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Predslov

Poznám mnoho ľudí, najmä mladých, ktorí dennodenne 
vkladajú svoje modlitby k Bohu do rúk Pátra Pia a odo-
vzdávajú ich Pánovi spoločne s ním. Pátra Pia pritom stále 
považujú za svojho „ocka“, a to aj napriek tomu, že ho už 
niekoľko rokov oficiálne voláme „svätý Pio z Pietrelciny“. 
Tieto osoby, ktoré sú veľmi početné, a to nielen v Taliansku, 
ale aj v iných častiach sveta, sa obracajú na stigmatizované-
ho svätca z Gargana v tých najvšednejších chvíľach a kon-
textoch svojho každodenného života, preukazujúc mu svoju 
oddanosť tými najrozmanitejšími spôsobmi: tým, že nosia 
v peňaženke jeho obrázok, ktorý ukážu každému, kto sa ich 
spýta na ich vieru, umiestnia si jeho fotografiu na svojom 
pracovisku, takže dnes ju môžete bežne vidieť v talianskych 
obchodoch či dokonca na mýtnych termináloch na diaľ-
niciach, alebo si čítajú úryvky z jeho výnimočných listov, 
ktoré boli zozbierané a vydané v podobe štvorzväzkovej 
zbierky jeho korešpondencie. Tieto listy vskutku predsta-
vujú bohaté, nateraz ešte nie celkom preskúmané nálezisko 
pokladov kresťanskej spirituality, prejavujúcej hlbokú lás-
ku k pokornému a jednoduchému človečenstvu, osobitne 
takému, ktoré deň čo deň v tichosti pracuje a trpí, a tak 
umožňuje postupné odvíjanie sa histórie sveta dejín spásy. 
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Listy Pátra Pia sa prihovárajú priamo srdciam tých, ktorí 
ich čítajú, hovoriac im o Bohu. Ide o korešpondenciu ad-
resovanú mužom a ženám, ktorých celé desaťročia stretával 
a trpezlivo počúval vo svojej spovednici, mužom a ženám, 
ktorí si – tak ako aj my – uvedomovali svoju biedu a ne-
vedeli sa nabažiť pohľadu na tvár Ježiša Krista, ktorý nám 
prisľúbil, že bude s nami každý deň a po všetky dni až do 
skončenia sveta (porov. Mt 28, 20), a tento svoj prísľub plní 
aj dnes. Týmto mužom a ženám písal Páter Pio množstvo 
listov, popretkávaných nevídanými obrazmi a metaforami, 
ktoré čerpal z najvšednejšej každodennosti ľudského života, 
ale aj z diania v prírode, pohľadov na okolitú krajinu, tep-
la rodinných a priateľských vzťahov, jedným slovom, z nití 
tvoriacich typicky taliansku „tkaninu človečenstva“, v kto-
rej pulzuje triezva prirodzenosť a úprimná nábožnosť. 

Naplnený istotou, že Ježiš aj počas nasledujúceho roka 
dodrží svoj prísľub, že „bude s nami“ po všetky dni, som 
dospel k záveru, že prostredníctvom zbierky myšlienok na 
každý deň vybraných z listov Pátra Pia sa toto Ježišovo za-
sľúbenie stane ešte hmatateľnejším. Myslím si, že nebudem 
príliš trúfalý, ak poviem, že myšlienky Pátra Pia na každý 
deň sú myšlienkami dňa, ktorými sa na nás obracia sám Je-
žiš, jediná osoba na svete, ktorá nás dokonale miluje a uzdra-
vuje. Obaja totiž boli prebodnutí „klincami ľudských dejín“ 
a poznačení stigmami. Ježiš doslovne, Páter Pio symbolicky 
– mocou milosti, no v oboch prípadoch sa to stalo celkom 
hmatateľne, fyzicky. „Klince ľudských dejín“ sú v skutoč-
nosti dychom, ktorým vanie na človeka Duch Svätý. On nás 
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dennodenne pobáda k obráteniu, pričom v nás dáva čoraz 
zreteľnejšie vystupovať obdivuhodným rysom Kristovej po-
doby. Vďaka tomuto trojičnému rytmu plynutia času skôr 
či neskôr nastane v živote každého človeka „milostivý čas“, 
okamih, keď dostane šancu na obrátenie. 

V tomto zmysle môžem povedať, že chvíľa obrátenia 
nadišla aj pre mňa, v čase, keď som o Pátrovi Piovi nevedel 
prakticky nič, a to aj napriek tom, že som už bol členom tej 
istej rehole, ako bol on. Registroval som, že takáto osoba 
existovala, a to bolo asi tak všetko. Môj objav tohto svät-
ca sa začal pred desiatimi rokmi v nemeckom Frankfurte, 
kde som študoval na jezuitskej vysokej škole Sankt Georgen 
Hochschule a býval pri známej a impozantnej mariánskej 
svätyni Liebefrauen, ktorú spravovali kapucíni. Na nemec-
kej pôde som sa nachádzal už dlhší čas. Dodnes si pres-
ne pamätám to mrazivé jarné ráno roku 1999, keď ma náš 
mladý guardián, brat Paulus Terwitte požiadal, aby som si 
pripravil dve prednášky o Pátrovi Piovi. Mali byť prezento-
vané pri príležitosti jeho nastávajúceho blahorečenia, ktoré 
sa malo odohrať o krátky čas nato – 2. mája v Ríme. Spýtal 
som sa ho, prečo práve ja. Odpovedal mi: „Nuž, ani nie 
tak preto, lebo si kapucín, ale preto, lebo si Talian tak ako 
Páter Pio.“ Moja otázka nebola v skutočnosti motivovaná 
skutočnosťou, že som mal rozprávať po nemecky v chráme, 
kde každú sobotu prednášali najlepší nemeckí katolícki i lu-
teránski teológovia, čo je tradícia, ktorá trvá dodnes, ale 
úprimnými rozpakmi plynúcimi z toho, že – ako som už 
povedal – o Pátrovi Piovi som nevedel v podstate nič. 
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Túto výzvu som však prijal, čo ma viedlo k usilovnému 
štúdiu prameňov – listov Pátra Pia, ktorých úryvky sú pub-
likované v tejto knihe. Mal som pritom pocit, akoby som 
narazil na výdatné ložisko v nepreskúmanej zlatej bani, bo-
hatej nielen na teologickú náuku, ale aj na duchovné podne-
ty a hlboké vhľady do duchovného života, ktoré umožňujú 
žiť teraz a tu spolu s Ježišovým srdcom a podľa neho, čerpa-
júc z neho veľkú útechu. A naozaj, prostredníctvom svojich 
myšlienok nám Páter Pio ponúka nesmierne cenné a účinné 
rady, ako dnes možno veriť v Boha, dúfať v neho uprostred 
súžení, milovať blížnych a veľkodušne im odpúšťať, radujúc 
sa za každých okolností nášho života. Pulzuje v nich ener-
gickosť kapucínskeho rehoľníka, ktorého prvoradým cieľom 
je pomáhať ľuďom zosilnieť v kresťanskom živote, ktorý 
Páter Pio považoval za ponuku skutočného šťastia a plné-
ho rozvinutia nášho ľudského potenciálu. Tieto myšlienky 
mapujú aj celú jeho pastoračnú skúsenosť, ktorá postupne 
dozrievala v priebehu jeho zasväteného františkánskeho ži-
vota, počas ktorého sprevádzal množstvo duší po cestách 
Ducha. S niektorými z nich sa stretol len jediný raz, iné 
sa poslušne zverili do jeho rúk prostredníctvom procesu, 
ktorý dnes nazývame duchovné sprevádzanie. Myšlienky 
obsiahnuté v jeho listoch sú adresované všetkým: laikom, 
kňazom, rehoľníkom, ateistom, mladým ľuďom... Spome-
dzi všetkých objavov, ktoré som urobil na ceste spoznávania 
Pátra Pia, bola najfascinujúcejšou skutočnosť, že pred mo-
jím duchovným zrakom sa ukázal ako neuveriteľne mladý 
a aktuálny. Veľmi názorne som si to uvedomil vtedy, keď 
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som o niečo neskôr osobne navštívil miesta, kde žil – Gar-
gano (Foggia) a Pietrelcinu (Benvento), kde som v miest-
nych kapucínskych kláštoroch videl fotografie, na ktorých 
bol zachytený ako mladý rehoľník s veľkými priezračnými, 
láskavými očami. 

Páter Pio zostal navždy mladý, čo si uvedomíme pri čí-
taní týchto jeho myšlienok na každý deň. Ak v ňom vytr-
váme, na konci roka budeme mladší než na jeho začiatku. 
Je to zázrak, ktorý sa deje každému, kto prežíva plynutie 
času a beh dní skutočne kresťanským spôsobom. Zisťujeme 
totiž, že aj keď „náš vonkajší človek chradne, náš vnútorný 
sa zo dňa na deň obnovuje“ (2 Kor 4, 16). Je to tajomstvo, 
ktoré Páter Pio nazýval „tajomstvom kráľa“ (porov. Tob 12, 
7). Je to mystérium, ktoré je nielen pre františkána, ale pre 
každého kresťana identické s konkrétnou osobou: Ježišom.

Gianluigi Pasquale OFM Cap.
Benátky 23. septembra 2007, sviatok svätého Pia z Pietrelciny
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Pramene a výber textov

Celá táto antológia je výberom z textov obsiahnutých 
v Korešpondencii svätého Pia z Pietrelciny, ktoré predsta-
vujú podstatnú časť jeho písomnej pozostalosti. Koreš-
pondenčná komunikácia Pátra Pia má veľmi širokú škálu 
podôb siahajúcu od povzbudzovania po duchovné sprevá-
dzanie duší, od homiletiky po biblickú exegézu, od úvah 
o ľudskom živote a dejinných udalostiach až po osobné 
vyznania týkajúce sa jeho vnútorných hnutí a najhlbších 
duchovných pocitov. Vzhľadom na túto šírku záberu som 
pri výbere textov uprednostňoval úvahy univerzálnejšieho 
dosahu, teda také, ktoré nie sú striktne späté so špecifický-
mi situáciami adresátov, prípadne ak aj predstavujú reak-
ciu na požiadavky konkrétnej situácie, môžu byť rozšírené 
na rozličné kategórie a životné podmienky potenciálnych 
čitateľov tejto zbierky a priniesť im úžitok v ich konkrét-
nej situácii. 

Z toho vyplýva, že hoci sa svätec z Pietrelciny často pri-
hováral svojim duchovným dcéram, používajúc pritom vý-
razy ako „dcéra moja, náš Pán ťa miluje nežnou láskou [...]“ 
alebo „dcéra moja, vedz, že láska sa skladá z troch častí [...]“, 
prípadne „moja najdrahšia dcéra, ži v pokoji [...]“. Čitateľ si 
môže oprávnene predstaviť, že tieto slová sú adresované duši 
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každého človeka, predovšetkým však jemu samému ako po-
sila a povzbudenie na dlhej ceste ku kresťanskej dokonalosti. 

Texty boli starostlivo vybrané zo širokej tematickej šká-
ly duchovne najintenzívnejších listov Pátra Pia a vhodne 
priradené k jednotlivým dňom roka, pričom som sa v rámci 
možností usiloval čo najlepšie zladiť ich usporiadanie s ryt-
mom slávení liturgického roka. Aby som to v čo najväčšej 
miere dosiahol, priamo som priradil príslušné texty k ne-
pohyblivým sviatkom liturgického roka (Vianoce, Zjavenie 
Pána, Nanebovzatie Panny Márie, Nepoškvrnené počatie), 
ako aj k niektorým sviatkom a liturgickým spomienkam 
na svätých (svätého Petra a Pavla, svätého Františka, svätú 
Teréziu a pod.), zatiaľ čo v prípade pohyblivých sviatkov 
som sa pridržiaval liturgického kalendára na rok 2008, a to 
najmä v súvislosti so „silným“ obdobím: Pôst – Veľká noc 
– Turíce. Tu som, okrem iného, zvýraznil význam Veľkého 
piatka tým, že som k nemu priradil texty obsahujúce úva-
hy o Ježišovom umučení a smrti, no zároveň s tým som sa 
usiloval vziať do úvahy skutočnosť, že pôstne a veľkonoč-
né obdobia v priebehu rokov „oscilujú“, čo ma podnieti-
lo k tomu, aby som čitateľom ponúkol súbor príslušných 
úvah, ktoré nebudú viazané na žiadnu rigidnú schému, ale 
obopnú veľkonočné tajomstvo ako celok, čím sa stanú pou- 
žiteľnými v priebehu každého roka. Každý kresťan by mal 
totiž vedieť, že udalosti Ježišovho umučenia, smrti a zmŕt-
vychvstania predstavujú jeden jediný nerozlučný celok. 

Pokiaľ ide o ďalšie dni a obdobia roka, v niektorých prí-
padoch som bral do úvahy dátumy, keď sa odohrali dôležité 
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míľniky duchovnej skúsenosti Pátra Pia, ako napríklad ob-
javenie sa prvých príznakov mystického prebodnutia srdca, 
ku ktorému prišlo 8. septembra 1911, a najmä jeho stigma-
tizácia, ktorá sa odohrala 20. septembra 1918. K tomuto 
dátumu som priradil úryvok z listu napísaného 22. októbra 
1918 a adresovaného otcovi Benedettovi da San Marco in 
Lamis, v ktorom Páter Pio opisuje svoju skúsenosť so zís-
kaním stigiem. Častejšie som sa však usiloval o to, aby ka-
lendárne dni v schéme čítaní z listov Pátra Pia zodpovedali 
dátumom napísania listov. 

V mnohých prípadoch som bral do úvahy aj sezónne 
podmienky s cieľom umožniť čitateľom, aby čo najhlbšie 
precítili a čo najefektívnejšie aplikovali povzbudenia, rady 
a úvahy Pátra Pia. Ako príklady môžem uviesť úvahy o vnú-
tornom „chlade“ a očakávaní jari milosti, ktoré som zara-
dil do obdobia zimy, „slnečné“ prirovnania a povzbudenia 
do boja proti duchovnej malátnosti, predložené na letné 
obdobie, povzbudenia k praktizovaniu duchovného čítania 
zaradené do obdobia jesene či úvahu o jeseni ducha, kto-
rú som priradil k dátumu 1. október. Ide len o zopár prí-
kladov spomedzi veľkého množstva priradení tohto typu, 
ktoré oslovia každého čitateľa trochu inak, v závislosti od 
jeho vlastného duchovného rozpoloženia a vnútornej vní-
mavosti. 

V niektorých častiach textu čitateľ nájde obšírnejšie úva-
hy na určitú tému, ktoré sú rozdelené do dvoch, troch či 
dokonca až štyroch za sebou nasledujúcich dní. Toto čle-
nenie je urobené takým spôsobom, že jednotlivé dni pred-
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stavujú ucelené, v zásade nezávislé, no zároveň vzájomne 
zreťazené úryvky. Tak je to napríklad v prípade série textov 
o „zásadách zbožného života“, vybratých z listu napísaného 
15. novembra 1917 a adresovaného Antoinette Vonovej, 
ktorá pripadá na dni od 2. do 5. januára. 

Zámerne a veľmi starostlivo boli vybrané aj texty pripa-
dajúce na začiatok a koniec roka, ktoré predstavujú dôležitú 
ouvertúru a zakľúčenie knihy: rok s Pátrom Piom sa začína 
povzbudením vydať sa na cestu, za ktorým nasleduje séria 
textov o kresťanských čnostiach ako základe kresťanského 
života a končí sa dôrazným duchovným testamentom, kto-
rý nás učí postoju vďačnosti zameraného na Boha, vďačnos-
ti za mnohotvárnu, prekypujúcu mieru milosti, sprevádza-
júcu celý náš pozemský život. 

Za každým textom nasleduje označenie príslušného listu 
dátumom jeho napísania, menom adresáta a umiestnením 
v oficiálnom vydaní korešpondencie Pátra Pia, ktorá bola 
medzi rokmi 1973 – 1984 postupne publikovaná v štyroch 
zväzkoch. Zakaždým sa uvádza číslo zväzku, za ktorým na-
sleduje číslo strany.

Kompletný bibliografický údaj zbierky korešpondencie 
Pátra Pia je takýto: Padre Pio da Pietrelcina, Epistolario, 
a cura di Melchiorre da Pobladura e Alessandro da Ripa-
bottoni, Edizioni Padre Pio da Pietrelcina, Convento Santa 
Maria delle Grazie, San Giovanni Rotondo (FG) 1973 – 
1984, 4 voll. (Páter Pio z Pietrelciny, Korešpondencia, zo-
stavili Melchiorre da Pobladura a Alessandro da Ripabotto-
ni, publikované vo vydavateľstve Padre Pio da Pietrelcina, 
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Convento Santa Maria delle Grazie, San Giovanni Rotondo 
(FG) v rokoch 1973 – 1984, edícia pozostáva zo štyroch 
zväzkov): 

Korešpondencia s duchovnými sprievodcami z rokov 1910 – 
1922, rok vydania 1973, 1 387 strán. 

Korešpondencia so šľachtičnou Raffaelinou Ceraseovou z rokov 
1914 – 1915, rok vydania 1975, 583 strán.

Korešpondencia s duchovnými dcérami z rokov 1915 – 1923, 
rok vydania 1977, 1 173 strán.

Korešpondencia s rozličnými kategóriami osôb, rok vydania 
1984, 1 039 strán. 



Január
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1. január

Dôrazne vám odporúčam, aby ste si upokojili svoje úbohé 
srdcia: usilujte sa, aby boli zo dňa na deň vďačnejšie nášmu 
Učiteľovi, a konajte tak, aby bol nastávajúci rok úrodnejší 
na dobré skutky než ten predošlý, pretože v tej miere, ako 
roky plynú a približuje sa večnosť, treba rozhojniť svoju 
odvahu a povzniesť ducha k Bohu, slúžiac mu s rastúcim 
odhodlaním vo všetkom, k čomu nás zaväzuje naše kres-
ťanské povolanie. Iba toto môže prebudiť našu vďačnosť 
voči Bohu. Môže nám to pomôcť uniknúť z osídel sveta, 
ktorý nepatrí Bohu, a z nástrah, ktoré nám kladú ostatní 
naši nepriatelia. Len takto sa môžeme bezpečne doplaviť do 
prístavu spásy. 

Bojujme teda s terajšími skúškami, ktoré na nás zosiela 
Božia prozreteľnosť, a nestrácajme pritom odvahu, nekle-
sajme na mysli. Bojujme boj silných, aby sme si zaslúžili 
odmenu, ktorú má Boh pripravenú pre silné duše. Len si 
spomeňte, dcérenky, na slová, ktorými sa jedného dňa ob-
rátil náš božský Učiteľ na svojich apoštolov a ktoré dnes 
hovorí aj nám: „Non turbetur cor vestrum“ – „Nech sa vám 
srdce nevzrušuje.“ Áno, drahé dcéry, nech sa vaše srdcia ne-
vzrušujú v hodine skúšky, pretože Ježiš sľúbil všetkým tým, 
ktorí ho budú nasledovať, skutočnú pomoc. […]

Nech sa Ježiš čoraz väčšmi zmocňuje vašich sŕdc. 

(List z 2. januára 1918 adresovaný Antoinette Vonovej  
– Korešpondencia, zv. III, s. 832)
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2. január

Na to, aby si ustavične žila zbožným životom, netreba nič 
iné, len si v duchu zaumieniť, že sa budeš pridŕžať malého 
počtu znamenitých a veľkodušných zásad. 

Prvá z týchto duchovných ruží, ktoré túžim vidieť pre-
kvitať v tvojom živote, pochádza od svätého Pavla: 

„Tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré“ (Rim 8, 28). 
A naozaj, ak Boh dokáže vyťažiť dobro aj zo zla, pre koho 
by to mal v prvom rade robiť, ak nie pre tých, ktorí sa mu 
bezvýhradne darovali? Dokonca aj samotné hriechy, od kto-
rých nás Boh pre svoju dobrotu všemožne odrádza, sú Bo-
žou prozreteľnosťou používané na to, aby slúžili na dobro 
tým, ktorí mu slúžia. Keby svätý kráľ Dávid nebol zhrešil, 
nikdy by si neosvojil takú hlbokú pokoru; podobne ani Má-
ria Magdaléna by nemilovala Ježiša takou vrúcnou láskou, 
keby jej neodpustil toľko hriechov, čo by nemohol urobiť, 
keby ich nespáchala. 

Len sa pozri, moja drahá dcéra, na túto veľkolepú lesť 
Božieho milosrdenstva: premieňa našu biedu na osoh 
a z hadieho jedu našich neprávostí pripravuje liečivú masť 
pre naše duše. Povedz mi teda, azda neurobí mocou svojej 
milosti to isté aj s našimi trápeniami, súženiami a prena-
sledovaniami, ktoré na nás ustavične doliehajú? Ak ti teda 
prichodí znášať súženia, nech by už boli akéhokoľvek dru-
hu, buď si istá, že ak miluješ Boha celým srdcom, všetko 
sa obráti na dobré. Ak na teba aj doľahnú také chvíle, že 
nebudeš schopná predstaviť si, odkiaľ by asi mohlo prísť 
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to dobro, môžeš si byť istejšia než kedykoľvek predtým, že 
určite príde. Ak ti Boh pomaže oči blatom potupy, je to 
len preto, aby ti prinavrátil zrak a urobil tvoje videnie ešte 
jasnejším než doteraz, takže sa zaskvieš pred zrakom jeho 
anjelov obdivuhodnou krásou a pohľad na teba ich naplní 
úctou a potešením. Boh ťa niekedy nechá aj padnúť, ako to 
urobil svätému Pavlovi, keď ho zhodil z koňa. 

Nestrácaj odvahu, keď zas a znovu padáš, ale zakaždým 
sa vzchop, zaodejúc sa obnovenou dôverou a hlbšou poko-
ru. Ak sa človek po páde znechutí a stratí trpezlivosť so se-
bou samým, znamená to, že naletel na lesť nepriateľa, zložil 
zbrane a vzdal sa. Ty však nikdy nerob nič podobné, lebo 
Pánova milosť je ustavične v pohotovosti, pripravená kedy-
koľvek ti priskočiť na pomoc.

(List z 15. novembra 1917 adresovaný Antoinette Vonovej  
– Korešpondencia, zv. III, s. 822)

3. január

Druhou zásadou, ktorú túžim vidieť vytesanú v tvojej duši, 
je, že Boh je náš Otec. Čoho by si sa teda mala báť, keď si 
dcérou takéhoto otca, bez ktorého vedomia ti nespadne ani 
jediný vlas z hlavy? Mali by sme sa azda čudovať nad tým, 
že keď sme deťmi takéhoto otca, nemáme ani nemôžeme 
mať na mysli žiadnu inú myšlienku než túžbu milovať ho 
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a slúžiť mu? Riaď a spravuj svoju dušu a rodinu tak, ako si 
to želá on, a nestaraj sa o nič iné, pretože ak budeš takto ko-
nať, uvidíš, že Ježiš ťa pojme do svojich myšlienok. „Mysli 
na mňa a ja budem myslieť na teba,“ povedal Ježiš svätej 
Kataríne Sienskej a potom dodal: „Večný Otče, tvoja proz-
reteľnosť vládne nad všetkým.“ 

(List z 15. novembra 1917 adresovaný Antoinette Vonovej  
– Korešpondencia, zv. III, s. 822)

4. január

Tretia zásada je, že máš zachovávať to, čo božský Učiteľ nau-
čil svojich apoštolov: „Chýbalo vám niečo?“ (Lk 22, 35)

Moja dobrá dcéra, pozorne uvažuj o tomto úryvku. Ježiš 
rozposlal svojich apoštolov do celého sveta – bez peňazí, 
palice, topánok, kapsy, len s jednou tunikou, a potom sa 
ich spýtal: „Keď som vás takto poslal, chýbalo vám niečo?“ 
(porov. Lk 22, 35) Oni odvetili, že im nechýbalo vôbec 
nič. Dcéra moja, povedz mi, keď si bola zmietaná búrka-
mi, a pritom si, nanešťastie, málo dôverovala Bohu, azda 
ťa tvoje súženia celkom premohli? Zaiste mi odpovieš, že 
nie. Nuž, prečo si teda myslieť, dodávam ja, že by si nemala 
zvíťaziť aj nad všetkými ostatnými protivenstvami? Ak ťa 
Boh v minulosti nikdy neopustil, akože by to mohol uro-
biť v budúcnosti, on, ktorý túži po tom, aby si mu patrila 
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odteraz až naveky, a nie iba v minulosti? Nestrachuj sa pred 
budúcim zlom, ktoré môže vzísť z tohto sveta, pretože vô-
bec nemusí prísť, a ak aj príde, Boh ti dá silu znášať ho. 
Len sa pozri, ako božský Učiteľ nariadil svätému Petrovi, 
aby k nemu prišiel po vode. Keď však svätý Peter pocítil 
nápor vetra a nebezpečenstvo búrky, dostal strach, ktorý 
ho takmer potopil. Tonúc vo vlnách zavolal na Učiteľa, aby 
mu pomohol, a Ježiš ho napomenul týmito slovami: „Malo-
verný, prečo si pochyboval?“ (Mt 14, 31) Potom vystrel ruku 
a zachytil ho. Dcéra moja, ak ťa Boh pošle kráčať po rozbú-
rených vlnách protivenstiev, nenechaj sa premôcť strachom, 
pretože Boh je s tebou. Maj odvahu a budeš slobodná. 

(List z 15. novembra 1917 adresovaný Antoinette Vonovej  
– Korešpondencia, zv. III, s. 822)

5. január

Štvrtá zásada sa týka večnosti. Božie deti by nemali prikla-
dať veľkú váhu týmto krátkym okamihom, ktoré plynú ako 
voda, pretože už teraz majú účasť na večnosti, kde žijú v Bo-
žej sláve. Dcéra moja, uváž predsa, že si sa už vydala na cestu 
smerom k večnosti, už si položila ruku na pluh. Dôležité je 
len jedno – aby si bola šťastná vo večnosti. Čo teda záleží na 
tom, či tieto prchavé chvíle budú naplnené šťastím, alebo 
súžením? 
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Piatu zásadu, ktorú ťa zaprisahávam, aby si si navždy 
vštepila do mysle, vyjadril svätý apoštol Pavol týmito slova-
mi: „Nechcem sa chváliť ničím iným, iba krížom nášho Pána 
Ježiša Krista“ (Gal 6, 14).

Dcéra moja, urob svoje srdce trvalým príbytkom Ježiša 
Krista ukrižovaného a všetky kríže sveta sa ti stanú ruža-
mi. Tí, ktorí sami pocítili bodanie tŕňovej koruny nášho 
Spasiteľa, ktorý je našou hlavou, nebudú pociťovať bolesť 
žiadnych iných zranení. 

(List z 15. novembra 1917 adresovaný Antoinette Vonovej – 
Korešpondencia, zv. III, s. 822)

6. január

Uprostred noci, ktorá ma zovšadiaľ obklopuje, neprestajne 
upieram zrak smerom k východu, aby som zazrel zázračnú 
hviezdu, ktorá priviedla našich otcov k betlehemskej jaskyn-
ke. Moje sústredenie je však márne, nevidím ju vychádzať. 
Čím viac hľadím, tým menej vidím; čím viac sa namáham, 
čím horlivejšie ju hľadám, tým hlbšia temnota sa zmocňuje 
mojej duše. Som sám cez deň i v noci; neprenikne ku mne 
ani jediný lúč svetla, ktorý by ma osvietil, nespadne na mňa 
ani kvapka osvieženia, zmierňujúca plameň, ktorý ma usta-
vične spaľuje bez toho, aby ma stravoval. 
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Jedného dňa som v najskrytejšej a najvnútornejšej časti 
svojej duše pocítil niečo také lahodné, že vlastne ani ne-
viem, ako to opísať druhým. Moja duša najprv pocítila jeho 
prítomnosť, hoci ho nebola schopná vidieť, a potom na-
sledovalo niečo, čo by som nazval jeho priblíženie sa k nej, 
ktoré bolo také bezprostredné, že moja duša celkom zreteľ-
ne pocítila jeho dotyk. To spôsobilo, že som akosi nejasne 
začal vnímať jeho podobu, čo sa zvykne stávať vo chvíľach, 
keď sa naše telo bezprostredne dotkne inej osoby. 

Nič iné k tomu nedokážem dodať, môžem sa len pri-
znať, že spočiatku ma pochytila nesmierna hrôza, ktorá 
sa však veľmi rýchlo zmenila na nebeské opojenie. Zda-
lo sa mi, že už nie som pozemským pútnikom; neviem 
vám povedať, či sa v týchto chvíľach moja duša nachádzala 
v tele, alebo nie. To vie len Boh a ja nedokážem povedať 
nič viac, čím by som vám mohol pomôcť lepšie pochopiť 
túto udalosť.

(List z 8. marca 1916 adresovaný P. Benedettovi da San Marco in Lamis  
– Korešpondencia, zv. I, s. 756)

7. január

Dcéra moja, náš Pán ťa miluje nežnou láskou. Ak ti nedáva 
pociťovať sladkosť svojej lásky, robí to preto, aby ťa učinil 
pokornejšou a nižšou v tvojich očiach. Nepovažuj to teda za 
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dôvod na to, aby si poľavila vo svojej dôvere k nemu a pre-
stala sa utiekať k jeho svätej dobrotivosti, o to viac v tomto 
období, keď si ho zobrazujeme ako maličké betlehemské 
dieťatko. Čo myslíš, dcéra moja, prečo, kvôli čomu vzal na 
seba túto ľúbeznú, vľúdnu podobu, ak nie preto, aby v nás 
roznietil lásku k nemu naplnenú dôverou a dôveru v neho 
prekypujúcu láskou? 

Zotrvávaj celkom blízko pri kolíske tohto ľúbezného 
dieťaťa, osobitne počas týchto posvätných dní, keď slávime 
jeho narodenie. Ak miluješ bohatstvo, nájdeš tu zlato, ktoré 
tu nechali králi od východu; ak miluješ opar stúpajúci z pre-
javov pocty, nájdeš tu dym kadidla; ak miluješ delikátne 
potešenia zmyslov, pocítiš vôňu myrhy, ktorá naplnila celú 
svätú jaskynku. Buď bohatá na lásku k tomuto nebeskému 
dieťaťu, váž si dôverný vzťah, ktorý s ním môžeš nadviazať 
skrze modlitbu; opájaj sa radosťou z toho, že v sebe poci-
ťuješ jeho sväté vnuknutia a vrúcne city oddanosti plynúce 
z toho, že celkom osobitným spôsobom patríš len jemu, 
a nikomu inému. 

Neklesaj na duchu tvárou v tvár svojim malým hnevom 
a chybám: chvíľu tu budú, a potom prejdú, a ak neprej-
dú, stanú sa pre teba školou pokory a umŕtvovania. Dcéra 
moja, ži v pokoji a neboj sa, pretože Ježiš je s tebou. Pokra-
čuj v nastúpenej ceste a za žiadnych okolností nepoľavuj vo 
svojom úsilí. 

(List z 30. decembra 1918 adresovaný Marii Garganiovej  
– Korešpondencia, zv. III, s. 346)
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8. január

Buď vždy silná vo viere a neprestajne bedli, pretože takýmto 
spôsobom budú zmarené všetky úklady nepriateľa. Toto na-
pomenutie nám adresuje aj knieža apoštolov – svätý Peter: 
„Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako 
revúci lev a hľadá, koho by zožral. Vzoprite sa mu, pevní vo 
viere“ (1 Pt 5, 8 - 9).  A aby nás ešte viac povzbudil, dodáva: 
„Vedzte, že také isté utrpenie dolieha na vašich bratov po celom 
svete.“ (1 Pt 5, 9)  

Áno, drahá Ježišova dcéra, vzpruž svoju vieru v pravdy 
kresťanskej náuky, osobitne vo chvíľach duchovného zápa-
su; zo všetkého najviac obnov svoju vieru v prísľub večného 
života, ktorý adresoval náš Pán všetkým tým, ktorí budú 
bojovať s odhodlaním a odvahou. Nech ťa naplní odvahou 
a útechou vedomie, že vo svojom utrpení nie si sama, že 
všetci nasledovníci Ježiša Nazaretského roztrúsení po celom 
svete znášajú tie isté útrapy: aj oni sú vystavení súženiam. 

(List z 26. novembra 1914 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
– Korešpondencia, zv. II, s. 245)

9. január

Spoznanie Božích zámerov s tebou ti má slúžiť na to, aby 
v hĺbke tvojej duše vzbudilo vďačnosť voči nášmu nesmier-
ne dobrému Otcovi. Ustavične vzdávaj vďaky nášmu ne-
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beskému dobrodincovi, a aby bolo tvoje vďakyvzdanie ešte 
jasavejšie, pripoj svoje dobrorečenie k chválam Nepoškvr-
nenej Panny, anjelov i všetkých ostatných obyvateľov nebes-
kého Jeruzalema. Okrem toho ti má slúžiť aj ako vzpruha, 
ktorá ťa bude podnecovať k tomu, aby si nestrácala odvahu 
a neuviazla na polceste pre strasti a bolesti, ktoré nám treba 
podstúpiť, aby sme prišli do cieľa tejto dlhej cesty. 

Pán mi dovolil, aby som ti ukázal všetky tieto veci, lebo 
si nepraje, aby si bežala naslepo. Bež teda a neochabuj. 
Nech Pán sprevádza a riadi tvoje kroky, aby si, idúc po tejto 
ceste, nespadla a nezostala ležať. Hovorím ti, bež, lebo cesta 
je dlhá a čas veľmi krátky. Bež, bežme všetci spolu tak, aby 
sme na konci svojej púte mohli povedať so svätým apošto-
lom: „Ja mám vyliať svoju krv na obetu, nastáva čas môjho 
odchodu. Dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som 
zachoval.“ (2 Tim 4, 6 – 7)

(List z 9. januára 1915 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
– Korešpondencia, zv. II, s. 291)

10. január

Temnota, ktorá obklopuje nebo vašich duší, je v skutoč-
nosti svetlom, a urobíte dobre, ak poviete, že nevidíte nič, 
pretože sa nachádzate priamo v strede horiaceho kra. Ker 
horí, celé okolie je zahalené oblakom a duch nič nevidí, 
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a ničomu nerozumie. Boh však z neho hovorí, je prítomný 
v duši, ktorá počúva, chápe, miluje a chveje sa bázňou. 

Dcéry moje, vzpružte svoju odvahu; nečakajte, až uvidí-
te Boha na hore Tábor, kontemplujte ho už na Sinaji. Mys-
lím si, že roztrasený a chorľavý duchovný žalúdok nedoká-
že vychutnávať dobro: nemôže mať naň chuť, ak len nejde 
o samo najvyššie dobro, lebo čiastočné dobrá vo forme dob-
rých darov ho nijako nedokážu uspokojiť. To spôsobuje, že 
vašu dušu nedokáže uspokojiť nič okrem Boha. 

Uvedomenie si svojej nehodnosti a vnútornej pokrive-
nosti je tým najčistejším božským svetlom, ktoré vám uka-
zuje, že bez Božej milosti ste schopné spáchať akýkoľvek, aj 
ten najťažší hriech. Toto svetlo je prejavom veľkého Božieho 
milosrdenstva; bolo dopriate tým najväčším svätcom, pre-
tože uzdravuje dušu z každého pocitu márnivosti a pýchy 
a upevňuje pokoru, ktorá je základom pravej čnosti a kres-
ťanskej dokonalosti. Tohto poznania sa dostalo aj svätej Te-
rézii, ktorá povedala, že je miestami také bolestné a desivé, 
že keby Pán neposilnil ľudské srdce, človeku by spôsobilo 
okamžitú smrť. 

(List zo 7. decembra 1916 adresovaný sestrám Ventrellovým  
– Korešpondencia zv. III, s. 541)
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11. január

Poznanie našej potenciálnej nehodnosti, ktoré spočíva v uve-
domení si toho, čím by sme boli a čoho by sme sa dopúšťali, 
keby nám neprichádzala na pomoc Božia milosť, si neslobod-
no zamieňať s našou aktuálnou nehodnosťou. 

Prvá robí ľudské stvorenie milým a vítaným pred tvárou 
Najvyššieho, zatiaľ čo druhá ho robí odporným, pretože je 
odrazom neprávosti aktuálne prítomnej v duši, čiže vo sve-
domí. 

V šere neistoty, kde sa väčšinu času nachádzate, si zamie-
ňate jednu za druhú, takže na základe uvedomenia si toho, 
čoho ste potenciálne schopné, sa vás zmocňuje strach, že ste 
aktuálne tým, čo je vo vás prítomné len ako možnosť. 

Mučivá neistota ohľadom toho, či ste pred Bohom hod-
né lásky, alebo nenávisti, nie je v skutočnosti trestom, ale 
len bolesťou. Vskutku, nik z tých, ktorí sú skutočne nehod-
ní alebo sa takými chcú stať, sa nechveje strachom pri po-
myslení na vlastnú nehodnosť. Túto neistotu dopúšťa Boh 
na všetkých ľudí, aby neprepadli domýšľavosti a nestrácali 
ostražitosť vo veciach týkajúcich sa ich večnej spásy.

(List zo 7. decembra 1916 adresovaný sestrám Ventrellovým  
– zv. III, s. 541)
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12. január

Pamätajte na toto: keď diabol robí lomoz, znamená to, že 
je ešte stále vonku, ešte sa mu nepodarilo preniknúť dnu. 
To, čo by v nás malo vzbudzovať strach, je falošný pokoj 
a súzvuk medzi ním a ľudskou dušou. Verte mi, lebo sa vám 
prihováram ako brat, a navyše s právomocou kňaza a vášho 
duchovného vodcu: zažeňte márne obavy, rozptýľte mra-
ky, ktorými diabol zaťahuje nebo nad dušami, aby ich tak 
trýznil a odradil od každodenného prijímania sviatostného 
Pána. 

