rim 8, 28) a „že 
utrpenia tohoto času nie sú hodny porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na nás má 
zjaviť.“ (Rim 8, 16). Preto nás Cirkev vyzýva hľadieť s dôverou na Božské Ježišovo Srdce a 
často opakovať: „Srdce Ježišovo, pomoc utrápených, zmiluj sa a spas teba zvelebujúcich.“  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
36 Barsanuphe et Jean de Gaza, Correspondance, č. 345, s. 248. - In: ANCILA, M.: Ve škole otců pouště. 
Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1999, s. 83.   
37 O nasledovaní Krista, III., 56, 14-15. 
38 Tamtiež, III., 56,28. 
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7. Srdce Ježišovo, 
     čistota panenských duší... 
 
 Ježiš Kristus je stredobodom celého kresťanského života. Spojenie s ním má prednosť 
pred všetkými ostatnými zväzkami, či už rodinnými, alebo spoločenskými. Preto Ježiš Kristus 
na otázku apoštola Petra, čo dostane za takýto život, odpovedá: „Každý, kto pre moje meno 
opustí domy alebo bratov a sestry, alebo otca a matku, alebo deti, alebo polia, dostane 
stonásobne viac a bude  dedičom, večného života.“ (Mt 19, 29). 
 Preto „už od začiatku boli v Cirkvi muži a ženy, ktorí sa zriekli veľkého dobra 
manželstva, aby nasledovali «Baránka, kamkoľvek ide» (Zjv 14, 4), aby sa starali o veci 
Pánove a usilovali sa mu páčiť a aby išli v ústrety Ženíchovi, ktorý prichádza. Sám Kristus 
pozval niektorých, aby ho nasledovali v tomto spôsobe života, ktorého je on vzorom...“ (KKC 
1618). 
 Pán Ježiš tu neznižuje manželský stav, pretože „oboje - sviatosť manželstva a 
panenstvo pre Božie kráľovstvo - pochádzajú od samého Pána. On im dáva zmysel a udeľuje 
im potrebnú milosť, aby sa  žili v súlade s jeho vôľou.“ (KKC 1620). Avšak panenstvo pre 
nebeské kráľovstvo je mocným znakom prednosti spojenia s Kristom, hovorí ďalej 
Katechizmus Katolíckej  cirkvi (KKC 1619). „Kto to môže pochopiť, nech pochopí“, hovorí 
Ježiš (Mt 19, 12). Mnohí to pochopili, rozhodli sa žiť v panenstve a takto slúžiť Pánovi. 
Mučeníkom dal silu hrdinsky zomrieť. Vyznávačom dal silu hrdinsky žiť. Kajúcnikov prijal 
na milosť. Čistotou a vzorom panien bolo jeho sväté srdce. Toto srdce je korunou a slasťou 
všetkých svätých. Z prameňa všetkých čností, z Božského Ježišovho Srdca, každý čerpal iné 
dokonalosti a všetci spolu nevyčerpali bohatstvá tohto Srdca.  

Z tridsaťročnej vojny sa nám zachovala táto dojímavá legenda: 
 Medzi sestrami kláštora jedna sestra vynikala neobyčajnou krásou. Mala veľmi pekné 
oči. Vypukla vojna. Nepriateľský oddiel vnikol do mesta. Na nešťastie, veliteľ zbadal aj túto 
sestru. Plný vášní povedal predstavenej, že táto sa musí stať jeho ženou. Keď to nebude 
chcieť dobrovoľne, zoberie ju násilím. Predstavená s bolesťou oznámila túto správu sestre. Tá 
sa najprv zľakla, ale po chvíli pokojne povedala: „Myslím, že v kláštore zostanem!“ 
 Pred stanovenou hodinou odišla do prijímacej miestnosti, aby tam počkala na veliteľa. 
Veliteľ sa dostavil presne. Zostal ako skamenelý. Pri stole stála opretá rehoľnica a na tanieri 
mu podáva dve guľôčky - svoje oči, ktoré si pred jeho príchodom vylúpila. Povedala: „Keďže 
sa vám moje oči tak veľmi páčili, tu ich máte. Verím, že mňa necháte v kláštore!“ S hrôzou, 
ale tiež s úctou pozeral veliteľ na krvavé oči a prázdne očné diery zborené krvou. Hlboko 
dojatý týmto hrdinstvom s láskou k čistote, bez slova opustil kláštor. 
 Dojímavá láska k čistote! Je to tak však len v legende? Sú tieto ideály neskutočné? 
 Sv. Agáta, panna a mučenica, ktorá bola umučená v 3. storočí pravdepodobne za čias 
cisára Décia, krátko pred svojou smrťou si kľakla a vrúcnou modlitbou prosila Boha o silu: 
„Pane, moje srdce je slabé ako srdce holubice a baránka. Ty si však sila slabých. Vezmi si ma 
pod svoju ochranu a zachovaj ma čistú a silnú.“ O jej mučení v jej životopise čítame: „Zviera 
na bitúnku nie je také bité, ako bola mučená Agáta...“39 Vzoprela sa vábivým ponukám 
cisárskeho námestníka Quintiniána a po veľkom mučení zomrela 5. februára roku 251. 
 Táto svätá panna a mučenica sa stala vzorom aj pre sv. Luciu. Zbožná matka ju často 
vodievala na hrob tejto sicílskej mučenice. Podľa jej príkladu zasvätila svoje srdce Ježišovi 