Viem, že Pán dopúšťa tieto útoky nepriateľa, aby ste sa 
prostredníctvom jeho milosrdenstva stali drahými jeho srd-
cu, ako aj preto, lebo si praje, aby ste sa mu pripodobnili 
v jeho úzkostiach, ktoré prežíval na púšti, v Getsemanskej 
záhrade a na kríži. Vy sa však máte brániť, aby ste odrazili 
útoky zlého a pohrdli jeho zlomyseľným nahováraním. 

(List zo 7. decembra 1916 adresovaný sestrám Ventrellovým 
– zv. III, s. 541)

13. január

Maj sa na pozore, aby si nestratila zo zreteľa prítomnosť 
Boha, nech robíš čokoľvek. Nikdy sa nepúšťaj do práce či 
akejkoľvek inej činnosti bez toho, aby si najprv pozdvihla 
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myseľ k Bohu a prostredníctvom vzbudenia si zbožného 
úmyslu naň nasmerovala činnosti, ktoré sa chystáš robiť. So 
vzdávaním vďaky rob to isté aj na záver všetkých svojich 
činností a skúmaj pritom, či si všetko robila v zhode so svä-
tým úmyslom, ktorý si si vzbudila na začiatku. Ak zistíš, že 
si v niečom pochybila, pokorne popros Pána o odpustenie 
a vzbuď si pevný úmysel napraviť svoje chyby. 

Nech ťa neodrádza a nezarmucuje, ak tvoje skutky ne-
dosahujú taký stupeň dokonalosti, aký si si predsavzala vo 
svojom počiatočnom úmysle. Čo iné by sme mali čakať? 
Sme krehké bytosti, vzaté zo zeme; každý z nás je zemou, 
a nie každé pole vydáva tie isté rastliny, aké zamýšľal rozsie-
vač. Nech nás naša bieda vždy vedie k pokore, k uznaniu, že 
bez Božej pomoci nie sme ničím. 

(List zo 17. decembra 1914 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
– Korešpondencia, zv. II, s. 273)

14. január

Ak sa znepokojujeme po vykonaní nejakého činu, lebo sa 
nám ho nepodarilo vykonať v zhode s čistým úmyslom, 
ktorý sme mali na začiatku, nemožno to nazvať pokorou: 
v skutočnosti je to neklamný znak toho, že duša nezverila 
dokonalosť svojho diela do rúk Božej pomoci, a namiesto 
toho sa priveľmi spoľahla na svoje vlastné sily. 



•  30  •

Moja drahá Raffaelina sa však vyvaruje tejto pokútnej 
satanovej filozofie tým, že rázne odmietne všetky jeho vnuk-
nutia, len čo ich zachytí vo svojej duši. Nech ťa milosť náš-
ho Pána zakaždým oslobodí od toho, aby si sa stala korisťou 
tohto zákerného ducha, a to aj v zdanlivo bezvýznamných 
veciach. Pre dušu osoby, ktorá sa zasnúbila s Božím Synom, 
totiž nikdy nie je malou vecou upadnúť do osídel tohto 
hrozného netvora čo i len v malej veci. 

(List zo 17. decembra 1914 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
– Korešpondencia, zv. II, s. 273)

15. január

Nikdy sa svojou dušou nepohrúž do svojej práce či iných 
záležitostí natoľko, aby si stratila zo zreteľa Božiu prítom-
nosť. Preto ťa prosím, aby si si často obnovovala správny 
úmysel, ktorý si si dala na začiatku: z času na čas opakuj 
strelné modlitby, ktoré sú akoby mrakmi šípov zasahujúcich 
Božie srdce, nútiacich ho (prepáč mi tento výraz, ktorý však 
v našom prípade nie je žiadnym preháňaním), opakujem, 
nútiacich ho udeliť nám svoje milosti a vo všetkom nám 
poskytnúť svoju pomoc. 

Nesadaj si k stolu bez toho, aby si sa najprv pomodlila 
a poprosila o Božiu pomoc, aby jedlo, ktoré ideme voľky-ne-
voľky požívať, aby sme uľavili svojmu telu, neuškodilo našej 



•  31  •

duši. Potom začni jesť, no vždy to rob sprevádzaná nejakou 
nábožnou myšlienkou; predstav si, že máš pri sebe božského 
Učiteľa spolu s jeho svätými apoštolmi, ktorý s nimi práve 
slávi Poslednú večeru a chystá sa ustanoviť Oltárnu sviatosť. 
Skrátka a dobre, usilujme sa, aby sa nám telesný pokrm stá-
val prípravou na nebeský pokrm prijímaný v Najsvätejšej 
Eucharistii. 

(List zo 17. decembra 1914 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
– Korešpondencia, zv. II, s. 273)

16. január

Nikdy nevstávaj od stola bez toho, aby si vzdala Pánovi vďa-
ku, ktorá mu patrí. Keď takto konáme, nemáme sa čoho 
obávať zo strany našich nenásytných chutí. Pri jedení sa 
vystríhaj nadmernej prieberčivosti; maj na pamäti, že na 
to, aby sme utíšili svoj hlad, stačí trocha alebo len celkom 
málo pokrmu. Nikdy si nenaberaj viac jedla, než potrebuješ, 
a dávaj si pozor na to, aby si bola vždy umiernená; nanajvýš 
starostlivo dbaj o to, aby si sa vždy klonila skôr k nedostatku 
než k nadbytku. Nechcem však, aby si vstávala od stola hlad-
ná: nie, toto nie je môj úmysel. Nech všetko riadi rozvaha, 
najdôležitejšie pravidlo všetkých ľudských činov.

Nikdy sa neukladaj na spánok bez toho, aby si si najprv 
vykonala spytovanie svedomia z toho, ako si prežila deň, a za-
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merala všetky svoje myšlienky na Boha. Potom odovzdaj a za-
sväť Pánovi samu seba a všetkých ostatných kresťanov, najmä 
moju biednu osobu, pretože aj ja robím to isté pre teba.

Taktiež obetuj na slávu Božej velebnosti nočný odpoči-
nok, na ktorý sa chystáš. Nikdy nezabudni na anjela stráž-
cu, ktorý je vždy pri tebe a nikdy ťa neopustí, nech by si sa 
voči nemu dopustila akejkoľvek krivdy.

(List zo 17. decembra 1914 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
– Korešpondencia, zv. II, s. 273)

17. január

Chápem, že duša, v ktorej prebýva Boh, sa na každom svo-
jom kroku obáva, že urazí Pána. Tento svätý strach sa stá-
va takmer neznesiteľným, keď sa duša obáva, že si nebude 
dostatočne plniť vlastné povinnosti. Takáto duša však môže 
byť pokojná, pretože práve vďaka tomuto strachu sa nebude 
dopúšťať pokleskov a namiesto toho bude s istotou napre-
dovať. Brat môj, keby záviselo od nás, či vydržíme stáť na 
nohách, určite by sme pri prvom závane vetra padli do rúk 
nepriateľov našej spásy. Neprestajne preto dôverujme Božie-
mu zľutovaniu. Takto budeme čím ďalej, tým viac zakúšať, 
aký dobrý je Pán. [...]

Nateraz vás úpenlivo prosím, aby ste nestrácali čas myš-
lienkami na minulosť. Ak sme ju dobre využili, vzdajme za 
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to slávu Bohu; ak zle, opovrhnime ňou a zverme sa dobrote 
nebeského Otca. No nielen to. Povzbudzujem vás, aby ste 
upokojili svoje srdce utešujúcou myšlienkou, že vášmu živo-
tu, presnejšie tej jeho časti, ktorú ste neprežili tak, ako ste 
mali, sa už dostalo od nášho najmilšieho Boha odpustenia. 
Zo všetkých síl utekajte pred nepokojom a rozrušenosťou 
srdca, lebo inak vaša námaha neprinesie žiadne ovocie alebo 
prinesie len veľmi málo ovocia. S istotou vieme, že ak je naša 
duša rozrušená, útoky diabla sú častejšie a priamejšie. On to-
tiž chce využiť túto našu prirodzenú slabosť na to, aby usku-
točnil svoje zámery. Majme sa preto dôkladne na pozore pred 
touto, pre nás nie zanedbateľnou vecou: len čo spozorujeme, 
že upadáme do stavu skľúčenosti, oživme svoju vieru a vrhni-
me sa do náručia nebeského Otca, ktorý je ochotný prijať nás 
zakaždým, keď sa k nemu úprimne utiekame.

(List z 9. februára 1916 adresovaný P. Basiliovi da Mirabello Sanniticovi 
− Korešpondencia zv. IV, s. 191)

18. január

Dcéra moja, nemaj nikdy strach z búrok, ktoré sa niekedy 
zvyknú strhnúť uprostred krutej zimy, pretože čím je tuh-
šia, tým viac kvetov zakvitne na jar a tým bohatšia bude 
žatva. Nech už pokušiteľ hovorí a robí čokoľvek, Boh v tebe 
dosahuje svoj vznešený zámer − tvoju dokonalú premenu 
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na neho samého. Moja najmilovanejšia dcéra, nikdy neuver 
našepkávaniu a zlovestným tieňom nepriateľa, a pevne sa 
pridŕžaj pravdy obsiahnutej v tomto tvrdení, ktoré ti pred-
kladám s plnou autoritou tvojho duchovného sprievodcu 
a s úplnou istotou vo svedomí. Strach z toho, že stratíš svo-
je ja v objatí Božej dobroty, je zvláštnejší než obava dieťa-
ťa z materinského objatia. Zažeň preto každú pochybnosť 
a úzkosť, ktoré na teba, mimochodom, dopúšťa nekonečná 
láska, aby dosiahla vyššie uvedený zámer.

Stisky a rozpínanie, ktoré pociťuje tvoje srdce, sa rodia z lás-
ky, ktorá ťa postrkuje a zároveň priťahuje. Ži preto v pokoji 
a rozšír svoju dušu tvárou v tvár večnému slnku. Neboj sa jeho 
horúcich, rozpálených lúčov. Najmilovanejšia dcéra môjho 
srdca, rozšír teda svoju dušu zoči-voči tomuto slnku nekoneč-
nej krásy, ak túžiš po tom, aby sa roztvorila tvoja kukla a dala 
zo seba vyjsť pôvabnému motýľovi, ktorý je v nej uväznený.

(List z 21. mája 1918 adresovaný Antoinette Vonovej  
− Korešpondencia, zv. III, s. 857)

19. január

Dcéra moja, ak ti leží na srdci tvoja nedokonalosť, maj tr-
pezlivosť pri jej znášaní. 

Pamätaj, že je to veľmi dôležité pre to, aby sme mohli 
napredovať po cestách, ktoré nás vedú k Bohu. 
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Keď po tejto ceste nedokážeš kráčať veľkými krokmi, 
uspokoj sa aj s malými, trpezlivo čakajúc na to, že dostaneš 
nohy schopné bežať či − lepšie povedané − krídla schopné 
lietať. Moja dobrá dcéra, uspokoj sa s tým, že nateraz si 
maličká včielka zdržiavajúca sa v úli, ktorá sa však čoskoro 
stane veľkou robotnicou, schopnou vyrábať med.

S láskou sa pokor pred Bohom a ľuďmi, pretože Pán sa 
prihovára tomu, kto má skrúšené srdce. Veď on sám sa vo 
svätých žalmoch takto prihovára svojej neveste: Čuj, dcéra, 
a pozoruj, nakloň svoj sluch, zabudni na svoj ľud a na dom 
svojho otca.“ (Ž 45, 11) Takto sa jeho milujúce dieťa vrhá na 
kolená pred jeho tvárou, keď sa prihovára svojmu nebeské-
mu Otcovi a dychtivo čaká na jeho odpoveď.

Boh naplní tvoju nádobu svojím balzamom, keď uvidí, 
že z nej vyprchali všetky vône sveta; čím viac sa pokoríš, 
tým viac ťa vyvýši.

(List z 21. mája 1918 adresovaný Antoinette Vonovej  
− Korešpondencia, zv. III, s. 857)

20. január

Pociťujem takmer úplnú neschopnosť opísať pôsobenie môj-
ho milovaného. Nezmerná moc jeho nekonečnej lásky na-
pokon premohla tvrdosť mojej duše, takže som sa pred jeho 
tvárou stal čírou bezmocnosťou, ničím. Celý sa vlieva do ma-
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lej vázy tohto stvorenia, ktoré prežíva nevýslovné martýrium, 
lebo sa cíti neschopné uniesť váhu jeho nesmiernej lásky. 

Ach, beda! Kto ma príde zdvihnúť? Akože by som bol 
schopný pojať nekonečno do svojho malého srdca? Ako ho 
len obsiahnem v tesnej komôrke svojej duše?

(List z 12. januára 1919 adresovaný P. Benedettovi da San Marco in 
Lamis − Korešpondencia, zv. I, s. 1111)

21. január

Moja duša sa utápa v bolesti i láske, horkosti i sladkosti záro-
veň. Ako len vydržím také ohromujúce pôsobenie Najvyššie-
ho? Nosím ho v sebe, čo je dôvodom môjho plesania; ono ma 
neodolateľne vedie k tomu, že hovorím spolu s Najsvätejšou 
Pannou: „Exultavit spiritus meus in Deo salutari meo.“1 

Nosím ho v sebe, takže v sebe nachádzam silu povedať 
spolu so snúbenicou z Veľpiesne: „Inveni quem diligit ani-
ma mea... Tenui eum et non dimittam.“2 Niekedy sa cítim 
neschopný uniesť ťarchu tejto nekonečnej lásky, pojať ju do 
malosti svojho bytia; cítim sa premknutý hrôzou z toho, že 

1 Môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteľovi. (Lk 1, 47) 
2 Našla som, koho moja duša miluje. Chytila som ho a nepustila viac. 

(Pies 3, 4) 
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ho azda budem musieť nechať napospas svojej neschopnosti 
uhostiť ho v stiesnenej chatrči svojho srdca.

Toto pomyslenie, ktoré, mimochodom, vôbec nie je 
nepodložené (uvedomujem si totiž, že moje sily sú veľmi 
obmedzené, neschopné ustavične objímať božského milov-
níka), ma mučí a sužuje, takže miestami mám pocit, že mi 
už-už pukne srdce v hrudi.

(List z 12. januára 1919 adresovaný P. Benedettovi da San Marco in 
Lamis − Korešpondencia, zv. I, s. 1111)

22. január

Otče môj, nedokážem už dlhšie znášať túto bolesť: cítim 
sa byť ničím, mám pocit, akoby som zomieral; v takýchto 
chvíľach by som vlastne ani nevedel povedať, či som živý, 
alebo mŕtvy. Cítim sa úplne ochromený. Zmes bolesti a ľú-
beznosti, ktoré navzájom kontrastujú, uvádza moju dušu do 
mdlôb, ktoré sú ľúbezné a zároveň horké.

Ale ani hojné neprestajné objatia milovaného, ktoré po-
tom nasledujú bez akejkoľvek miery a skúposti, nestačia na 
to, aby mi v nej uhasili prenikavé muky rodiace sa z pocitu 
neschopnosti uniesť váhu jeho nekonečnej lásky. 

(List z 12. januára 1919 adresovaný P. Benedettovi da San Marco in 
Lamis − Korešpondencia, zv. I, s. 1111)
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23. január

Prečo vlastne žijeme? Po tom, čo sme sa zasvätili Bohu 
v krste, patríme všetci Ježišovi Kristovi. Každá kresťanská 
duša by si preto mala osvojiť tento výrok svätého apoštola: 
„Pre mňa žiť je Kristus“ (Flp 1, 21), žijem pre Ježiša Krista, 
na jeho slávu, v jeho službe, preto, aby som ho miloval. 
Keď sa teda Boh rozhodne, že si vezme náš život, mal by 
nás premknúť pocit človeka, ktorý si po namáhavom dni 
ide sadnúť k večeri, pocit bojovníka, ktorý ide po boji prijať 
korunu slávy.

Moja drahá Raffaelina, vychutnávajme si, preciťujme 
toto vznešené rozpoloženie, ktoré zavládlo v duši tohto 
apoštola. Všetky duše, ktoré milujú Boha, sú totiž z lásky 
k nemu ochotné zniesť čokoľvek, pretože majú neochvejnú 
nádej, že všetko im bude slúžiť na dobré. Učme sa rozpo-
znávať vo všetkých udalostiach nášho života múdre rozhod-
nutia Božej prozreteľnosti, skloňme sa pred nimi a ustavič-
ne im podriaďujme svoju vôľu, aby sa vždy a vo všetkom 
zhodovala s Božou vôľou. Takto oslávime nebeského Otca 
a všetko, čo nás v živote stretne, nám poslúži na ceste do 
večnej blaženosti. 

(List z 23. februára 1915 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
− Korešpondencia, zv. II, s. 340)
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24. január

Apoštol sa raduje pri pomyslení na to, že ho nič nezmä-
tie a nikdy sa nespreneverí svojmu poslaniu apoštola Ježiša 
Krista. Teší sa, že Ježiš bude oslávený v jeho tele, a to aj 
v reťaziach, ktorými je spútaný. Kým bude žiť, bude oslavo-
vať Ježiša Krista svojím životom a ohlasovaním, hoci aj vo 
väzení, ako to robil až doteraz, keď ohlasoval Ježiša Krista 
v pretóriu. Potom, keď zomrie mučeníckou smrťou, oslávi 
Ježiša Krista tým, že vydá najvyššie svedectvo svojej lásky 
k nemu.

Potom otvorene vyhlasuje, že preňho žiť je Kristus, ktorý 
je akoby dušou a stredobodom celého jeho života, hybnou 
silou všetkého jeho konania, cieľom všetkých jeho túžob. 
Keď povedal, že preňho žiť je Kristus, dodáva, že zomrieť 
preňho znamená zisk, pretože svojou mučeníckou smrťou 
vydá slávnostné svedectvo o svojej láske k Ježišovi, čím uro-
bí svoje spojenie s Ježišom celkom nerozlučným a znásobí 
slávu, ktorá mu právom patrí.

Drahá Raffaelina, čo hovoríš na takúto reč? Keďže svet-
ské duše nemajú poňatie o nadprirodzených, nebeských po-
tešeniach, takýmto rečiam sa vysmievajú a zo svojho pohľa-
du majú pravdu, pretože, ako nám to hovorí Duch Svätý, 
telesný človek nechápe Božie veci. Tieto úbožiačky, ktoré 
nepoznajú iné chute než chuť blata a zeme, si nevedia pred-
staviť blaženosť, o ktorej hovoria duchovné duše, keď trpia 
a zomierajú pre Ježiša Krista.
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O čo lepšie by urobili, keby namiesto posmechu a krú-
tenia hlavou uznali svoju vinu a s nemým úžasom obdivova-
li láskyplný vzlet duší, ktorých srdcia planú Božou láskou.

(List z 23. februára 1915 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
− Korešpondencia, zv. II, s. 340)

25. január

Oba tieto pocity, ktoré napĺňali srdce svätého Pavla, pra-
menili z dokonalej lásky. Prvým bola túžba rozplynúť sa 
v dokonalej jednote s Ježišom Kristom v jeho sláve, kto-
rej naplnenie by bolo preňho väčším, čiže žiaducejším 
dobrom, než pokračovať v pozemskom živote; táto túžba 
bola bezprostredne podnecovaná Pavlovou dokonalou lás-
kou k svojmu Bohu. Aj druhý pocit alebo túžba pramenili 
z dokonalej lásky, ale jej bezprostredným predmetom bola 
spása blížneho. Inak povedané, táto túžba bola poháňaná jej 
hlavným cieľom, Bohom, no konkrétnu formu nadobudla 
akoby v zrkadle, v ľuďoch, ktorých spásu si Boh praje. 

Prvú túžbu − byť vytrhnutý z tohto tela − považuje za 
užitočnejšiu pre seba samého a vrúcne sa jej oddáva, pretože 
spravodlivá duša jednoducho nemôže netúžiť po zjednotení 
sa so svojím Bohom. Druhú túžbu − zotrvať v pozemskom 
živote uprostred súžení a námah, aby prinášal spásu dušiam, 
naplnený duchom Ježiša Krista − považuje za potrebnejšiu 
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alebo lepšiu, pretože sa mu dostalo zjavenia, že ešte nezomrie 
(čo je zjavné z toho, čo Pavol píše bezprostredne po tých-
to slovách; zdá sa, že samotné fakty potvrdzujú túto moju 
interpretáciu, pretože apoštol Pavol nezomrel mučeníckou 
smrťou bezprostredne po tom, ale bol oslobodený z väzenia). 

Preto sa podvolil a naďalej s láskou trpel pre spásu duší 
ako syn, ktorý nežne miluje svojho otca, syn, ktorý sa z lásky 
k nemu podrobuje všetkým pokoreniam a svedomite si plní 
všetky, aj tie najpodradnejšie úlohy, ktoré mu otec uloží.

Tento nežný synček robí všetko preto, aby sa v ničom 
nevzoprel prianiam svojho otca, no ešte viac preto, aby sa 
mu vo všetkom páčil. 

(List z 23. februára 1915 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
− Korešpondencia, zv. II, s. 340)

26. január

Buď dobrej mysle, odovzdaj sa Ježišovmu božskému srd-
cu a zver mu všetky svoje starosti. Vždy sa drž na posled-
nom mieste medzi Pánovými miláčikmi a všetkých považuj 
za lepších ako ty; zaodej sa pokorou voči druhým, pretože 
Boh odporuje pyšným, ale pokorným dáva milosť. Čím viac 
v tvojej duši vzrastajú Ježišove milosti a dary, tým viac sa mu-
síš pokorovať, ustavične v sebe prechovávajúc pokoru našej 
nebeskej Matky, ktorá sa vo chvíli, keď sa stala Matkou Boha, 
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vyhlasuje za Božiu služobnicu. Uprostred úspechov i v proti-
venstvách sa neprestajne pokoruj pod mocnou Božou rukou; 
s pokorou a trpezlivosťou prijímaj nielen tie veci, ktoré sú 
ti po chuti, ale aj súženia, ktoré ti Boh zosiela, aby si sa mu 
stávala čoraz milšou a hodnejšou prebývania v nebeskej vlasti.

Ak je duša pokúšaná, je to neklamný znak toho, že je 
veľmi milá Pánovi. Všetko teda prijímaj s postojom dobro-
rečenia. Nemysli si, že je to len môj osobný názor, hovorí 
to sám Pán prostredníctvom Písma: Pretože si milý Bohu, 
hovorí anjel Tobiášovi (a v osobe Tobiáša všetkým dušiam 
milým Bohu), bolo potrebné, aby si bol preverený pokuše-
ním (porov. Tob 12, 13, pozn. prekl.).

Vzchop sa teda, najmilovanejšia Ježišova dcéra, a teš sa aj 
uprostred pokušení a súžení, s vedomím toho, že tieto veci 
sú znakom osobitnej dobroty nebeského Otca voči tvojej 
duši; vo všetkom ustavične vzdávaj vďaky tomuto dobrému 
Otcovi skrze jeho najmilovanejšieho Syna Ježiša Krista.

(List z 29. januára 1915 adresovaný Annite Rodoteovej  
− Korešpondencia, zv. III, s. 48)

27. január

Prozreteľnosť nám odňala dôvod zanedbávať dušu kvôli 
zlepšeniu stavu nášho tela, a urobila to na to, aby nekoneč-
ná Božia múdrosť mohla vložiť do našich rúk všetky pro-
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striedky potrebné na to, aby sme mohli prinavrátiť krásu 
svojej duši po tom, čo bola zohavená hriechom. Stačí, aby 
bola duša ochotná spolupracovať s Božou milosťou, a to jej 
umožní, aby jej krása dosiahla taký lesk, plnosť a pôvab, že 
bude schopná vzbudzovať lásku a úžas, a tak dokáže k sebe 
pritiahnuť pohľady anjelov, ba i samého Boha, o čom svedčí 
aj samotné Písmo: „Sám kráľ (čiže Boh) zatúžil za tvojou 
krásou“ (Ž 46, 12).

(List zo 16. novembra 1914 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
− Korešpondencia, zv. II, s. 226)

28. január

Dcéra moja, na vlastné oči sa presvedčme a prijmime túto 
veľkú a zároveň hroznú pravdu: sebaláska zomiera až po nás. 
Táto smutná pravda, ktorú sme zdedili skrze prvotnú vinu, 
nás nepochybne bolí, no treba ju prijať a mať trpezlivosť so 
sebou samými, prostredníctvom ktorej, ako nás o tom učí 
sám Boh, pevne vezmeme do rúk opraty svojej duše. Naša 
ruka bude o to pevnejšia, čím menej bude ovplyvňovaná 
starosťami a trápeniami nad záležitosťami nášho pozemské-
ho života, najmä toho, čo sa týka našej nedokonalosti.

Pokým budeme kráčať po tejto zemi, budeme pociťo-
vať zmyselné útoky a skryté úskoky našej sebalásky: na to, 
aby sme neurazili Boha a nepoškvrnili si dušu, stačí, aby 
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sme im nedali svoj slobodný súhlas. Táto čnosť „svätej ľa-
hostajnosti“ je natoľko výnimočná, že ani náš starý človek, 
ani naša zmyslovosť, ani naša ľudská prirodzenosť so svoji- 
mi prirodzenými schopnosťami by si ju nikdy nedokázali 
osvojiť vlastnými silami. No nielen to. Nedokázal by to ani 
sám božský Učiteľ, lebo vo svojej ľudskej prirodzenosti bol 
tiež Adamovým synom, aj keď bez hriechu, a teda ako taký 
zrejme nebol vo svojej citovosti a ostatných prirodzených 
mohutnostiach sväto ľahostajný, práve naopak − želal si vy-
hnúť sa smrti na kríži. Svätá ľahostajnosť mu bola darovaná 
až vtedy, keď visel na kríži, a dostalo sa jej jeho duchu, teda 
najvyššej časti jeho prirodzenosti, a jej mohutnostiam ovlá-
daným milosťou. 

Hlavu hore, dcéra moja, zostaň pokojná. Keď sa ti stane, 
že v návale sebalásky a vášní porušíš zákony svätej ľahostaj-
nosti v morálne neutrálnych záležitostiach, vrhni sa, hneď 
ako to bude možné, na kolená pred Bohom a povedz mu, 
naplnená duchom dôvery a pokory: „Pane, zmiluj sa nado 
mnou, pretože som úbohá a slabá.“ Potom vstaň a choď 
v pokoji, s vyrovnanou a radostnou dušou, a so svätou ľaho-
stajnosťou pokračuj ďalej.

(List z 12. februára 1917 adresovaný Marii Garganiovej  
− Korešpondencia, zv. III, s. 266)
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29. január

Maj ustavične na pamäti, že synovia Izraela strávili štyridsať 
rokov v púšti, a až potom dorazili do zasľúbenej zeme, hoci 
na túto cestu by celkom postačovalo šesť týždňov. Nemali 
dovolené vyzvedať, prečo ich Boh vedie takými kľukatý-
mi a príkrymi cestami, a všetci tí, ktorí sa na to sťažovali, 
zomreli skôr, ako tam prišli.

Dokonca aj sám Mojžiš, hoci bol veľkým priateľom Boha, 
zomrel na hraniciach zasľúbenej zeme, ktorú si mohol len zďa-
leka prehliadnuť bez toho, aby sa tešil z jej zaujatia. Nevenuj 
preto prílišnú pozornosť ceste, po ktorej kráčaš, a namiesto 
toho vytrvalo upieraj svoj zrak na toho, kto ťa vedie, ako aj na 
nebeskú domovinu, do ktorej ťa vedie. Či už pôjdeš cez púšte, 
alebo cez polia, nerob si o nič starosti, staraj sa len o to, aby bol 
vždy pri tebe Boh a aby si sa po smrti zmocnila večnej blaže-
nosti. Dôveruj mi, moja dobrá dcéra, a zameraj svoje túžby na 
to, čo si mi už vyjavila, ale rob to všetko s pokojom a trpezlivo 
očakávaj Pánovo milosrdenstvo.

(List zo 6. decembra 1917 adresovaný Antoinette Vonovej  
− Korešpondencia, zv. III, s. 828)
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30. január

Syn môj, prečo ťa napĺňa taká úzkosť nad svojou dušou? 
Prečo si naplnený biedou a slabosťou? Koniec koncov, naša 
úbohosť je jedným z dôvodov, prečo sa zaoberáme vlastnou 
dušou. Zároveň je to aj prameň zásluh, ktoré môžeme zís-
kať. Pokor sa pred dobrým Bohom, ustavične ho pros, aby 
ťa vyviedol z tohto chorobného stavu slabosti, žiadaj si to 
celou svojou bytosťou a nezanedbaj nič z toho, o čom vieš, 
že môžeš urobiť pre svoje uzdravenie.

Ak sa chceš stať dokonalým, neraz trpezlivo znášaj svoje 
nedokonalosti. Toto je veľmi dôležité pre dušu, ktorá zlo-
žila sľuby kresťanskej dokonalosti. Veď aj sám božský Uči-
teľ nám hovorí, že svojou vytrvalosťou si zachránime dušu. 
Buď preto trpezlivý sám so sebou a so svojimi slabosťami 
a usiluj sa využívať všetky prostriedky, ktoré máš k dispo-
zícii, a ktoré si sa naučil odo mňa a od iných. Tvoje biedy 
a slabosti ťa nemusia desiť, pretože Ježiš v tebe videl už aj 
omnoho horšie veci, a nezavrhol ťa. O čo menej ťa zavrhne 
teraz, keď sa zo všetkých síl usiluješ dosiahnuť uzdravenie? 
Božie milosrdenstvo nikdy nezavrhuje úbožiakov takéhoto 
druhu, ba dokonca im udeľuje svoju milosť; ich ctižiadosť 
a nízkosť sa stávajú podložkou, na ktorej si Boh stavia trón 
svojho zľutovania a slávy. 

(List z 30. januára 1919 adresovaný Fra Marcellinovi Diconsolemu  
− Korešpondencia, zv. IV, s. 396)
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31. január

Viac ráz som ti už povedal, že v duchovnom živote treba 
napredovať s čistým úmyslom, bez predsudkov a násilia. Aj 
ty konaj týmto spôsobom: nakoľko ti to umožňujú tvoje 
schopnosti a slabosti, usiluj sa vždy konať dobro. Ak sa ti to 
podarí, chváľ Boha a ďakuj mu; ak sa ti to napriek všetkej 
tvojej ostražitosti a dobrej vôli nepodarí alebo sa ti to podarí 
len sčasti, hlboko sa pokor pred Bohom a bez toho, aby si 
klesal na mysli, si daj predsavzatie, že nabudúce si dáš väčší 
pozor, popros Pána o pomoc a kráčaj ďalej. 

Dobre viem, že nechceš dobrovoľne konať zlo a že všetky 
tvoje poklesky, ktoré Pán dopúšťa, odohrávajúce sa v tebe 
bez toho, aby si ich chcel konať, ti slúžia na to, aby ťa upev-
ňovali v pokore a chránili pred márnivosťou. Neboj sa teda 
a netráp sa pre svoje pochybnosti vo svedomí, pretože sám 
dobre vieš, že po tom, čo si použil všetky svoje schopnosti 
a urobil všetko, čo bolo v tvojich silách, už neostáva miesto 
na obavy a úzkosti. 

(List z 30. januára 1919 adresovaný Fra Marcellinovi Diconsolemu  
− Korešpondencia, zv. IV, s. 396)





Február
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1. február

Ustavične sa pokoruj pred milosrdným pohľadom nášho 
Boha a neprestajne mu vzdávaj vďaky za všetky dobrode-
nia, ktoré ti udelil. Takto si pripravíš tú najlepšiu pôdu na 
prijatie ďalších dobrodení, ktoré ti chce z hĺbky svojej lásky 
udeliť náš nebeský Otec. Veď zdravý rozum nám hovorí, že 
tí, ktorí na ne neodpovedajú vďačnosťou a vytrvalým dob-
rorečením, si ich nijakým činom nezaslúžia. Áno, dôveruj 
Bohu a ustavične mu ďakuj za všetko. Ak to budeš robiť, 
odoláš a premôžeš všetko besnenie pekla.

(List z 20. apríla 1915 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
− Korešpondencia, zv. II, s. 403)

2. február

Obraz života, pozostávajúci výlučne z výjavov zobrazujú-
cich hriechy, ktorých sme sa dopustili, je falošný a pochá-
dza od diabla. Ježiš ťa miluje a už dávno ti odpustil tvoje 
hriechy, a preto už niet miesta pre malomyseľnosť. Snažiť 
sa presvedčiť seba samu o opaku je plytvaním času, uráž-
kou milujúceho srdca, ktoré bije v hrudi nášho nežného 
milovníka. Ak však obraz života pozostáva z výjavov zob- 
razujúcich to, čím by si sa mohla stať, potom pochádza 
od Boha. 
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Radosť z toho, že človek môže žiť v pokojnom ústraní 
kláštora, je zaiste svätým potešením, no treba ho krotiť: je 
totiž lepšie plniť Božiu vôľu mimo tohto posvätného útočis-
ka a musieť pri tom ešte chvíľu čakať na blažené spočinutie 
v pokoji, ak si to tak od nás žiada láska, než si vychutnávať 
chladivú tôňu kláštora. Trpieť a nezomrieť − toto zvykla 
hovorievať svätá Terézia; a aj svätý František Saleský sa vy-
jadruje podobne: žiť, aby sme ustavične trpeli. Ak sa očistec 
odpykáva z lásky k Bohu, je sladší ako med.

(List z 26. augusta 1916 adresovaný Marii Garganiovej  
− Korešpondencia, zv. II, s. 236)

3. február

Všetky skúšky, ktoré ti prebodávajú dušu, považuj za preja-
vy Božej priazne a drahokamy, ktoré zdobia tvoju dušu. Ver 
mi, že všetko, čo sa v tebe odohráva, je Ježišovým dielom. 
Neprislúcha ti hodnotiť Pánove diela, namiesto toho sa máš 
pokorne podrobiť tomuto Božiemu pôsobeniu. Nechaj úpl-
ne voľnú ruku milosti, ktorá v tebe pôsobí, a zaumieň si, že 
sa nikdy nebudeš znepokojovať, nech by ťa postihlo aké-
koľvek protivenstvo, pretože ak by si to robila, kládla by si 
prekážky pôsobeniu Božieho Ducha.

Hneď ako pocítiš, že sa v tebe rodí vnútorný nepokoj, 
utiekaj sa k Bohu a s úplnou, detskou odovzdanosťou sa vrh-
ni do jeho náručia; veď je aj napísané, že ten, kto v neho dúfa, 
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nebude nikdy zahanbený. Odvahu! Len kráčaj vpred. Zima 
sa pominie a príde jar bez konca, ktorá bude o to krajšia, o čo 
prudšie boli predchádzajúce búrky. Duchovná vyprázdne-
nosť, v ktorej si pohrúžená a stratená, je mimoriadne bolest-
nou, no zároveň veľmi potrebnou skúškou, pretože prináša 
duši hojné ovocie. Zoslal ju na teba Boh, aby v tebe vyplavil 
na povrch nepodstatné prvky zbožnosti, ktoré neposväcujú 
dušu, ba niekedy jej môžu priam škodiť. Boh ju dopúšťa aj 
preto, aby si duša osvojila pravú nábožnosť, ktorá spočíva 
v ochotnej vôli slúžiť Bohu bez nároku na vlastné uspokoje-
nie. Jedným slovom, konaj dobro len preto, lebo je to dobré 
a slúži to na Božiu slávu, a je to milé Pánovi.

Duša uvedená do takéhoto rozpoloženia nesmie nikdy 
strácať odvahu; nech nezanedbáva nič z toho, čo zvykla prak-
tizovať v čase duchovnej útechy, ba čo viac, mala by sa usilo-
vať ešte viac znásobiť svoje úsilie pri vykonávaní zvyčajných 
pobožností a čím ďalej, tým väčšmi bedliť nad sebou samou.

(List z 26. augusta 1916 adresovaný Marii Garganiovej  
− Korešpondencia, zv. II, s. 236)

4. február

Dobre viete, ako mi zviera srdce pri pohľade na také množ-
stvo úbohých slepcov, ktorí rýchlejšie ako pred ohňom uteka-
jú pred ľúbezným pozvaním božského Učiteľa: „Poďte ku mne 
všetci, ktorí ste smädní, a ja vám dám piť“ (porov. Jn 7, 37).
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Môj duch trpí nesmiernymi mukami tvárou v tvár tým-
to skutočným slepcom, ktorí nepociťujú zľutovanie dokon-
ca ani voči sebe samým, pretože ich nezriadené vášne ich 
natoľko obrali o rozum, že už ani nesnívajú o tom, že sa 
prídu napiť tejto pravej rajskej vody.

Otče, obráťte letmý pohľad na túto skutočnosť, a potom 
mi povedzte, či sa právom trápim pre bláznovstvo týchto 
slepcov. Pozrite, ako zo dňa na deň čoraz väčšmi triumfu-
jú nepriatelia kríža. Ó, nebesá! Títo ľudia ustavične horia 
živým ohňom, ponorení medzi tisíce pozemských túžob 
a svetských radovánok. Ježiš ich pozýva, aby prišli uhasiť 
svoj smäd živou vodou. Ježiš veľmi dobre vie, aký veľký 
smäd ich trýzni a aká osviežujúca je táto nová voda, ktorú 
má prichystanú pre tých, ktorí majú pravý smäd, aby neza-
hynuli uprostred plameňov, ktoré ich spaľujú. Obracia sa 
na nich týmto nežným pozvaním: „Poďte ku mne všetci, 
ktorí ste smädní, a ja vám dám piť.“ (porov. Jn 7, 37) Len-
že, dobrý Bože! Akej odpovede sa mu dostáva od týchto 
nešťastníkov? Dávajú najavo, že nerozumejú, čo im hovorí, 
utekajú pred ním a čo je horšie, títo nešťastníci, dlhé roky 
navyknutí žiť v ohni pozemských slastí, v nich zostarli, tak-
že už nedokážu vnímať vaše láskyplné výzvy a neuvedomujú 
si hrôzostrašné nebezpečenstvo, ktorému čelia.