                              
39 LIPTOVSKÁ, M.: Celý rok so svätými. Nitra: Spoločnosť Božieho Slova, 1992, s. 105. 
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Kristovi. Mučenícku smrť podstúpila pravdepodobne 13. decembra roku 304. Táto hrdinská 
deva povedala svojmu sudcovi: „Niet moci a násilia, ktoré by ma zviedli k hriechu.“ 40 
 Bruce Marschall napísal román Starý vojak neumiera, v ktorom je hlavnou postavou 
dôstojník Strang Methuen. Nie je to svätec, ale má v sebe niečo vliateho, nadprirodzeného, 
kresťanského. Svoje povolanie chápe ako službu vyššiemu ideálu. Z knihy je poznať, že táto 
životná koncepcia nie je ani výhodná, ani ľahká. Keď tento dôstojník skončí svoje 
rozprávanie, autor povie: „Nuž teda, toto nakoniec ostane z vášho najväčšieho ideálu. Ideály 
sa jednoducho nevyplatia.“ Starý vojak však odpovedá: „Myslíte, že sú kvôli tomu, aby sa 
vyplatili?“ 
 Nie je to teda len teória. Je to otázka celej našej životnej orientácie. Preto „sa mýlia tí, 
čo si myslia, že panenstvo je údelom nevedomých, alebo prostoduchých ľudí bez vášní, bojov 
a skúšok... a majú preň iba posmešný úsmev...“, povedal pápež Pius XII. po blahorečení 
Márie Gorettiovej. (1890-1902)41 „Táto mučeníčka nám pripomína“, povedal pápež Pavol VI. 
(Nettuno, 14. septembra 1969), „že jestvujú hodnoty, ktoré ďaleko prevyšujú všetky ostatné. 
Je to Božia milosť, viera a vernosť viere, čnosť a vernosť čnosti. Čnosť mravnej čistoty 
preniká jasom nielen dušu, ale i telo. Mravná čistota je rovnováha medzi dušou a telom, súlad 
medzi duchom a zmyslami, medzi rozumom a pudom.“42 Prosme celým srdcom Božské 
Ježišovo Srdce, aby sme tomu rozumeli a snažme sa svoju prosbu spojiť s prosbou Cirkvi: 
„Srdce Ježišovo, čistota panenských sŕdc, zmiluj sa a spas teba zvelebujúcich.“ 
  
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
40 Tamtiež, s. 1026. 
41 Nebo nad močiarmi. Rím: SÚSCM, 1986, s. 127. 
42 Tamtiež, s. 5. 
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8. Srdce Ježišovo, 
     očisti môj rozum od márnivých myšlienok... 
 
 Albert Camus vo svojej novele Pliaga života hovorí o človekovi, ktorý väčšinu svojho 
života strávil tým, že počítal fazuľu a prekladal ju z vreca do vreca. 
 Taký nerozumný je život každého, kto zabúda, že Pánom každej chvíle jeho života je 
sám Boh. 
 Už v životopisoch slávnych ľudí sa môžeme dočítať, ako si všetci nesmierne vážili 
čas. Vynikali usilovnosťou, pracovitosťou. Mali jasný cieľ a predstavu o tom, čo chcú v 
živote vykonať a dosiahnuť. Benjamin Franklin (1706-1790), americký diplomat a 
prírodovedec, povedal: „Miluješ svoj život? Potom nemrhaj časom, z časových jednotiek sa 
skladá tvoj život!“ 
 Správne využívanie času ovplyvňuje celú osobnosť človeka. Dôležitú úlohu tu hrá 
pevná vôľa. K tomu sa pripája vzťah k práci, usilovnosť, pracovitosť, disciplinovanosť a 
iniciatívnosť. 
 Božia láska a Božia múdrosť má mnoho spôsobov, ako k nám prehovoriť pre naše 
dobro aj v tomto prípade. Ľudské srdce je naplnené vďačnosťou pri pomyslení, že Boží Syn 
neprišiel z neba prázdny. „Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli 
jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený syn, plný milosti a pravdy.“ (Jn 1, 14). Týmito 
slovami uvádza sv. evanjelista Ján Pána Ježiša na tento svet. 
 Táto Ježišova plnosť, toto jeho bohatstvo, je pre nás. Evanjelista píše o tom ďalej: „Z 
jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou.“ (Jn 1, 16). Prišlo k nám Ježišovo 
Božské Srdce, z ktorého plnosti sme my všetci prijali. Jeho Božské Srdce je plné dobroty a 
láskavosti. Smelo môžeme k nemu pristupovať a s dôverou prosiť, aby očistil náš rozum od 
márnivých a nepotrebných myšlienok. Veď o čo všetko sa staráme v každodennom živote! 
 O uhorskom kráľovi Matejovi sa hovorí43, že v detstve bol bystrým chlapcom. V hre si 
ho deti volili za svojho veliteľa: Nech je Matej naším kráľom! Lenže bol medzi nimi jeden 
starší chlapec, ktorý sa hneval, že si stále vyberajú Mateja, a nie jeho. Preto si raz sadol na 
najvyššiu stoličku, ktorá predstavovala kráľovský trón. Matejovi ukázal miesto nižšie, vedľa. 
Vtedy ho učiteľka napomenula: „Nemysli si, že keď máš popredné miesto, budeš aj veľkým 
človekom! Lebo kto je naozaj veľký, urobí aj miesto, na ktorom stojí, veľkým!“ 
 Mnohí ľudia si myslia: byť veľkým, to znamená byť aspoň vedúcim alebo riaditeľom. 
Čím vyššie postavenie, čím vyššia funkcia, úrad, tým väčší človek. Lenže funkcia a kariéra 
nemajú moc urobiť človeka veľkým. Skutočná cesta k veľkosti vedie cez osobnú ľudskú 
zrelosť a schopnosť rásť v láske. Vernosťou v láske k Bohu a k blížnemu sa človek stáva 
veľkým. Preto i v tomto smere je vždy namieste prosba, ktorú vyslovujeme v pobožnosti k 
Božskému Ježišovmu Srdcu: „Srdce Ježišovo, očisť môj rozum od márnivých myšlienok, 
zmiluj sa a spas teda zvelebujúcich.“ To preto, že len on mohol o sebe povedať: „U čte sa odo 
mňa...“  (Mt 11, 29).  
 Michel Quoist píše, že je veľa starostí, ktoré človeka ničia, hlodajú, stravujú, ticho ale 
neúprosne ničia. Spomína žiarlivosť, hnev a pomstu, pochybnosti, lži, negatívne kritiky, 
zlorečenia, klebety, závisti... Tie zraňujú, a preto na nich nemáme byť hrdí. Treba ich 
definitívne odstrániť, vylúčiť zo života... Jestvujú však aj oprávnené starosti, ktoré sú 
šľachetné. Tu spomína: „Starosť o chlieb, ktorý treba kúpiť, o budúcnosť, ktorú treba 
pripraviť, o výchovu, o spravodlivosť a pokoj, ktorý treba dosiahnuť, o ľudí, ktorých treba 
milovať, o svet, ktorý treba spasiť...!“44 