(List z 10. októbra 1915 adresovaný P. Agostinovi da San Marco in Lamis 
− Korešpondencia, zv. I, s. 666)
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5. február

Aký liek možno podať nešťastným judášom, aby vstúpili do 
seba? Aký liek nám môže dať nádej, že títo skutočne mŕtvi 
ľudia budú vzkriesení? Ach, otče môj, moja duša puká od 
bolesti; aj týchto ľudí Ježiš pozdravil, objal a pobozkal; pre 
týchto úbožiakov to bol však pozdrav, ktorý ich neposvätil, 
objatie, ktoré ich neobrátilo, bozk, ktorý... Ach, beda! Po-
vedal by som, že ich nielen nespasil, ale že ich dokonca vo 
väčšine prípadov ani nikdy nespasí.

Božie zľutovanie ich už neobmäkčuje, jeho dobrodenia 
ich nepriťahujú, jeho pokarhania ich neskrotia − ak sú než-
né, nafukujú sa, ak prísne, zúria; v protivenstve si zúfajú. Sú 
hluchí, slepí, necitliví aj voči tým najnežnejším pozvaniam 
a najprísnejším napomenutiam Božieho zľutovania, ktoré 
jediné by nimi mohlo otriasť a priviesť ich k obráteniu. Je-
diné, čoho sú schopní, je, že sa čoraz väčšmi upevňujú vo 
svojej zatvrdnutosti, takže temnota v ich dušiach ustavične 
vzrastá. 

Ale beda! Môj otče, aký som len pochabý: kto mi zaručí, 
že nie som jedným z týchto nešťastníkov? Iste, žíznim po 
pravej rajskej vode, no kto v skutočnosti vie, či je naozaj 
tým, po čom najväčšmi túži moja duša?!

Moje muky ustavične vzrastajú, pretože táto voda ne-
uháša môj smäd, ale ho, naopak, zväčšuje.

Otče môj, nie je to azda dostatočný dôvod na to, aby 
som vážne zapochyboval o tom, či voda, po ktorej túži moja 
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úbohá duša, je skutočne tou, ktorú nás najdrahší Spasiteľ 
pozýva piť plnými dúškami?

(List z 10. októbra 1915 adresovaný P. Agostinovi da San Marco in Lamis 
− Korešpondencia, zv. I., s. 666)

6. február

Kiež sa zapáči Pánovi, prameňu všetkého života, neodoprieť 
mi túto sladkú a vzácnu vodu, ktorú v nadmiere svojej lásky 
k ľuďom prisľúbil tým, ktorí sú smädní. Otče môj, dychtím po 
tejto vode, túžobne vzlykajúc si ju ustavične žiadam od Ježiša. 
Modlite sa za mňa, aby sa predo mnou neskrýval. Povedzte 
mu, otče, že on dobre vie, ako veľmi potrebujem túto vodu, 
ktorá jediná dokáže uzdraviť dušu ranenú láskou. Nech tento 
najnežnejší snúbenec z Veľpiesne uteší dušu, ktorá po ňom 
prahne, nech ju uteší tým istým božským bozkom, o ktorý ho 
prosí jeho svätá snúbenica. Povedzte mu, že kým duša nedo-
stane tento bozk, nikdy s ním nebude môcť uzavrieť zväzok 
týmito slovami: „Môj milý je môj a ja som jeho“ (Pies 6, 3). 

Kiež sa Pánovi zapáči neopustiť toho, kto doňho vložil 
celú svoju dôveru! Ach! Nech ma táto moja nádej nikdy 
nesklame a nech mu navždy zachovám svoju vernosť... 

(List z 10. októbra 1915 adresovaný P. Agostinovi da San Marco in Lamis 
− Korešpondencia, zv. I, s. 666)
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7. február

Zaumieň si teda, že veľkoryso odpovieš na prednostnú Božiu 
lásku k tebe, a učiníš sa hodným jeho samého, teda podob-
ným jemu v jeho obdivuhodných dokonalostiach, o ktorých 
hovoria už Písma a evanjelium, a ktoré si si už osvojil. Ale, 
brat môj, na to, aby si sa mohol pripodobniť Bohu, je potreb-
né vytrvalé uvažovanie a rozjímanie nad Pánovým životom; 
z uvažovania a rozjímania sa totiž rodí obdiv k jeho skutkom 
a z obdivu túžba nasledovať ho a radosť z nasledovania. To 
všetko nám umožňuje naša regula. Vytrvalo a verne ju zacho-
vávajme a budeme dokonalí.

Najviac zo všetkého musíš neústupne pestovať kresťan-
skú spravodlivosť a upevňovať základný kameň dobroty: 
čnosť, ktorej dokonalým vzorom je náš božský Učiteľ a se-
rafínsky otec − pokoru. Pokoru vnútornú i vonkajšiu, no 
skôr vnútornú než vonkajšiu, skôr vnútorne preciťovanú 
než navonok ukazovanú, skôr hlboko zakorenenú než na 
prvý pohľad viditeľnú.

(List z 19. augusta 1918 adresovaný Fra Gerardovi da Deliceto  
− Korešpondencia, zv. IV, s. 25)

8. február
Považujme sa za to, čím v skutočnosti sme − ničím, stelesne-
nou biedou, slabosťou, prameňom bezhraničnej zvrátenosti 
bez poľahčujúcich okolností, schopnými obrátiť dobro na 
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zlo, zanechať dobro kvôli zlu, pripísať si zásluhy za dobro, 
ktoré v skutočnosti nevlastníme alebo nám bolo len zve-
rené, schopnými ospravedlniť si svoju ničomnosť a z lásky 
k samotnému zlu pohrdnúť najvyšším dobrom.

Keď si vštepíš do mysle toto presvedčenie, 
1.  nikdy nebudeš nachádzať márnivé uspokojenie v sebe 

samom pre dobro, ktoré v sebe pozoruješ, pretože všetko 
toto dobro pochádza od Boha, a tak mu budeš vzdávať 
úctu a slávu;

2.  nikdy sa nebudeš sťažovať na urážky, nech by prichádzali 
od kohokoľvek; 

3.  s kresťanskou láskou budeš všetkým odpúšťať, majúc 
na pamäti príklad nášho Vykupiteľa, ktorý pred svojím 
Otcom obhajoval dokonca aj svojich mučiteľov;

4.  ustavične budeš roniť slzy pred Bohom, pretože si budeš 
uvedomovať svoju chudobu a biedu;

5.  vôbec ťa nebudú prekvapovať tvoje slabosti a nedokona-
losti, ale, uvedomujúc si, aký v skutočnosti si, sa zahan-
bíš pre svoju nestálosť a nevernosť Bohu a pokojne sa 
vrhneš do náručia nebeského Otca tak, ako malé dieťa 
beží do náručia svojej matky.

(List z 19. augusta 1918 adresovaný Fra Gerardovi da Deliceto  
− Korešpondencia, zv. IV, s. 25)
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9. február

Moja drahá dcéra, nikdy nedôveruj túžbam, ktoré sa, podľa 
všeobecného úsudku osôb naplnených Pánovým duchom, 
nedokážu premeniť v činy. Takými sú všetky túžby po nie-
ktorých kresťanských dokonalostiach, ktoré možno obdivo-
vať a predstavovať si ich v mysli, no zároveň ich neprakti-
zovať; o týchto dokonalostiach mnohí rozprávajú bez toho, 
aby ich prejavili skutkami.

Moja drahá, buď si istá, že tým, čo najväčšmi svedčí 
o našej dokonalosti, je čnosť trpezlivosti: ak je pravdou, že 
túto čnosť treba praktizovať vo vzťahu k druhým, o to väčš-
mi platí, že ju máme pestovať aj voči sebe samým. Kto sa 
teda usiluje dosiahnuť čistú lásku k Bohu, v skutočnosti po-
trebuje mať väčšiu trpezlivosť so sebou samým než s ostat-
nými. Moja drahá dcéra, treba sa zmieriť s tým, že ak chce-
me dosiahnuť dokonalosť, musíme sa naučiť znášať svoju 
nedokonalosť. Dobre ma rozumej. Hovorím, že máme tr-
pezlivo znášať svoju nedokonalosť a nie, že ju máme milovať 
a hovieť si v nej. Trpezlivosť s vlastnou nedokonalosťou je 
zaiste bolestivá, no pokora sa živí práve týmto utrpením. 

(List z 3. marca 1917 adresovaný Erminii Garganiovej  
− Korešpondencia, zv. III, s. 678)
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10. február

Je načase otvorene si to priznať: sme úbohí, pretože naša 
schopnosť konať dobro je veľmi obmedzená; ale Boh vo 
svojej dobrote s nami súcití a prichádza nám pomôcť aj 
s tým málom, čo dokážeme urobiť, prijímajúc naše úsilie 
pripraviť si srdce na prijatie jeho pomoci. V čom však spo-
číva príprava nášho srdca? Podľa Božieho slova je Boh neko-
nečne väčší než naše srdce, a ono zas prevyšuje celý svet, keď 
odloží nabok samo seba a prostredníctvom rozjímania sa 
disponuje na službu Bohu, keď si pevne zaumieni, že bude 
slúžiť Bohu, milovať jeho samého i svojich blížnych, prakti-
zovať umŕtvovanie vonkajších i vnútorných zmyslov, a keď 
si dá podobné dobré predsavzatia.

V takýchto chvíľach sa naše srdce pripravuje na konanie 
skutkov najvyššej kresťanskej dokonalosti. Vedz však, moja 
dobrá dcéra, že toto všetko sa nemôže porovnávať s Božou 
veľkosťou, ktorá nekonečne presahuje celý vesmír, naše sily 
i vonkajšie skutky. A tak ani tvoj rozum, ktorý síce uvažuje 
o nesmiernej Božej veľkosti, dobrote a velebnosti, no nedo-
káže obsiahnuť celú ich hĺbku, ti nijako nebráni v tom, aby 
si sa horlivo pripravovala na Pánovo navštívenie. 

Predkladá mu umŕtvené telo, ktoré sa mu nevzpiera, 
pozornosť pri modlitbe bez dobrovoľnej roztržitosti, nes-
miernu jemnosť v reči, celkom zbavenej všetkej horkosti, 
pokoru bez akéhokoľvek náznaku márnivosti. Dcéra moja, 
v tomto spočíva dobrá príprava. To, že na službu Bohu je 
potrebná dôkladná príprava, vidí každý, no len málokto je 
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ochotný sa na ňu podujať. Vo chvíli, keď sa s ňou chystá-
me začať, sme totiž vo veľkom pokušení cúvnuť späť pri 
pohľade na skutočnosť, že tieto dokonalosti si nedokážeme 
osvojiť v takom vysokom stupni, ako by sme si priali, tým 
menej v absolútnej miere. 

Človek totiž nedokáže celkom umŕtviť svoje telo, vždy 
dôjde k nejakej vzbure, naša pozornosť je často vyrušovaná 
roztržitosťou a podobne. Treba sa nám azda preto znepoko-
jovať, rozčuľovať, náhliť a zarmucovať? V žiadnom prípade. 

(List z 3. marca 1917 adresovaný Erminii Garganiovej  
− Korešpondencia, zv. III, s. 678)

11. február

Chceme kráčať správnym smerom? Usilujme sa ísť cestou, 
ktorá je nám najbližšia. Dobre si zapamätaj, čo ti teraz po-
viem: neraz sa túžime stať dokonalými anjelmi, a pritom 
zanedbávame snahu stávať sa dobrými ľuďmi. Po celý náš 
život, od kolísky až po hrob, musí byť našou vernou sprie-
vodkyňou naša nedokonalosť. Do svojho cieľa sa nedosta-
neme inak než po zemi. Nesmieme na ňu zabúdať, driemať, 
vznášať sa v oblakoch ani sa obzerať späť, pretože sme ako 
kuriatka, ktoré nie sú schopné vzlietnuť. Náš telesný život 
postupne odumiera, čo je súčasťou behu vecí, ktorý usta-
novila Prozreteľnosť: zároveň s tým však treba dennodenne 
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zomierať aj svojim nedokonalostiam; mohli by sme zvolať: 
ó, šťastné nedokonalosti, ktoré nám dávajú poznať našu ne-
smiernu biedu, učia nás pokore, opovrhovaniu sebou sa-
mými, trpezlivosti a usilovnosti! Boh aj napriek nim vidí 
ochotu nášho srdca, ktorá je to jediné, čo je v nás dokonalé. 

(List z 3. marca 1917 adresovaný Erminii Garganiovej  
− Korešpondencia, zv. III, s. 678)

12. február

Uspokojme sa s chôdzou po zemi, pretože z plavby po ší-
rom mori by sa nám zatočila hlava a urobilo sa nám nevoľ-
no. Spolu s Máriou Magdalénou sa zdržiavajme pri nohách 
božského Majstra. Praktizuj malé čnosti úmerné tvojej ma-
losti: trpezlivosť, znášanlivosť voči blížnym, pokoru, vľúd-
nosť, láskavosť, bolesť nad svojimi nedokonalosťami a mno-
ho ďalších.

Odporúčam ti najmä svätú jednoduchosť ako cnosť, 
ktorá je môjmu srdcu veľmi blízka. Vždy sa pozeraj vpred, 
bez toho, aby si si priveľmi lámala hlavu nad nebezpečen-
stvami, ktoré sa črtajú v diaľke. Pripadajú nám ako veľké 
armády, no v skutočnosti nie sú ničím iným než alejou ko-
šatých vŕb. Z takýchto vecí si nerob ťažkú hlavu, lebo ťa 
to môže priviesť k tomu, že urobíš chybný krok. Vždy sa 
pridŕžaj pevného a všetko zahŕňajúceho úmyslu slúžiť Bohu 
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celým svojím srdcom a po všetky dni svojho života; nestaraj 
sa o zajtrajšok, mysli len na to, aby si konala dobro dnes. 
A keď príde rad na zajtrajšok, bude sa nazývať dneškom, 
a potom budeš premýšľať, ako s ním naložíš.

Na to, aby si mohla praktizovať svätú jednoduchosť, je 
potrebná aj veľká dôvera v Božiu prozreteľnosť. Treba, dcéra 
moja, napodobňovať Boží ľud počas jeho putovania po púšti; 
týmto ľuďom bolo prísne zakázané zbierať viac manny, ako 
potrebovali na jeden deň. A tak si aj my zaobstarávajme man-
nu len na dnešok; nepochybuj, dcéra moja, že Boh sa postará 
o zajtrajšok i všetky ostatné dni našej pozemskej púte.

(List z 3. marca 1917 adresovaný Erminii Garganiovej  
− Korešpondencia, zv. III, s. 678)

13. február

Moje najdrahšie deti, dajte si pevné predsavzatie, že bude-
te vždy veľkoryso odpovedať na povolanie, ktorého sa vám 
dostalo, aby ste boli hodní Ježiša a jemu podobní   v jeho ob-
divuhodných dokonalostiach, o ktorých hovorili už Písma 
a sväté evanjeliá, a vy ste si ich osvojili. Ale, deti moje, na 
to, aby ste sa mohli pripodobniť Pánovi, je potrebné vytrva-
lé uvažovanie a rozjímanie nad jeho životom; z uvažovania 
a rozjímania sa totiž rodí obdiv k jeho skutkom a z obdivu 
túžba nasledovať ho a radosť z nasledovania.
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Áno, deti, napodobňujte Ježiša v jeho pohotovej a bez-
výhradnej poslušnosti; napodobňujte Ježišovu trpezlivosť, 
pretože prostredníctvom nej dostanete do vlastníctva svoje 
duše; napodobňujte Ježiša v jeho vnútornej i vonkajšej po-
kore, no skôr vo vnútornej než vonkajšej, skôr vo vnútorne 
preciťovanej než navonok ukazovanej, skôr v hlboko zako-
renenej než na prvý pohľad viditeľnej. 

(List zo 7. januára 1919 adresovaný kapucínskym novicom  
− Korešpondencia, zv. IV, s. 380)

14. február

Napodobňujte Ježiša v láske, pretože on považuje za svojich 
len tých, ktorí si žiarlivo strážia tento vzácny kvet, a usta-
vične majte na pamäti, že keď sa raz ocitneme pred Božou 
tvárou, budeme súdení na základe našej lásky. Osvojte si 
výrok svätého Augustína: Pondus meum, amor meus.3 Áno, 
odvážte každý svoj čin váhami lásky, a tak si postupne bu-
dete tkať korunu zásluh pre nebo.

Ťažkosti, ktoré zakusujete pri cvičení sa v čnostiach 
a modlitbe, by vás nemali rozptyľovať ani odrádzať od ich 
praktizovania; vytrvalo v nich pokračujte ako zvyčajne a ne-

3 Zavážim toľko, koľko váži moja láska. 
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považujte za stratu času, keď ho trávite tým, že robíte to, čo 
od vás vyžaduje poslušnosť. 

Neľakajte sa pokušení: sú skúškami, ktorým podrobuje 
dušu Boh, keď vidí, že je dostatočne silná na to, aby zniesla 
boj, v ktorom si vlastnými rukami upletie veniec slávy.

Nech vás vo všetkom sprevádza a posilňuje Božia milosť. 

(List zo 7. januára 1919 adresovaný kapucínskym novicom  
− Korešpondencia, zv. IV, s. 380)

15. február

Ježiš mi hovorí, že v poriadku lásky platí: on miluje mňa; 
vo chvíľach bolesti som to však ja, kto miluje jeho. Žiadať 
si zdravie by znamenalo vyhľadávať radosti pre seba samého 
namiesto toho, aby som sa usiloval potešiť trpiaceho Ježi-
ša. Áno, milujem kríž, iba a len kríž: milujem ho, pretože 
vidím, že Ježiš ho ustavične nesie na svojich pleciach. Ježiš 
veľmi dobre vie, že celý môj život, celé moje srdce je oddané 
výlučne jemu a jeho bolestiam.

Otče môj, odpustite mi túto opovážlivú reč; len Ježiš 
dokáže pochopiť, akú bolesť prežívam, keď si pred očami 
vybavujem bolestné udalosti z Kalvárie. Rovnako nepocho-
piteľné je to, ako veľmi možno utešiť Ježiša tým, že spolu-
cítime s jeho bolesťami, no ešte viac tým, ak si duša z lásky 
k nemu nežiada útechu, ale účasť na jeho utrpení. 
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Keď mi Ježiš chce dať poznať, že ma miluje, dáva mi 
ochutnať rany, tŕne, úzkosť jeho umučenia. Keď ma chce 
potešiť, naplní moje srdce duchom, ktorý planie ako oheň, 
a rozpráva mi o potešeniach, ktoré má pre mňa pripravené. 
Keď však chce byť sám potešený, hovorí so mnou o svojich 
bolestiach, pozýva ma hlasom, v ktorom zaznieva prosba 
i rozkaz zároveň, aby som pripojil svoje telo k jeho trpiace-
mu telu, a tak zmiernil jeho bolesti. Kto by mu odolal? Uve-
domujem si, že som ho nechal veľmi trpieť pre svoje biedy, 
veľmi plakať pre svoju nevďačnosť, uvedomujem si, že som 
ho veľmi urazil. Nechcem nikoho okrem Ježiša,   nechcem 
nič iné (pretože to isté si praje aj Ježiš) než jeho bolesti. 

(List z 1. februára 1913 adresovaný P. Agostinovi da San Marco in Lamis 
− Korešpondencia, zv. I, s. 334)

16. február

Nech ti je útechou pomyslenie, že nič, ani tvoje utrpenie sa 
nevymyká Božiemu plánu lásky. To, že naša prirodzenosť sa 
búri a hlási o svoje práva, svedčí o skutočnosti, že my ľudia 
sme na tejto zemi len pútnikmi. Ak tajne, mlčky precho-
vávame nevôľu voči bolesti a utrpeniu a prirodzene pred 
nimi utekáme, je to preto, lebo sme boli stvorení pre šťastie 
a utrpenie nie nič iné než dôsledok hriechu. Kým žijeme 
na tomto svete, vždy budeme pociťovať prirodzený odpor 
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k utrpeniu. Je to bremeno, ktoré nás bude sprevádzať všade, 
kam pôjdeme.

Buď si istá, že ak aj najvyššou časťou nášho ducha za-
túžime po kríži, prijmeme ho a z lásky k Bohu sa mu pod-
robíme, neznamená to, že prestaneme pociťovať sťažnosti 
našej prirodzenosti, ktorá nechce trpieť. Je to naozaj tak: 
veď kto miloval kríž viac než náš božský Učiteľ? A predsa, aj 
jeho najsvätejšia ľudská prirodzenosť vo svojej dobrovoľnej 
agónii prosila, aby, ak je to možné, bol od nej odňatý kalich 
utrpenia. 

(List z 13. mája 1915 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
− Korešpondencia, zv. II, s. 417)

17. február

Nech sa náš nepretržitý rozhovor vždy odohráva v nebe-
siach alebo aspoň na Ježišovej hrudi. Aj ty ustavične vo-
laj spolu s apoštolom: „Vo svojom duchu i na svojom tele 
nosím zomieranie nášho Pána Ježiša Krista“ (porov. Gal 6, 
17), pretože je to výkrik, ktorý sa najviac zhoduje s rozpo-
ložením tvojho ducha. Potom volaj: „V duchu som spolu 
s Kristom pribitý na kríž“, až kým nenadíde čas opakovať: 
„Do tvojich rúk porúčam svojho ducha.“ 

Veľmi dobre viem, že by si chcela urýchliť príchod chví-
le, keď vyslovíš túto poslednú vetu, no pýtam sa ťa, dcéra 
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moja, môžeš už teraz povedať: Consummatum est?4 Možno 
sa ti zdá, že áno, mne však nie. Ešte si totiž nesplnila svoje 
poslanie; nemala by si túžiť po rozplynutí sa v Bohu natoľko 
ako po spáse svojich bratov a sestier. Nehovor teda: consum-
matum est, ale skôr: Sitio.5

Je síce pravda, že vo svojom poslaní pomocníčky a oro-
dovníčky môžeš pokračovať aj po smrti, no z ľudského hľa-
diska sa to javí tak, že svätí sa viac zaujímali o utrpenie os-
tatných, kým žili na tejto zemi. 

(List z 26. apríla 1919 adresovaný Margherite Trescovej  
− Korešpondencia, zv. III, s. 219)

18. február

Dcéra moja, nech ťa vo vzťahu k tvojej duši netrápia žiadne 
obavy. Všetko je Pánovým dielom. Čoho by si sa teda mala 
báť? Pusti preto z rúk opraty svojho života, aj a najmä vo 
chvíľach, keď máš chuť robiť pravý opak, teda keď ti Boh 
nezosiela dar sladkej odovzdanosti do jeho vôle. Dcéra moja, 
viem, že trpíš a máš právo sťažovať sa. Slobodne a nahlas si 
vylej svoje srdce a ničoho sa neboj; obeť lásky, ak má vystúpiť 

4 Je dokonané. (Jn 19, 30)
5 Žíznim. (Jn 19, 28)
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pred Pánov zrak, musí najprv kričať, že už viac nevládze, že 
nedokáže znášať to, ako s ňou zaobchádza jej milovaný, ktorý 
po nej túži, no zároveň ju ponecháva osamotenú.

Modli sa, aby mi Pán dal to, o čo ho už dlhý čas nástoj-
čivo prosím; modli sa, aby mi dal prostredníctvom svojho 
vnútorného svetla presvedčivo pochopiť to, čo mi hovorí 
cirkevná vrchnosť a na odplatu dostaneš tú istú milosť. Po-
zri na svoje trápenie a pri pohľade naň pochop moju bolesť, 
ktorá je omnoho väčšia než tá tvoja; nauč sa pomáhať mi 
skrze svoju bolesť. Hovoríš, že mi má stačiť ubezpečenie 
o Božej blízkosti. Prečo teda nestačí to isté aj tebe?

(List z 26 . apríla 1919 adresovaný Margherite Trescovej 
− Korešpondencia, zv. III, s. 219)

19. február

Hľadaj útechu vo sviatosti Eucharistie. Nech tvoja duša ani 
uprostred toľkej bezútešnosti nezabúda často spievať Bohu 
hymnus vďačnosti a chvály. Ustavične ži vzdialená od skaze-
nosti telesného Jeruzalema, od svetského spolčovania, ska-
zených predstavení a ostatných zvodov sveta, od všetkých 
bezbožných ľudí. 

Tak isto, ako to urobil náš Vykupiteľ, si aj ty priprav pery 
a spolu s ním pi mútnu vodu z potoka Cedron, prijímajúc so 
zbožnou odovzdanosťou všetko súženie a pokánie. Prekroč 
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spolu s Ježišom túto bystrinu a z lásky k nemu vytrvalo 
a odvážne znášaj opovrhnutie zo strany sveta. Ži v ustavič-
nej vnútornej sústredenosti; nech je celý tvoj život ukrytý 
v Ježišovi a spolu s Ježišom v Getsemanskej záhrade, v tichu, 
čiže v rozjímaní a samote; nech ťa nedesí príval utrpenia. 
Vpred, Raffaelina, stále vpred! Nech ťa nezastaví horkosť 
tohto prívalu. Nech ťa prenasledovanie zo strany svetských 
ľudí a všetkých tých, ktorí nežijú podľa Kristovho ducha, 
neodvráti od toho, aby si kráčala po ceste, ktorou kráčali 
všetci svätí. Neprestajne bež po strmom úbočí vrchu svä-
tosti; nech ťa nevyľaká tvrdosť tejto cesty. Ustavične kráčaj 
po Ježišovom boku; tak, ako je pravdou, že všetci, ktorí ho 
nasledujú, sú v bezpečí pred každým zlom, niet najmenších 
pochýb o tom, že spolu s ním aj ty zvíťazíš nad všetkými 
protivenstvami tak ako vždy. 

(List zo 4. augusta 1915 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
− Korešpondencia, zv. II, s. 470)

20. február

Ježiš, muž bolesti, si praje, aby ho všetci kresťania napodob-
ňovali. Teraz ponúkol svoj kalich aj mne; prijal som ho, a pre-
to ma od neho neušetril. Moje úbohé utrpenie nemá žiadnu 
hodnotu, no Ježiš si ho aj tak cení, lebo počas svojho pozem-
ského života nesmierne miloval svoje utrpenie. Preto v niekto-
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ré výnimočné dni, počas ktorých trpel na tejto zemi viac než 
zvyčajne, mi dáva ešte väčšiu účasť na svojom utrpení.

Nie je to azda dostatočný dôvod na to, aby som sa po-
koril a usiloval sa žiť skrytý pred zrakmi ľudí, keďže som bol 
uznaný za hodného trpieť s Ježišom a ako Ježiš?

Ach, otče môj! Cítim, že môj nevďak voči Božej veleb-
nosti je príliš veľký.

(List z 1. februára 1913 adresovaný P. Agostinovi da San Marco in Lamis 
− Korešpondencia, zv. I, s. 334)

21. február

Pomysli na Ježišovo fiat, ktoré vyslovil v Getsemanskej 
záhrade; koľko ho len muselo stáť, keď sa pri ňom potil 
krvou! Aj ty spolu s ním vyslov svoje fiat v zdaroch i v pro-
tivenstvách a netráp sa, nelám si hlavu nad tým, ako si ho 
vyslovila. Vieme, že v ťažkých chvíľach naša prirodzenosť 
uteká pred krížom, no nemožno povedať, že duša by sa vte-
dy nepodriaďovala Božej vôli, lebo vidíme, že keď prichádza 
na lámanie chleba, duša odhodlane plní Pánovu vôľu, a to 
aj napriek prítomnosti sily, ktorá ju ťahá opačným smerom. 

Chceš dôkaz toho, že vôľa vyslovuje svoje fiat? Čnosť 
možno spoznať podľa jej opaku. Povedz mi: keď ťa Pán vy-
staví ťažkej alebo hoci aj len ľahkej skúške, naplní ťa duch 
odbojnosti voči Bohu? Alebo ešte lepšie, predstavme si nie-
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čo vyslovene nemožné: pokús sa vzbúriť voči Bohu. Povedz 
mi, nepochytí ťa azda hrôza už pri samotnom vyslovení toh-
to bohorúhačského návrhu? Sama teda vidíš, že neexistuje 
ani nemôže existovať stredná cesta medzi áno a nie. 

Ak tvoja vôľa uteká pred odbojnosťou, môžeš si byť istá, 
že sa mlčky alebo výslovne podriaďuje Božej vôli, čo má za 
následok, že nejakým spôsobom vyslovuje svoje fiat.

(List z 30. januára 1915 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
− Korešpondencia, zv. II, s. 321)

22. február

Svätý Pavol nás upozorňuje, že „skutoční kresťania ukrižovali 
telo s vášňami a žiadosťami“ (porov. Gal 5, 24). Z náuky toh-
to svätého apoštola vyplýva, že ten, kto chce byť skutočným 
kresťanom, teda ten, kto žije podľa Kristovho ducha, musí 
umŕtvovať svoje telo, nerobiac to pre nič iné než pre svoju od-
danosť Ježišovi, ktorý z lásky k nám umŕtvil všetky svoje údy 
na kríži. Naše umŕtvovanie musí byť trvalé, dôkladné, a nie 
prelietavé, má trvať po celý čas, kým žijeme na tejto zemi. 
Dokonalý kresťan sa nesmie uspokojiť s umŕtvovaním, ktoré 
je prísne len napohľad, ono musí skutočne bolieť. 

Umŕtvovanie tela treba uskutočňovať takto, lebo apoštol 
Pavol ho nazýva ukrižovaním a určite to nerobí bezdôvod-
ne. Niekto by však mohol namietnuť: prečo toľká prísnosť 
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voči telu? Odpovedal by som mu takto: Ty pochábeľ, keby 
si dôkladne uvažoval o tom, čo hovoríš, všimol by si si, že 
všetky neduhy, na ktoré trpí tvoja duša, majú svoj pôvod 
v tom, že si nevedel a nechcel umŕtvovať svoje telo tak, ako 
treba. Ak sa chceš úplne, až do koreňa uzdraviť, musíš si 
podrobiť, čiže ukrižovať svoje telo, lebo ono je koreňom 
všetkého zla. 

Apoštol však ešte dodáva, že k ukrižovaniu tela sa musí 
pridružiť ukrižovanie vášní a žiadostí. Pod vášňami rozumie 
všetky hriešne návyky; žiadosti chápe v zmysle hriešnych 
vášní; jedny i druhé treba neprestajne umŕtvovať a pribíjať 
na kríž, aby nenavádzali telo na hriech: preto ten, kto sa 
obmedzuje len na umŕtvovanie tela, je podobný nerozum-
nému človeku, ktorý stavia dom bez základov. 

(List z 23. októbra 1914 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
− Korešpondencia, zv. II, s. 197)

23. február

Márnomyseľnosť je najväčším nepriateľom duší, ktoré sa za-
svätili Pánovi a vydali sa na cestu duchovného života; preto 
ju možno oprávnene nazvať moľou duší, ktoré sa usilujú 
o dokonalosť. Svätí ju nazývajú červotočom svätosti.

Keď nám chcel náš Pán ukázať, nakoľko márnomyseľ-
nosť protirečí dokonalosti, napomenul apoštolov, keď videl, 
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že sú plní samoľúbosti a márnomyseľnosti, lebo videli, ako 
sa démoni podrobujú každému ich príkazu: „Verumtamen 
in hoc nolite gaudere, quia spiritus subiiciuntur vobis.“6 

A aby im hlboko vštepil do mysle, aké smutné dôsled-
ky má táto neblahá neresť, keď sa votrie do ľudského srdca, 
vydesil ich tým, že im ako príklad ukázal osud Lucifera, 
ktorý bol zvrhnutý z najväčšej výšky vinou samoľúbosti, 
ktorá sa ho zmocnila pri pohľade na schopnosti, ktorými 
ho obdaril Boh: „Videbam satanam, sicut fulgur de coelo 
cadentem.“7

Tejto neresti sa treba obávať o to viac, že vo vzťahu 
k nej nejestvuje opačná čnosť schopná bojovať s ňou. Na 
každú neresť totiž existuje liek v podobe opačnej čnosti: 
hnev sa poráža miernosťou, závisť láskou, pýcha pokorou 
a tak ďalej, no márnomyseľnosť ako jediná neresť nemá 
svoj protipól v čnosti, ktorá by nad ňou dokázala zvíťaziť. 
Márnomyseľnosť je schopná votrieť sa aj do tých najsvä-
tejších skutkov; ak nie sme obozretní, začne si pyšne stavať 
stánok dokonca aj uprostred záhrady patriacej samotnej 
pokore. 

(List z 2. augusta 1913 adresovaný P. Agostinovi da San Marco in Lamis  
− Korešpondencia, zv. I, s. 396)

6 No neradujte sa z toho, že sa vám poddávajú duchovia. (Lk 10, 20)
7 Videl som satana padať z neba ako blesk. (Lk 10, 18)
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24. február

Svätý Ján Zlatoústy hovorí o márnomyseľnosti takto: „Qu-
antumvis bona feceris, volens compescere vanagloriam, tanto 
magis excitas eam.“8 Prečo je to tak? Nechajme, nech nám 
na to odpovie on sám: „... quia omne malum a malo nascitur; 
sola autem vanagloria de bono procedit; et ideo non extingui-
tur per bonum, sed magis nutritur.“9

Drahý otče, diabol veľmi dobre vie, že smilník, lúpežník, 
chamtivec a ostatní hriešnici majú viac dôvodov na hanbu 
než na vychvaľovanie sa, takže mu ani nenapadne navádzať 
ich naň. Tak ako je pravdou, že ich ušetrí od zápasu s már-
nomyseľnosťou, je tiež pravdou, že od neho neušetrí dobrých 
ľudí, najmä tých, ktorí sa usilujú o kresťanskú dokonalosť. 
Pri všetkých ostatných nerestiach platí, že vládnu len nad 
tými, ktorí sa vzdajú boja a nechajú sa nimi ovládnuť, no 
márnomyseľnosť dvíha hlavu proti ľuďom, ktorí s ňou víťaz-
ne zápasia. Odvažuje sa útočiť na samotných svojich pod-
maniteľov a ako zbraň proti nim používa ich víťazstvá v boji 
s ňou. Je protivníkom, ktorý nikdy neochabuje, bojuje proti 
nám na všetkých frontoch, pri každej našej činnosti, takže ak 
poľavíme v obozretnosti, poľahky jej padneme za obeť. 

8 Čím viac dobra vykonáš s úmyslom držať na uzde svoju márnomyseľ-
nosť, tým väčšmi ju vyburcuješ.

9 pretože každé zlo sa rodí z iného zla, iba márnomyseľnosť pochádza 
z dobra; preto sa dobrom neuhasí, ale ešte väčšmi roznieti. 
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Iste, je pravdou, že sa usilujeme vyhnúť chválam zo strany 
druhých ľudí, a preto uprednostňujeme skryté pôsty pred oči-
vidnými, ticho pred výrečnosťou, opovrhnutie pred poctami, 
ale beda! Bože môj, márnomyseľnosť sa usiluje strkať nos aj 
do týchto svätých vecí, útočiac na nás márnou samoľúbosťou. 

(List z 2. augusta 1913 adresovaný P. Agostinovi da San Marco in Lamis  
− Korešpondencia, zv. I, s. 396)

25. február

Svätý Hieronym právom prirovnal márnomyseľnosť k tie-
ňu. Tieň totiž nasleduje naše telo, kamkoľvek ide, a verne 
napodobňuje každý jeho krok. Keď telo beží, beží aj tieň, 
keď telo kráča, kráča aj tieň, keď si sadneme, takú istú polo-
hu zaujme aj náš tieň. 

To isté robí aj márnomyseľnosť − sleduje čnosť na kaž-
dom jej kroku. Nech by sa telo akokoľvek usilovalo unik-
núť svojmu tieňu, nepodarí sa mu to; jeho tieň je mu stále 
v pätách, ustavične ho sprevádza. To isté sa deje s človekom, 
ktorý sa horlivo usiluje o čnostný život, duchovnú dokona-
losť: čím väčšmi uteká pred márnomyseľnosťou, tým viac 
naň márnomyseľnosť doráža. Drahý otče, všetci sa musí-
me obávať tohto nášho úhlavného nepriateľa, no najviac zo 
všetkých sa musia mať pred ním na pozore vyvolené duše, 
pretože ho nikdy nemožno definitívne poraziť. 
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Musia byť ustavične v strehu a dávať si pozor na to, aby 
sa tento hrozný nepriateľ nevotrel do ich myslí a sŕdc, pre-
tože ak sa mu to podarí, zničí každú čnosť, rozleptá všetku 
svätosť, prinesie skazu všetkému krásnemu a dobrému. 

Nech ustavične prosia Boha, aby im udelil milosť byť 
uchránené pred touto zhubnou neresťou, pretože „omne do-
num perfectum desursum est, descendens de Patre luminum“.10 
Nech s úplnou dôverou otvoria svoje srdcia Bohu, majúc 
ustavične na pamäti, že všetko dobro, ktoré v nich prebýva, 
je úplne nezaslúženým darom najvyššej dobroty ich nebes-
kého Ženícha. 