                              
43 Porov. Legendy o Matejovi. Bratislava: Osveta, 1982. 
44 Porov.  QUOIST, M.: Starosti, ktoré zabíjajú. In: Cesta k úspechu. Rím: SÚSCM, 1980, s. 88.  
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 Je mnoho myšlienok a starostí, malých i veľkých, oprávnených i neoprávnených. Tie 
zlé treba zo života vylúčiť, odstrániť. Tie dobré treba prijať a niesť. Sami to nedokážeme. 
„Zlož svoju starosť na Pána a on ťa zachová...“, hovorí žalmista (Ž 54, 23). Ak nevieme 
bezprostredne a úprimne odovzdať všetky svoje ťažkosti Pánovi, nebudeme môcť dlho 
odporovať a zvíťaziť nad prekážkami.  
 Ježiš Kristus na Kalvárii povedal svojmu Otcovi: „Ot če, do tvojich rúk porúčam 
svojho ducha.“ (Lk 23, 46). Dušu, obťaženú všetkými hriechmi, všetkými utrpeniami, 
všetkými „starosťami“ sveta... Nebeský Otec mu po troch dňoch vrátil život celkom nový, 
oslávený, žiarivý... 
 Buďme aj my ochotní každý večer zomrieť všetkým zlým starostiam a myšlienkam. 
Pokorne odovzdajme všetko do rúk nebeského Otca, aby sme sa každé ráno zobúdzali zbavení 
všetkého nepokoja, otvorení životu, ktorý nás čaká. V tomto odhodlaní je nám Ježišovo Srdce 
silou, aby sme vytrvali. Dáva nám potrebnú dôveru, aby sme nezúfali. Preto musíme byť 
vďační za to, že k tejto zvrchovane kresťanskej práci môžeme nájsť silu a prameň nikdy 
nevysychajúci vo sviatosti lásky a oprieť sa o Ježišovo Srdce, zdroj všetkého potešenia. S 
dôverou preto prosme: „Srdce Ježišovo, očisť môj rozum od márnivých myšlienok, zmiluj sa a 
spas teba zvelebujúcich.“  
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9. Srdce Ježišovo, 
     chráň moje srdce od zlých žiadostí... 
 
 Hovorí sa, že na veľkých bronzových dverách parížskeho chrámu Madelaine možno 
vidieť znázornenie prestúpenia dvoch príbuzných prikázaní, dvoch biblických príkladov, z 
ktorých vidieť aj smutné následky hriešnej žiadostivosti. Jedno krídlo dvier predstavuje 
kráľovnú Jezabel, siahajúcu na Nabotovu vinicu. O prestúpení Božieho prikázania 
„Nepožiadaš majetku svojho blížneho...“ nasleduje ďalšie. Kráľ Achab si zažiadal Nabotovu 
vinicu a z tejto žiadostivosti sa vyvinulo navádzanie ku klamu, falošným svedectvám, 
vraždám a krádeži. (porov. 1 Kr 21, 1-29). Pravdu má preto Tomáš Kempenský, keď napísal: 
„Kedykoľvek si človek niečo nezriadene zažiada, hneď je vo svojom vnútri znepokojený.“45 
 Zlá žiadostivosť je u človeka ako trhlina v hati pri brehu, ktorú ak neopravia, príde 
povodeň a tá svojím prívalom ničí všetko, čo jej príde do cesty. Zlú žiadostivosť možno 
porovnať aj s dierou na lodi. Ak ju nezapchajú, osud lode je spečatený.  
 Nikto z nás však nemôže povedať, že nie je podrobený zlým žiadostiam. Ide ale o to, 
aby sme im nepodľahli, nepovolili, nepadli do hriechu. „Opravdivý pokoj srdca dosiahneme 
vtedy, keď sa vzoprieme náruživostiam, a nie, keď im budeme hovieť.“ 46  
 Starší ruský film Zabiť draka rozpráva o zle, ktoré sa mohlo šíriť len preto, že mu 
nikto nekládol odpor. A stačil len jeden statočný človek, ktorý sa nebál, a hneď sa k nemu 
začali pridávať ostatní. Je len potrebné premôcť strach. 
 Jeden mladý pustovník oznámil svojmu spovedníkovi, že sa trápi nečistými 
myšlienkami a žiadostivosťou. Spovedník mu povedal, že sa za zaňho bude modliť, aby ho 
Pán Boh od pokušenia oslobodil. „To nerob, to nežiadam“, povedal pustovník. „Avšak sa 
modli, aby som zlým žiadostivostiam nepodľahol.“ 
 Herečka Jana Hlaváčová v jednom interview47 povedala: „Neviem si predstaviť, že by 
som niekoho zabila, ale netrúfala by som si povedať: toto by som nikdy nemohla urobiť!“   
 Aj keď je odpoveď trochu nadsadená, predsa nikto z nás nie je taký dobrý, že by nikdy 
neurobil nejaké zlo, že by nepodľahol zlej žiadostivosti. Zlo totiž nerobia len „tí druhí“ . V 
tomto boji treba bojovať až do posledného dychu. Nesmieme sa diviť, keď po tuhom a dlhom 
boji budeme musieť na smrteľnej posteli konštatovať so sv. Bernadetou Soubirousovou, že 
„zdroj samolásky nechce zomrieť“. 
 Henri Ochsenbein, evanjelický kazateľ v Štrausburgu, keď sa mu ktosi zveril, že má 
zlé pokušenia, ktorého sa nevie zbaviť, povedal: „To je práve úvrať, kde Boh na teba čaká. Tu 
ti chce ukázať svoje divy!“ 
 Ide tu o to, aby sme poznali Boha práve v tejto veci a pýtali sa ho, čomu nás chce 
práve týmto pokúšaním poučiť. Skúsme to napraviť úctou k Božskému Srdcu.  
 V prvom zjavení 27. decembra 1673 Ježiš povedal sv. Margite Márii Alacoque: „Moje 
Božské Srdce je rozpálené láskou k ľuďom... A ono sa im zjavuje, aby ich obohatilo svojím 
drahocenným bohatstvom, ktoré ti odhaľujem, a ktoré obsahuje milosti posvätenia a spásy, 
také potrebné, aby ich vytiahlo z priepasti skazy.“48 
 Týmito slovami nám Ježiš chce znovu pripomenúť a zdôrazniť veľkú pravdu, ktorú sv. 
Ján zaznamenal vo svojom evanjeliu takto: „Boh tak miloval svet, že dal svojho 
jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.“ (Jn 3, 16). 
 Túto pravdu nám dokazuje celé Božie zjavenie. Boh miluje človeka a túži po jeho 
časnej i večnej spáse. Veď či vtelenie Božieho Syna a jeho smrť na kríži nie je 

                              
45 KEMPENSKÝ, T.: O nasledovaní Krista. Bratislava: CN, 1989, I., 6, 1. 
46 Tamtiež, I., 6, 7. 
47 MLADÝ SVĚT, 1981, č. 47. 
48 Porov. LADAME, J.: Srdce Ježišovo v súčasnom svete. Trnava: Dobrá kniha, 1994, s. 8.  
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najpresvedčivejšou rečou tejto lásky? „Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za 
svojich priateľov.“ (Jn 15, 13). Preto uctievať Božské Ježišovo Srdce znamená veriť tejto 
láske. V Ježišovom Srdci sa uskutočňuje zmierenie svätého Boha s hriešnym človekom. Skrze 
neho, Ježiša Krista, máme totiž prístup k Otcovi (porov. Ef 2, 14; 18). 
 Verné duše, ktoré vážne pochopia úctu k Božskému Srdcu, nutne dozrievajú vo svojej 
viere a láske a prehlbuje sa v nich svedomitosť v denných povinnostiach. Toto vychováva v 
nich spásnu lásku tak, že im stále viac záleží na tom, aby svojou modlitbou a pokáním, ako 
výrazom lásky, spolupracovali s Ježišom na spáse svojej i celého ľudstva. Preto sa k nemu 
obráťme s dôverou: „Srdce Ježišovo, chráň moje srdce od zlých žiadostí, zmiluj sa a spas teba 
zvelebujúcich.“ 
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10.  Srdce Ježišovo, 
      ochrana môjho života... 
 
 „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a 
rozumnými a zjavil si ich maličkým.“ (Mt 11, 25). 
 Ktoré „veci“ mal na mysli Pán Ježiš, keď povedal tieto slová? Môžeme povedať, že aj 
tajomstvo Božského Ježišovho Srdca patrí medzi ne. Opäť je neznáme a skryté, často ho 
odmietame - v mene rozumu a múdrosti. A príčina? Koncilový teológ K. Rahner povedal: 
„Tam, kde táto úcta bola správne v jej najhlbšom zmysle chápaná, a v poslednej dobe upadla, 
to nie je spôsobené tým, že by prestala byť časová. Tento úpadok už sám je znamením, že 
«vychladla láska», pretože úcta nebola správnym spôsobom podávaná.“49  
 Ježišovo Srdce! Čo vlastne uctievame pod týmto názvom? Snáď hmotné Srdce nášho 
Pána? Tiež - ale nie predovšetkým. 
 Srdce je pre učeného i jednoduchého človeka zrozumiteľným svedectvom, znamením, 
ktoré označuje celý vnútorný život človeka, ale predovšetkým lásku. Ak povieme o niekom: 
Ten človek má dobré srdce! - iste nemáme na mysli, že má priaznivý nález na EKG. Preto 
veľa vyslovíme o človekovi, keď povieme: to je človek dobrého srdca. Jednoducho vieme, že  
ten človek je dobrý. Je to tiež naopak: tento človek nemá srdce. Zlému človekovi pripisujeme 
zlé srdce. Aj v iných vyjadreniach je srdce skratkou celého človeka. Ale medzi všetkými 
vlastnosťami, zahrnutými do tohto slova, vyniká predovšetkým láska.  
 Pozri sa na Srdce...! V Paray-le-Monial sa náš Pán prispôsobil tomuto chápaniu. V 
pamätnom zjavení ukázal sv. Margite nie svoje hmotné, telesné srdce, ktoré v človeku 
rozvádza krv, ale Srdce - symbol. 
 Týmto obrazom vyjadril celý rad neviditeľných skutočností: svoju nekonečnú lásku 
(Srdce v plameňoch), vrchol tejto lásky (kríž), ale aj ľudskú odpoveď na túto lásku (rana v 
srdci) a sám podáva výklad tohto symbolu: „H ľa, Srdce, ktoré tak milovalo ľudí... a miesto 
vďaky dostáva zväčša len nevďačnosť...“. 50  
 Ale jeho srdce je trpezlivé a zhovievavé. 
 Pozrime, aké hrozné by to bolo, keby s nami nakladal ako onen človek v jeho 
podobenstve o neúrodnom figovníku?! 
 Tento figovník bol neplodný, nebol škodlivý ani jedovatý, ako je hriešnik. A predsa 
káže majiteľ vinohradníkovi: Vytni ho! Načo ešte aj zem vyčerpáva? Ale vinohradník 
namieta: Pane, nechaj ho ešte jeden rok. Okopem ho, pohnojím, možno prinesie ovocie. A 
hospodár čakal.  
 Aj Pán Ježiš čakal, čaká. Rok?  
 Koľko čakal na Máriu Magdalénu, Šavla, lotra na kríži, Augustína? „Vystieral som 
ruky celý deň ku vzdorovitému ľudu, čo kráčal cestou nedobrou za svojimi predstavami...“, 
čítame u proroka Izaiáša (Iz 65, 2). Dnes by musel volať: Vystieram ruky k ľudu 
vzdorovitému nie celý deň, nie rok, ale stáročia, ba bezmála už dve tisícročia! Jeho srdce je 
trpezlivé. Nielen trpezlivo čaká, ale sám vyhľadáva hriešnika a vychádza mu v ústrety. Seba 
opisuje vo svojich krásnych podobenstvách i milosrdenstve. Je ako dobrý pastier, ako 
milosrdný Samaritán, ako otec márnotratného syna, ktorý už zďaleka beží synovi v ústrety. Je 
taký milosrdný, že zapojí všetko a všetkých, aby hriešnikovi umožnil návrat. Naozaj Boh tak 
miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna za spásu sveta. (porov. Jn 3, 16). 