(List z 2. augusta 1913 adresovaný P. Agostinovi da San Marco in Lamis  
− Korešpondencia, zv. I, s. 396)

26. február

Nech si hlboko vštepia do mysle, zlatým písmom vyryjú do 
srdca a sami sa presvedčia o tom, že nik nie je dobrý, „nisi 
Deus“ (len Boh) a my nie sme ničím. Nech horlivo rozjí-
majú o slovách, ktoré napísal svätý Pavol veriacim v Korin-
te: „Quid habes, quod non accepisti? Si autem accepisti, quid 

10 Každý dokonalý dar je zhora, zostupuje od Otca svetiel. 
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gloriaris, quasi non acceperis?“11 Podobne nech uvažujú aj 
o tom, čo hovorí na inom mieste: „Non quod simus suffi-
cientes cogitare aliquid a nobis, quasi ex nobis; sed sufficientia 
nostra ex Deo est.“12

Keď budú cítiť, že na nich útočí márnomyseľnosť, nech 
opakujú spolu so svätým Bernardom: „Nec propter te coepi, 
nec propter te desinam.“13 Nezačal som azda svoju púť na 
Pánovej ceste? Chcem preto po nej ďalej kráčať, ona bude 
smerom môjho putovania. Ak na nich bude nepriateľ úto-
čiť svätosťou ich života, nech mu zakričia do tváre: moja 
svätosť nie je výsledkom mojej snahy, ale ovocím Božieho 
Ducha, ktorý ma posväcuje. Je Božím darom, talentom, 
ktorý mi zveril môj Ženích, aby som s ním obchodovala, 
a keď nadíde čas, zložila účty zo zisku, ktorý som mu týmto 
spôsobom priniesla. 

(List z 2. augusta 1913 adresovaný P. Agostinovi da San Marco in Lamis  
− Korešpondencia, zv. I, s. 396)

11 Čo máš, čo si nedostal? A keď si dostal, čo sa chvasceš, akoby si nebol 
dostal? (1 Kor 4, 7)

12 Nie že by sme boli schopní vymyslieť niečo sami od seba, akoby to 
bolo z nás, ale naša schopnosť je z Boha. (2 Kor 3, 5)

13 Nezačal som kvôli tebe ani kvôli tebe neprestanem.
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27. február

S čnosťami je to ako so vzácnym pokladom, ktorý, ak nie je 
držaný v skrytosti pred zrakmi závistlivých ľudí, bude skôr 
či neskôr ulúpený. Diabol je stále v strehu, je najhorší zo 
všetkých závistlivcov, a preto sa ustavične snaží ukradnúť 
nám poklad čností. Len čo mu ho ukážeme, žiadostivo po 
ňom siahne. Zaútočí na nás svojou najmocnejšou zbraňou 
− márnomyseľnosťou.

Náš Pán, ustavične dbajúci o naše dobro, nás na mno-
hých miestach evanjelia vystríha pred týmto nebezpečen-
stvom, aby nás uchránil pred úkladmi nepriateľa. Nehovo-
rí nám azda, že keď sa chceme modliť, máme sa utiahnuť 
do svojej izby, zavrieť za sebou dvere a v samote sa mod-
liť k Bohu, aby naša modlitba zostala skrytá pred zrakmi 
druhých? Nehovorí, že keď sa postíme, máme si umyť tvár, 
aby sme prostredníctvom svojej zanedbanosti a zúbože-
ného výrazu nedávali najavo, že sa zdržiavame pokrmu? 
Nehovorí, že keď dávame almužnu, naša pravá ruka nemá 
vedieť o tom, čo robí ľavá?

(List z 2. augusta 1913 adresovaný P. Agostinovi da San Marco in Lamis  
− Korešpondencia, zv. I, s. 396)
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28. február

Nech sa každá nábožná duša vystríha toho, aby sa rozprávala 
s druhými ľuďmi o dobrých veciach, ktorými ju poctil dobrý 
Ježiš. Jediné osoby, ktorým o nich môže povedať, sú duchovný 
vodca a spovedník. Nech vždy zameriava všetky svoje činnosti 
výlučne na Božiu slávu, tak, ako si to praje apoštol Pavol: „Sive 
ergo manducatis, sive bibitis, sive aliquid facitis, omnia in glo-
riam Dei facite.“14 Nech si často obnovuje tento svätý úmysel. 
Ak si po vykonaní nejakej činnosti spytuje svedomie a spozo-
ruje pritom nejakú nedokonalosť, nech sa neznepokojuje, ale 
nech sa zahanbí a pokorí pred Božou dobrotou, poprosí Pána 
o odpustenie a o to, aby ju pred ňou nabudúce ochránil. 

Nech sa vyhýba každému náznaku márnivosti v obliekaní, 
pretože na takéto duše Pán dopúšťa pády pre ich samoľúbosť. 

Ženy, ktoré vyhľadávajú márnivé odievanie, si nikdy ne-
budú môcť obliecť život Ježiša Krista. Len čo vstúpi do ich 
sŕdc modla márnivosti, prídu o všetky ozdoby duše. Nech 
sa riadia slovami svätého Pavla, ktorý si praje, aby ich odev 
bol nevtieravo, skromne zdobený a aby sa nekrášlili poza-
pletanými vlasmi, zlatom, perlami alebo drahými šatami, 
z ktorých vanie prepych a nápadnosť. 

(List z 2. augusta 1913 adresovaný P. Agostinovi da San Marco in Lamis  
− Korešpondencia, zv. I., s. 396)

14 Či teda jete, či pijete, či čokoľvek iné robíte, všetko robte na Božiu 
slávu. (1 Kor 10, 31)



•  80  •

29. február

Svetským ľuďom sa zdá nepochopiteľné, že sú duše, ktoré 
trpia pri pohľade na to, že im Božia prozreteľnosť dopriala 
dlhý život. A predsa, príbehy svätých sú jednoducho tu, his-
tória svätosti je a navždy zostane učiteľkou života. 

Hľadiac na hlboký zármutok, ktorý pociťujú duše spra-
vodlivých pri pohľade na vzdialenosť, ktorá ich delí od 
stredobodu ich života, si môžeme utvoriť matnú predstavu 
o tom, ako veľmi musia tieto duše trpieť dokonca i vtedy, 
keď sú nútené uspokojovať svoje najzákladnejšie životné 
potreby, akými sú jedenie, pitie či spánok. A ak milosrd-
ný Boh neurobí, obzvlášť v určitých chvíľach a v určitých 
dňoch, istý druh zázraku, prostredníctvom ktorého im pri 
vykonávaní týchto základných životných úkonov načas od-
níme schopnosť uvažovať, potom utrpenie, ktoré prežíva-
jú títo úbožiaci pri čo i len jedinom úkone uspokojovania 
týchto potrieb, spod ktorého nemôžu byť vyňatí, by som 
bez obáv z omylu prirovnal k tomu, čo prežívali mučení-
ci, ktorí, upálení zaživa, položili svoj život za Ježiša na sve-
dectvo viery. Toto prirovnanie môže niekomu pripadať ako 
číre zveličovanie, no ja dobre viem, drahá Raffaelina, o čom 
hovorím. Hoci nevyliali svoju krv pre vieru, v deň všeobec-
ného súdu uvidíme tieto duše oslávené palmou mučeníctva 
spoločne s mučeníkmi. 

(List z 23. februára 1915 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
− Korešpondencia, zv. II, s. 340)
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1. marec

Každý, aj ten najmenší hriech, ktorého sa dopúšťam, je pre 
moju dušu mečom bolesti, ktorý jej preniká srdce. Sú chví-
le, keď by som najradšej zvolal spolu s apoštolom Pavlom: 
„Už nežijem ja“ (porov. Gal 3, 20), no v celkom opačnom 
zmysle, bez duchovnej dokonalosti, ktorú mal na mysli on. 

Ďalším dôsledkom milosti, ktorej sa mi dostalo, je, že 
z môjho života sa stáva bolestivé martýrium; jedinú útechu 
nachádzam v odovzdanom rozhodnutí, že budem žiť z lásky 
k Ježišovi, ale beda, otče môj, aj do tejto útechy sa primieša-
va bolesť, ktorá je v istých chvíľach neznesiteľná, lebo moja 
duša márne túži po tom, aby celý jej život bol posiaty kríž-
mi a prenasledovaniami. 

Dokonca aj tie najprirodzenejšie ľudské činnosti, akými 
sú jedenie, pitie a spánok, sa mi stali ťaživým bremenom. 
Duša nachádzajúca sa v takomto stave úpenlivo stoná, pre-
tože čas sa jej vlečie neznesiteľne pomaly. Na konci každého 
dňa má pocit, akoby z nej niekto sňal ťažké bremeno, akoby 
sa vznášala; hneď nato však opäť upadá do hlbokého smút-
ku pri pomyslení na to, že ju čaká ešte mnoho dní života vo 
vyhnanstve; v takýchto chvíľach sa chce duši zakričať: „Och, 
život, aký si voči mne krutý, aký si len dlhý! Och, život, už 
pre mňa nie si životom, ale trápením! Och, smrť, neviem, 
prečo sa ťa ľudia boja, veď skrze teba sa nám otvára život!“

Predtým, ako mi Pán udelil túto milosť, bolesť nad mo-
jimi hriechmi, utrpenie, ktoré som pociťoval pri pohľade na 
toľké urážky, ktorými zasypávam Pána, a prekypujúca odda-
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nosť, ktorú som vo svojom srdci pociťoval voči Bohu, neboli 
natoľko intenzívne, aby ma privádzali do nepríčetnosti, no 
táto bolesť sa mi z času načas aj tak zdala neznesiteľnou, ba 
chvíľami ma nútila k hlasným výkrikom, ktoré som nedoká-
zal mierniť. Po prijatí tejto milosti sa moja bolesť stala ešte 
neznesiteľnejšou, takže som začal mať pocit, že moje srdce je 
zo všetkých strán prebodávané ostrými hrotmi kopijí. 

Až teraz sa mi zdá, že som skutočne pochopil, aké veľké 
bolo mučeníctvo našej najmilovanejšej Matky, čoho som 
predtým nebol schopný. Och, keby len ľudia pochopili 
hĺbku jej mučeníctva! Kto z nás dokáže skutočne spolucí-
tiť s našou spoluvykupiteľkou? Kto by jej dokázal odoprieť 
slávny titul „kráľovná mučeníkov“? 

(List zo 7. júla 1913 adresovaný P. Benedettovi da San Marco in Lamis  
− Korešpondencia, zv. I, s. 381)

2. marec

Môj najdrahší otče, chcel by som vám aspoň na okamih 
odhaliť svoju hruď, aby som vám ukázal ranu, ktorú mi môj 
najdrahší Ježiš vtlačil do srdca. Konečne našlo milovníka, 
ktorý sa doň zamiloval tak, že neznesie pohľad na jeho smú-
tok, a preto mu nedokáže nič odoprieť.

Tohto milovníka už poznáte. Je to milovník, ktorý sa 
nikdy nenahnevá na toho, kto ho urazil. Jeho zľutovanie, 
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ktoré napĺňa moje srdce, je nekonečné. Moje úbohé srdce 
uznáva, že pred ním sa nemá čím chváliť. On ma nesmierne 
miluje, dal mi prednosť pred toľkými stvoreniami! 

Keď sa ho pýtam, čím som si zaslúžil toľkú útechu, 
usmeje sa a neprestajne mi opakuje tú istú odpoveď − že 
takému prosebníkovi, ako som ja, sa nič neodmieta. Na od-
platu odo mňa žiada len jedno − lásku; ale veď tú mu už 
beztak dlžím, láska je to najmenej, čo mu môžem a mám 
z vďačnosti prejavovať. 

Och, otče môj, keby som mu len dokázal priniesť toľko 
radosti, koľko jej on prináša mne! Tak veľmi sa zamiloval do 
môjho srdca, že ma celého zapálil svojím božským ohňom, 
plameňmi lásky. Čím iným by mohol byť tento oheň, ktorý 
ma celého zachvátil? Otče môj, ak nás Ježiš robí takýmito 
šťastnými už tu na zemi, aké to len bude v nebi?!

(List z 3. decembra 1912 adresovaný P. Agostinovi da San Marco in Lamis 
− Korešpondencia, zv. I, s. 316)

3. marec

Z času na čas si kladiem otázku, či vôbec existujú duše, kto-
rých hruď nie je zachvátená božským ohňom, najmä vtedy, 
keď sa nachádzajú pred Najsvätejšou sviatosťou. Zdá sa mi 
to nemožné, osobitne v prípade kňazov a rehoľníkov. Mož-
nože duše, ktoré hovoria, že necítia tento oheň, ho nev-
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nímajú preto, lebo ich srdcia sú príliš veľké. Nikdy k nim 
nepristupujem bez tohto dobromyseľného vysvetlenia, aby 
som ich krivo neobviňoval z toho, že sú luhári. Sú však 
chvíle, keď sa mi pred očami zjaví Ježišova pravda, a hneď 
ma pochytí zármutok: vtedy začnem uvažovať o tom, ako 
dobre je mi pri Ježišovi, a zaraz pocítim veľkú útechu. Ne-
dokážem sa neodovzdať tejto vľúdnosti, tomuto šťastiu... 
Otče môj, čo to vlastne pociťujem? Tak veľmi dôverujem 
Ježišovi, že aj keby som pred svojím zrakom uvidel otvorené 
peklo a ocitol sa na okraji ohnivej priepasti, nezmocnila by 
sa ma nedôvera a zúfalstvo, ale naďalej by som sa spoliehal 
na neho. 

Toľkú dôveru mi vlieva jeho nežnosť. Keď začnem uva-
žovať o neľútostných zápasoch s diablom, v ktorých som 
s Božou pomocou zvíťazil, zíde mi ich na um toľko, že ich 
ani nedokážem spočítať. 

Kto by mohol zrátať, koľko ráz by moja viera zakolísala, 
moja nádej a láska ochabli, keby Ježiš nevystrel svoje moc-
né rameno, koľko ráz by sa môj rozum zatemnil, keby ho 
Pán nebol osvietil? S vďačnosťou uznávam, že všetko toto 
je dielom jeho nekonečnej lásky. Tá mi nič neodoprela, ba 
povedal by som, že mi dala omnoho viac, než som žiadal. 

(List z 3. decembra 1912 adresovaný P. Agostinovi da San Marco in Lamis 
− Korešpondencia, zv. I, s. 316)
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4. marec

Otče môj, počujte sťažnosti nášho najdrahšieho Ježiša: 
„Koľkým nevďakom mi ľudia odplácajú moju lásku k nim! 
Neurážalo by ma to tak veľmi, keby som ich menej miloval. 
Môj Otec to už nemieni trpieť. Chcel by som ich prestať 
milovať, ale... (tu sa Ježiš na chvíľu odmlčal, povzdychol si 
a potom pokračoval) ... beda! Moje srdce je stvorené pre 
lásku. Zbabelí, mľandraví ľudia sa nijako nesnažia premá-
hať seba samých a odolávať pokušeniam, a namiesto toho 
si hovejú vo svojej neprávosti. Duše, ktoré najviac milujem, 
zlyhávajú, keď sú vystavené skúške – slabé sa poddávajú 
strachu a beznádeji, silné postupne ochabujú. 

Celé dni a noci ma nechávajú osamelého v kostoloch. 
Už nedbajú o Oltárnu sviatosť, o tejto sviatosti lásky sa vô-
bec nehovorí; a ak o nej aj niekto hovorí, beda! S akou ľaho-
stajnosťou a chladom to robí! 

Moje srdce je zabudnuté, nik nedbá o moju lásku, nepre-
stajne sa rmútim. Môj dom sa pre mnohých stal zábavným di-
vadlom. Dokonca aj pre mojich služobníkov, na ktorých som 
vždy hľadel so záľubou a miloval ich ako zrenicu svojho oka. 
Oni by mali utešovať moje srdce naplnené horkosťou a po-
máhať mi pri vykupovaní duší, ale − kto by tomu len uveril − 
práve od nich sa mi dostáva nesmierneho nevďaku. Syn môj, 
len sa pozri na tých, ktorí... (tu sa odmlčal, vzlyky mu zovreli 
hrdlo a potichu zaplakal) ... ktorí ma s pokryteckým výrazom 
tváre zrádzajú svätokrádežným prijímaním môjho tela, šliapa-
júc po svetle a sile, ktoré im ustavične poskytujem...“ 
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Ježiš potom ešte pokračoval vo svojich sťažnostiach. 
Otče môj, aká bolesť mi prenikla dušu, keď som hľadel na 
plačúceho Ježiša! Cítite ju aj vy?

Ježiš napokon ešte dodal: „Syn môj, potrebujem ľudí, 
ktorí budú ochotní priniesť seba samých ako obetu na utí-
šenie spravodlivého božského hnevu môjho Otca. Obnov 
pred mojou tvárou obetovanie celej svojej bytosti a urob to 
bez akýchkoľvek výhrad.“ 

Otče môj, obetu svojho života som obnovil; ak vo svo-
jom vnútri niekedy pociťujem smútok, zmocňuje sa ma pri 
pohľade na uboleného Boha. 

Ak môžete, usilujte sa hľadať duše, ktoré sa ponúknu 
Pánovi ako živé obety za hriešnikov. Ježiš vám pri tom po-
môže. 

(List z 12. marca 1913 adresovaný P. Agostinovi da San Marco in Lamis  
− Korešpondencia, zv. I, s. 341)

5. marec

Túžim vám povedať toľko krásnych vecí o Ježišovi, no vi-
dím, že to musí zostať len mojím zbožným prianím, pre-
tože moje sily, ktorých mi v posledných dňoch ubudlo, mi 
to neumožňujú. No či už som pri sile, alebo nie, nech je 
zvelebený Ježiš! Z lásky k nemu sa obmedzím len na to naj-
podstatnejšie. Milovaný otče, odložte nabok svoje úzkosti, 
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týkajúce sa vašej duše, lebo si myslím, že sú čírou stratou 
času, hatiacou našu prácu zameranú na večnosť; a čo je ešte 
horšie, pre mnohé z týchto úzkostí, ktoré môžu byť samy 
osebe sväté, pre našu krehkosť a pre hlasné našepkávanie 
diabla sú všetky naše krásne skutky, odpustite mi ten výraz, 
zafúľané nedostatkom dôvery v Božiu dobrotu. Iste, táto 
niť, ktorá zväzuje našu dušu, je veľmi tenká, no aj tak jej 
mocne bráni v tom, aby sa rozbehla po ceste dokonalos-
ti a začala nehatene konať, vznášajúc sa na krídlach svätej 
slobody. Takéto počínanie je veľkou nespravodlivosťou, 
ktorej sa dopúšťa duša voči svojmu nebeskému Ženíchovi, 
a bolestnou ranou, ktorú mu uštedruje. Keby ste len tušili, 
koľko milostí nám túži udeliť, a koľko z nich sa k nám vô-
bec nedostane, pretože nám chýba svätá dôvera voči nemu, 
ktorá by držala dvere nášho srdca ustavične otvorené. Ak sa 
duša nerozhodne vymaniť z tohto stavu, pritiahne na seba 
množstvo trestov. 

Drahý otče, nemyslite si, že preháňam. Pomyslime len 
na nespočetný Boží ľud, ktorý putoval po púšti, a na jeho 
nedostatok dôvery v Pána, pre ktorú takmer nikto z nich 
nevkročil do zasľúbenej zeme. Dokonca aj sám jeho vodca − 
Mojžiš − bol prísne potrestaný za to, že zaváhal, keď udieral 
na skalu, z ktorej mala vytrysknúť voda na utíšenie smädu 
trápiaceho ľud. Zomrel bez toho, aby jeho noha spočinula 
na pôde zasľúbenej zeme. 

(List zo 17. augusta 1913 adresovaný P. Agostinovi da San Marco in Lamis 
− Korešpondencia, zv. I, s. 405)
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6. marec

Bez toho, aby som ju zámerne podnecoval, pociťujem veľmi 
živú túžbu stráviť všetky okamihy svojho života prejavova-
ním lásky Pánovi: túžim ho pevne držať za ruku a s rados-
ťou kráčať po bolestnej ceste, ktorú mi určil; so závanom 
smrti v srdci, zmätkom v duši a rumencom na tvári však 
musím priznať, že moje túžby nezodpovedajú celkom verne 
skutočnosti. 

Stačí úplná maličkosť a hlboko sa rozruším, stačí, aby 
som na chvíľu zabudol na vaše uistenia a hneď upadnem 
do najhlbšej temnoty duše, ktorá ma sužuje dňom i nocou. 
Bože môj! Otče môj! Aký veľký trest len na mňa privolala 
moja dávna nevernosť! 

Túžim po tom, aby som nemyslel na nič iné, len na Je-
žiša, aby moje srdce vždy bilo len pre neho, a ustavične mu 
sľubujem, že tak budem naozaj žiť. Ale beda! Celkom jasne 
si uvedomujem, že moja myseľ sa stráca či skôr udomácňuje 
v tvrdej skúške, ktorú podstupuje moja duša, a srdce chrad-
ne uprostred toľkej bolesti. 

(List zo 6. marca 1917 adresovaný P. Benedettovi da San Marco in Lamis 
− Korešpondencia, zv. I, s. 872)
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7. marec

Všetko, čo prežívam, som zasvätil Ježišovi a chcem to pretr-
pieť z lásky k nemu. Nedokážem sa v tom však dostatočne 
utvrdiť. Som celkom bez svetla, čo stačí na to, aby ma na-
plnil strach, zdesenie a presvedčenie, že som pod prísnym 
dohľadom Božej spravodlivosti. V tomto presvedčení ma 
ešte väčšmi utvrdzuje to, že vidím, ako Boh pred mojím du-
chovným zrakom ustavične rastie, čoraz väčšmi sa odo mňa 
vzďaľuje a obklopuje sa čoraz hustejšími mrakmi. 

Môj duch sa ustavične upiera na túto myšlienku, ktorá 
mi ani na chvíľu neschádza z mysle; čím väčšmi napínam 
zrak, tým zreteľnejšie vidím, ako sa Boh ukrýva v oblaku, 
ktorý sa podobá vodnej pare vystupujúcej z vlhkej pôdy pri 
východe slnka.

Nebeský Otec mi dáva účasť aj na bolestiach svojho 
jednorodeného Syna, vrátane tých telesných. Tieto bolesti 
sú také prudké, že ich nemožno opísať, ba ani si ich pred-
staviť. Neviem, či je to pre moju slabosť, alebo pre nejakú 
vinu, že, nachádzajúc sa v tomto rozpoložení, plačem ako 
malé dieťa a nedokážem to zastaviť príkazom vôle. Naj-
ťažšia skúška však spočíva v tom, že netuším, či to, čo ro-
bím, sa Bohu páči, alebo ho to uráža. V tomto smere sa mi 
dostalo množstvo uistení, ale čo z toho, keď nemám oči, 
ktorými by som videl pravdu? A potom, stále je tu nepria-
teľ, ktorý sa ustavične snaží pchať do toho všetkého svoj 
chvost, aby všetko pokazil. Nahovára mi, že tieto uistenia 
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sa netýkajú všetkých mojich skutkov a tým menej celého 
trvania môjho života.

(List zo 6. marca 1917 adresovaný P. Benedettovi da San Marco in Lamis 
− Korešpondencia, zv. I, s. 872)

8. marec

Bože, môj Bože, nechcem, nie, nechcem si zúfať, nechcem, 
naozaj nechcem urážať tvoje nekonečné zľutovanie, no na-
priek všetkej snahe celkom ti dôverovať v sebe vnímam živý, 
zreteľný, ponurý obraz s výjavom, ktorý mi hovorí, že si ma 
opustil a zavrhol. Môj Bože, dôverujem ti, no moja dôve-
ra je plná chvenia, a to robí môj zármutok ešte horkejším. 
Och, môj Bože! Keby som mohol aspoň v náznaku vidieť, 
že tento môj stav nie je znakom tvojho zavrhnutia a že ťa 
ním neurážam, bol by som pripravený ďalej znášať tieto 
muky, hoci by boli aj stonásobne zväčšené. 

Môj Bože, môj Bože..., zľutuj sa nado mnou!
Otče môj, pomôžte mi svojimi modlitbami i modlitbami 

druhých. Ako len túžim po tom, aby sa toto horké utrpe-
nie skončilo. Zanechal som všetko, aby som sa zapáčil Bohu, 
a bol by som ochotný tisíc ráz zomrieť preto, aby som mu 
dokázal svoju lásku, a teraz pociťujem len veľkú horkosť, keď 
ma v hĺbke môjho srdca máta pocit, akoby som bol terčom 
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jeho hnevu; v tomto svojom nešťastí nedokážem, neviem 
nájsť ani len kúsok pokoja. Moje srdce neodolateľne, celým 
svojím vzletom túži po Pánovi, no akási železná ruka ma za-
každým zrazí na zem. Predstavte si biedneho stroskotanca, 
zakvačeného o dosku z lode, pre ktorého každá vlnka, každý 
závan vetra predstavuje hrozbu utopenia. 

Alebo lepšie, predstavte si môj terajší stav na spôsob situá- 
cie, v akej sa nachádza nešťastník odsúdený na smrť, ktoré-
mu neprestajne splašene bije srdce, pretože očakáva, že každú 
chvíľu ho privedú na popravisko. Takto vyzerá stav, ktorý ma 
ustavične sužuje, dokonca aj uprostred najhlbšej noci, keď sa 
ešte viac než zvyčajne usilujem nájsť svojho Boha. 

(List z 20. februára 1922 adresovaný P. Benedettovi da San Marco in 
Lamis − Korešpondencia, zv. I, s. 1 263)

9. marec

Odvahu, môj najdrahší synu! Ak nemáš dostatok zlata 
ani kadidla, ktoré by si mohol ponúknuť Ježišovi, budeš 
mať aspoň myrhu horkosti: utešuje ma vedomie, že on ju 
ochotne prijíma, veď tento požehnaný plod panenského ži-
vota si prial byť pohrúžený do myrhy horkosti pri svojom 
narodení i v hodine svojej smrti. Oslávený Ježiš je nádher-
ný, no zdá sa mi, že ešte viac to o ňom platilo, keď trpel na 
kríži. A preto, syn môj, radšej zotrvávaj na kríži, než by si 
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len stál pod ním, radšej prežívaj spolu s Ježišom smrteľnú 
úzkosť v Getsemanskej záhrade, než by si s ním len zob-
ďaleč súcitil, pretože takýmto spôsobom sa väčšmi pripo-
dobníš nášmu božskému pravzoru. Veď len uváž, za akých 
okolností môžeš konať skutky neochvejnej jednoty svojho 
srdca a duše s Božou vôľou, skutky umŕtvovania vlastného 
ja a lásky vedúcej až k ukrižovaniu seba samého, ak nie 
uprostred príkrych a tvrdých útokov zo strany našich ne-
priateľov. Môj najdrahší syn, azda som ti dostatočne často 
nevštepoval, aké dôležité je vyzliecť sa zo všetkého, čo nie 
je Boh, aby si si mohol obliecť nášho ukrižovaného Pána? 
Hor sa, veď je to predsa sám Boh, kto dopúšťa, že tvoje 
srdce trpí vyprázdnenosťou a je pohrúžené v temnote; ne-
pochádza to teda z jeho prísnosti, ale z jeho nehy. Nestrácaj 
odvahu na ceste, po ktorej kráčaš, pretože všetko toto pri-
jíma Boh s úľubou. Ak mu tvoje srdce zostane vždy verné, 
on ti nikdy nenaloží na plecia viac, než dokážeš uniesť, ba 
sám ti pomôže niesť tvoje bremeno, keď spozoruje, že tvoje 
ramená ochabujú. [...]

Cvič sa v tichosti a podriadenosti Božej vôli, no nie iba 
vo veľkých veciach, ale aj v tých najvšednejších každoden-
ných maličkostiach. Konaj takéto skutky od rána do večera, 
s pokojnou a radostnou mysľou a ak sa ti stane, že zlyháš, 
pokor sa a pokračuj v ceste. Považuj za isté, že v tom tkvie 
podstata tvojho martýria. 

(List z 20. januára 1918 adresovaný Fra Emmanuelovi da San Marco La 
Catola − Korešpondencia, zv. IV, s. 419)
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10. marec

Je dobré túžiť po najvyššom stupni kresťanskej dokonalos-
ti, no netreba pritom mudrovať o detailoch; radšej uvažuj 
o svojej náprave a pokroku v každodenných záležitostiach, 
vyústenie našej túžby prenechaj Božej prozreteľnosti a vrhni 
sa do jeho otcovského náručia ako dieťa, ktoré každodenne 
prijíma pokrm, pripravený jeho otcom, pevne dúfajúc, že 
mu ho vždy poskytne toľko, aby zodpovedal jeho apetítu 
a potrebám. [...]

Vystríhaj sa škrupúľ a úzkosti svedomia a úplne sa spo-
ľahni na to, čo som ti povedal pri našom osobnom stretnu-
tí, pretože som ti to povedal v Pánovom mene. Ži celkom 
pohrúžený v Božej prítomnosti, spôsobmi, o ktorých som ti 
povedal a ktoré sám poznáš. 

Maj sa na pozore aj pred smútkom a nepokojom, pre-
tože nejestvuje vec, ktorá by ti mohla väčšmi brániť v na-
predovaní k dokonalosti ako tieto dve pokušenia. Syn môj, 
nežne si pritisni srdce k ranám nášho Pána, nepoužívaj pri-
tom silu. Bezhranične dôveruj jeho milosrdenstvu, lebo on 
ťa nikdy neopustí. Neprestaň však preto s láskou objímať 
jeho svätý kríž. 

(List z 20. januára 1918 adresovaný Fra Emmanuelovi da San Marco La 
Catola − Korešpondencia, zv. IV, s. 419)
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11. marec

Udelí mi Ježiš milosť zomrieť, aby som mohol odísť tam, 
kam ma s toľkou otcovskou dobrotou povoláva? Táto ľúbez-
ná nádej ma podopiera a drží pri živote. 

Keďže Ježiš nedovolil, aby som sa telom i dušou úplne 
zasvätil svojej milovanej materskej provincii, medzičasom 
som sa ponúkol Pánovi ako obeta na vyprosenie milostí pre 
naplnenie všetkých jej duchovných potrieb, a toto obetova-
nie ustavične obnovujem pred Pánovou tvárou. Veľmi ma 
teší, že vidím, ako bola moja obeta sčasti prijatá. Kiež sa 
dobrému Ježišovi raz zapáči prijať ju úplne.

Čo vám povedať o terajšom stave mojej duše? Hrozná krí-
za, o ktorej som sa vám už zmienil v jednom z predchádzajú-
cich listov, sa ustavične stupňuje. V tejto chvíli je moja duša 
zovretá železnou obručou. Na jednej strane sa obáva toho, že 
takmer vo všetkom, čo robí, uráža Boha, čo v nej vzbudzuje 
takú veľkú hrôzu, že ju možno prirovnať k utrpeniu zatrate-
ných duší. 

Otče, nemyslite si, že toto moje tvrdenie je preháňa-
ním, veci sa skutočne majú tak, ako ich tu opisujem. Počas 
jednej z týchto nocí sa mi zdalo, že už-už zomriem. Pán 
mi dal zakúsiť všetko utrpenie, ktoré zažívajú zatratenci 
v pekle. 

Na druhej strane ešte viac trpím pre to, že v poslednom 
čase v mojej duši nesmierne vzrástla túžba milovať Boha 
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a opätovať mu jeho dobrodenie, ktorá bolestne kontrastuje 
s temnotou, ktorá ju napĺňa. 

(List z 11. marca 1915 adresovaný P. Benedettovi da San Marco in Lamis 
− Korešpondencia, zv. I, s. 541)

12. marec

Apoštol Pavol nás napomína: „Ak žijeme v Duchu, pod-
ľa Ducha aj konajme“, akoby nám to chcel povedať kvôli 
nášmu spoločnému vzrastu v kresťanskom živote. Chceme 
však skutočne žiť duchovne, teda vedení Duchom Svätým? 
Nechajme sa teda viesť Duchom Svätým a obratne umŕt-
vujme vlastného ducha, ktorý nadúva naše ja, robí nás 
popudlivými a vedie nás k vnútornej prázdnote. Dbajme 
o to, aby sme v sebe premáhali márnomyseľnosť, prchkosť 
a závisť − troch zlých duchov, ktorí držia v otroctve väč-
šinu ľudí. Títo traja zlí duchovia do krajnosti odporujú 
Pánovmu Duchu. 

(List z 23. októbra 1914 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
− Korešpondencia, zv. II, s. 197)
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13. marec

Nechaj sa láskyplne viesť Božou prozreteľnosťou, či už 
bude od teba chcieť, aby si kráčala po zemi a cez púšte, 
alebo po vodách zmyslových a duchovných útech. Drž 
v ruke svoju duchovnú kytičku, a ak aj zacítiš nejakú inú 
lahodnú vôňu, neprestaň privoniavať k svojim duchov-
ným kvietkom, lebo duchovnú kytičku nosíme so sebou 
na to, aby sme nezostávali pridlhý čas bez duchovnej úte-
chy a potešenia. 

Nech by sa Ježišovi zapáčilo uviesť ťa do akéhokoľvek 
rozpoloženia, skalopevne vytrvaj, aby celé tvoje srdce patri-
lo len jemu, pretože pre teba niet lepšej veci než toto. Pro-
stredníctvom ustavičného zriekania sa svojich pozemských 
náklonností si úplne vyzleč svoj väzenský odev a nepochy-
buj o tom, že nebeský Kráľ ťa zaodeje do kráľovskej róby, 
aby ťa pritiahol k svojej svätej láske. 

V tvojom srdci vidím skalopevné odhodlanie slúžiť 
Bohu, čo ma uisťuje o tom, že sa budeš všemožne usilovať, 
aby si pomocou vernosti v praktizovaní svätých pobožností 
a plnení si každodenných povinností nadobudla celú plejá-
du čností. Musím ťa však upozorniť na jednu vec, ktorá ti 
určite nie je neznáma. Keď sa ti stane, že pre ľudskú slabosť 
zanedbáš niečo z toho, čo si si predsavzala, netreba sa tomu 
diviť, a namiesto toho na jednej strane zavrhni urážku, kto-
rej sa takýmto spôsobom dostalo Bohu, a na druhej strane si 
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vzbuď postoj radostnej pokory, ktorá nám umožňuje vidieť 
a spoznať našu biedu. 

(List z 12. januára 1917 adresovaný Erminii Garganiovej  
− Korešpondencia, zv. III, s. 669)

14. marec

Dôveruj a miluj, dcéra moja, dôveruj a miluj dobrotu nášho 
Boha. Trpíš, ale vzchop sa, pretože trpíš spolu s Ježišom a pre 
Ježiša. Tvoje utrpenie nie je trestom, ale skúškou a liekom. 

Presvedč sa o tom sama. V Pánovom mene ťa uisťujem, že 
v tvojich bolestiach je prítomný Ježiš, prebýva priamo uprostred 
tvojho srdca, nie si oddelená ani vzdialená od lásky nášho dob-
rého Boha. Zakúšaš v sebe lahodnosť Božích myšlienok, no 
zároveň trpíš, pretože s ním ešte zďaleka netvoríš dokonalú jed-
notu a vidíš, ako ho urážajú nevďačné stvorenia. Dcéra moja, 
nemôže to byť inak, pretože kto miluje, trpí − to je nevyhnutný 
zákon, ktorý platí pre každú dušu kráčajúcu po ceste k Bohu. 
Láska, ktorá ešte nenašla svoje dokonalé naplnenie, je utrpe-
ním, ale ide o vskutku sladké muky. Ty sama ich teraz zakúšaš.

Dcéra moja, pokračuj v nastúpenej ceste, bez obáv sa zas 
a znova ponáraj do tohto tajomstva lásky i bolesti zároveň, 
až kým nenájdeš zaľúbenie v Ježišových očiach. Tento stav 
je vždy len dočasný: po ňom vždy príde dokonalá, celkom 
nezaslúžená Božia útecha. Moja dobrá dcéra, aj v tomto sta-
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ve zármutku sa naďalej modli za všetkých ľudí, obzvlášť za 
hriešnikov, aby si tak odčinila to množstvo urážok, ktorým 
zraňujú Ježišovo božské srdce. 

Zdá sa mi, že si sa kedysi ponúkla ako obeta za hriešni-
kov. Ježiš vypočul tvoju modlitbu, prijal tvoju ponuku. Ježiš 
ti dal milosť znášať utrpenie. Nuž teda, odvahu, vydrž ešte 
chvíľu! Odmena je blízko. 

(List z 9. apríla 1918 adresovaný Marii Garganiovej  
− Korešpondencia, zv. III, s. 312)

15. marec

Pamätajme na to, že údelom vyvolených duší je utrpenie. Bo-
lesť znášaná s kresťanskou láskou je podmienkou, pod ktorou 
nám Boh, pôvodca každej milosti a daru vedúceho k spáse, 
prisľúbil dať večnú slávu. Pozdvihnime teda srdcia a dôveruj-
me len Bohu: pokorme sa pod jeho mocnou rukou a s rados-
ťou prijímajme súženia, ktoré na nás zosiela nebeský Otec, aby 
nás povýšil v čase svojho navštívenia. Nech je jedinou našou 
starosťou toto: „Milovať Boha a usilovať sa mu páčiť.“ Nesta-
rajme sa o nič iné, len majme na pamäti, že Boh sa o nás vždy 
postará viac, než možno vyjadriť slovami alebo si predstaviť. 

(List z 26. novembra 1914 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
− Korešpondencia, zv. II, s. 245)
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16. marec

Ach, aké vznešené a lahodné je ľúbezné pozvanie božského 
Učiteľa: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme 
každý deň svoj kríž a nasleduje ma!“ (Lk 9, 23) Toto pozvanie 
podnietilo svätú Teréziu vyjsť v ústrety božskému Ženícho-
vi touto modlitbou: „Trpieť alebo zomrieť.“ Toto pozvanie 
pohlo svätú Máriu Magdalénu de Pazzi k tomu, aby zvo-
lala: „Nie zomrieť, ale trpieť.“ Z moci tohto pozvania náš 
serafínsky otec svätý František, uchvátený extázou, zvolal: 
„Očakáva ma toľko dobra, že každé utrpenie je mi poteše-
ním.“

Nech je od nás ďaleko, aby sme sa sťažovali Ježišovi, koľ-
ké trápenia a choroby na nás zosiela. Vezmime na plecia 
svoj kríž a nasledujme božského Učiteľa po strmom úbočí 
Kalvárie, a keď sa mu zapáči pribiť nás na kríž, teda upú-
tať nás na lôžko chorobou, ďakujme mu a považujme sa za 
deti šťasteny pre túto nesmiernu výsadu, ktorou nás poctil, 
majúc na pamäti, že byť spolu s Ježišom na kríži je nekoneč-
ne dokonalejším skutkom, než len zobďaleč kontemplovať 
ukrižovaného Pána.   

(List z 26. novembra 1914 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
− Korešpondencia, zv. II, s. 245)



•  101  •

17. marec

Ako snúbenica z Veľpiesne sa obráť na Ježiša a s bezhranič-
nou dôverou ho pros, aby ťa pritiahol k sebe, dal ti pocítiť 
lahodnú vôňu svojich mastí, a tak si mohla za ním z plných 
síl bežať, kamkoľvek pôjde. 

Obraciam sa na teba, lebo ťa chcem povzbudiť, aby si sa 
pevne pridŕžala toho, čo som ti už predtým povedal: úplné 
a bezvýhradné podriadenie nášho úsudku pokynom osoby, 
ktorá je poverená, aby nás bezpečne previedla cez temnotu, 
zmätok a životné zápasy, je akoby kusom dreva zo stroskota-
nej lode, na ktorom sa doplavíš do prístavu spásy, a božskou 
zbraňou, pomocou ktorej dospeješ k oslave víťazstva. Svo-
jou neomylnou autoritou to potvrdzuje aj samotné Sväté 
písmo: „Vir obediens loquetur victoriam.“15

Ak sa ti Ježiš ukazuje, ďakuj mu za to, ak sa pred tebou 
skrýva, rob to isté − veď toto všetko sú fígle jeho lásky. Veľ-
mi si prajem, aby si dospela až k tomu, že spolu s ukrižova-
ným Ježišom odovzdáš svoj posledný dych Otcovi a budeš 
môcť s láskou zvolať: „Consummatum est.“16

(List z 19. mája 1914 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
− Korešpondencia, zv. II, s. 87)

15 Poslušný človek bude ospevovať víťazstvo.
16 Je dokonané. (Jn 19, 30)
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18. marec

Otče, nech je mi dovolené vyliať si srdce aspoň pred vami: 
som ukrižovaný klincami lásky. Už jednoducho nevládzem: 
môj každodenný chlieb utrpenia je pre mňa skutočnou 
lahôdkou, lebo som zvyknutý na celkom obyčajné jedlá, 
a práve to mi spôsobuje silné duchovné nechutenstvo, ktoré 
narastá až do tej miery, že moja duša je nútená nariekať od 
prudkého náporu bolesti i lásky zároveň. Úbožiatko, nedo-
káže si privyknúť na tento nový spôsob, akým s ňou zaob-
chádza Pán: hľa, bozky a pohladenia, ktoré náš najláskavejší 
nebeský Otec vtláča do tejto duše, jej spôsobujú ukrutné 
bolesti. 

Kiež vám dobrý Ježiš dá pochopiť moje skutočné roz-
položenie! V tejto chvíli hodlám využiť ďalší kúsok vašej 
zhovievavej trpezlivosti a pokračovať vo svojom rozprá-
vaní. 

Najdrahší otče, uspokojovanie základných životných 
potrieb, akými sú jedlo, pitie, spánok a pod., pre mňa pred-
stavuje také bremeno, že ho nedokážem prirovnať k ničomu 
inému než k utrpeniu, ktoré musia znášať mučeníci v oka-
mihu najťažšej skúšky. 

Otče, nemyslite si, že toto prirovnanie je preháňaním; 
veru nie, veci sa majú presne takto. Ak mi vo chvíľach, keď 
budem nútený uspokojovať svoje základné potreby, Pán vo 
svojej dobrote neodníme schopnosť uvažovať, ako to už ne-
raz urobil v minulosti, nebudem už schopný dlhšie znášať 
toto utrpenie a úplne stratím pôdu pod nohami. Kiež mi 



•  103  •

Pán pomôže a oslobodí ma od týchto hrozných úzkostí! 
Kiež sa ku mne začne správať a zaobchádzať so mnou tak, 
aby mi to bolo milé! Ja však viem, že ustavične odporujem 
Božiemu pôsobeniu a vôbec si nezaslúžim takéto ohľadupl-
né zaobchádzanie. 

(List z 18. marca 1915 adresovaný P. Benedettovi da San Marco in Lamis 
− Korešpondencia, zv. I, s. 545)

19. marec

Drahý otče, ustavične na mňa doráža diabol a, žiaľbohu, 
nejaví žiadne známky toho, že by sa hodlal vzdať. Neza-
tajím pred vami svoju slabosť: v priebehu prvých dní mo-
jej skúšky som bol veľmi skleslý, no potom začala moja 
melanchólia po kúskoch ustupovať a pocítil som malú 
úľavu. Keď som sa potom modlil pri Ježišových nohách, 
nepociťoval som už ťarchu námahy, ktorú musím vynakla-
dať, aby som v pokušeniach zvíťazil nad sebou samým, ani 
horkosť nepríjemností. Napodiv, sú to pokušenia týkajúce 
sa môjho svetského života, ktoré najviac zasahujú moje 
srdce, zatemňujú mi myseľ, zalievajú ma studeným potom 
a rozochvievajú ma od hlavy až po päty. V týchto chvíľach 
mi ostávajú len oči pre plač; utešuje a povzbudzuje ma len 
jedno − vaše slová, ktoré ste mi napísali v predchádzajú-
cich listoch. 
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Môj Bože, dokonca aj vo chvíľach, keď vystupujem k ol-
táru, pociťujem diablove útoky. Viem však, že Ježiš je pri 
mne. Čoho sa teda báť? 

(List z 19. marca 1911 adresovaný P. Benedettovi da San Marco in Lamis 
− Korešpondencia, zv. I, s. 215)

20. marec

Ži v pokoji a o nič nebuď ustarostená. Ježiš je s tebou a miluje 
ťa, a ty verne odpovedáš na jeho vnuknutia a milosť, ktorá 
v tebe pôsobí. Poslúchaj ho aj naďalej, napriek vnútorným 
bojom a neprítomnosti útechy, ktorá zvyčajne sprevádza po-
slušnosť a duchovný život, lebo je napísané, že človek, ktorý 
poslúcha, nemusí skladať účty za svoje skutky, nemusí oča-
kávať Boží trest, pretože ho očakáva odmena od Pána. Duch 
Svätý totiž hovorí: „Vir oboediens loquetur victoriam.“ (Posluš-
ná duša bude ospevovať víťazstvo.)

Maj vždy pred svojím duchovným zrakom Ježišovu po-
slušnosť v Getsemanskej záhrade a na kríži: zotrval v nej aj 
uprostred neľútostného zápasu, v stave úplnej bezútešnosti, 
ktorá bola taká hlboká, že si musel vyliať srdce pred apoš-
tolmi i svojím Otcom. Jeho poslušnosť bola bezchybná, ne-
smierne horká, a práve preto taká krásna. Tvoja duša nebo-
la nikdy taká milá Bohu ako teraz, keď mu poslušne slúžiš, 
hoci ťa sužuje stav duchovnej prázdnoty, teraz, keď sa ním 
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nechávaš poslušne viesť tak, ako slepý človek nasleduje svojho 
sprievodcu. Vyjadril som sa dostatočne jasne? Buď pokojná 
a veselej mysle a ani trochu sa nesnaž spochybňovať uistenia 
toho, kto vedie tvoju dušu po ceste duchovného života.

Usudzujúc podľa spôsobu, akým si doteraz počínala 
Božia milosť, ktorá v tebe pôsobí, usudzujem, že máš všet-
ky dôvody na to, aby si pociťovala útechu, nádej a dôveru 
v Boha, lebo takýmto spôsobom sa Pán správa k dušiam, 
ktoré si ho vyvolili za svoj dedičný podiel. Vzorom, prí-
kladom, na ktorý treba ustavične hľadieť a podľa ktorého 
treba stvárňovať náš život, je Ježiš Kristus. Ježiš si však za 
svoju bojovú zástavu zvolil kríž, a preto chce, aby všetci jeho 
nasledovníci kráčali cestou vedúcou na Kalváriu, nesúc na 
svojich pleciach kríž, aby na ňom napokon odovzdali svojho 
ducha Otcovi. Je to jediná cesta, ktorou sa dá prísť k spáse. 

(List zo 4. septembra 1916 adresovaný Marii Garganiovej  
− Korešpondencia, zv. III, s. 241)

21. marec

Veľmi dobre viem, že kríž je dôkazom lásky, zárukou od-
pustenia, a láska, ktorá sa neživí krížom, nie je skutočnou 
láskou, je to len horiaca slama. A predsa, aj napriek tomu, 
že pozná tajomstvo kríža, tento vierolomný učeník Ježiša 
Nazaretského, ktorým som ja sám, cíti, že jeho srdce nes-
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mierne gniavi jeho ťarcha, a preto opakovane (otče, nepo-
horšite sa a nezľaknite sa toho, čo vám teraz poviem) hľadá 
milosrdného Cyrénčana, ktorý by ho zodvihol a utešil. Ach, 
akú cenu len má v Božích očiach moja láska? 

Veľmi sa obávam, že moja láska k Bohu nie je skutoč-
nou láskou. Toto je len jeden z mnohých mečov, ktoré na 
mňa v istých chvíľach útočia, takže mám pocit, že ma už-už 
rozmliaždia. 

Otče môj, napriek tomu všetkému pociťujem vrúcnu 
túžbu trpieť z lásky k Ježišovi. Teraz si možno kladiete otáz-
ku: prečo teda, vystavený týmto skúškam, hľadáš proti svo-
jej vôli úľavu? Koľkú námahu musím len v týchto skúškach 
vynaložiť a koľko násilia si urobiť, aby som umlčal svoju 
prirodzenosť, ktorá sa hlasne domáha útechy! 

Tento boj by som najradšej nepociťoval, veľa ráz spô-
sobuje, že sa rozplačem ako malé dieťa, lebo sa mi vidí, že 
málo milujem Boha a nedostatočne plním jeho vôľu. Čo na 
to poviete?

Ak to bude Ježiš chcieť, napíšte mi, prosím. Píšte často 
a podrobne, dychtivo očakávam vaše odpovede na moje 
problémy, pochybnosti a ťažkosti; čakám na nich ako na 
svetlo z raja a blahodarnú rosu padajúcu na vyprahnutú 
zeleň. 

(List z 21. apríla 1915 adresovaný P. Agostinovi da San Marco in Lamis  
− Korešpondencia, zv. I, s. 571)
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22. marec

Čo má byť rozpoznávacím znakom kresťana? Nechajme, 
nech nám na to odpovie sám apoštol národov: „An igno-
ratis,“ hovorí svätý apoštol Pavol v Liste Rimanom, „quia 
quicumque baptizati sumus in Cristo Jesu, in morte ipsius 
baptizati sumus?“17 

Podľa svätého Pavla je teda krst, skrze ktorý sme sa stali 
Božími deťmi a dedičmi jeho kráľovstva, obrazom, napo-
dobnením Kristovej smrti a účasťou na nej. Krst je obra-
zom Kristovej smrti, lebo tak, ako Kristus trpel skrze kríž, 
aj nám bol znakom kríža udelený krst, a tak, ako bol Ježiš 
pochovaný do útrob zeme, my sme boli pohrúžení do vody 
svätého krstu. 

Aj krst je účasťou na Ježišovej smrti, lebo uskutočňu-
je tajomstvá, ktoré zobrazuje, tým, že reálne sprítomňuje 
účinky smrti nášho Vykupiteľa. Prostredníctvom krstu sa 
v nás odohráva Kristova smrť takým spôsobom, akoby bola 
naša vlastná a my sme boli ukrižovaní spolu s ním: z moci 
tejto smrti sa nám zmývajú všetky hriechy i tresty, ktoré si 
za ne zasluhujeme.

Pavol napokon hovorí o krste ako o napodobnení Je-
žišovej smrti. Píše, že sme boli pokrstení „in morte ipsius“ 
(v jeho smrť), teda na to, aby sme napodobňovali smrť 

17 Alebo neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení v Kristovi Ježišovi, v jeho 
smrť sme boli pokrstení? (Rim 6, 3)
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nášho Vykupiteľa. To znamená, že krst je pre nás tým, čím 
bol pre Ježiša Krista jeho kríž. Ježiš Kristus bol pribitý na 
kríž, aby zomrel podľa tela, my sme boli pokrstení, aby 
sme zomreli hriechu, čiže sebe samým. Na kríži boli umŕt-
vené všetky Kristove zmysly, a tak aj my máme vo všetkých 
svojich telesných zmysloch neprestajne uskutočňovať Ježi-
šovo umŕtvovanie − presne toto je zmysel slov, ktoré napí-
sal svätý Pavol vo svojom druhom liste veriacim v Korinte: 
„Semper mortificationem Iesu in corpore nostro circumferen-
tes, ut et vita Iesu manifestetur in corporibus nostris.“18

(List z 19. septembra 1914 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
− Korešpondencia, zv. II, s. 174)

23. marec

Sme nositeľmi dvojakého života: tým prvým je náš priro-
dzený život, ktorý sme zdedili po Adamovi prostredníctvom 
telesného plodenia; ide o pozemský, porušiteľný život, plný 
nízkych vášní, ktorý je nám napriek tomu nesmierne milý; 
svoj druhý − nadprirodzený − život sme dostali od Ježiša pri 
krste; je to teda duchovný, nebeský život, v ktorom mocne 

18 Stále nosíme na tele Ježišovo umieranie, aby sa na našom tele 
zjavil aj Ježišov život. (2 Kor 4, 10)
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pôsobia čnosti. Prostredníctvom krstu sa v nás uskutočňuje 
hlboká premena − zomierame hriechu. Zaštepujeme sa do 
Ježiša Krista, takže žijeme jeho životom. Krstom dostávame 
posväcujúcu milosť, v ktorej sa nanovo rodíme pre nový, nad-
prirodzený život, stávame sa Božími deťmi, bratmi a sestrami 
Ježiša Krista a dedičmi nebeského kráľovstva. 

Ak teda prostredníctvom krstu každý kresťan zomiera 
prvému životu a povstáva k druhému, potom je úlohou všet-
kých veriacich hľadať nebeské veci a nestarať sa o pozemské 
záležitosti. To isté píše aj svätý apoštol Pavol vo svojom Liste 
Kolosanom: „Ak ste teda s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte, čo 
je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha!“ (Kol 3, 1)

Veru tak, v krste kresťan znovu ožíva v Ježišovi, je po-
zdvihnutý na úroveň nadprirodzeného života a získava ná-
dej, že raz slávne zaujme miesto na nebeskom tróne. Aká 
to dôstojnosť! Jeho povolanie od neho vyžaduje, aby ne-
prestajne mieril do vlasti blahoslavených, aby sa považoval 
za pútnika v krajine vyhnanstva. Povolanie kresťana vyža-
duje, aby svoje srdce neupínal na veci tohto nízkeho sveta; 
všetka starostlivosť, všetko úsilie dobrého kresťana, ktorý 
žije podľa svojho povolania, sú zamerané na zaobstarávanie 
si večných dobier; kresťan si musí sformovať taký úsudok 
o pozemských veciach, že si bude vážiť a oceňovať len tie 
z nich, ktoré mu pomáhajú dosahovať večné dobrá, a pohŕ-
dať tými, ktoré mu na tento účel neslúžia. 

(List zo 16. novembra 1914 adresovaný Raffaeline Ceraseovej 
− Korešpondencia, zv. II, s. 226)
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24. marec

Ak chce kresťan žiť podľa ducha Ježiša Krista, musí sa mať 
na pozore pred všetkými neresťami. Všetky neresti a hriechy 
vzaté dohromady totiž predstavujú starého, pozemského, 
telesného človeka: a práve o tomto človeku hovorí apoštol 
Pavol, že kresťan si ho má vyzliecť: „Máte odložiť starého člo-
veka s predošlým spôsobom života...“ (Ef 4, 22) Preto sa kres-
ťan, ktorý vo svojom krste zomrel a vstal z mŕtvych spolu 
s Ježišom, musí usilovať neustále sa obnovovať a zdokonaľo-
vať v kontemplácii večných právd a Božej vôle. Stručne po-
vedané, musí sa neustále snažiť odzrkadľovať v sebe podobu 
Pána, ktorý ho stvoril. K tomuto nás zaväzuje kresťanská 
dokonalosť, k tomuto nás nabáda aj svätý Pavol, ktorý to 
robí týmito slovami naplnenými nesmiernou múdrosťou: 

„... a obliecť si nového človeka, ktorý je stvorený podľa Boha 
v spravodlivosti a pravej svätosti“ (Ef 4, 24). Aký je však tento 
nový človek, o ktorom hovorí apoštol? Je to človek posväte-
ný krstom, človek, ktorý má žiť podľa zákonov posväcova-
nia, to znamená „v spravodlivosti a pravej svätosti“.

To znamená, že my kresťania sme dvojakým obrazom 
Boha: skrze našu prirodzenosť, teda ako obdarení rozumom, 
pamäťou a vôľou, ako aj skrze milosť, pretože sme boli posvä-
tení krstom, ktorý vtlačil do našej duše nádherný Boží obraz. 
Áno, moja drahá, posväcujúca milosť do nás vtláča taký živý 
obraz Boha, že sa takpovediac tiež stávame Bohom, a to skrze 
účasť na jeho božskej prirodzenosti. Použijúc nádhernú myš-
lienku svätého Petra môžem spolu s ním povedať, že sme sa 
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„stali účastnými na Božej prirodzenosti: ut per haec efficiamini 
divinae consortes naturae“ (2 Pt 1, 4).

Sestra moja, len sa pozri, aká veľká je naša dôstojnosť. 
Veľkí sme však len pod podmienkou, že si zachovávame 
posväcujúcu milosť; akí opovrhnutiahodní sa stávame, keď 
ju strácame! Povedal by som, že v takomto strave je naša 
ničomnosť väčšia než ohavnosť divých zverov. Tvárou v tvár 
hriechu sa stráca, mizne všetko dobro. 

(List zo 16. novembra 1914 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
− Korešpondencia, zv. II, s. 226)

25. marec

Len čo sa začnem modliť, začnem pociťovať, že moje srdce 
zachvacuje plameň živej lásky: tento plameň však nemá nič 
spoločné s plameňmi tohto nízkeho sveta. Je jemný a veľ-
mi lahodný, stravuje moju dušu, a pritom mi nespôsobuje 
žiadnu bolesť. Je taký sladký a lahodný, že duch v ňom na-
chádza zaľúbenie a nasýtenie takého druhu, že jeho túžba 
po ňom nikdy nezhasína. Môj Bože, táto vec je pre mňa 
zvrchovane podivuhodná, takže ju zrejme nepochopím skôr 
než v nebeskej vlasti. 

Táto túžba ani v najmenšom neodníma duši jej nasý-
tenosť, a namiesto toho zušľachťuje a zjemňuje ľudského 
ducha. Potešenie, ktoré cíti duša v hĺbke seba samej, sa túž-



•  112  •

bou nezmenšuje, ale zdokonaľuje. To isté možno povedať aj 
o túžbe ustavične sa tešiť z tohto živého plameňa, pretože 
potešenie z neho ju neudúša, ale v najvyššej možnej miere 
očisťuje a zjemňuje. 

Z toho, čo som vám tu napísal, poľahky pochopíte, že sa 
mi čoraz zriedkavejšie naskytujú príležitosti zhovárať sa so 
svojím intelektom a tešiť sa zo služieb, ktoré mi poskytujú 
zmysly. 

(List z 26. marca 1914 adresovaný P. Benedettovi da San Marco in Lamis 
− Korešpondencia, zv. I, s. 460)

26. marec

Človek by povedal, že duša, ktorú Pán uviedol do také-
hoto rozpoloženia, duša obdarená toľkými nebeskými poz- 
natkami, by mala byť veľmi zhovorčivá; lenže moja duša 
takmer onemela. Neviem povedať, či ide jav, ktorý sa vy-
skytuje len u mňa. Moja duša dokáže vyjadriť iba zopár 
odrobiniek pravdy o tom, ako v nej pôsobí jej Ženích, aj 
to len vágnymi pojmami, ktorým väčšinou chýba akýkoľ-
vek zmysel. 

Verte mi, môj otče, že všetko toto je pre dušu bolestnou 
trýzňou. V takýchto chvíľach sa mojej duši stáva to, čo by 
sa stalo chudobnému pastierikovi, ktorého by zaviedli do 
kráľovského salónu, kde sa nachádza nepreberné množstvo 
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vzácnych vecí, ktoré nikdy v živote nevidel. Po svojom od-
chode z kráľovského salónu by pastierikovi určite zostala 
pred zrakom jeho mysle všetka tá rôznorodosť prekrásnych, 
vzácnych vecí, no je rovnako isté, že by nedokázal udať ich 
počet ani ich správne pomenovať. Túžil by rozprávať iným 
o tom, čo videl; zozbieral by všetku silu svojho rozumu 
a všetky svoje vedomosti, len aby to všetko pochopil a zro-
zumiteľne vyjadril. Vidiac však, že jeho sily na to nestačia, 
by sa rozhodol, že bude radšej mlčať.

(List z 26. marca 1914 adresovaný P. Benedettovi da San Marco in Lamis 
− Korešpondencia, zv. I, s. 460)

27. marec

Cítim, že moje vytrženia zosilneli. Zvyknú sa ma zmocňo-
vať s takou prudkosťou, že všetky moje snahy zabrániť im 
vychádzajú celkom nazmar. Pán ešte väčšmi vzdialil moju 
dušu od vecí tohto nízkeho sveta, a tak cítim, že sa čoraz 
viac upevňuje vo svätej slobode ducha. 

V hĺbke duše sa mi zdá, že Boh do nej vlial mnohé mi-
losti týkajúce sa súcitu s biedou druhých ľudí, osobitne 
chudobných. Nesmierny súcit, ktorý hýbe dušou pri pohľa-
de na chudobného človeka, v nej vzbudzuje vrúcnu túžbu 
pomôcť mu, a moja vôľa ma pohýna k tomu, aby som si 
vyzliekol vlastné šaty a zaodel ho. 
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Keď vidím, že nejaký človek trpí na tele alebo na duši, 
pred Pánom by som bol ochotný urobiť čokoľvek preto, aby 
bol oslobodený od súžení, ktoré ho trápia. Keby mi to Pán 
dovolil, ochotne by som na seba vzal všetko jeho trápenie 
a plody svojho utrpenia odovzdal v jeho prospech. 

Veľmi dobre viem, že toto všetko je zvláštna Božia mi-
losť, lebo hoci som až doteraz vďaka Božiemu milosrden-
stvu nikdy nepremeškal príležitosť pomôcť núdznemu, od 
prirodzenosti som pociťoval len malý alebo nepociťoval žia-
den súcit s jeho biedou.

Vďaka darom, ktorými ma Boh neprestajne zahŕňa, mu 
začínam dôverovať omnoho viac než doteraz. V minulosti 
sa mi z času na čas zdalo, že potrebujem pomoc druhých 
ľudí, no teraz už nie. Na základe vlastnej skúsenosti som zis-
til, že skutočným liekom proti pádom je spoľahnutie sa na 
Ježišov kríž, sprevádzané výlučnou dôverou v neho, ktorý sa 
naň dal pre našu spásu dobrovoľne pribiť. 

(List z 26. marca 1914 adresovaný P. Benedettovi da San Marco in Lamis 
− Korešpondencia, zv. I, s. 460)

28. marec

V piatok ráno, keď som bol ešte v posteli, sa mi zjavil Ježiš. 
Bol celý dobitý a zohyzdený. Ukázal mi veľké množstvo re-
hoľných a diecéznych kňazov, medzi ktorými boli aj viacerí 
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cirkevní hodnostári: niektorí z nich slúžili omšu, iní sa na 
ňu pripravovali, ďalší si zobliekali liturgické rúcho. 

Ježišov pohľad vo mne vyvolal veľkú bolesť, preto som sa 
ho spýtal, čo mu spôsobuje toľké utrpenie. Nič mi však neod-
povedal. Namiesto toho znovu uprel zrak na týchto kňazov. 
Po krátkej chvíli, na ktorej konci sa na jeho tvári objavil výraz 
hrôzy a únavy z tohto pohľadu, od nich odvrátil oči a keď sa 
opäť pozrel na mňa, s nesmiernym zdesením som spozoroval, 
že mu po lícach stekajú slzy. S výrazom veľkého rozhorčenia 
sa vzdialil od tohto zástupu kňazov a kričal pritom: „Mäsia-
ri!“ Potom sa obrátil ku mne a povedal mi: „Syn môj, nemysli 
si, že moja agónia trvala tri hodiny, veru nie; pre duše, ktoré 
som najväčšmi zahrnul dobrodeniami, budem zomierať až do 
konca sveta. Syn môj, počas mojej agónie neslobodno spať. 
Moja duša hľadá aspoň nejakú tú kvapku ľudského súcitu, 
no všetci ma nechávajú osamelého, stonajúceho pod ťarchou 
ľahostajnosti. Najmučivejšiu agóniu mi spôsobuje nevďak 
a driemoty mojich vysvätených služobníkov. 

Ach, koľkým zlom sa mi len odplácajú za moju lásku! Naj-
viac ma však bolí to, že k svojej ľahostajnosti pridávajú ešte aj 
pohŕdanie a neveru. Koľko ráz som sa ich už chystal zasiahnuť 
bleskom a bol by som to skutočne urobil, keby ma nezastavili 
anjeli a duše, ktoré sú do mňa zamilované... Napíš svojmu otcovi 
predstavenému a vyrozprávaj mu, čo som ti dnes ráno povedal 
a ukázal. Povedz mu, aby ukázal tvoj list otcovi provinciálovi...“

Ježiš potom pokračoval, ale to, čo mi povedal, nemôžem 
odhaliť žiadnemu pozemskému stvoreniu. Toto videnie mi 
spôsobilo takú telesnú, no najmä duševnú bolesť, že som 
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po celý deň zostal bezvládne ležať. Myslím si, že keby sa mi 
nezjavil môj najmilší Ježiš, bol by som dozaista zomrel. 

Ježiš sa vskutku právom sťažuje na náš nevďak. Koľko na-
šich nešťastných bratov odpovedá na Ježišovu lásku tým, že sa 
s otvorenou náručou vrhajú do tlamy hanebnej slobodomu-
rárskej sekty. Modlime sa za nich, aby Pán osvietil ich mysle 
a dotkol sa ich sŕdc. Povzbuďte nášho otca provinciála, že 
sa mu od Pána dostane výdatnej pomoci v podobe hojného 
dažďa nebeských darov. Jeho úsilie má vždy smerovať k dob-
ru našej matky provincie. Tomuto má zasvätiť všetky svoje 
sily. K tomuto cieľu majú smerovať naše modlitby, lebo sme 
k nemu všetci zaviazaní. 

(List zo 7. apríla 1913 adresovaný P. Agostinovi da San Marco in Lamis  
− Korešpondencia, zv. I, s. 350)

29. marec

Žiadaš ma o vyjadrenie úsudku o tvojej láske k Bohu. Ako to? 
Najdrahší synu, azda necítiš túto lásku ty sám? Nepozoruješ 
ju vo svojej duši? Čo je to za vrúcnu túžbu, o ktorej mi píšeš? 
Kto ti vložil do srdca túto túžbu milovať Pána? Nepochádzajú 
azda všetky sväté túžby od neho? Ak by v duši nebolo nič iné, 
len túžba milovať svojho Boha, už je tam všetko, je tam sám 
Boh, lebo Boh nesídli tam, kde niet túžby milovať ho. Ne-
znepokojuj sa teda pochybnosťami o prítomnosti Božej lásky 
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v tvojej duši. Ak táto tvoja túžba nikde nenachádza uspoko-
jenie, ak sa ti zdá, že planie v tvojom srdci bez toho, aby bola 
schopná dosiahnuť dokonalú lásku, nijako to nedokazuje, že 
v tebe neprebýva Božia láska. Skôr to znamená, že nikdy ne-
smieš povedať dosť, že nesmieš ustrnúť na ceste božskej lásky 
a svätej dokonalosti.

Sám dobre vieš, že človek nadobudne dokonalú lásku 
vtedy, keď sa zmocní predmetu tejto lásky, ktorým je v na-
šom prípade sám Boh. Načo teda toľká úzkosť a zbytočná 
skľúčenosť? 

Neprestávaj túžiť, spájaj svoju túžbu s čoraz väčšou dô-
verou a ničoho sa neboj. Pýtam sa, je možné, aby duša, kto-
rá sa úplne zasvätila nebeskej láske, s Božou pomocou sa jej 
usiluje páčiť a čoraz väčšmi túži po krištáľovočistých vodách 
tejto božskej lásky, aby jedného dňa vyšla z tohto sveta vy-
prahnutá, chladná, bez túžby po Bohu? Pýtam sa: je mož-
né, aby sa takáto duša vynorila z tohto sveta so znamením 
večného odsúdenia? Nevidíš v tom protirečenie? Keby sme 
verili všetkým týmto veciam, nebolo by to urážkou, pľu-
vancom do tváre Božej dobroty, ktorá nielenže nezavrhuje 
kajúce duše, ale ustavične hľadá aj tie tvrdošijné? 

(List z 29. marca 1918 adresovaný Fra Emmanuelovi da San Marco La 
Catola − Korešpondencia, zv. IV, s. 424)
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30. marec

Syn môj, buď si istý touto vecou: Boh môže v každom stvo-
rení počatom v hriechu, nesúcom v sebe nezmazateľný znak 
zdedený po Adamovi zavrhnúť úplne všetko, nikdy však 
nemôže zavrhnúť úprimnú túžbu stvorenia milovať svojho 
Stvoriteľa. Ak si teda nedokážeš byť istý jeho nebeskou lás-
kou pre iné dôvody, a dôvera, ktorú vkladáš v človeka, kto-
rý k tebe hovorí v mene samého Boha, ti neprináša úľavu 
a útechu, potom ti zostáva len jedno − ubezpečiť sa o nej na 
základe svojej úprimnej túžby milovať Pána. 

V mene Božom ťa preto prosím, nenechaj sa premôcť stra-
chom, ktorý sála z tvojich listov, strachom, že nemiluješ Boha 
a nebojíš sa ho, lebo sa mi vidí, že tieto obavy sú nástrojom ne-
priateľa, skrze ktorý ťa chce nejakým spôsobom oklamať. Syn 
môj, viem, že žiadna duša nedokáže milovať svojho Boha tak, 
ako by si zaslúžil: keď však duša urobí všetko, čo je v jej silách, 
a navyše s čistým úmyslom a dôverou v Božie milosrdenstvo, 
prečo by ju mal Ježiš zavrhnúť? Azda nám neprikázal milovať 
Boha celou svojou silou? Ak si teda všetko odovzdal a zasvä-
til Bohu, ak sa usiluješ naplniť si srdce až po okraj jeho prí-
tomnosťou, ak sa s vytrvalým a neúnavným zanietením snažíš 
o to, aby si mu čo najvernejšie slúžil a miloval ho, čoho by si 
sa mal báť? Azda toho, že nedokážeš urobiť viac? Ježiš to však 
od teba nežiada, a preto ťa nemôže zatratiť. Boží Duch vanie, 
kedy chce, kam chce a ako chce. Nuž tak jednoducho povedz 
nášmu dobrému Bohu, aby doplnil, čo ty sám nedokážeš uro-
biť. Povedz Ježišovi: Chceš, aby som ťa miloval ešte viac? Len-
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že ja už nevládzem. Daj mi zo svojej lásky a ja ti ju venujem. 
Buď si istý, že Ježiš prijme tvoju ponuku, a ži v pokoji. 

(List z 29. marca 1918 adresovaný Fra Emmanuelovi da San Marco La 
Catola − Korešpondencia, zv. IV, s. 424)

31. marec

Môj najdrahší otče, teraz, keď sa blížia veľkonočné sviatky, 
pamätajúc na toľkú starostlivosť, ktorou ma zahŕňate, cítim 
svätú povinnosť nenechať ich uplynúť bez toho, aby som 
vám poprial Veľkú noc naplnenú všetkými tými milosťa-
mi, ktoré vás dokážu urobiť šťastným tu na zemi a dokonale 
blaženým v nebi. 

Otče môj, toto je najkrajšie prianie, akého som schopný. 
Verím, že vám bude milé. Počas týchto sviatkov sa vo svojej 
nehodnosti nezabudnem modliť k vzkriesenému Ježišovi za 
vašu krásnu dušu, hoci na to nezabúdam ani po iné dni.

V týchto posvätných dňoch ma viac než kedykoľvek 
predtým sužuje pekelný ukrutník. Preto vás prosím, s hor-
livosťou ma zverte vo svojich modlitbách Pánovi, aby ma 
nevydal za korisť tomuto nášmu spoločnému nepriateľovi.

Napriek všetkému, Boh je stále so mnou a chvíle útechy, 
ktoré mi dáva zakúšať, sú také sladké, že ich nedokážem opísať.

(List z 31. marca 1912 adresovaný P. Benedettovi da San Marco in Lamis 
− Korešpondencia, zv. I, s. 269)
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1. apríl

Pán je s vami, bojuje spolu s vami, je takým mocným bo-
jovníkom, že nemáte najmenšie právo pochybovať o jeho 
úplnom víťazstve nad hanobným a nečistým odpadlíkom. 
Nariekajte pred Ježišom, vytrvalo klopte na jeho božské srd-
ce až do omrzenia, vedzte však, že jeho odpoveď, ktorú vám 
dáva skrze mňa, sa v ničom nelíši od tej, ktorú dal apoštolovi 
národov: Sufficit tibi gratia mea.19 Áno, ustavične bedlite nad 
sebou samým, utekajte pred nečinnosťou a každým ľahtikár-
skym rozhovorom, a nakoľko je vám to možné, vyhýbajte 
sa akémukoľvek zbližovaniu s osobami opačného pohlavia, 
majúc ustavične na mysli slová apoštola Pavla, že naše čnosti 
sú uložené vo veľmi krehkej nádobe. Zakaždým, keď sa vám 
naskytne príležitosť, sa utiahnite do svojho vnútra a buďte 
vytrvalý v modlitbe a rozjímaní o nebeských veciach. Čítaj-
te zdravú duchovnú literatúru, a tak zabezpečte svojej mysli 
výdatnú potravu. Prosím vás, aby ste osobitne dbali na du-
chovné čítanie − buďte v ňom vytrvalý, praktizujte ho každý 
deň a nevynechávajte ho. 

Vždy a všade žite v pokoji so svojimi blížnymi, pretože 
nepriateľ, ktorý loví v mútnych vodách, využíva náš vrode-
ný sklon k malomyseľnosti, aby s jeho pomocou účinnejšie 
dosahoval svoje ciele. V každej záležitosti sa usilujte počínať 

19 Stačí ti moja milosť. (2 Kor 12, 9)



•  123  •

si tak, aby nevyšla nazmar Pánova milosť, ktorá je rozliata 
vo vašich dušiach. 

(List z 21. marca 1916 adresovaný P. Paolinovi da Casacalenda  
− Korešpondencia, zv. IV, s. 132)

2. apríl

Túžim po tom, aby sa poníženosť Božieho Syna spolu so 
slávou, ktorú vďaka nej získal, stala predmetom tvojich kaž-
dodenných rozjímaní. Uvažujme o sebaponížení Božieho 
Slova, ktoré, vyjadrené slovami svätého Pavla, „má božskú 
prirodzenosť... (Flp 2, 6), veď v ňom telesne prebýva celá plnosť 
božstva“ (Kol 2, 9), a predsa nepovažovalo za nehodné svojej 
velebnosti, aby sa znížilo až celkom k nám, a tak nás mohlo 
pozdvihnúť k poznaniu Boha. 

Toto Božie Slovo sa z vlastnej vôle znížilo až k nám tak, 
že ukrylo svoju božskú prirodzenosť pod závoj ľudského 
tela. Ako hovorí svätý Pavol, takýmto spôsobom sa Božie 
Slovo pokorilo až do tej miery, že sa stalo takpovediac ni-
čím: „Zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu“ (Flp 
2, 7). Áno, sestra moja, on sa rozhodol tak hlboko skryť 
svoju božskú prirodzenosť, že sa vo všetkom pripodobnil 
človeku, podrobiac sa dokonca aj hladu, smädu, únave, tak-
že môžeme spolu s apoštolom národov povedať, že „bol po-
dobne skúšaný vo všetkom okrem hriechu“ (Hebr 5, 15). 
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Vrcholom jeho poníženia bolo jeho umučenie a smrť, 
kde, úplne podrobiac svoju ľudskú vôľu vôli svojho Otca, 
vytrpel nesmierne muky a napokon podstúpil ten najpo-
tupnejší koniec − smrť na kríži. Svätý Pavol o tom hovorí: 
„Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na krí-
ži.“ (Flp 2, 8) Táto jeho poslušnosť sa pre náročnosť príkazu, 
pre vznešenosť toho, kto poslúchol, pre jeho pohotovosť pri 
plnení vôle nebeského Otca bez toho, aby ho k tomu do-
hnal strach z utrpenia, veď je jednorodený Syn Otca, bez 
toho, aby ho zlákala túžba po odmene, veď je pravý Boh, vo 
všetkom rovný Otcovi, natoľko zapáčila večnému Otcovi, 
že ho, ako hovorí svätý Pavol, „nad všetko povýšil a dal mu 
meno, ktoré je nad každé iné meno“ (Flp 2, 9).