Preto sa máme pozerať na Ježišovo Srdce a čítať v ňom najúžasnejšie vyznanie lásky. 
Celý jeho život od vtelenia až po kríž je jedna láska. V tomto Srdci čítame, že Boh nám dal 
všetko, i seba samého. Uisťuje nás, že chce naše šťastie, chce byť ochranou nášho života. 

                              
49 In: Homiletické směrnice. Olomouc: Apoštolská administratura, 1980-81, 5/6. 
50 V zjavení sv. Margite Alacoque v júni 1675. Porov.  Prečo úcta k Ježišovmu Srdcu? (Úvodná kapitola). 
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Ježišovo Srdce, ak ho správne chápeme, je symbolom a výrazom milosrdnej Božej lásky, 
prameňom nového života a svätosti. Pápež Pius XII. to vyjadril slovami proroka Izaiáša: 
„Budete čerpať vodu s radosťou z prameňov spásy.“ (Iz 12, 3). To sú aj hlavné smernice jeho 
veľkej encykliky o Ježišovom Srdci Haurietis aquas (Čerpajte vodu). To je naša nádej, spása, 
náš život. Boh má vždy čas milovať nás! Preto aj my s Cirkvou k nemu voláme: „Srdce 
Ježišovo, ochrana môjho života, zmiluj sa a spas teba zvelebujúcich!“  
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11.  Srdce Ježišovo, 
      nádej v mojej smrti... 
  

Lekár Axel Munthe v Knihe o San Michele napísal: „Nijako sa netreba ponáhľať, 
všetci máme zaistené, že prídeme na koniec cesty.“ 

Kde je však ten koniec? Človeka zanesú na cintorín, uložia do jamy a na hrob postavia 
pomník. Azda v tej jame je koniec života človeka? 

Je dosť málo známe, že český prozaik, dramatik a novinár Karel Čapek (1890-1938) 
bol veriaci. Jeho otec bol ateista z presvedčenia. Pri nejakej príležitosti povedal Karel svojmu 
otcovi: „Po čkaj, ako ti bude, keď po smrti zrazu zistíš, že si furt.“ 

Slovo „cintorín“ (alebo „cmiter“) pochádza z gréckeho slova „koimetéron“, ktoré 
znamená miesto spánku, spálňu. Tak nazývali kresťania prvých storočí miesta, kde ukladali 
svojich zosnulých. Keď matka pochovávala dieťa, niesla ho len do „spálne“. Verila, že raz 
príde deň vzkriesenia a dostane späť svoje dieťa. Tak toto miesto voláme aj my kresťania, 
lebo si uvedomujeme jeho význam. 

Na mnohých cintorínoch je na pomníku obraz, ktorý vyjadruje zapadajúce slnko. Sú 
tam slová, ktoré povedali dvaja emauzskí učeníci Ježišovi: „Zostaň s nami, lebo sa 
zvečerieva...“ (Lk 24, 29). Vyjadrujú to isté, čo aj prosba svätej Cirkvi: „Srdce Ježišovo, 
nádej v mojej smrti, zmiluj sa a spas teba zvelebujúcich.“ 

Ľudia svätého života boli vždy odovzdaní Bohu a presvedčení, že Božské Srdce 
Ježišovo bude ich oporou v hodine smrti... Sv. Terezka z Lisieux zomierala v mladom veku na 
tuberkulózu. Vo chvíli, keď veľmi trpela, jedna zo sestier jej uštipačne povedala: „Počkaj, už 
skoro si po teba príde smrť.“ Terezka však pokojne odpovedala: „Sestrička, nie smrť. Po mňa 
si príde sám Pán Ježiš.“ 

Keď zomierala sv. Gemma Galganiová, spovedník je položil otázku: „Nuž a čo teraz, 
Gemma?“ Hrdinská trpiteľka odpovedala s neobyčajným úsmevom: „Ach, duchovný otče; 
pôjdem k Ježišovi!“ 

Celkom inakšie prežívajú príchod smrti neveriaci ľudia, pretože stoja na slabších 
nohách, ako je viera... Veľký taliansky básnik moderného Talianska, Giacomo Lopardi (1798-
1837), ktorý často vzdychal o smrti vyberanými veršami už od detstva, prvý utekal zdesený 
hrôzou z Neapola postihnutého cholerou. 