(List zo 4. novembra 1914 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
− Korešpondencia, zv. II, s. 217)

3. apríl

Iba z moci tohto mena môžeme dúfať v spásu tak, ako to 
ohlasovali apoštoli pred Židmi: „Niet pod nebom iného mena, 
daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení.“ (Sk 4, 12)

Večnému Otcovi sa totiž zapáčilo podrobiť mu všetky 
stvorenia: „Aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, 
na zemi i v podsvetí.“ (Flp 2, 10) Takto hovorí apoštol Pavol 
a tak to aj skutočne je. Ježišovi sa klania celé nebo: bla-
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žení nebešťania, pohnutí vďačnosťou a láskou, neprestajne 
prespevujú jeho božskému menu slová chvály, ktoré svätý 
evanjelista Ján začul vo svojom videní: „Spievali novú pieseň: 
,Hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate, lebo si bol zabitý 
a svojou krvou si Bohu vykúpil ľudí z každého kmeňa, jazy-
ka, ľudu a národa‘.“ (Zjv 5, 9) Toto najsvätejšie zo všetkých 
mien je uctievané aj na zemi, lebo večný Otec nám v plnosti 
udeľuje všetky milosti, o ktoré prosíme v Ježišovom mene. 
Sám božský Učiteľ nám totiž hovorí: „Urobím všetko, o čo 
budete prosiť v mojom mene.“ (Jn 14, 13) A napokon, kto by 
tomu len uveril, toto božské meno je uctievané aj v pekle, 
pretože je postrachom démonov. Jeho zvuk im drví kosti 
a poráža ich na plnej čiare: „V mojom mene budú vyháňať 
zlých duchov.“ (Mk 16, 17)

(List zo 4. novembra 1914 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
− Korešpondencia, zv. II, s. 217)

4. apríl

Pre Ježišovu poslušnosť si nebeský Otec praje, aby v jeho 
najsvätejšie meno verili a vyznávali ho všetky stvorenia, aby, 
ako hovorí apoštol Pavol, „každý jazyk vyznával: ,Ježiš Kris-
tus je Pán‘ na slávu Boha Otca“ (Flp 2, 11). Nedeje sa azda to 
isté aj dnes, zakaždým, keď veriaci adorujú Kristov kríž? Ta-
kisto aj na konci vekov všetci zatratenci a démoni, hľadiac 
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na nesmiernu Ježišovu slávu a zakusujúc jeho nekonečnú 
moc, mu budú musieť vzdať rovnakú poctu. 

A taktiež my sami, ak budeme uprostred všetkých svo-
jich životných zápasov napodobňovať Ježiša Krista, budeme 
mať účasť na jeho víťazstve. Áno, dodávam na záver spolu 
so svätým Jánom Zlatoústym, pevne veríme, že náš božský 
Vykupiteľ je ozdobený nesmiernou slávou, ale v jeho sláve 
aj sami žime, napodobňujúc jeho príklad a plniac jeho vôľu: 
naša viera by nám totiž nič neprospela, keby jej nezodpove-
dali naše skutky. 

(List zo 4. novembra 1914 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
− Korešpondencia, zv. II, s. 217)

5. apríl

Povzbudzujem ťa, aby si väčšmi dôverovala Božiemu milo-
srdenstvu, pokorila sa pred zľutovaním nášho Boha a ďako-
vala mu za všetky dobrodenia, ktoré ti chce udeliť. Keď to 
budeš robiť, odoláš a zvíťazíš nad všetkým besnením pekla. 
Neboj sa, moja najdrahšia dcéra. Ten, ktorý ti doteraz po-
máhal, bude ďalej pokračovať vo svojom diele spásy. Len 
uváž, keby sa ti nedostávalo Božej milosti, azda by si bola 
schopná prekonať všetky krízy a boje, ktorým bola vysta-
vená tvoja duša? Tá istá milosť v tebe dokončí dobré dielo: 
budeš spasená a nepriateľ sa bude zožierať od zlosti. Nateraz 
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sa naďalej modli a znášaj svoje trápenia v zhode s Božími 
úmyslami a jeho vôľou: odmena je blízko. 

Píšeš, že ťa zarmucuje tvoja láska k Bohu, lebo sa ti vidí, 
že jej takmer niet... Ako to? Moja statočná dcéra, azda ty 
sama necítiš túto lásku, nepozoruješ ju vo svojej duši? Čím 
sú tvoje pochybnosti, či skôr tvoja vrúcna túžba, ktorú mi 
vyjavuješ? Nuž teda, moja drahá dcéra, mala by si vedieť, 
že vo sfére božských skutočností sa túžba milovať rovná 
samotnej láske. Kto ti vložil do srdca túto túžbu milovať 
Pána? Nepochádzajú azda všetky sväté túžby zhora? Myslíš 
si, že by sme azda boli sami od seba schopní vzbudiť v sebe 
čo i len jedinú túžbu tohto druhu, keby v nás ľúbezným 
spôsobom nepôsobila Božia milosť? Ak by v duši nebolo nič 
iné, len túžba milovať svojho Boha, už je tam všetko, je tam 
sám Boh, lebo Boh nesídli ani nemôže sídliť tam, kde niet 
túžby milovať ho.

(List zo 14. decembra 1916 adresovaný Erminii Garganiovej − 
Korešpondencia, zv. III, s. 664)

6. apríl

Neznepokojuj sa pochybnosťami o prítomnosti Božej lásky 
v tvojom srdci. Ak tvoja túžba nikde nenachádza uspokoje-
nie, ak sa ti zdá, že planie v tvojom srdci bez toho, aby bola 
schopná dosiahnuť dokonalú lásku, znamená to, že nikdy 
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nesmieš povedať dosť, že nesmieš ustrnúť na ceste božskej 
lásky a svätej dokonalosti.

Sama dobre vieš, že človek nadobudne dokonalú lásku 
až vtedy, keď sa zmocní predmetu tejto lásky. Načo teda 
toľká úzkosť a zbytočná skľúčenosť? Neprestávaj túžiť, spájaj 
svoju túžbu s čoraz väčšou dôverou a ničoho sa neboj. [...]

Och, dcéra moja, nedopúšťajme sa toľkého bezprávia 
voči Božiemu zľutovaniu! V najdrahšom Ježišovom mene ťa 
prosím, nenechaj sa premôcť strachom, že nemiluješ Boha, 
pretože takýmto spôsobom by ťa nepriateľ uviedol do váž-
neho omylu. Viem, že počas svojej pozemskej púte žiadna 
duša nedokáže milovať svojho Boha tak, ako by si zaslúžil. 
Keď však duša urobí všetko, čo je v jej silách, a dôveruje 
Božiemu milosrdenstvu, prečo by ju mal Ježiš zavrhnúť? 
Azda nám neprikázal milovať Boha celou svojou silou? Ak 
si teda všetko odovzdala a zasvätila Bohu, čoho by si sa mala 
báť? Azda toho, že nedokážeš urobiť viac? Ježiš to však od 
teba nežiada. Nuž tak jednoducho povedz nášmu dobrému 
Bohu, aby doplnil, čo ty sama nedokážeš urobiť. Povedz 
Ježišovi: Chceš, aby som ťa milovala ešte viac? Lenže ja už 
nevládzem. Daj mi zo svojej lásky a ja ti ju venujem. Buď si 
istá, že Ježiš prijme tvoju ponuku, a ži v pokoji.

(List zo 14. decembra 1916 adresovaný Erminii Garganiovej  
− Korešpondencia, zv. III, s. 664)
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7. apríl

Moja duša si vraví: mala by som si azda začať pliesť ven-
ček a ozdobiť si ho kvetmi? Ach nie! Jar dávno pominula, 
už je neskoro. Moja duša bola hluchá voči hlasu Ženícha, 
ktorý ju láskyplne pozýval, aby ho nasledovala, keď prešiel 
nečas a pominula sa zima. Prespala celú jar: spala spánkom 
nevďačníkov a precitla príliš neskoro. Hľadala svojho mi-
lovníka vo všetkých veciach a vďaka Božiemu zľutovaniu 
ho našla sedieť uprostred zástupu obdivovateliek, ktoré mali 
dlane plné kvetov a potešovali ho ich ľúbeznými vôňami. 

Uvedomila si svoju chybu a začala ho nasledovať; zauja-
la pritom posledné miesto, ktoré jej patrí až dodnes, neve-
diac, čo mu má ponúknuť, pretože nič nevlastnila. Hľa, len 
sa pozrite na dobrotu tohto božského milovníka, ktorý ju 
od seba neodháňa, ale priťahuje ju k sebe svojimi jemnými 
spôsobmi. Lenže, môj Bože, ako odpovie na toľkú záplavu 
lahôdok lásky? Jediné, čo mu dokáže dať, je horký nevďak. 
Teraz to ľutuje, chcela by skoncovať so svojou nevernosťou, 
ale ustavične ju obklopujú tisíce nebezpečenstiev, ktoré ju 
navádzajú, aby opäť zradila svoju vernosť. 

(List z 12. decembra 1914 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
− Korešpondencia, zv. II, s. 261)
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8. apríl

Neklesajte na mysli pre drobné nedokonalosti. Snažte sa 
ustavične bedliť nad sebou samými, aby ste neupadli, no 
keď uvidíte, že ste zakopli, neutápajte sa v jalovom seba-
obviňovaní, ale zohnite kolená pred Bohom, oľutujte svoju 
nedostatočnú vernosť, hlboko sa pokorte, poproste nášho 
Pána o odpustenie, urobte si pevné predsavzatie, že nabu-
dúce budete ostražitejšie, a potom hneď vstaňte a bez okol-
kov pokračujte v ceste, na ktorú som vás nasmeroval.

Moje najmilovanejšie dcéry, samy sa presvedčte, že pokým 
žijeme na tejto zemi, nemôžeme sa vyhnúť pádom a poryvom 
vášní; preto aj sám veľký apoštol Pavol volá k nebu: „Ja úbohý 
človek, aký som len nešťastný! Sídlia vo mne dvaja ľudia, starý 
a nový; dva zákony, zákon zmyslov a zákon ducha; dva spôso-
by konania − podľa prirodzenosti a podľa milosti. Ach, kto ma 
vyslobodí z tohto tela smrti?“ (porov. Rim 8, 24)

(List z 25. septembra 1917 adresovaný Racheline Russovej  
− Korešpondencia, zv. III, s. 505)

9. apríl

Dcéry moje, musíme sa zmieriť s tým, čo sme zdedili od na-
šich prarodičov Adama a Evy, a to, že naša sebaláska zomrie 
až po nás, bude nás sprevádzať až po hrob. Aké nešťastie 
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pre nás, úbohé Evine deti! Kým žijeme v tomto biednom 
vyhnanstve, budeme ustavične pociťovať jej zjavné útoky 
i skryté úklady. Nuž a čo teda s tým? Azda máme pre ňu 
klesať na duchu, strácať odvahu a odvrátiť sa od cesty vedú-
cej do večného života? Veruže nie, dcéry moje najmilova-
nejšie, naberme odvahu, z našej strany celkom postačí, keď 
jej prostredníctvom slobodného, vedomého, odhodlaného 
a trvalého rozhodnutia odmietneme dať svoj súhlas. 

Táto čnosť svätej ľahostajnosti je natoľko výnimočná, že 
ani náš starý človek, ani zmyslová časť našej prirodzenosti, 
ba ani celá naša ľudská prirodzenosť so všetkými jej schop-
nosťami si ju nikdy nedokázali osvojiť a takisto ani sám 
Boží Syn, ktorý, keďže bol tiež Adamovým synom, hoci aj 
oslobodeným od hriechu a od každého tieňa hriechu, nebol 
vo svojej citovosti a ostatných prirodzených mohutnostiach 
sväto ľahostajný, práve naopak − želal si vyhnúť sa smrti na 
kríži. Svätá ľahostajnosť voči krížu bola vyhradená jeho du-
chu, teda najvyššej časti jeho prirodzenosti a jej mohutnos-
tiam zapáleným milosťou, ktorá z neho urobila nové ľudské 
stvorenie, človeka milosti.

(List z 25. septembra 1917 adresovaný Racheline Russovej  
− Korešpondencia, zv. III, s. 505)
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10. apríl

Buď ostražitá, nespoliehaj sa veľmi na seba a nedôveruj príliš 
svojim silám, usiluj sa neprestajne napredovať po ceste doko-
nalosti a vždy oplývaj láskou, ktorá je zväzkom kresťanskej 
dokonalosti. S detinskou dôverou sa vrhni do náručia nášho 
božského Otca a otvor svoje srdce darom Ducha Svätého, kto-
rý dychtivo čaká na tvoj pokyn, aby ťa nimi mohol obohatiť. 

Áno, konajme dobro, lebo teraz je čas sejby. Ak chceme 
hojne žať, nestačí štedro rozsievať, ale treba aj to, aby zrno 
padalo do dobrej pôdy. Už sme mnoho zasiali, no naša do-
terajšia sejba nestačí na to, aby sme mohli v čase žatvy jasať. 
Moja drahá, rozsievajme ďalšie a ďalšie zrná, a nebudeme 
zarmútení. Usilujme sa, aby padali na úrodnú pôdu a keď 
príde teplé počasie, ktoré odomkne semienka a dá z nich 
vyrásť rastlinkám, veľmi dbajme na to, aby medzi nimi ne-
vzišiel kúkoľ, ktorý by udusil dobré plodiny. 

(List z 10. decembra 1914 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
− Korešpondencia, zv. II, s. 257)

11. apríl

Mysli na hroznú opustenosť, ktorou trpel náš Pán na Olivo-
vej hore a pozoruj tohto milovaného Syna, ako prosí Otca 
o štipku úľavy, no uvedomujúc si, že Otcova vôľa je iná, už 
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na to nemyslí, nežiada ho o ňu, a namiesto toho sa odvážne 
a statočne podujíma na dielo nášho vykúpenia. Podobne aj 
ty, keď prežívaš chvíle krajnej bezútešnosti, pros Otca, aby 
ťa utešil, no ak uvidíš, že to nie je jeho vôľa, nezaoberaj sa 
už touto myšlienkou, a namiesto toho nanovo vzpruž svoju 
odvahu a pusti sa do diela svojej spásy, ktoré sa koná na kríži, 
s takým odhodlaním, akoby si z neho nemal nikdy zostúpiť 
a pocítiť úľavu. Čo iné by si chcela, dcéra moja? Boha možno 
vidieť a zhovárať sa s ním z tváre do tváre len uprostred hrme-
nia a víchru, Pán sa nám zjavuje v podobe horiaceho tŕnia; 
preto je nevyhnutné, dcéra moja, aby si si zobula obuv z nôh 
a úplne sa zriekla svojej vôle a náklonností. 

(List zo 6. decembra 1917 adresovaný Antoinette Vonovej  
− Korešpondencia, zv. III, s. 828)

12. apríl

Vedzte, že ustarostenosť, ktorá sa zmocnila vášho ducha pre 
záležitosti týkajúce sa úradu, ktorý vám bol zverený z moci 
poslušnosti, ako aj pre nespočetné dôsledky, vyplývajúce 
z jeho výkonu, pochádza od diabla. Naďalej zachovávajte 
svätú poslušnosť, a tak si zabezpečíte tú najvyššiu odme-
nu, po akej len môže túžiť duša milujúca Ježiša. No najmä, 
za žiadnych okolností nevpúšťajte do svojej duše nepokoj. 
Chápem, že duša, v ktorej prebýva Boh, sa na každom svo-
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jom kroku obáva, že urazí Pána. Tento svätý strach sa stá-
va takmer neznesiteľným, keď sa duša obáva, že si nebude 
dostatočne plniť vlastné povinnosti. Takáto duša však môže 
byť pokojná, pretože práve vďaka tomuto strachu sa nebude 
dopúšťať pokleskov a namiesto toho bude s istotou napre-
dovať. Brat môj, keby záležalo na nás, či vydržíme pevne 
stáť na nohách, určite by sme pri prvom závane protivenstva 
padli do rúk nepriateľov našej spásy. Neprestajne preto dô-
verujme Božiemu zľutovaniu. Takto budeme čím ďalej, tým 
viac zakúšať, aký dobrý je Pán.

Pokiaľ ide o praktiky, ktoré sú samy osebe dobré, no za 
terajších okolností skôr škodlivé, snažte sa od nich čoraz 
väčšmi oslobodzovať, lebo aj keď v minulosti všetko išlo 
podľa Božieho srdca, pre budúcnosť to nemožno zaručiť. 
Dnes platí viac než kedykoľvek predtým, že kňaz by tu 
mal byť pre všetkých. Lenže, brat môj, na to, aby bol toho 
schopný, musí nadmieru oplývať čnosťami. Dobre vieme, 
že svet vždy bol a bude zlý, a preto mu nesmieme dať ani tú 
najmenšiu zámienku na zlomyseľné úsudky. 

(List z 9. februára 1916 adresovaný P. Basiliovi da Mirabello Sanniticovi 
− Korešpondencia, zv. IV, s. 191)
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13. apríl

Úpenlivo vás prosím, aby ste nestrácali čas myšlienkami 
na minulosť. Ak sme ho dobre využili, vzdajme za to slávu 
Bohu; ak nie, precitnime z letargie a dôverujme dobrote 
nebeského Otca. Povzbudzujem vás, aby ste v pokoji upli 
svoje srdce na utešujúcu myšlienku, že tej časti vášho života, 
ktorú ste daromne premrhali, sa už dostalo odpustenia od 
nášho najmilšieho Boha. 

Zo všetkých síl utekajte pred nepokojom a rozrušenos-
ťou srdca, lebo inak vaša námaha neprinesie žiadne alebo 
prinesie len veľmi malé ovocie. S istotou vieme, že ak je 
naša duša rozrušená, útoky diabla sú častejšie a priamejšie. 
On totiž chce využiť túto našu prirodzenú slabosť na to, 
aby uskutočnil svoje zámery. Majme sa dôkladne na pozore 
pred touto skutočnosťou, ktorá pre nás predstavuje nemalé 
nebezpečenstvo. Len čo spozorujeme, že sme upadli do ma-
lomyseľnosti, oživme svoju vieru a vrhnime sa do náručia 
nebeského Otca, ktorý je pripravený prijať nás zakaždým, 
keď sa k nemu úprimne utiekame. 

(List z 9. februára 1916 adresovaný P. Basiliovi da Mirabello Sanniticovi 
− Korešpondencia, zv. IV, s. 191)
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14. apríl

Dychtíš po tom, aby si bola oslobodená od nepriateľov, kto-
rí ťa obklopujú, pretože oni ako satanovi poslovia sa vše-
možne usilujú o to, aby nás naviedli na hriech. Hovorím 
ti však, že zármutok, ktorý pociťuješ pri pohľade na to, že 
si ustavične obklopovaná príležitosťami uraziť Boha, je dô-
sledkom účinkovania Božej milosti, ktorú náš najmilosrd-
nejší Pán hojne rozlial v tvojom srdci. 

Toto všetko je neklamným znakom skutočnosti, že lás-
ka, ktorú Duch Svätý rozlial v tvojom srdci, nie je mŕtva, ale 
bdelá. Nie je možné, aby takéto a im podobné túžby v sebe 
obsahovali čo i len náznak diabolského klamu, lebo túžba 
byť oslobodená od nepriateľov odhodlaných naviesť nás na 
to, aby sme zhrešili, a tak urazili Boha, túžba byť zbavená 
príležitostí, ktoré vystavujú tvoju vieru tvrdým skúškam, 
dokonale marí úklady nepriateľa, ktorý za žiadnych okol-
ností nedokáže vzbudiť v duši takéto pocity. 

(List z 28. júla 1914 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
− Korešpondencia, zv. II, s. 138)
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15. apríl

Neprisľúbil nám azda Pán, že nám zostane navždy verný 
a nedopustí, aby sme boli premožení zlom? „Fidelis est Deus 
ut non permittat vos tentari supra id quod potestis, qui facit 
etiam cum tentatione proventum ut possitis sustinere.“20 

Sestra moja, ako by sme mohli tvrdiť opak? Neprevyšuje 
azda náš Boh všetko naše chápanie? Neleží mu na srdci naše 
blaho viac než nám samým? Len uváž, koľko ráz nám to už 
dokázal. Koľko víťazstiev nad mocnými nepriateľmi a sebou 
samou si zakúsila vďaka Božej pomoci, bez ktorej by si bola 
v týchto zápasoch rozdrvená na prach? 

Majme ustavične na mysli lásku, ktorú nám prináša 
Ježiš, a jeho túžbu po našom šťastí, a žime v pokoji. Ani 
na okamih nezapochybujme o tom, že on nám bude vždy 
pomáhať v boji proti našim nepriateľom, a bude to robiť 
s pozornou starostlivosťou, ktorá prevyšuje nehu toho naj-
lepšieho pozemského otca. 

(List z 28. júla 1914 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
− Korešpondencia, zv. II, s. 138)

20 A Boh je verný. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale so skúškou 
dá aj schopnosť, aby ste mohli vydržať. (1 Kor 10, 13)
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16. apríl

Akými slovami by som vám len vyrozprával ďalšie Ježišo-
ve víťazstvá, ktoré v týchto dňoch vybojoval v mojej duši? 
Obmedzím sa len na to, že vám rozpoviem, čo sa vo mne 
odohralo minulý utorok. Aký blčiaci oheň som len v tento 
deň pociťoval vo svojom srdci! Cítil som však, že tento oheň 
zažala akási iná, priateľská, božsky žiarlivá ruka. [...]

Po skončení svätej omše som ešte zotrval v Ježišovej prí-
tomnosti, aby som mu vzdal vďaku. Ach, aký lahodný bol 
tento rozhovor s nebom, ktorý som viedol v to ráno! Bol 
taký, že hoci som sa snažil povedať všetko, čo som mal na 
srdci, nedokázal som to; vo svojom vnútri som totiž precho-
vával veci, ktoré nemožno vyjadriť ľudskou rečou bez toho, 
aby stratili svoj hlboký nebeský zmysel. Ježišovo a moje srd-
ce, prepáčte mi za výraz, splynuli v jedno. A tak už neboli 
dve bijúce srdcia, ale len jedno. Moje srdce sa stratilo ako 
kvapka vody, ktorá zanikne v mori. Ježiš trónil v raji ako 
jeho kráľ. Radosť v mojej duši bola taká silná a hlboká, že 
som sa už nedokázal ovládať, tvár mi zaplavili tie najlahod-
nejšie slzy.

Áno, otec môj, je nepochopiteľné, že keď mi srdce za-
plavili rajské radosti, toto utrápené, vyhostené, slabé a smr-
teľné srdce to nedokázalo zniesť bez horkého náreku. Áno, 
opakujem to znovu, radosť, ktorá naplnila moje srdce, spô-
sobila, že som sa dlho, usedavo rozplakal.
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Verte mi, toto navštívenie mi naplnilo srdce odvahou až 
po okraj.

(List z 18. apríla 1912 adresovaný P. Agostinovi da San Marco in Lamis  
− Korešpondencia, zv. I, s. 272)

17. apríl

Prežívaj celý svoj život v odovzdanosti, modlitbe, práci, pokore, 
vďakyvzdávaní dobrému Bohu. Ak sa ti stane, že pocítiš, ako sa 
v tebe prebúdza netrpezlivosť, ihneď sa utiekaj k modlitbe. Maj 
na pamäti, že ustavične žijeme v prítomnosti Boha, ktorému 
musíme skladať účty za každý svoj skutok, dobrý i zlý. Nado-
všetko však obracaj pozornosť svojej mysle na totálne pokore-
nie sa, ktoré Boží Syn podstúpil z lásky k nám. Chcem, aby sa 
uvažovanie o Ježišovom utrpení a pokorení stali každodenným 
predmetom tvojho rozjímania. Ak to budeš praktizovať, o čom 
nepochybujem, v krátkom čase zakúsiš blahodarné ovocie toh-
to nábožného uvažovania. Ono sa pre teba stane štítom, ktorý 
ťa bude chrániť proti netrpezlivosti vo chvíľach, keď na teba 
náš najmilší Ježiš zošle súženie a dovolí, aby si upadla do stavu 
bezútešnosti, a tak ťa urobí znamením protirečenia.

(List zo 6. februára 1915 adresovaný Annite Rodoteovej  
− Korešpondencia, zv. III, s. 54)
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18. apríl

Tri veci nech sú ďaleko od teba. Prvá vec, ktorej sa mu-
síš vystríhať, sú hádky a súperenie s druhými, nech by šlo 
o kohokoľvek. Ak sa budeš správať iným spôsobom, môžeš 
sa rozlúčiť s pokojom a láskou. Snaha nadmieru sa pridŕžať 
vlastného úsudku je vždy prameňom a počiatkom nesvor-
nosti. Svätý Pavol nás povzbudzuje, aby sme proti tejto ne-
resti bojovali zbraňou jednoty. 

Maj sa na pozore pred márnomyseľnosťou, neresťou, 
ktorá je vlastná zbožným dušiam. Nebadateľne nás vedie 
k tomu, že sa usilujeme čoraz viac vyvyšovať nad druhých 
a získavať uznanie v očiach všetkých. Aj svätý Pavol pred 
ňou vystríhal svojich drahých Filipanov, keď im napísal: 
„Nerobte veci pre márnu slávu.“ (porov. Flp 2, 3)

Tento veľký svätec naplnený Pánovým Duchom zre-
teľne videl v celom jeho rozsahu zlo, ktoré mohla priniesť 
týmto svätým kresťanom, keby sa jej podarilo vkradnúť do 
ich duší, a preto ich pred ňou vystríhal. „Nerobte nič pre 
márnu slávu.“ (porov. Flp 2, 3) Proti tejto zhubnej neresti, 
skutočnému červotoču nábožnej duše, postav hrádzu pohŕ-
dania márnou slávou. Nepestuj si vysokú mienku o sebe: 
pokorné zmýšľanie o sebe samých a úprimné presvedčenie, 
že všetci ostatní sú vyšší ako ty, je jediným liekom, ktorý ťa 
ochráni pred touto neresťou.

Napokon sa treba vystríhať ešte jednej, nemenej nebez-
pečnej veci než táto neresť, pretože v sebe obsahuje neblahý 
zárodok rozdelenia. Táto posledná vec, pred ktorou sa treba 
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mať na pozore, je nikdy neuprednostňovať vlastné dobro 
pred dobrom druhých, pretože hľadanie vlastného úžitku 
na úkor druhých nevyhnutne vedie k prerušeniu puta, kto-
rým je láska − zväzku, ktorý musí ustavične spájať kresťan-
ské duše, lebo ako píše svätý Pavol, láska je „zväzkom doko-
nalosti“ (Kol 3, 14).

(List zo 4. novembra 1914 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
− Korešpondencia, zv. II, s. 217)

19. apríl

Pristavme sa na chvíľu pri čnosti lásky k Bohu. V čom spo-
číva táto láska? Skôr než si odpovieme na túto otázku, si tre-
ba uvedomiť, že je rozdiel medzi podstatnou a podružnou 
láskou k Bohu a že v prípade tej druhej rozlišujeme medzi 
podružnou zmyslovou láskou a podružnou duchovnou lás-
kou. Prostredníctvom tohto rozlíšenia teraz dáme odpoveď 
na uvedenú otázku.

Podstatná láska k Bohu je postojom prostého upred-
nostňovania, ktorým duša bez okolkov kladie Boha nad 
každú inú vec pre jeho nekonečnú dobrotu. Kto takýmto 
spôsobom miluje Boha, miluje ho podstatnou láskou. Ak sa 
však k tejto podstatnej láske k Bohu pridruží aj pocit lahod-
nosti, pričom jej pociťovanie sa obmedzí výlučne na oblasť 
vôle, máme do činenia s podružnou duchovnou láskou; ak 
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táto lahodnosť zostúpi do srdca a vzbudí v ňom city vrúc-
nosti a nehy, ide o podružnú zmyslovú lásku. 

(List z 9. januára 1915 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
− Korešpondencia, zv. II, s. 291)

20. apríl

Boh sa usiluje získať nás pre seba tým, že pri každom akte 
nábožnosti nám dáva zakúšať prekypujúcu mieru nehy 
a útechy, ktorými sýti našu vôľu i srdce. Kto by však ne-
videl, koľké nebezpečenstvá číhajú na takýto druh lásky 
k Bohu? Ľahko sa môže stať, že úbohá duša sa pripúta k ne-
podstatným prvkom zbožnosti a lásky k Bohu, pričom jej 
málo záleží alebo jej vôbec nezáleží na podstatnej zbožnosti 
a láske k Bohu, ktoré ju ako jediné robia milou Bohu.

V tomto nesmiernom nebezpečenstve sa nám však poho-
tovo ponáhľa na pomoc náš najmilší Pán. Keď vidí, že duša sa 
hlboko upevnila vo svojej láske, je mu oddaná a zjednotená 
s ním, že sa už vzdialila od pozemských vecí a príležitostí na 
hriech, osvojila si toľkú mieru čností, že jej stačí na to, aby 
vytrvala vo svojej svätej službe aj bez zmyslových potešení 
a lahôdok, z túžby priviesť ju k ešte vyššiemu stupňu svä-
tosti života jej odoberie útechy, ktoré až doteraz zakusovala 
pri svojich rozjímaniach, modlitbách a ostatných pobožnos-
tiach. Na tomto stave duše je najbolestnejšie to, že stratí všet-
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ku schopnosť modliť sa a rozjímať, je ponechaná v temnote 
a úplnej, bezútešnej vyprázdnenosti. […]

Môj Bože, ako ľahko len takáto duša podlieha klamu! 
To, čo úbohá duša nazýva opustenosťou, nie je v skutoč-
nosti ničím iným než prejavom celkom osobitnej, výni-
močnej starostlivosti nebeského Otca o ňu. Tento okamih 
jej vnútorného prerodu nie je ničím iným než zárodkom 
kontemplácie, ktorý je spočiatku suchopárny, no neskôr, ak 
pri ňom duša verne vytrvá, sa postupne rozvinie do štádia 
meditácie, ktoré napokon vyústi do kontemplácie, pri kto-
rej sa duši stane všetko lahodným a príjemným. 

(List z 9. januára 1915 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
− Korešpondencia, zv. II, s. 291)

21. apríl

Otče, ako to, že keď som s Ježišom, nie všetko z toho, o čo 
ho hodlám neoblomne prosiť, mi zíde na myseľ? Pre túto 
svoju zábudlivosť pociťujem veľkú bolesť. Ako to len vysvet-
liť? Až doposiaľ som nenašiel nikoho, kto by mi to uspoko-
jivo objasnil.

Počujte ďalšiu, ešte zvláštnejšiu vec. Keď som s Ježišom, 
stáva sa mi, že ho prosím o veci, ktoré som nikdy predtým 
nemal vo svojej mysli. Prosím ho za osoby, na ktoré som nik-
dy predtým ani len nepomyslel, a čo ma ešte viac prekvapuje, 
vôbec ich nepoznám ani som o nich nikdy nepočul rozprávať. 
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Na tomto mieste treba poznamenať, že zakaždým, keď 
sa mi to prihodí, som si úplne istý, že Ježiš im dal všetko, čo 
som pre ne vyprosoval. 

(List z 21. apríla 1915 adresovaný P. Benedettovi da San Marco in Lamis 
− Korešpondencia, zv. I, s. 569)

22. apríl

Akým šťastím je slúžiť Ježišovi na púšti bez manny, vody, len 
s tými druhmi útechy, ktoré plynú z toho, že žijeme pod jeho 
vedením a trpíme pre neho! Kiež sa v našich srdciach zrodí 
Najsvätejšia Panna, aby nám priniesla svoje požehnanie. 

V tomto stave duchovnej vyprázdnenosti a bezútešnosti 
sa neznepokojuj tým, že nemôžeš slúžiť Bohu tak, ako by 
sa ti páčilo, ale prispôsob sa jeho vôli a slúž mu podľa nej, 
pretože je omnoho lepšia než tá tvoja. Neprislúcha nám zne-
pokojovať sa a sužovať sa preto, lebo patríme Bohu jedným 
spôsobom, a nie iným. Vskutku, my nehľadáme nič okrem 
neho a nenachádzame ho o nič menej vtedy, keď kráčame po 
vyprahnutej púšti, než keď kráčame po vodách zmyslových 
útech, a preto sa treba rovnako uspokojiť s jednou i s druhou 
cestou. 

(List z 11. januára 1917 adresovaný Lucii Fiorentinovej  
− Korešpondencia, zv. III, s. 480)
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23. apríl

Nechaj sa láskyplne viesť Božou prozreteľnosťou, či už bude 
od teba chcieť, aby si kráčal po zemi a cez púšte, alebo po 
vodách zmyslových a duchovných útech. Drž v ruke svoju 
duchovnú kytičku, a ak aj zacítiš nejakú inú lahodnú vôňu, 
neprestaň privoniavať k svojim duchovným kvietkom, lebo 
duchovnú kytičku nosíme so sebou na to, aby sme nezostá-
vali pridlhý čas bez duchovnej útechy a potešenia.

Nech by sa Ježišovi zapáčilo uviesť ťa do akéhokoľvek rozpo-
loženia, skalopevne vytrvaj, aby celé tvoje srdce patrilo len jemu, 
pretože pre teba niet lepšej veci než toto. Prostredníctvom usta-
vičného zriekania sa svojich pozemských náklonností si úplne 
vyzleč svoj väzenský odev a nepochybuj o tom, že nebeský Kráľ 
ťa zaodeje do kráľovskej róby, aby ťa pritiahol k svojej svätej láske.

V tvojom srdci vidím skalopevné odhodlanie slúžiť Bohu, 
čo ma uisťuje o tom, že sa budeš všemožne usilovať, aby si si 
pomocou vernosti v praktizovaní svätých pobožností a plnení 
si každodenných povinností nadobudla celú plejádu čností. 
Musím ťa však upozorniť na jednu vec, ktorá ti určite nie je 
neznáma. Keď sa ti stane, že pre ľudskú slabosť zanedbáš niečo 
z toho, čo si si predsavzala, netreba sa tomu diviť, a namiesto 
toho na jednej strane zavrhni urážku, ktorej sa takýmto spôso-
bom dostalo Bohu, a na druhej strane si vzbuď postoj radostnej 
pokory, ktorá nám umožňuje vidieť a spoznať našu biedu.

(List z 12. januára 1917 adresovaný Erminii Garganiovej  
− Korešpondencia, zv. III, s. 669)
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24. apríl

Moja najmilovanejšia dcéra, neboj sa vyprázdnenosti, ma-
látnosti a skľučujúcej temnoty, ktoré zachvátili tvoju dušu, 
lebo tak to chce Boh pre tvoje väčšie dobro. Jedného dňa sa 
Mária Magdaléna zhovárala s božským Učiteľom. Cítila sa 
od neho odlúčená, preto plakala a tak veľmi ho túžila vidieť, 
že hoci naňho hľadela, nevidela ho. Myslela si totiž, že sa 
zhovára so záhradníkom. 

To isté sa stáva aj nám. Odvahu, moja dobrá dcéra, vô-
bec sa netráp: sprevádza ťa tvoj božský Učiteľ, nie si od neho 
odlúčená. Toto je pravda, jediná skutočná pravda. Čoho sa 
bojíš? Nad čím nariekaš? Naber odvahu, lebo už nemáš byť 
dievčatkom ani ženou, ale máš mať mužné srdce. Pokiaľ 
bude tvoja duša skalopevne odhodlaná žiť i zomrieť slúžiac 
Bohu a milujúc ho, nemáš sa prečo znepokojovať − ani pre 
svoju neschopnosť, ani pre žiadne iné prekážky. 

Magdaléna túžila objať svojho Pána a tento náš milý 
Učiteľ, ktorý jej to toľkokrát dovolil, jej teraz kladie pre-
kážku a hovorí jej: „Už ma nedrž, veď som ešte nevystúpil 
k Otcovi.“

(List z 18. augusta 1918 adresovaný Antoinette Vonovej  
− Korešpondencia, zv. III, s. 871)
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25. apríl

Pokušenia a búrky, ktoré sa znášajú na našu hlavu, sú ne-
klamnými znakmi osobitnej Božej obľuby. Obavy z toho, že 
urazíš Boha, ktoré ťa trápia, sú najspoľahlivejším dôkazom 
toho, že ho neurážaš.

Bezhranične dôveruj Božej dobrote a čím viac nepriateľ 
stupňuje svoje útoky, tým viac sa s úplnou dôverou vrhni na 
hruď svojho najmilovanejšieho nebeského Ženícha, ktorý 
nikdy nedovolí, aby si podľahla v boji. Veď sám Boh to sláv-
nostne vyhlasuje vo Svätom písme: „Fidelis est Deus ut non 
permittat vos tentari supra id quod potestis, qui facit etiam 
cum tentatione proventum ut possitis sustinere.“21

Byť presvedčený o opaku je aktom neviery v Boha. Nech 
nás Boh chráni pred tým, aby sme upadli do takýchto a po-
dobných ohavností. Aj svätý Pavol túžobne prosil, aby bol 
oslobodený od tvrdej skúšky, ktorej ho podrobovalo jeho 
telo. Aj on sa veľmi bál, že podľahne, no nedostal azda uis-
tenie o tom, že pomoc milosti mu bude vždy dostatočnou 
zábezpekou toho, že vytrvá?