Niet divu, že sa tento strach u mnohých ozve volaním, ktoré zaznačil už prorok Izaiáš 
dávno pred Kristom: „Jedzme a pime, veď zajtra umrieme!“ (Iz 22, 13). Pri tom všetkom 
však smrť je vážna chvíľa, ktorá rozhoduje o našej večnosti... Sv. Klementovi z Ancyry matka  
v mladosti často pripomínala: „Syn môj! To, o čo tu ide, je večný život!“ 

Osudnou chvíľou pre každého človeka je smrť, pretože je to prechod z pozemského 
času do večnosti. Vtedy sa uskutočňuje ono definitívne rozhodnutie. Táto chvíľa môže byť 
pre dušu aj chvíľou najväčšej osamelosti, výčitiek svedomia, úzkosti a strachu. Preto je vtedy  
tak veľmi potrebná prítomnosť Kristovho milosrdného a láskavého Srdca. Ježiš túto 
prítomnosť sľubuje všetkým ctiteľom svojej lásky: „Stanem sa im bezpečným útočišťom v 
živote, a najmä v hodine smrti.“ (Jedno z Dvanástich prisľúbení Ježišovho Srdca). 

Kardinál Jozef Höffner (1906-1987), bývalý kolínsky arcibiskup, raz napísal: 
„Prijímajte smrť v kresťanskej nádeji! Neskrývajte sa pred ňou! Získať správny postoj k 
umieraniu - to je trvalá úloha kresťanov. Starý zomrieť musí, mladý môže.“ 

Každý z nás má v živote šancu zariadiť si, aký bude jeho život po smrti. Či bude 
„navždy s Pánom“ (1 Sol 4, 17), alebo navždy vo večnom zatratení. Pán Ježiš nás o tom jasne 
uisťuje: „Tí, čo robili dobre, budú vzkriesení pre život a tí, čo páchali zlo, budú vzkriesení na 
odsúdenie.“ (Jn 5, 29). 
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V tomto zmysle s vierou hovoríme, že Boh je našou nádejou. On je nielen našou 
oporou, pomocníkom, ktorý nám za dobrý život sľubuje večnú spásu, ale sám bude aj našou 
odmenou, našou najväčšou radosťou v nebi. Veď najväčšia odmena a radosť oslávených v 
nebi je, že „budú hľadieť na jeho tvár“. (Zjv 22, 4). 

Božské Srdce Ježišovo je teda predmetom našej nádeje aj v hodine smrti. Úctu k nemu 
odporúča pápež Pius XII. vo svojej encyklike Haurietis aquas (Čerpajte vodu) zo dňa 15. 
mája 1956, pretože plne zodpovedá charakteru kresťanskej viery, ktorá je náboženstvom 
lásky. Kto túži po tomto Ježišovom Srdci, túži po Bohu. Je to Srdce plné dobroty a láskavosti, 
Srdce trpezlivé a veľmi milosrdné, a preto je našou oporou, naším pomocníkom v úsilí 
dosiahnuť večnú spásu. Tak v tom povzbudzuje sv. Ján: „Blahoslavení sú mŕtvi, ktorí 
umierajú v Pánovi, už odteraz“. (Zjv 14, 13). Preto s plnou dôverou volajme: „Srdce 
Ježišovo, nádej v mojej smrti, zmiluj sa a spas teba zvelebujúcich.“ 
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12.  Srdce Ježišovo, 
      moja útecha na tvojom súde... 
       
 

Babička ide s vnúčaťom na prechádzku. Chlapec podskakuje, nedáva pozor. Babička 
ho napomína: „Dávaj pozor, neutekaj, spadneš!“ Sotva to povie, chlapec už leží na zemi a z 
úst mu tečie krv. „Vidíš, Pán Boh ťa potrestal, pretože si neposlúchol!“ 

Mnohí ľudia majú podobnú predstavu o Božom súde: Boh je prísny Sudca ľudských 
skutkov. Akonáhle sa človek previní, už je tu Boží trest. Boh neustále zasahuje do ľudského 
života a do dejín. Nešťastia v osobnom živote, katastrofy v prírode, vojny a epidémie nám 
stále pripomínajú, že Boh „pracuje“, že ako prísny učiteľ v minulosti vie, načo má palicu.  

Nie je potrebné dokazovať, že takáto predstava permanentného Božieho súdu v zmysle 
vymýšľania stále rafinovanejších trestov na ľudských vinníkov odporuje predstave o Bohu, 
ktorý chce svet nie súdiť, ale zachrániť, a preto poslal na svet svojho Syna. Tak o tom napísal 
sv. Ján: „Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil.“ 
(Jn 3, 17). 

Teda „Boh tak miloval svet...“ (Jn 3, 16). „Svet“ je podľa sv. Jána stelesnením zla, 
topiaci sa v tme hriechu a naplnený nenávisťou voči tomu, kto prináša Božie zjavenie (porov. 
Jn 15, 18; 17, 14; 25). Práve tento zlu prepadlý svet sa Boh rozhodol zachrániť pred záhubou 
vyslaním svojho Syna, aby svojím kázaním a obetou na kríži založil na zemi Božie 
kráľovstvo s jeho najväčším darom - večným životom. Pre svet je to jedinečná možnosť 
záchrany. Kto v neho uverí, nebude odsúdený, ale bude mať večný život (porov. Jn 3, 18; 5, 
24).  