Náš nepriateľ, zaprisahaný odporca nášho blaha, ťa síce 
chce presvedčiť o opaku, no ty ním v Ježišovom mene pohrd-
ni a hlasno sa mu vysmej. Toto je najlepší spôsob, ako ho 
zahnať na útek. Voči slabým je trúfalý, no tvárou v tvár tým, 

21 Boh je verný. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale so skúškou dá 
aj schopnosť, aby ste mohli vydržať. (1 Kor 10, 13)
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ktorí proti nemu tasia meč, sa mení na zbabelca. Ty sa však 
predsa len boj, nech je to však svätý strach, teda taký, ktorý 
ide vždy ruka v ruke s láskou. Keď sú obe − strach i láska − 
navzájom pevne spojené, podajú si ruky ako dvaja súrodenci, 
aby sa spoločnými silami ustavične udržiavali na nohách a is-
tým krokom napredovali po Pánových cestách. 

(List z 25. apríla 1914 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
− Korešpondencia, zv. II, s. 76)

26. apríl

Láska nám dáva bežať míľovými krokmi, zatiaľ čo bázeň spô-
sobuje, že rozvážne pozeráme, kam kladieme nohy, a tak nám 
pomáha, aby sme nikdy nezakopli na ceste vedúcej do neba. 
Moja najmilovanejšia sestra, viem, že kríž je bolestný a pre mi-
lovníkov Boha sa stáva takmer neznesiteľným, ak ich vystavuje 
nebezpečenstvu, že urazia toho, koho milujú a adorujú. Ale 
Ježiš pokúšaný na púšti je tým najjasnejším dôkazom toho, 
čo ti tu hovorím v mene najnežnejšieho Ženícha duší, a to, 
že životné búrky postihujúce dušu, ktorá vo všetkom hľadá 
Boha a túži po ňom, dušu, ktorá chce mať vo svojom srdci len 
jeho, dychtí po tom, aby sa stal kráľom, ktorý bude vládnuť 
v jej najhlbšom vnútri, a vrúcne si želá, aby celá patrila iba 
jemu, a v tomto všetkom pociťuje silnejšiu žiarlivosť než dvaja 
šialene zaľúbení milenci, hovorím, že životné búrky spolu so 
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všetkými týmito črtami duše sú znakom osobitnej lásky a vý-
nimočného milosrdenstva Božej prozreteľnosti, ktoré Pán ne-
udeľuje všetkým dušiam, ale len tým, ktoré celkom osobitným 
spôsobom uprednostňuje pred ostatnými.              

(List z 25. apríla 1914 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
− Korešpondencia, zv. II, s. 76)

27. apríl

Maj teda odvahu a odhodlane kráčaj vpred. Boh je s tebou 
a peklo, svet a telo budú raz musieť s hanbou zložiť zbrane 
a vyznať, že proti duši, ktorá vlastní Boha a zároveň je jeho 
vlastníctvom, nič nezmôžu. [...]

Moja drahá, táto vojna proti tebe sa vedie celkom otvore-
ne, preto sa musíš mať ustavične na pozore, rázne sa vzoprieť 
diablovi, ustavične upierať zrak viery na Pána zástupov, kto-
rý bojuje s tebou a za teba, a bezhranične dôverovať Božej 
dobrote, že víťazstvo je viac než isté. Ako inak sa o tom pre-
svedčiť? Neleží azda nášmu Bohu na srdci naša spása viac než 
nám samým? Nie je azda mocnejší než samotné peklo? Kto sa 
môže postaviť na odpor vládcovi nebies a premôcť ho? Čímže 
je svet, diabol, telo a všetci naši nepriatelia pred Pánom?

(List z 25. apríla 1914 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
− Korešpondencia, zv. II, s. 76)
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28. apríl

Hovoríš, že nevieš rozlíšiť, či lúče svetla, ktoré sa z času na-
čas objavia v tvojej duši, pochádzajú od Boha alebo odina-
kiaľ, a ustavične sa obávaš, že tvoja sebaláska ťa uvrhne do 
sebaklamu. Jestvujú však spoľahlivé znaky na rozpoznanie 
toho, či takéto lúče svetla pochádzajú od Otca svetiel. Tieto 
znaky možno zhrnúť do troch bodov. Prvý je, že pravé lúče 
svetla nás vedú k čoraz obdivuhodnejšiemu poznaniu Boha, 
ktorý nám v tej miere, ako sa nám postupne ukazuje, dáva 
čoraz lepšie pochopiť svoju nepochopiteľnú veľkosť. Takéto 
svetlo nás teda vedie k tomu, že čoraz viac milujeme Boha − 
nášho Otca a sme čoraz ochotnejší obetovať sa na jeho česť 
a slávu. Druhý znak spočíva v čoraz jasnejšom poznaní seba 
samých a v hlbšom prežívaní pokory pri pomyslení na to, 
že také nízke stvorenie, akým sme my, si trúflo uraziť Boha 
a po tom všetkom sa mu ešte opovažuje hľadieť do tváre. 
Tretí znak je, že tieto nebeské lúče vzbudzujú v duši rastúce 
opovrhovanie vecami tohto sveta s výnimkou tých, ktoré 
nám môžu poslúžiť na službu nášmu Bohu. 

Ak teda také lúče svetla, o ktorých hovoríš, vyvolávajú 
v duši tieto tri účinky, môžeš si byť istá, že pochádzajú od 
Boha. Takéto účinky v nej totiž nedokáže spôsobiť nepriateľ 
a tým menej naša obrazotvornosť a predstavivosť.

(List z 25. apríla 1914 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
− Korešpondencia, zv. II, s. 76)
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29. apríl

Prosím ťa, často sa utešuj touto božskou myšlienkou: tvo-
je duchovné a telesné utrpenia sú skúškou zo strany Božej 
vôle, ktorá ťa chce týmto spôsobom väčšmi pripodobniť Je-
žišovi Kristovi − nášmu božskému pravzoru. […]

Pre človeka, ktorý dúfa v Pána, platí, že pokoj vo sve-
domí nemôže pochádzať odinakiaľ než od samého Boha. 
Môžeš to chápať ako moju odpoveď na tvoju otázku. Ak 
duša necíti ani náznak príťažlivosti k žiadnemu z miest toh-
to nízkeho sveta, tento stav nemôže mať iného pôvodcu než 
Boha, ktorý ju týmto spôsobom chce odlúčiť od všetkého, 
čo nie je on. 

(List z 28. septembra 1915 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
− Korešpondencia, zv. II, s. 500)

30. apríl

Cesta, ktorú vytýčil apoštol Pavol kresťanovi, spočíva 
v tom, že si máme vyzliecť neresti starého, teda pozemského 
človeka a zaodieť sa čnosťami, ktorým nás učil Ježiš Kristus. 
O tomto vyzlečení sa z nerestí píše takto: „Umŕtvujte teda 
svoje pozemské údy.“ (Kol 3, 5) Ani kresťan posvätený krstom 
však nemôže uniknúť vzbure zmyslov a vášní. Z toho vyplý-
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va naliehavá potreba umŕtvovať svoje vášne po celé trvanie 
nášho pozemského života.

Ten istý apoštol sám na sebe veľmi bolestne zakúsil vzbu-
ru zmyslov a vášní, pre ktorú sa z jeho hrdla vydral tento 
nárek: „Ja sám teda mysľou slúžim Božiemu zákonu a telom 
zákonu hriechu“ (teda zákonu žiadostivosti) (Rim 8, 25). 
Týmto akoby chcel povedať: mysľou som Božím služobní-
kom, ale telom som podrobený zákonu hriechu. Povedal to 
preto, aby poskytol duchovnú útechu veľkému množstvu 
biednych duší, ktoré, napádané vznetlivou alebo žiadostivou 
časťou svojej duše, v sebe pociťujú príkry rozpor: nechcú cí-
tiť tieto vnútorné hnutia, pocity nevraživosti, živé predstavy 
a zmyslové pocity ani im podliehať. Úbožiatka, bez toho, 
aby to chceli, v nich povstávajú a obracajú sa proti nim, 
a preto v sebe pociťujú mocnú náklonnosť k zlu, hoci v sku-
točnosti chcú robiť dobro. Niektoré z týchto úbohých duší 
sa domnievajú, že ak v sebe pociťujú toto prudké nutkanie 
konať zlo, urážajú tým Pána. Nebojte sa, vyvolené duše, niet 
v tom hriechu, lebo aj sám apoštol Pavol − Pánova vyvolená 
nádoba, zakúšal na sebe samom tento hrozný protiklad. Ho-
vorí: „Badám teda taký zákon, že keď chcem robiť dobro, je mi 
blízko zlo.“ (Rim 7, 21) Ale pociťovanie telesných popudov, 
hoci by aj boli veľmi prudké, nemôže byť hriechom, ak im 
duša slobodne neprivolí.

(List zo 16. novembra 1914 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
− Korešpondencia, zv. II, s. 226)



Máj
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1. máj

Každú dušu predurčenú na večné oslávenie možno veľmi 
priliehavo prirovnať ku kameňu určenému na budovanie 
večného príbytku. Murár, ktorý chce postaviť dom, po-
trebuje predovšetkým očistiť kamene, z ktorých má stav-
ba pozostávať. To sa však nedá uskutočniť inak ako údermi 
kladiva a dláta. Tak isto koná aj nebeský Otec s vyvolený-
mi dušami, ktoré od večnosti určila jeho najvyššia múdrosť 
a prozreteľnosť na to, aby boli vbudované do večného prí-
bytku. 

Duša určená na kraľovanie s Ježišom Kristom vo večnej 
sláve musí byť teda očistená údermi kladiva a dláta. Čím sú 
však tieto údery, ktoré používa božský umelec na prípravu 
kameňov, teda vyvolených duší? Sestra moja, tieto údery 
kladivom sú tiene, obavy, pokušenia, trápenia duše a du-
chovný nepokoj sprevádzaný príchuťou bezútešnosti a nie-
kedy aj telesného súženia.

Ďakuj preto nekonečnému zľutovaniu večného Otca, 
že takto zaobchádza s tvojou dušou, pretože to značí, že je 
vyvolená na spásu.

(List z 19. mája 1914 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
− Korešpondencia, zv. II, s. 87)
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2. máj

Svätý Ján, najbližší Ježišov učeník, videl vo svojom zjave-
ní Božieho Baránka obklopeného nesmiernym množstvom 
duší, ktoré ho nasledovali, kamkoľvek išiel. Hovorí, že sú to 
panenské duše − virgines enim sunt −, ktoré nasledujú Božie-
ho Baránka všade, kam ide − et sequuntur Agnum quocumque 
ierat. To znamená, že len duše − panny sú obdarené tým 
šťastím, že môžu obklopovať Baránka, iba ony ho nasledujú, 
kamkoľvek sa poberie.

Duše, ktoré nemilujú svoje panenstvo, sú pannami len 
naoko, pretože ich srdce je zasnúbené niekomu inému než 
Bohu. Ony nie sú tými, o ktorých bolo povedané: „Aj ne-
vydatá žena a panna rozmýšľajú o Pánových veciach, aby boli 
sväté telom i duchom.“ (1 Kor 7, 34) Ako sa však môžu starať 
o Pánove veci, keď nemilujú svoje panenstvo?

Dcéra moja, nepovedal som ti to preto, aby som ti omo-
tal slučku okolo krku, ale pre tvoje dobro. Povedal som to 
preto, lebo je to pravda, ktorá dáva človeku schopnosť bez-
výhradne slúžiť Pánovi. Nech je pochválený Boh, ktorý vlial 
do tvojho srdca túto drahocennú, svätú lásku. Usiluj sa, aby 
zo dňa na deň čoraz väčšmi vzrastala a spolu s ňou porastie 
aj tvoja útecha. A keďže celá budova tvojho šťastia spočíva 
na týchto dvoch stĺpoch, prostredníctvom chvíľky zbožné-
ho rozjímania a uvažovania si aspoň raz za deň over, či sa 
jeden, alebo druhý stĺp nezačínajú drobiť.

Ak sa ti zapáči opakovať toto rozjímanie a zbožné uvažo-
vanie aj viac ráz za deň, nebude ti to na škodu. Hovorím „ak 
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sa ti bude páčiť“, lebo chcem, aby si vo všetkom mala svätú 
slobodu ducha ohľadom prostriedkov posväcovania. Dôle-
žité je, aby sa dva piliere tvojho šťastia zachovali a upevnili, 
nech už sa to deje akýmkoľvek spôsobom.

(List z 27. januára 1918 adresovaný Erminii Garganiovej  
− Korešpondencia, zv. III, s. 703)

3. máj

Rozpamätaj sa na to, s akou dobrotou s tebou až doteraz 
Pán zaobchádzal. Bude aj naďalej v tvoj prospech pokračo-
vať vo svojom diele tvojho zdokonaľovania, naďalej bude na 
teba plnými priehrštiami vylievať olej svojho milosrdenstva, 
ako aj olej svojich čností, ktorý ti dá silu bojovať a zvíťaziť. 
Je totiž známe, že zápasníci si potierajú telo olejom, aby sa 
stali šikovnejšími, ohybnejšími a silnejšími. 

Buď pokojná, pretože Božie zľutovanie sa nikdy nevy-
čerpá, tým menej voči tebe, pokiaľ sa ukážeš ako posluš-
ná voči Božiemu pôsobeniu. Ach, Raffaelina, nebuď skúpa 
voči nebeskému lekárovi. Pre Božie zľutovanie ťa prosím, 
nenechaj ho už čakať. Aj tebe treba opakovať:

Praebe cor tuum: Daj mi svoje srdce, dcéra moja, aby som 
ti ho naplnil svojím olejom. Úpenlivo ťa prosím, neodmiet-
ni pozvanie takéhoto nežného otca. S dôveryplnou odo-
vzdanosťou mu otvor dvere svojho srdca. Nechci zahatať 
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žriedlo jeho vzácneho oleja, ktoré ústi priamo nad tvojou 
hlavou, aby ti v hodine smrti nechýbal olej jeho milosrden-
stva podobne ako nerozumným pannám z evanjelia, lebo by 
si tak isto ako ony nenašla nikoho, od koho by si ho mohla 
načerpať. 

(List zo 4. augusta 1915 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
− Korešpondencia, zv. II, s. 470)

4. máj

Celým svojím životom sa ustavične zjednocuj so smrteľnou 
úzkosťou a utrpením Ježiša Krista, ktoré prežíval na Olivo-
vej hore. Keď budeš mať takýmto spôsobom účasť na poma-
zaní jeho milosťou a na úteche plynúcej z jeho sily, po smrti 
sa ocitneš na tej istej hore, kde budeš mať účasť na radosti 
jeho nanebovstúpenia. […]

Uč sa všetko kresťansky pretrpieť a neboj sa, pretože žiad-
ne utrpenie, nech by už bol jeho pôvod akokoľvek nízky, ne-
zostane bez odmeny vo večnosti. Dôveruj a dúfaj v Ježišove 
zásluhy, lebo takto sa aj tá najpokornejšia hruda hliny stane 
najčistejším zlatom určeným na to, aby žiarilo v príbytku 
vládcu nebies.

(List zo 4. augusta 1915 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
− Korešpondencia, zv. II, s. 470)
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5. máj

Nepoškvrnená Panna s radosťou prijala tvoj malý kvietok, 
ktorý jej predložili moje ruky. Naša dobrá Matka ho dosta-
la trochu povädnutý pre studenú rosu, ktorá naň spadla, 
a hoci je to len malá chybička, musíš jej ho priniesť znova, 
tentoraz však v plnej sviežosti, ochránený teplom lásky.

Moja drahá, bez ohľadu na to, aký pokrok v láske u teba 
pozorujem, sa nikdy nesmieme nazdávať, že tejto čnosti 
máme priveľa, a preto ťa nikdy neprestanem zas a znovu 
povzbudzovať k čoraz väčšej hojnosti lásky, lebo je čnosťou, 
ktorú náš božský Učiteľ najväčšmi obľubuje a najdôraznej-
šie odporúča. On sa rozhodol, že ju učiní najvyšším záko-
nom všetkých svojich nasledovníkov, svojím vlastným, úpl-
ne novým prikázaním, ktoré bolo pre väčšinu našich otcov 
žijúcich pod ťažkým, ale užitočným jarmom Starej zmluvy 
niečím celkom, celkom neznámym. 

(List z 12. decembra 1914 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
− Korešpondencia, zv. II, s. 261)

6. máj

Dcéra moja, aké horké je pomyslenie na to, že pred Bohom sa 
budem musieť zodpovedať aj za hriechy, ku ktorým som svo-
jím pomýleným vedením priviedol iných, za zanedbanie dob-
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ra, ktorého sa dopustili pre moju nevedomosť, alebo − chráň 
Boh − pre moju nedbalosť, či dokonca ešte horšie, zlobu, hoci 
len neúmyselnú. Dcéra moja, modli sa, veľa sa modli na tento 
úmysel spoločne s ostatnými dušami, ktoré sú zjednotené spo-
lu s nami v tom istom Duchu pred Pánovou tvárou.

Neverila by si, aký bolestivý tŕň pre mňa predstavuje tento 
strach. Ustavične väzí v najvyššej časti mojej duše, čo mi spô-
sobuje neprestajnú agóniu. Keby som musel tisíckrát podstú-
piť to najmučivejšie zomieranie, bolo by to ničím v porovnaní 
s týmto novým krížom, ktorý na mňa zoslal Boh a ktorý − 
nerobím si o ňom ilúzie − ma bude sprevádzať až do smrti.

Som si vedomý toho, že tento tŕň ma bude krok za krôči-
kom pomaly stravovať, uvedomujem si, že pre mňa nepredsta-
vuje pokušenie, ale nespochybniteľný prejav Božej vôle. [...]

Všetko moje úsilie odstrániť alebo aspoň otupiť tento 
pichľavý tŕň vychádza nazmar; on ma totiž nenecháva ani 
chvíľu na pokoji. S týmto tŕňom v duši je mi každá útecha 
ľahostajná, každé dobro je pre mňa utrpením, každé zamestna-
nie ubíjajúcou rutinou, každá vnútorná roztržitosť je pre mňa 
krutým martýriom, ba môžem povedať, že celý môj život sa mi 
stal ťaživým a trpkým. Myslím naň bez toho, aby som to chcel, 
pretože ho cítim, ako je deň dlhý, ba zjavuje sa mi aj v nočných 
snoch. Je prvým trápením a prvou myšlienkou, ktoré ma vítajú 
pri rannom prebudení, je trýznivou uspávankou, poslednou 
črepinou dňa, ktorá ma sprevádza pri zaspávaní. 

(List z 15. apríla 1918 adresovaný Girolame Longovej  
− Korešpondencia, zv. III, s. 1021)
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7. máj

Aký dobrý je Pán ku všetkým ľuďom: o čo lepší je však voči 
tým, ktorí v sebe prechovávajú úprimnú túžbu vo všetkom 
sa mu páčiť a očakávajú, že sa na nich splnia Božie plány! 

Uprostred všetkých pozemských udalostí, ktoré ťa stre-
távajú na ceste životom, sa aj ty uč vo všetkom rozpo-
znávať a adorovať Božiu vôľu. Často opakuj božské slo-
vá nášho najdrahšieho Učiteľa: Fiat voluntas tua sicut in 
coelo et in terra.22 Nech toto zvolanie ustavične zaznieva 
v tvojom srdci i na tvojich perách, bez ohľadu na životné 
okolnosti, v akých sa ocitneš. Opakuj ho so skrúšeným 
srdcom, opakuj ho v pokušeniach a skúškach, ktoré sa na 
teba rozhodne zoslať Ježiš. Opakuj ho aj vtedy, keď sa bu-
deš cítiť celkom pohrúžená do oceánu jeho lásky. Bude 
tvojou kotvou a spásou. Neboj sa nepriateľa, on nič ne-
zmôže proti loďke tvojej duše, lebo jej kormidelníkom je 
Ježiš a hviezdou ukazujúcou cestu Mária. 

(List zo 6. februára 1915 adresovaný Annite Rodoteovej  
− Korešpondencia, zv. III, s. 54)

22 Buď tvoja vôľa, ako v nebi, tak i na zemi.
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8. máj

Moje srdce prekypuje radosťou a cíti sa čoraz silnejšie, schop-
né čeliť akémukoľvek súženiu, pokiaľ pôjde o také, ktorým sa 
zapáči Ježišovi. 

Je však pravdou aj to, že diabol sa neprestajne usiluje 
obrať ma o pokoj duše a oslabiť moju dôveru v Božie milo-
srdenstvo. Usiluje sa to dosiahnuť najmä prostredníctvom 
ustavičných pokušení proti svätej čistote, ktorými dráždi 
moju predstavivosť, ba niekedy aj tým, že obracia môj po-
hľad na celkom obyčajné, nepovedal by som, že sväté, skôr 
morálne neutrálne veci. 

Ja sa však, nasledujúc Pánove rady, zo všetkého tohto vy-
smievam ako z vecí, ktoré si nezasluhujú moju pozornosť. 
Jediná vec, ktorá ma zarmucuje, je, že chvíľami si nie som 
celkom istý, či pri prvom nápore nepriateľa dostatočne po-
hotovo kladiem odpor. Isté je, že v tejto chvíli, keď si práve 
spytujem svedomie, by som radšej volil zomrieť, než dob-
rovoľne uraziť svojho drahého Ježiša čo i len jediným hrie-
chom, hoci aj ľahkým. 

(List zo 17. augusta 1910 adresovaný P. Benedettovi da San Marco in 
Lamis − Korešpondencia, zv. I, s. 195)
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9. máj

Kiež sa tešíš čoraz väčšej Ježišovej obľube a čoraz väčšmi sa 
mu pripodobňuješ na svojich cestách bolesti. Nech ti Má-
ria, Ježišova i tvoja Matka, dá pochopiť všetko, čo je obsiah-
nuté vo veľkom tajomstve kresťansky znášanej bolesti, a vy-
prosí ti všetku silu potrebnú na to, aby si so svojím krížom 
dokázala vystúpiť až na samý vrchol Kalvárie. 

Táto cesta nás stojí mnoho síl, ale maj odvahu, Spasi-
teľ ti nikdy neodoprie svoju pomoc. Poponáhľaj sa preto 
zjednotiť, splynúť so zástupom všetkých zbožných, verných 
duší, ktoré kráčajú po boku božského Učiteľa. Opakujem, 
poponáhľajme sa, aby sme priveľmi nezaostali za týmto 
svätým spoločenstvom; zostávajme s ním ustavične spojení 
a neprestajne ho majme pred očami; nestrácajme ho z do-
hľadu, lebo sa môže stať, že ho už nedostihneme a ostaneme 
ochudobnení o tajomné poklady dobier, ktoré možno nájsť 
len v ňom, vylúčení z večnej radosti, do ktorej možno vojsť 
jedine skrze neho a spolu s ním. 

(List zo 4. augusta 1915 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
− Korešpondencia, zv. II, s. 470)
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10. máj

Byť svätý znamená vyrásť nad seba samého, dokonale zvíťaziť 
nad svojimi vášňami; znamená to úprimne, neprestajne po-
hŕdať sebou samým a vecami tohto sveta až do tej miery, že 
uprednostníme chudobu pred bohatstvom, pokorenie pred 
slávou, bolesť pred slasťou. Svätosť znamená z lásky k Bohu 
milovať blížneho ako seba samého. Je to láska schopná ísť až 
tak ďaleko, že miluje aj tých, ktorí nám zlorečia, nenávidia 
nás a prenasledujú, láska schopná robiť dobre aj takýmto ľu-
ďom. Svätosť znamená byť pokorný, nezištný, rozvážny, spra-
vodlivý, trpezlivý, vľúdny, čistý, zhovievavý, pracovitý, verne 
si plniaci svoje povinnosti, a to iba z toho dôvodu, aby sme 
sa páčili Bohu a dostali od neho zaslúženú odmenu. Jedným 
slovom, svätosť, drahá Raffaelina, podľa svedectva posvät-
ných kníh, má v sebe moc premeniť človeka na Boha.

(List z 30. decembra 1915 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
− Korešpondencia, zv. II, s. 541)

11. máj

Sú tri veľké pravdy, ohľadom ktorých treba prosiť Ducha 
Svätého, aby nám osvietil myseľ, pretože nám pomáhajú čo-
raz lepšie chápať vznešenosť nášho kresťanského povolania. 
Byť vyvolený, byť vyňatý spomedzi mnohých, vedieť, že toto 
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rozhodnutie, toto vyvolenie uskutočnil od večnosti − „ante 
mundi constitutionem“ − bez akýchkoľvek našich predchá-
dzajúcich zásluh sám Boh s jediným zámerom: aby sme mu 
patrili v čase i vo večnosti. Toto tajomstvo je také hlboké 
a zároveň také oblažujúce, že vo chvíli, keď doň duša pre-
nikne, nemôže urobiť nič iné, len sa celá rozplynúť v láske. 

Ďalej ho prosme o to, aby nám dával čoraz väčšmi chá-
pať nesmiernosť večného dedičstva, ktoré nám pripravila 
dobrota nášho nebeského Otca. Keď náš duch prenikne do 
hĺbky tohto tajomstva, odvráti sa od pozemských dobier 
a dychtivo zatúži po nebeskej vlasti.

Napokon prosme Otca svetiel, aby nám pomohol čoraz 
hlbšie prenikať do tajomstva nášho ospravedlnenia, ktoré 
nás, úbohých hriešnikov, priviedlo k spáse. Naše ospravedl-
nenie je nesmiernym zázrakom, ktorý je vo Svätom písme 
prirovnávaný k zmŕtvychvstaniu nášho božského Učiteľa.

(List z 23. októbra 1914 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
− Korešpondencia, zv. II, s. 197)

12. máj

Ospravedlnenie z našej bezbožnosti je niečo také veľké, že 
môžeme právom povedať: Boh väčšmi ukázal svoju moc pri 
našom obrátení než vo chvíli, keď z ničoho stvoril celé nebo 
i zem, pretože medzi hriešnikom a milosťou je väčšia priepasť 
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než medzi ničotou a bytím. Hriešnik je totiž od Boha vzdia-
lenejší než samotná ničota. Ničota, ktorá je v skutočnosti ne-
prítomnosťou bytia, nemá schopnosť vzoprieť sa Božej vôli, 
zatiaľ čo hriešnik, ktorý je slobodným stvorením, môže vo 
všetkom odporovať Božej vôli. Navyše, akt stvorenia spadá 
do prirodzeného poriadku, zatiaľ čo ospravedlnenie bezbož-
níka patrí do nadprirodzeného, božského poriadku. 

Ach, keby každý človek pochopil, z akej biedy a potupy 
nás vyslobodila všemohúca Božia ruka! Ach, keby sme as-
poň na okamih mohli svojou mysľou preniknúť do tajom-
stva, nad ktorým žasnú aj samotní nebeskí duchovia − nad 
stavom, do ktorého nás povýšila Božia milosť, nad tým, že 
sme sa nestali ničím menším než Božími deťmi určenými 
na to, aby sme spolu s jeho Synom kraľovali po celú večnosť!

Keby bolo ľudskej duši umožnené preniknúť do tohto ta-
jomstva, vyvolalo by to v nej takú túžbu po večnom živote, že 
by už nedokázala žiť na tejto zemi. Aké biedne je rozpolože-
nie ľudskej prirodzenosti! Koľkokrát nám chcel nebeský Otec 
odhaliť svoje tajomstvá, no nemohol to urobiť, lebo naša zlo-
ba nám zabránila otvoriť sa im. Kiež by sa Pánovi zapáčilo 
urobiť koniec toľkej biede a úbohosti! Kiež sa raz a navždy 
pominie satanovo kráľovstvo a všade zavládne spravodlivosť! 
V našich rozjímaniach často uvažujme o pravdách, ktoré tu 
boli predložené, aby sme ich potom mohli nájsť umocnené 
v našich čnostiach, zušľachtené v našich myšlienkach.

(List z 23. októbra 1914 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
− Korešpondencia, zv. II, s. 197)
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13. máj

Prvý a základný princíp, ktorý si musíš vryť do pamäti, 
je: poslušnosť a ešte raz poslušnosť, a poslušnosti podria-
diť celú svoju bytosť. Pri svojom konaní nemusíš priveľmi 
rozumovať. Nech by ťa pochytili akékoľvek pochybnosti, 
pokračuj vpred bez toho, aby si sa znepokojoval, a všetky 
ich zažeň svätou poslušnosťou. Ak sa necháš viesť posluš-
nosťou, Ježiš bude mať vždy radosť z tvojich skutkov. Vy-
hýbaj sa iba tomu, o čom si si úplne istý, že je to hriech. 
Toto jediné je vyňaté spod poslušnosti. Dobre si všimni, že 
som povedal, že Ježiš bude mať vždy radosť z tvojich skut-
kov, pretože ak ťa pri nich vedie habituálny úmysel páčiť sa 
Bohu – o ktorom som ťa už ubezpečil a znovu ťa ubezpe-
čujem, že ho v sebe máš – každý tvoj skutok mu bude milý 
a nemusí ťa trápiť, ak to svojím rozumom nechápeš. Ježiš 
totiž hľadí na tvoju vôľu, a tá sa nezameriava na nič iné, 
než aby si sa mu vždy páčil. Syn môj, nech ťa teda netrápia 
žiadne pochybnosti a obavy, nech ti stačí slovo autority na 
to, aby si sa presvedčil, že Ježiš je spokojný s tvojím kona-
ním. Sú len dve možnosti: buď sa mýli autorita, alebo ty. 
Čo z toho vyplýva?

Z toho, čo tu bolo povedané, je jasné, že ak sa budeš 
protiviť autorite, v každom prípade sa zmýliš. Pravda totiž 
nie je na tvojej strane, ale na strane toho, kto k tebe hovorí 
v Božom mene. Syn môj, veď len uváž, čo iného by si mo-
hol čakal od Boha, ktorý sa znižuje až k detsky svätému 
žartovaniu. Vyžeň teda všetok strach zo svojho vzťahu s Bo-
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hom, buď odovzdaný do jeho vôle, trpezlivý a jedného dňa 
dokonale uvidíš jeho večné svetlo.

(List z 25. novembra 1917 adresovaný Luigimu Bozzutovi  
– Korešpondencia zv. IV, s. 403)

14. máj

Považuj za podozrivé všetky túžby, ktoré sa, podľa úsudku 
rozvážnych a zbožných duší, nedokážu premeniť na činy: 
patria sem túžby po kresťanskej dokonalosti, ktorú si možno 
živo predstaviť v mysli, no nikdy ju nemožno uskutočniť, 
a o ktorej mnohí pekne prednášajú, no nik nepristúpi k jej 
praktizovaniu. Podobným spôsobom odlož nabok aj všetky 
pochybnosti, o ktorých si sa mi zmienil v predchádzajúcom 
liste, týkajúce sa vecí, o ktorých si sa dočítal v knihách. Poc-
tivo uvažuj o márnosti ľudského ducha, o tom, ako ľahko 
upadne do zmätku a rozpakov nad sebou samým. Ubezpe-
čujem ťa totiž, že na základe týchto úvah ľahko pochopíš, čo 
som ti už viackrát povedal – že vnútorné súženia, ktoré ťa 
trápili, a aj teraz sa u teba ešte občas objavia, boli zapríčinené 
množstvom úvah a túžob vyvolaných dychtivosťou po rých-
lom dosiahnutí nereálnej dokonalosti, ktorú si si vysníval. 
Tvoja obrazotvornosť vytvorila v tvojej duši ideu absolútnej 
dokonalosti, ktorej sa potom chytila tvoja vôľa a usilovala 
sa ju dosiahnuť. Čo sa však stalo? Sám to dobre vieš. Vôľa 
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vydesená nesmiernymi ťažkosťami, ba priam nemožnos-
ťou dosiahnuť túto dokonalosť počala bez toho, aby mohla 
porodiť, a preto sa v nej začali množiť jalové túžby, ktoré 
ako pažravé muchy vyjedli med z úľa, takže tvojim dobrým, 
pravdivým túžbam nezostala žiadna potrava útechy. Veľké 
šťastie pre teba, že dobrý Boh sa zľutoval nad tvojou dušou 
a prostredníctvom duchovného vodcu, do ktorého rúk si sa 
zveril, ťa včas vyslobodil z tohto stavu.

(List z 25. novembra 1917 adresovaný Luigimu Bozzutovi  
– Korešpondencia, zv. IV, s. 403)

15. máj

Zo všetkých čností nás najväčšmi vedie k dokonalosti tr-
pezlivosť. Ak je pravdou, že ju treba praktizovať vo vzťahu 
k druhým, rovnako platí, že treba byť trpezliví aj so sebou 
samými. Tí, ktorí sa usilujú o čistú lásku k Bohu, nepotre-
bujú ani tak trpezlivosť s druhými ako skôr so sebou samý-
mi. Ak chceme dosiahnuť dokonalosť, musíme strpieť svo-
je nedokonalosti. Hovorím trpezlivo strpieť, a nie milovať 
a hovieť si v nich. Toto utrpenie je potravou pre pokoru. 
Môj najdrahší syn, na to, aby si vždy kráčal správnym sme-
rom, je potrebné, aby si sa zo všetkých síl usiloval napredo-
vať po ceste, ktorá ti je najbližšia, najschodnejšia, a konať 
dobro hneď v ten deň namiesto toho, aby si v sebe precho-
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vával túžbu vydať sa na posledný úsek cesty, keď treba prejsť 
ešte len ten prvý.

Veľmi často sa nám stáva, že sa natoľko upneme na 
túžbu byť anjelmi z raja, že zanedbávame svoju povinnosť 
byť dobrými kresťanmi. Týmto nechcem povedať, ba ani 
len naznačiť, že duša nemá v sebe prechovávať vznešené 
túžby, ale skôr to, že netreba túžiť po nereálnych veciach 
a tváriť sa, že ich raz dosiahneme, pretože takéto predstie-
ranie a túžba by nás nadmieru a hlavne zbytočne vyčerpa-
li. Syn môj, naše nedokonalosti nás musia sprevádzať až 
po hrob: nemôžeme kráčať bez toho, aby sme sa dotýkali 
zeme. Je síce pravdou, že neslobodno zostať ležať, či do-
konca začať ustupovať, no netreba si ani myslieť, že bude-
me lietať, pretože na cestách ducha sme ako malé kuriatka, 
ktorým ešte nenarástli krídla.

(List z 25. novembra 1917 adresovaný Luigimu Bozzutovi  
– Korešpondencia, zv. IV, s. 403)

16. máj

Náš pozemský život v nás postupne vyhasína a podobným 
spôsobom treba umŕtvovať aj naše nedokonalosti. Niet po-
chýb o tom, že nedokonalosti sú pre nábožné duše, ktoré 
pre ne trpia, okrem iného aj zdrojom zásluh a mocnými 
popudmi na pestovanie čností, pretože nám dávajú čoraz 



•  170  •

jasnejšie poznať, akou priepasťou biedy je naša duša, a tak-
tiež nás podnecujú, aby sme sa cvičili v pokore, v pohŕdaní 
sebou samými, trpezlivosti a horlivosti. 

Syn môj, neviem, aký dojem vyvolá v tvojej duši ten-
to môj úbohý list, no vedz, že všetko som to napísal pri 
nohách Ukrižovaného. Pocítil som v srdci mocný popud 
napísať ti to, čo som ti napísal, pretože sa domnievam, že 
veľká časť zla, pre ktoré si tak veľmi trpel, bola spôsobená 
tým, že si sa pustil do veľkých príprav a vidiac, že ich účinky 
boli takmer nebadateľné a tvoje sily nedostatočné na usku-
točnenie tvojich túžob, plánov a predstáv, ťa začal trápiť 
zármutok a netrpezlivosť, nepokoj a zmätok v mysli a srdci. 
Odtiaľto vzišla všetka tvoja nedôvera, skľúčenosť, bojazli-
vosť a slabosť ducha. Ak je toto všetko pravda, čo, bohužiaľ, 
je, radím ti: buď odteraz rozvážnejší a kráčaj nohami po 
zemi, pretože z plavby po šírom mori by sa ti zatočila hlava 
a urobilo by sa ti nevoľno.

(List z 25. novembra 1917 adresovaný Luigimu Bozzutovi  
– Korešpondencia, zv. IV, s. 403)

17. máj

Syn môj, spolu s Máriou Magdalénou mocne objím Ježi-
šove nohy a uspokoj sa s tým, že sa budeš cvičiť v malých 
čnostiach, ktoré sú primerané tvojmu veku a stupňu zrelosti 
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tvojej duše. Do malého obchodu sa predsa nechodí s veľ-
kým košíkom. 

Keďže je primeraná tvojmu veku, odporúčam ti pestovať 
svätú jednoduchosť, ktorou uchvátiš Ježišovo srdce. Nemaj 
strach z nebezpečenstiev, ktoré, ako si mi napísal, sa pred te-
bou v diaľke rysujú a o ktorých som ti aj ja viackrát obšírne 
napísal. Môže sa ti zdať, že sú to veľké armády, a pritom nie 
sú ničím iným než alejou košatých vŕb. Kým budeš upierať 
zrak do diaľky, budeš pri svojom napredovaní ustavične za-
kopávať o nebezpečenstvá. 