Boží Syn ako „Spasiteľ sveta“ (Jn 4, 42) je takto Sudcom sveta. Lenže konečnému 
účtovaniu bude predchádzať súd tu v prítomnom svete, kde bude každý sudcom sám sebe. 
Tým sudcom je viera, rozhodnutie uveriť alebo neuveriť „v meno Jednorodeného Božieho 
Syna“. (Jn 3, 18). Ide tu o plnú vieru, nielen o vyznanie úcty, ale o uznanie životom, o vieru, 
ktorá pôsobí láskou. Neveriaci, ktorý neuveril v Božieho Syna, sa už sám odsúdil (porov. Jn 
12, 47 a nasl.). Neveriaci neuznáva Ježiša Krista ako Božieho Syna, popiera jeho poslanie byť 
Kráľom Božieho kráľovstva a Spasiteľom sveta. Keďže ho odmieta prijať, odmieta záchranné 
lano, ktoré ho môže vytiahnuť z priepasti záhuby. Ostáva v tejto priepasti a konečný súd na 
konci sveta na jeho súde už nič nezmení. Kto si vyvolil Ježiša, má večný život, kto ho 
zamietol, má večnú záhubu. Prijatie evanjelia, Božieho slova, ktoré hlása Cirkev, alebo jeho 
odmietnutie, sa stáva znamením budúceho osudu ľudí: „Kto mnou pohŕda a neprijíma moje 
slová, má svojho sudcu: slovo, ktoré som hovoril, bude ho súdiť v posledný deň.“ (Jn Jn 12, 
18). 

Konečný Boží súd teda zúčtuje všetko „má dať“ a „dal“ v knihe života ľudí. 
Vyrovná, čo ľudská spravodlivosť nestačila vyrovnať: dobro odmení, zlo potrestá. 

Istý učiteľ hovoril svojim žiakom nasledujúci príbeh: 
Dvaja z jeho bývalých spolužiakov sa stretli po niekoľkých rokoch. Prvý, pozerajúc sa 

na spolužiaka, pýta sa ho: 
„Prečo si taký smutný?“ 
„Mám sľúbenú dobrú prácu v zahraničnom obchode.“ 
„Tak ju ber!“ 
„Rád by som, ale nemôžem, pretože žiadajú dobrú znalosť anglického jazyka, a ja - 

ako dobre vieš - som sa veľmi neučil. Dostatočné známky som často dostával len vďaka 
opisovaniu, pretože inak by som bol prepadol.“ 
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Tak je to v každodennom živote. Tam sa často „fušovať“, opisovať dá... Ale ako to s 
nami bude na Kristovom súde? 

Slávny taliansky básnik A. Dante bol z politických dôvodov vyhnaný zo svojej vlasti. 
Zomrel vo vyhnanstve v Ravene. Sotva zavrel oči, otvorili sa oči jeho rodákov vo Florencii a 
chceli básnika pochovať so slávou vo svojom meste. Obyvatelia Raveny však mŕtvolu 
nevydali. „Nestáli ste oňho zaživa, nedostanete ho ani po smrti“, povedali. 

Ak nestojíme o Boha v živote, nedostane sa nám ho ani po smrti. „Odíďte odo mňa...“ 
(Mt 25, 41). „Najprv si ho opustil, potom si ho stratil“, hovorí sv. Augustín. 

Ako to bude s nami? Prijali sme Ježiša do svojho života ako svojho Záchrancu? Ježiša 
a s ním večný život, alebo zlo a s ním večnú záhubu? Aby sme dostali „dobrú odpoveď na 
prísnom Kristovom súde“ (z liturgie sv. Jána Zlatoústeho), prosme Ježiša Krista, ktorý nám 
odkryl bohatstvá svojho Srdca, ktoré milovalo až do krajnosti (porov. Jn 13, 1), až do 
sebaobety: Srdce Ježišovo, moja útecha na tvojom súde, zmiluj sa a spas teba zvelebujúcich. 
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13.  Ó, najsvätejšie Srdce Ježišovo, 
      zmiluj sa a spas teba zvelebujúcich 
 
 Úcta k Božskému Ježišovmu Srdcu je oslavou Božej lásky. V Kristovom Srdci sa Boh 
najbližšie a najľudskejšie zjavuje ako Láska. Toto tajomstvo Božej lásky „je v tom, že nie my 
sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše 
hriechy“ (1 Jn 4, 10). 
 Už v Starom zákone čítame, ako Boh nesmierne miloval človeka a prejavoval mu 
svoju nekonečnú lásku, dobrotu a milosrdenstvo. „Lebo všetko, čo je, miluješ...“, čítame v 
Knihe Múdrosti (11, 24).Vrcholom tejto Božej lásky a milosrdenstva je skutočnosť, že Boh 
Otec nám poslal svojho jednorodeného Syna (porov. 1 Jn 4, 9), aby nezahynul nik, kto v neho 
verí, ale aby mal večný život (porov. Jn 3, 16). Teda nebeský Otec, ktorého „milosrdenstvo je 
večné“ (Ž 135, 1), dal nám to, čo mal najdrahšie: svojho jednorodeného Syna. A dal nám ho 
nie „pre spravodlivé skutky, ktoré sme vykonali, ale zo svojho milosrdenstva“ (Tít 3, 5). 
 Boží Syn je odblesk nebeského Otca, preto sa v ňom odzrkadľujú všetky Božie 
vlastnosti - a teda aj Božia láska a milosrdenstvo. Svoju lásku k nám Boží Syn dokázal, keď 
za nás trpel a zomrel na kríži. On sám o tom povedal: „Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto 
položí svoj život za svojich priateľov.“ (Jn 15, 13). Práve v tejto obeti na kríži aj „my, čo sme 
uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám“. (1 Jn 4, 16). Táto spásna Božia láska sa stále 
vznáša nad horizontom ľudských dejín v znaku Srdca otvoreného vojakovou kopijou (Jn 19, 
34). 
 Ježišovo Božské Srdce bolo takto plné lásky k ľuďom, čo vidieť z jeho obeti na kríži. 
Preto sa stalo symbolom nekonečnej lásky k celému ľudskému pokoleniu. Keď teda 
uctievame jeho Srdce, obdivujeme jeho bezhraničnú lásku, ktorá sa prejavovala počas jeho 
pozemského života, keď požehnával deti, uzdravoval chorých, pomáhal biednym, miloval 
hriešnikov. Z kríža odpustil svojim vrahom. Teda cez toto Kristovo Srdce prichádza k nám 
vykupiteľská láska k hriešnemu pokoleniu. 
 Kristovo Božské Srdce sa takto stalo symbolom Božej lásky. Nepozná rozdiely medzi 
ľuďmi, pretože volá: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás 
posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a 
nájdete odpočinok pre svoju dušu.“ (Mt 11, 28-29). Chcel tým povedať, že napriek všetkým 
životným bolestiam a trápeniam nájdeme uňho pokoj a odpočinok pre svoje duše. 
 Keď sa Ježiš zjavil sv. Margite Alacoque, ukázal jej svoje srdce, z ktorého šľahali 
plamene lásky a povedal: „H ľa srdce, ktoré tak milovalo ľudí, že nič nešetrilo až do 
vyčerpania, aby im mohlo prejaviť svoju lásku...“ (Tretie zjavenie - jún 1675).  
 Pre ctiteľov Božského Srdca sľubuje Spasiteľ veľa milostí. Tak to oznámil sv. Margite 
v roku 1686, kde hovoril o dvanástich prisľúbeniach, ktoré sú prejavom nekonečnej Božej 
lásky a milosrdenstva. 
 Sv. František Saleský (1567-1622) často hovorieval: „Keby som vedel, že mám v srdci 
žilku, ktorá nepatrí Bohu, hneď by som ju vytrhol.“ 
 Tento svätec dobre pochopil, že jeho srdce má celé patriť Bohu pre jeho dobrotu a 
lásku, ktorú má k nám tým, že nás povolal do života a spoločenstva s ním, a ktoré nám 
dokázal, keď nám poslal Vykupiteľa - svojho Syna. 
 „V ten deň, keď nebudete horieť láskou, mnohí budú zomierať od chladu“, hovorí 
François Mauriac. Preto zahorme novým ohňom k Ježišovi a uctievajme si jeho Božské Srdce. 
Zasväťme  jeho Srdcu naše rodiny i celý svet, a to nielen na jeho sviatok, nielen v mesiaci jún, 
mesiaci jemu zasvätenom, ale po celý život. Takto si zaslúžime prisľúbenia, ktoré Božský 
Spasiteľ prisľúbil všetkým, ktorí si budú uctievať jeho Najsvätejšie Srdce: Prijmú všetky 
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milosti potrebné ich stavu. Budú potešení vo všetkých trápeniach. Bohatstvo požehnania 
zahrnie ich podujatia. Horlivé duše sa pozdvihnú k vysokej dokonalosti. Srdce Ježišovo im 
bude bezpečným útočiskom po celý život, zvlášť v hodine smrti. 
 Sv. Augustín, veľký cirkevný učiteľ (354-430), žil v dostatku, v pohodlí, zahrnutý 
všetkými darmi a schopnosťami ducha. Ale vrhal sa do víru rozkoší a žil k zármutku svojej 
matky Moniky. Lenže Božia milosť si pomaly kliesnila cestu do jeho vnútra. Modlitby jeho 
matky a dojímavé kázanie sv. Ambróza ho priviedli k obráteniu. A potom napísal svoje 
pamätné Vyznania (Confessiones), ktoré začal oným večne pravdivým výkrikom po svetle a 
láske: „Stvoril si nás Bože pre seba, a nepokojné je naše srdce, kým nespočinie v tebe.“ 
(Vyznania, I., 1). 
 Všetky prednosti a zábavy sveta majú v sebe znaky pominuteľnosti a nikdy nemôžu 
plne upokojiť dušu človeka, túžiacu po večnom, nepominuteľnom. Jedine Boh a jeho pravdy 
upokoja a blahom naplňujú ľudské vnútro. A ak chceme, aby sa v nás usídlilo pravé šťastie, 
musíme sa prichýliť k Božskému Ježišovmu Srdcu, ktoré nás všetkých objíma svojou láskou. 
Kto hľadá šťastie mimo neho, blúdi ako sv. Augustín vo svojej mladosti.   
 Pred niekoľkými rokmi na Bratislavskej lýre mala vystúpenie Mirele Mathieau, známa 
francúzska šansoniérka. Keď sa pred vystúpením pripravovala, snímali ju kamery. Trikrát sa 
prežehnala, sklopila oči, chvíľu bola sústredená a potom vyšla pred obecenstvo. Spievala 
nádherne. 
 Môžeme povedať, že by bola spievala pekne, aj keby sa neprežehnala. Ale ona pred 
vystúpením usmernila svoje srdce na Boha. Vieme, že aj ten najlepší televízor je bez antény 
zbytočný. Ak má mať obraz, musí mať anténu nasmerovanú na vysielač.  
 To isté sa deje aj v ľudskom živote. Ak chceme mať niekoho blízko, nasmerujme k 
nemu svoje srdce.   
 Preto s najväčšou úctou a dôverou nasmerujme svoje srdce k Božskému Ježišovmu 
Srdcu a volajme: „Ó, najsvätejšie Srdce Ježišovo, zmiluj sa a spas teba zvelebujúcich.“ 
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O b s a h 

 

Úvod 

 

1. Ježišu, Syn Boha živého,  

      ktorý si odkryl bohatstvá svojho najsvätejšieho Srdca... 

2. Srdce Ježišovo, krása najjasnejšia... 

3. Srdce Ježišovo, sila nepremožiteľná... 

4. Srdce Ježišovo, láska nevýslovná... 

5. Srdce Ježišovo, radosť môjho srdca... 

6. Srdce Ježišovo, pomoc utrápených... 

7. Srdce Ježišovo, čistota panenských duší... 

8. Srdce Ježišovo, očisti môj rozum od márnivých myšlienok.. 

9. Srdce Ježišovo, chráň moje srdce od zlých žiadostí... 

10. Srdce Ježišovo, ochrana môjho života... 

11. Srdce Ježišovo, nádej v mojej smrti... 

12. Srdce Ježišovo, moja útecha na tvojom súde... 

13. Ó, najsvätejšie Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami 
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