Syn môj, vzbuď si pevný a všetko zahŕňajúci úmysel slú-
žiť Bohu a milovať ho celým svojím srdcom, a okrem neho 
sa nezaoberaj žiadnou myšlienkou týkajúcou sa budúcnos-
ti. Daj si predsavzatie, že sa zameriaš len na dobro, ktoré 
treba vykonať dnes. Keď nastane zajtrajšok, bude sa volať 
dneškom, a potom sa ním budeš zaoberať. 

Maj vždy veľkú dôveru v Boha a bezhranične sa odo-
vzdaj do Božej prozreteľnosti; neusiluj sa zadovažovať si viac 
manny, než jej potrebuješ na dnešok, a nepochybuj o tom, 
že Boh ti ju zošle aj zajtra a po všetky dni tvojho života. 

(List z 25. novembra 1917 adresovaný Luigimu Bozzutovi  
– Korešpondencia, zv. IV, s. 403)
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18. máj

To, čo najviac ležalo na srdci svätému Pavlovi, bola láska, 
a preto ju dôrazne odporúčal pestovať – viac než všetky os-
tatné čnosti – a želal si, aby sa zachovávala vo všetkom ko-
naní, lebo láska je čnosťou, ktorá predstavuje súhrn kresťan-
skej dokonalosti. On sám o tom hovorí: „Ale nad všetko toto 
majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti!“ (Kol 3, 14) Len 
sa pozri: neuspokojuje sa s tým, že by nám odporúčal len tr-
pezlivosť a vzájomnú znášanlivosť, hoci sú to veľmi vzneše-
né čnosti. Nie, on chce lásku a má na to dobrý dôvod, lebo 
sa môže celkom dobre stať, že niekto trpezlivo znáša chyby 
druhých a odpúšťa urážky, ktorých sa mu dostáva, no všet-
ko to môže byť bez akýchkoľvek zásluh, pokiaľ sa to koná 
bez lásky, ktorá je kráľovnou a súhrnom všetkých čností. 

A preto, sestra moja, ak chceme dosiahnuť milosrden-
stvo u nášho nebeského Otca, majme vo veľkej úcte túto 
čnosť. Milujme a praktizujme lásku, je čnosťou, ktorá z nás 
robí deti toho istého Otca, ktorý je na nebesiach. Milujme 
a praktizujme lásku, lebo tak nám to prikázal náš božský 
Učiteľ: ona má byť tým, čím sa budeme odlišovať od poha-
nov. Milujme a praktizujme lásku a utekajme aj pred tým 
najmenším náznakom tieňa, ktorý by ju mohol zatemniť. 
Áno, milujme lásku a majme vždy pred očami veľké pouče-
nie, ktorého sa nám dostalo od apoštola národov: „My mno-
hí sme jedno telo v Kristovi“ (Rim 12, 5) a Ježiš je „hlavou nás 
všetkých, jeho údov“ (porov. 1 Kor 11, 3). Buďme navzájom 
voči sebe láskaví a pamätajme, že všetci sme boli povolaní 
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na to, aby sme spoločne tvorili jedno telo. Pamätajme, že 
ak zachováme lásku, Ježišov pokoj sa s víťazným jasotom 
zmocní našich sŕdc a bude tam navždy prebývať. 

(List zo 16. novembra 1914 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
– Korešpondencia, zv. II, s. 226)

19. máj

Spomedzi mnohých účinných prostriedkov na rast v kres-
ťanskej dokonalosti nám apoštol Pavol predkladá tieto dva: 
ustavičné rozjímanie nad Božím zákonom a vytrvalé kona-
nie všetkých našich skutkov na Božiu slávu. 

Pokiaľ ide o prvý prostriedok, svätý Pavol píše Kolosa-
nom tieto slová: „Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva. 
Vo všetkej múdrosti sa navzájom poúčajte a napomínajte a pod 
vplyvom milosti spievajte Bohu vo svojich srdciach žalmy, hym-
ny a duchovné piesne.“ (Kol 3, 16)

Náuka tohto apoštola je jasná, nepotrebuje žiaden ko-
mentár. Ak bude kresťan presiaknutý Božím zákonom, ktorý 
ho napomína a učí pohŕdať svetom a jeho pochlebovaním, 
bohatstvami, poctami a všetkým ostatným, čo mu zabraňu-
je milovať Boha, nikdy nezlyhá, nech by ho postretlo aké-
koľvek protivenstvo; všetko to vydrží so svätou vytrvalosťou 
a nepoddajnosťou, ľahko odpustí akúkoľvek urážku a za 
všetko bude vzdávať vďaky Bohu. 
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No nielen to. Apoštol si praje, aby v nás Boží zákon, 
teda Ježišova náuka, prebýval v hojnosti. To však možno 
dosiahnuť len dvoma spôsobmi: vytrvalým čítaním Svätého 
písma a iných kníh, ktoré sa zaoberajú Božími vecami, ale-
bo počúvaním Božieho slova z úst kazateľov, spovedníkov 
a ďalších hlásateľov Božích tajomstiev. 

Napokon nás apoštol učí, že kresťan sa nemôže uspoko-
jiť s tým, že Boží zákon len pozná, ale musí preniknúť do 
jeho zmyslu, aby mohol správne usmerňovať seba samého. 
To však nie je možné bez vytrvalého rozjímania nad Božím 
zákonom, ktoré vedie k tomu, že kresťanovo srdce prepuká 
do lahodného spevu žalmov a hymnov na oslavu Boha. 
A tak kresťan, ktorý sa usiluje o dokonalosť, môže z týchto 
slov pochopiť, ako veľmi potrebuje rozjímanie. 

Pokiaľ ide o druhý prostriedok – všetko konať na Božiu 
slávu – vypočujme si nasledujúce ponaučenie svätého apoš-
tola Pavla: „A všetko, čokoľvek hovoríte alebo konáte, všetko 
robte v mene Pána Ježiša a skrze neho vzdávajte vďaky Bohu 
Otcovi.“ (Kol 3, 17)

Ak budeme vytrvalo používať tento prostriedok, nie-
lenže sa udržíme čistí od každého hriechu, ale v každom 
okamihu svojho života sa budeme cítiť pobádaní usilovať sa 
o čoraz väčšiu dokonalosť.

(List zo 16. novembra 1914 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
– Korešpondencia, zv. II, s. 226)
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20. máj

Nemám slov ani citov, ktorými by som dostatočne poďako-
val Pánovej dobrote za to, ako láskavo s tebou zaobchádza 
a ochraňuje ťa. Jasne vidím, moja dobrá dcéra, že Pán si ťa 
vyvolil, aby si mu bola celkom blízka, hoci si si to ničím ne-
zaslúžila. Môžeš si byť istá, že sa túži úplne zmocniť tvojho 
srdca a prebodnúť ho bolesťou a láskou, aby ho dokonale 
pripodobnil svojmu svätému srdcu. Slabosť, zvieranie srd-
ca, pohladenia, sväté plamene, pokušenia, vyprázdnenosť 
a bezútešnosť – to všetko sú znaky jeho nevýslovnej lásky, 
a preto, keď sa zlý duch usiluje presvedčiť ťa o tom, že si vy-
daná napospas jeho útokom a opustená Bohom, ani trocha 
mu never, lebo ti našepkáva lož, ktorou ťa chce oklamať. 

Nie je pravda, že sa dopúšťaš hriechu, nie je pravda, že 
sa bridíš Pánovi, a teda nie je pravda ani to, že ti odmieta 
odpustiť tvoje minulé poklesky a poblúdenia. 

Božia milosť je s tebou, si veľmi drahá Pánovmu srdcu. 
To znamená, že všetky obavy a presvedčenia, ktoré protire-
čia tejto pravde, sú diabolskými úskokmi, ktorými musíš 
v mene svätej poslušnosti bez váhania pohrdnúť. 

(List z 15. apríla 1918 adresovaný Girolame Longovej  
– Korešpondencia, zv. III, s. 1021)
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21. máj

Bez obáv daj slobodne vytrysknúť svojim slzám, pretože je 
to Božie dielo, a nezarmucuj sa pre to, čo si o tom môžu 
myslieť ľudia okolo teba. Aj úzkosť, ktorú prežívaš v srd-
ci, zakusuješ z Božej vôle. Boh si to tak praje, pretože jeho 
milosrdenstvo si ťa obľúbilo a chce, aby si sa pripodobnila 
jeho milovanému Synovi v jeho úzkostiach na púšti, v Get-
semani a na kríži. [...]

Jediná rada, ktorú ti môžem dať, je, aby si sa pevne pri-
dŕžala toho, čo som ti povedal v Pánovi, a vždy v sebe dávala 
voľný priebeh iba tomu, čo v tebe túži vykonať Duch Svätý. 
Nechaj sa viesť jeho vnuknutiami a ničoho sa neboj: je taký 
ohľaduplný, múdry a nežný, že dáva povstať iba dobru.

Keď sú vnútorné útechy sprevádzané lahodným, hlbo-
kým citom pokory, nemusia v nás vzbudzovať žiadne podo-
zrenie, takže si treba otvoriť srdce a s vďačnosťou ich prijať.

(List z 15. apríla 1918 adresovaný Girolame Longovej  
– Korešpondencia, zv. III, s. 1021)

22. máj

Zjednoť svoje srdce s Ježišovým srdcom a zaodej sa pros-
totou srdca tak, ako si to Ježiš praje. Snaž sa v sebe napo-
dobniť Ježišovu prostotu a chráň si srdce pred pozemskou 
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múdrosťou a úskokmi tela. Usiluj sa o to, aby bola tvoja 
myseľ vždy čistá v myšlienkach, správna v úsudkoch a svä-
tá v úmysloch. Pestuj si aj vôľu, ktorá nehľadá nič okrem 
Boha, jeho potešenia, slávy a cti.

Moja drahá, hľaďme na Ježiša, ktorý dlhé roky viedol 
skrytý život. Celý jeho nekonečný majestát bol ukrytý v tôni 
a tichu skromného nazaretského domčeka. A tak sa aj my 
snažme viesť hlboko vnútorný život celkom skrytý v Bohu.

(List zo 14. júla 1914 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
– Korešpondencia, zv. II, s. 126)

23. máj

Nech ťa kríž nevyľaká. Najspoľahlivejším dôkazom lásky je 
schopnosť trpieť pre milovanú osobu. Boh pre nás z nesmier-
nej lásky znášal nesmiernu bolesť, a preto bolesť, ktorú znášame 
my pre neho, sa stáva takou príjemnou, aká je aj jeho láska. 
V súženiach, ktoré ti zosiela Pán, buď trpezlivá a s radosťou sa 
pripodobňuj božskému srdcu s vedomím, že toto všetko nie je 
ničím iným než nikdy sa nekončiacim fígľom nášho milovníka.

Súženia a kríže boli totiž vždy dedičstvom a podielom 
vyvolených duší. Čím viac Ježiš túži pozdvihnúť dušu k do-
konalosti, tým ťažší kríž súženia jej položí na plecia. Preto 
ti hovorím, raduj sa pri pohľade na to, akej výsady sa ti 
dostalo napriek všetkým tvojim pokleskom. Čím viac si su-
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žovaná, tým viac by si sa mala radovať, lebo duša vložená 
do ohňa súžení sa stáva čistým zlatom, hodným toho, aby 
zažiarilo v paláci nebeského Kráľa.

(List zo 14. júla 1914 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
– Korešpondencia, zv. II, s. 126)

24. máj

V týchto dňoch na mňa diabol veľmi prudko doráža, tak 
prudko, že už ďalej nevládzem. Tento nešťastník je schopný 
aj zdvojnásobiť svoje úsilie, len aby mi uškodil. Ničoho sa 
však nebojím, len toho, že by som mohol uraziť Boha. Vidí 
sa mi, že tento nešťastník útočí viac na vás než na mňa, pre-
tože by ma chcel obrať o vaše duchovné vedenie. Netušíte, 
ako veľmi sa musím premáhať, aby som bol schopný poroz-
právať vám o týchto veciach. Trápia ma také silné bolesti 
hlavy, že takmer nevidím, kadiaľ vediem pero po papieri. 

Všetky mrzké predstavy, ktoré mi diabol vnuká, sa strá-
cajú vo chvíli, keď sa s dôverou vrhnem do Ježišovho náru-
čia. Keď som ukrižovaný spolu s Ježišom, čiže keď rozjímam 
o jeho mukách, nesmierne trpím, no je to bolesť, ktorá mi 
veľmi prospieva. Zakusujem pritom nevysvetliteľný pokoj.

(List z 29. marca 1911 adresovaný P. Benedettovi da San Marco in Lamis 
– Korešpondencia, zv. I, s. 216)
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25. máj

Otče môj, najviac zo všetkého sa ma dotýka pomyslenie na 
sviatostného Ježiša. Predtým než sa s ním každé ráno zjed-
notím v Eucharistii, sa moje srdce cíti fascinované akousi 
vyššou silou. Pociťujem taký hlad a smäd po jeho sviatost-
nom tele, že nechýba veľa a zomriem od túžby. Jednodu-
cho sa s ním nedokážem nezjednotiť, a preto som niekedy, 
spaľovaný horúčkou, doslova prinútený ísť a požívať jeho 
telo. Ale tento hlad a smäd namiesto toho, aby sa po prijatí 
Eucharistie utíšili, ešte väčšmi vzrastú. V takýchto chvíľach 
sa stávam vlastníkom najvyššieho dobra, ktorého ľúbeznosť 
je taká veľká, že nechýba veľa a poviem Ježišovi: stačí, už 
viac neznesiem. V týchto chvíľach takpovediac zabúdam na 
okolitý svet, moja myseľ a srdce už jednoducho netúžia po 
ničom inom než po Ježišovi. Z času na čas sa však láska a ľú-
beznosť zmiešavajú s veľkou ľútosťou nad mojimi hriechmi, 
ktorá mi spôsobuje takú bolesť, že sa cítim akoby na prahu 
smrti. Tak ako pri iných príležitostiach, aj v týchto chvíľach 
sa diabol často snaží roztrpčiť moje srdce zvyčajnými, dô-
verne známymi skľučujúcimi myšlienkami. 

(List z 29. marca 1911 adresovaný P. Benedettovi da San Marco in Lamis 
– Korešpondencia, zv. I, s. 216)
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26. máj

V týchto smutných časoch, keď sa mnohé duše odvracajú 
od Boha, si nedokážem predstaviť, ako by bolo možné žiť 
v pravde bez prijímania pokrmu silných. V týchto časoch, 
keď sme ustavične obklopení ľuďmi, ktorí majú v srdci ne-
návisť voči Bohu a na perách rúhanie, jestvuje len jeden 
spoľahlivý prostriedok na ochranu pred skazonosnou cho-
robou, ktorá na nás zovšadiaľ číha – tento prostriedok spo-
číva v tom, že sa budeme posilňovať eucharistickým pokr-
mom. 

Ak totiž človek žije dlhé mesiace bez toho, aby sa sýtil 
nepoškvrneným telom Božieho Baránka, nijakým činom 
nebude schopný zachovať sa bez úhony a napredovať po 
ceste dokonalosti. Neviem, čo si o tejto veci myslia ostatní, 
no mne je jasné, že za okolností, v ktorých sa teraz nachá-
dzame, je ilúziou domnievať sa, že človek, ktorý sa obme-
dzuje na to, že pristupuje k svätému prijímaniu raz či dva 
razy za rok, dokáže urobiť čo i len jediný krok ku kresťan-
skej dokonalosti. 

(List z 19. mája 1914 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
– Korešpondencia, zv. II, s. 87)
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27. máj

Už niekoľko dní ma trápia veľmi silné bolesti hlavy, ktoré 
ma robia bezmocným a neschopným akejkoľvek činnosti. 

Hrôzy vojny mi takpovediac rozvrátili mozog: moja duša 
upadla do krajnej bezútešnosti. Hoci som sa na túto situáciu 
pripravoval, nevyhol som sa hrôze a bezútešnosti, ktoré teraz 
zvierajú moju dušu. 

Iste, táto požehnaná vojna bude pre naše Taliansko a Bo-
žiu Cirkev blahodarným očistným kúpeľom: v talianskych 
srdciach sa opäť prebudí viera, ktorá bola zahnaná do kúta, 
uspatá a pridusená tými najnižšími žiadostivosťami. V Bo-
žej Cirkvi, z jej vyschnutej a vyprahnutej pôdy dá vzísť tým 
najkrajším kvetom, ale, Bože môj, aká tvrdá skúška nás čaká 
predtým, než sa to stane! 

Bude treba prežiť dlhú noc, ponorenú do najhlbšej tem-
noty, noc, akú naša krajina ešte nezažila. Je pravdou, že táto 
hrozná skúška bude pre mnohých kameňom úrazu, no pre 
väčšinu nášho ľudu bude predstavovať blahodarný liek, kto-
rý im prinavráti zdravie. 

Blažené oči, ktoré uvidia zrod tohto nového dňa! Uprostred 
skúšky, do ktorej sme boli práve vrhnutí, a ktorá bude pre nás 
obzvlášť tvrdá, preniknime svojím pohľadom celú túto temnú 
noc a uprime ho na deň, ktorý nadíde po nej. Nech nám tento 
pohľad stačí na to, aby sme našli útechu v našom najdrahšom 
Pánovi. 

(List z 27. mája 1915 adresovaný P. Benedettovi da San Marco in Lamis  
– Korešpondencia, zv. I, s. 582)
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28. máj

Moja drahá dcéra, dobre vieš, že rád predpisujem liek na 
pokoj duše a ustavične zakazujem prílišnú ustarostenosť. 
Usiluj sa o to, aby si svoju dušu, rozrušenú pôsobením zlého 
ducha, uviedla do komnát tohto pokoja a mysli pritom na 
duchovný odpočinok, ktorý majú naše duše vždy nachádzať 
v Božej vôli, nech by od nás žiadala čokoľvek. Dcéra moja, ži 
v tomto slzavom údolí tak dlho, kým sa to bude páčiť Bohu, 
a prežívaj svoj život v úplnej podriadenosti jeho svätej vôli. 
Koľko toho len dlžíme Božej dobrote, ktorá v nás ustavične 
roznecuje vrúcnu túžbu žiť i zomrieť milujúc Boha! Dcéra 
moja, dúfajme v nášho slávneho Spasiteľa, ktorý v nás vzbu-
dzuje vôľu milovať ho v živote i v smrti, aby nám dal milosť 
dennodenne uskutočňovať toto naše predsavzatie. 

(List z 28. mája 1917 adresovaný Annite Rodoteovej  
– Korešpondencia, zv. III, s. 108)

29. máj

Maj vždy pred očami toto výrečné ponaučenie, hodné toho, 
aby sme ho veľmi dôkladne pochopili: náš pozemský život 
nám nebol daný na nič iné než na získanie večného života. 
My však pre nedostatočné uvažovanie o tejto pravde zame-
riavame svoje túžby na veci tohto sveta, cez ktorý len pre-
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chádzame, takže potom, keď ho musíme opustiť, sa ľakáme 
a rozrušujeme. Ver mi, že na to, aby sme svoju púť týmto 
svetom prežívali v pokoji, treba mať pred očami nádej na 
príchod do našej skutočnej vlasti, kde raz budeme naveky 
prebývať. Kým nastane ten čas, upevňujme sa vo viere. Boh 
nás totiž volá k sebe, pozoruje, ako sa k nemu blížime, a ni-
kdy nedopustí, aby sa nám prihodilo niečo také, čo by ne-
slúžilo na naše dobro. On vie, z akého cesta sme umiesení, 
takže keď zakopneme, vystrie svoje otcovské rameno a za-
chytí nás, aby nám nič nebránilo bežať do jeho náručia. Ak 
sa však chceme tešiť tejto milosti, musíme mu bezvýhradne 
dôverovať.

Nepripravuj sa na nevyspytateľné udalosti tohto života 
s obavami a úzkosťou, ale s neotrasiteľnou nádejou, že keď 
prídu, tvoj Boh ťa z nich vyslobodí. Pamätajúc na to, že on 
ťa chránil až doposiaľ, sa uspokoj s tým, že sa budeš pevne 
pridŕžať ruky jeho prozreteľnosti, ktorá ti vždy pomôže, a keď 
už nebudeš vládať ďalej, sama ťa povedie. Ty len buď pokojná 
a neboj sa. Moja drahá dcéra, čoho by si sa mala obávať, keď 
patríš Bohu, ktorý nás dôrazne ubezpečuje, že „tým, čo milujú 
Boha, všetko slúži na dobré“ (Rim 8, 28)? Nemysli na to, čo sa 
stane zajtra, veď ten istý nebeský Otec, ktorý sa o teba stará 
dnes, bude myslieť na tvoje dobro aj zajtra a každý ďalší deň. 
On nedopustí, aby ťa zasiahlo zlo, a ak to predsa len urobí, 
obdarí ťa nezlomnou odvahou znášať ho. 

(List z 23. apríla 1918 adresovaný Erminii Garganiovej  
– Korešpondencia, zv. III, s. 724)
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30. máj

Povedz mi, prosím, je vlastné slnku alebo temnotám, že nám 
osvetľujú a odhaľujú veci tohto sveta? Je na tebe, aby si z toho 
vyvodila pravdivý dôsledok. Len Boh je tvoja milosť, len Boh 
je najvyššie slnko a všetci ostatní sú buď ničím, alebo ak niečím 
sú, sú tu pre neho. Len Boh, hovorím, dokáže svojou milosťou 
osvetliť dušu a ukázať jej, aká v skutočnosti je. Čím väčšmi 
si duša uvedomuje svoju biedu a nehodnosť pred Bohom, tým 
žiarivejšia je milosť, ktorá ju osvecuje pri jej sebapoznávaní. 

Viem, že odhalenie vlastnej biedy prostredníctvom pôso-
benia tohto božského slnka spočiatku spôsobuje úbohej duši, 
ktorá ním bola osvietená, smútok a skľúčenosť, bolesť a zdese-
nie, no napriek tomu sa teš v Pánovi, pretože keď toto božské 
slnko svojimi horúcimi lúčmi rozohreje pôdu tvojej duše, dá 
v nej vzísť mladým rastlinkám, ktoré vo svojom čase prinesú 
tie najznamenitejšie plody – jablká, aké doposiaľ nik nevidel. 

(List zo 4. marca 1915 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
– Korešpondencia, zv. II, s. 368)

31. máj

Ježiš je stále s tebou, aj vo chvíľach, keď sa ti zdá, že ho pri 
sebe necítiš. Nikdy ti nie je taký blízky ako vo chvíľach du-
chovných zápasov. Je ustavične tu, stojí pri tebe a povzbu-



•  185  •

dzuje ťa, aby si odvážne pokračovala v boji, je tu a odvracia 
údery nepriateľa, aby ťa nimi nezranil. 

Pre Božie zľutovanie ťa prosím, zaprisahávam ťa na všet-
ko, čo je ti sväté, neurážaj ho tým, že naň vrhneš čo ako 
nepatrný tieň podozrenia z toho, že by ťa čo i len na okamih 
opustil. Táto podozrievavosť je jedným z najhorších diab-
lových pokušení, preto ju odožeň ďaleko od seba a urob to 
hneď, ako u seba spozoruješ jej prvé náznaky. 

Moja drahá, nech ťa utešuje vedomie, že naše večné ra-
dosti budú tým hlbšie a vnútornejšie, čím viac pokorujú-
cich dní a nešťastných rokov napočítame v našom pozem-
skom živote. Nie je to len môj osobný pohľad a myšlienka, 
o tejto pravde nás učí aj samotné Sväté písmo, ktoré o nej 
vydáva neomylné svedectvo. Žalmista o nej hovorí takto: 

„Laetati sumus per diebus quibus nos humiliasti, annis 
quibus vidimus mala.“23 Aj svätý apoštol Pavol nám vo svo-
jom liste Korinťanom zanechal písomné svedectvo o tom, že 
„chvíľka nášho dočasného súženia nám môže na celú večnosť 
zaistiť slávu, ktorá presahuje všetko naše chápanie“ (porov. 
2 Kor 4, 17). Tu je doslovné znenie tohto jeho ponaučenia: 
„Momentaneum et leve tribulationis nostrae, supra modum in 
sublimitate aeternum gloriae pondus operatur in nobis.“

(List z 15. augusta 1914 adresovaný Raffaeline Ceraseovej 
– Korešpondencia, zv. II, s. 153)

23 Rozveseľ nás za dni, keď si nás ponížil, za roky, keď sme okusovali 
nešťastie. (Ž 90, 15)





Jún
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1. jún

Aké je milé ustavične žiť pod Pánovou ochranou tu, v po-
svätných priestoroch kláštora! Možno som sa stal nehod-
ným pokojného spočinutia v tomto posvätnom útočisku, 
kam ma s láskou povolal Pán, a preto mi chce, vidiac moju 
nevďačnosť, takpovediac nasilu odňať túto milosť. Nech sa 
však deje jeho vôľa, lebo všetko, čo on nariaďuje, je správ-
ne. On sa rozhodol, že vystaví vernosť svojho služobníka 
veľmi tvrdej skúške. Pán však túži vypočuť modlitby tohto 
zbožného ľudu, ktorý, tak sa mi to aspoň javí, ma chce za 
každú cenu udržať uprostred seba, prednášajúc svoje mod-
litby a takpovediac sa dopúšťajúc násilia na Božom srdci, 
aby dosiahol splnenie tejto svojej vznešenej túžby. […]

Dojíma ma to až k slzám. Moja drahá, pri pomyslení na 
túto vec ma zachvacuje hrôza a triaška, lebo sa bojím, že Pán 
ma odmietne odmeniť za všetko to, čo som v tomto živote 
vykonal z lásky k nemu. Modli sa, modli sa, aby mi neodňal 
odmenu vo večnosti.

(List z 15. júna 1914 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
– Korešpondencia, zv. II, s. 111)
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2. jún

Modlime sa k Pánovi, aby nikdy nedopustil hluchotu nášho 
srdca voči jeho hlasu, ktorým sa k nám dnes prihovára. Za-
prisahávajme nebeského Otca, aby nikdy neprestal hovoriť 
k nášmu milovanému Taliansku. Nech vyzbrojí svoju pravicu 
bleskami, nech neprestajne hlasne volá v srdciach nás Talia-
nov prostredníctvom svojich vnuknutí a nech jeho volanie 
zaznieva vôkol nás v hlase víchrice. Nech nás vydesí, roztrpčí, 
zgniavi pod ťarchou svojej božskej pravice. Nech nás pokorí, 
poníži a potrápi najviac, ako môže. Akokoľvek sú tieto tresty 
prísne, budú vždy trestami nežného Otca, ktorý zvyšuje hlas 
a berie do rúk trstenicu na nápravu a záchranu svojho syna.

Nech nás však pre svoju nesmiernu dobrotu ušetrí hroz-
ného trestu svojho mlčania, ktoré je zlovestným znamením, 
neblahou predzvesťou nášho zavrhnutia. Nech nás ušetrí toh-
to neblahého trestu pre jeho lásku k tomu, ktorý „non novit 
peccatum“ (nepoznal hriech) a ktorého pre našu spásu „pro 
nobis peccatum fecit“ (za nás urobil hriechom).

Nech je vo všetkom oslávený Boh! Kiež sa mu zapáči, 
aby sme my Taliani nezlyhali pri uskutočňovaní plánu jeho 
múdrosti. Kiež nás Pán všetkých nájde v takom stave, že 
budeme schopní obrátiť na prospech svojich duší a svojej 
vlasti túto ťažkú a významnú chvíľu, ktorú práve prežívame!

(List z 8. júna 1915 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
– Korešpondencia, zv. II, s. 440)
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3. jún

Moja duša je už dlhší čas dňom i nocou pohrúžená do hlbo-
kej noci ducha. Moje duchovné temnoty pretrvávajú dlhé 
hodiny, dni, ba neraz i celé týždne. [...]

Vo chvíľach, keď toto moje martýrium vrcholí, sa moja 
duša utešuje myšlienkou, že napokon podľahne pod ťarchou 
toľkej bolesti, pretože je vskutku nemožné ďalej ju znášať. 

Ale nech je vo všetkom oslávený Boh, lebo hneď na to 
sa pred vnútorným zrakom mojej zmätenej duše zjaví myš-
lienka na nesmrteľný život, ktorý odolá aj samotnému pek-
lu. A tu si zrazu uvedomí, že sa ešte stále nachádza v živom 
tele a už-už sa chystá volať o pomoc, no keď to urobí, zaraz 
pocíti, ako ju jej vlastný krik udúša... Teraz však musí môj 
jazyk onemieť, lebo nedokážem slovami vyjadriť, čo sa vo 
mne ďalej odohrávalo. 

Sú to celkom nevídané veci a nejestvuje jazyk, ktorým 
by ich bolo možné opísať. Ja hovorím len to, že sa nachá-
dzam na vrchole svojej bolestnej Kalvárie, a neviem, či sa 
v takomto zúboženom stave páčim Pánovi, alebo nie. Čo 
sa mňa týka, snažím sa, chcem ho milovať, no pohrúžený 
v tejto hlbokej noci, v tejto najčernejšej temnote môj ne-
vidomý duch naslepo blúdi, moje srdce je vyprahnuté, sily 
vyčerpané, zmysly vysilené. 

Metám sa, vzdychám, plačem, nariekam, no všetko már-
ne. Až sa napokon moja úbohá duša, zlomená bolesťou a úpl-
ne vysilená podrobí Pánovi, hovoriac mu: 
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„Non mea, o dulcissime Iesu, sed tua voluntas fiat.“24

(List z konca januára 1916 adresovaný P. Agostinovi da San Marco in 
Lamis – Korešpondencia, zv. I, s. 722)

4. jún

Môj Bože, zblúdil som a stratil som ťa, nájdem ťa ešte nie-
kedy? Alebo som ťa stratil navždy? Azda si ma odsúdil na to, 
aby som večne žil ďaleko od tvojej tváre?

Otče môj, zo všetkých síl sa snažím preniknúť tajomstvo 
tohto môjho temného žalára, ale je pre mňa veľmi ťažké na-
predovať cez ponurú tmu týchto hustých temnôt, cez vích-
ricu a hrozné súženia zo strany nepriateľa, ktorý chce túto 
búrku zneužiť na to, aby mi spôsobil pád a definitívne nado 
mnou zvíťazil.

Hľadám Boha, ale kde ho nájdem? Rozptýlila sa vo mne 
každá predstava Boha ako Pána, Stvoriteľa, Lásky a Života. 
Celý mi unikol a ja úbožiak som sa stratil v hustom mraku 
najčernejšej temnoty, darmo si vybavujúc svoje nesúrodé 
spomienky na stratenú lásku, takže už nedokážem milovať. 
Ach, moje najvyššie dobro, kde ťa len nájdem? Stratil som 

24 Najdrahší Ježišu, nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane.
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ťa a nedokážem ťa už nájsť, pretože si s úľubou prijal moje 
úplné obetovanie seba samého, ktoré som ti predložil; vzal 
si si všetko, čo som ti ponúkol, naozaj všetko, a teraz to 
držíš vo svojom zvrchovanom vlastníctve. Zverujem sa do 
tvojich rúk, dúfam v tvoju ochranu a bez akéhokoľvek od-
poru sa nechávam unášať prúdom mučivej riavy lásky.

(List zo 4. júna 1918 adresovaný P. Benedettovi da San Marco in Lamis  
– Korešpondencia, zv. I, s. 1026)

5. jún

Nemám už v sebe život. Gniavený dusivým závanom smrti, 
ktorý trýzni moju dušu, už ani trochu nelipnem na svojom 
živote a žiadna správa, nech by bola akokoľvek radostná, ma 
nedokáže vytrhnúť z tohto môjho spánku smrti. Držím sa 
– alebo sa aspoň usilujem pridŕžať – starostlivej pomocnej 
ruky, ktorú ste mi až doteraz podávali. Skláňam sa, ochotne 
sa snažím skláňať hlavu pri každom údere Božej spravodli-
vosti, ktorá planie spravodlivým hnevom voči mne. Nič na 
tomto svete ma nedokáže znovu prebudiť k večnému živo-
tu, nič nedokáže pozdvihnúť moju smrteľne ranenú dušu... 
Usínam a upadám do mdlôb... Keď sa ma zavše niekto spýta 
na môj stav, moja duša sa začne zmietať v prudkých kŕčoch, 
potom ju zrazu naplní odvaha, no veľmi rýchlo ju aj opustí 
a ona ďalej márne hľadá svoj stratený poklad. 
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Otče môj, moja modlitba sa pre mňa stala tŕňom bolesti, 
smrteľného zármutku, na ktorý je hrozné čo i len pomyslieť. 
Už vôbec ničomu nerozumiem, vlastne ani neviem, či sú moje 
modlitby skutočne také, alebo sú len výčitkami, ktorými sa 
srdce obracia na Boha uprostred záplavy svojej bolesti. Cítim 
v sebe pustú prázdnotu, na ktorú je hrozné čo i len pomyslieť. 
Necítim vlastne nič, vôbec nič okrem zriedkavých mihota-
vých zábleskov nejasného svetla, zjavujúcich sa v hustej tme, 
do ktorej som pohrúžený. Tieto záblesky hovoria mojej duši: 
Boh sídli uprostred dobra. On však ostáva skrytý pred zrakom 
pozornej duše, ktorá ustavične bdie, zmierajúc bolestnou, no 
nanajvýš potrebnou túžbou nájsť ho. Úbohú dušu pritom su-
žujú nesmierne obavy, že urazí svojho Pána, ktorých sa ne-
vie zbaviť, lebo sama samučičká tonie v tej najskľučujúcejšej 
opustenosti – je sama so svojím rozbúreným vnútrom, sama 
so svojím vonkajším i vnútorným trápením, je sama so svojím 
telesným úpadkom, sama odoláva útokom nepriateľa.

(List zo 4. júna 1918 adresovaný P. Benedettovi da San Marco in Lamis  
– Korešpondencia, zv. I, s. 1026)

6. jún

Kde si, moje najvyššie dobro? Už ťa nespoznávam a nena-
chádzam, viem však, že ťa treba hľadať, teba, ktorý si živo-
tom umierajúcej duše. Môj Bože, môj Bože... Nedokážem 
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ti už povedať nič iné, len: Prečo si ma opustil? Nevnímam nič 
okrem tejto opustenosti, vôbec nič, dokonca ani svoj život, 
o ktorom vlastne ani neviem, či ho vôbec žijem. 

Môj najdrahší otče, neopúšťajte ma v tejto mučivej agó-
nii: stojím na prahu skazy, už-už ma rozdrví ťaživá ruka 
Boha, ktorý mnou oprávnene opovrhuje. Len si spomeňte, 
že Pán ma zveril do vašich rúk, aby ste boli mojím sprievod-
com, útechou a záchranou. Spomeňte si, že od chvíle, keď 
ma Pán zveril do vašej starostlivosti, vás považujem za otca 
svojej duše, a volajúc si samotné nebo za svedka vám do-
svedčujem svoju synovskú oddanosť, ktorú voči vám stále 
prechovávam. Spomeňte si, že som vždy dychtivo prijímal 
vaše uistenie a riadil sa vašimi poučeniami.

Otče môj, pomôžte mi! Keby som toho bol schopný, 
na tento list papiera by som si vylial celú svoju dušu, ktorá 
je už celkom vyčerpaná. Sám však dobre viete, že to nie je 
možné, nachádzam sa totiž v stave bolestnej bezmocnosti... 
A tak len kričím do tmy. Z môjho kriku pochopíte, aký 
som biedny a nízky, úbohý a núdzny, vyproste mi pomoc 
z neba, dokonalú zhodu s čistou, tajomnou, svätou Božou 
vôľou a vytrvalú, stálu, železnú vernosť svätej poslušnosti, 
jedinej troske z mojej stroskotanej lode, ktorá ma drží nad 
vodou uprostred tohto besnenia búrky, jedinej doske, ktorej 
sa môžem zachytiť, ja úbohý stroskotanec ducha.

(List zo 4. júna 1918 adresovaný P. Benedettovi da San Marco in Lamis  
– Korešpondencia, zv. I, s. 1026)
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7. jún

Trestaný prísnou rukou Najvyššieho sa úplne vzdávam svojej 
vôle, svojho poznania, náklonností a dobrej povesti. Vyhla-
sujem sa za bezvýhradne poslušného syna svojho duchov-
ného vodcu. Bože môj, čo viac ešte môžeš odo mňa chcieť? 
Ja si toho žiadam veľa: prosím ťa o posilu v mojom utrpení, 
zbavenom každej útechy; taktiež ťa prosím, aby si udelil dar 
stálosti, pevnosti a plodnosti mojim predsavzatiam, aspoň 
do tej miery, aby stačili na odvrátenie tvojho hnevu. Moje 
najvyššie dobro, úpenlivo ťa prosím, ty sám predlož tieto 
moje predsavzatia ako zmiernu obetu svojej spravodlivo roz-
horčenej velebnosti, ale až po tom, čo si ich znásobil svojou 
božskou mocou. Ja sa zatiaľ budem pokúšať o nemožné, tr-
piac na svojom lôžku, uvitom z ostrého, ukrutne mučivého 
tŕnia, prijímajúc z tvojich rúk ako svoj každodenný pokrm 
tvoje odmietnutie.

Otče môj, nemyslite si, že som neurobil všetko preto, 
aby som sa vymanil z tohto krutého zajatia. Všetko moje 
úsilie však vyšlo nazmar, ba priam na moju škodu, lebo 
som sa musel bezmocne prizerať, ako do mojej duše zo-
stupuje temnota, a potom som bol nútený vrhnúť sa do 
ešte tuhšieho boja. Všetko moje volanie bolo napokon aj 
tak márne. 

(List zo 4. júna 1918 adresovaný P. Benedettovi da San Marco in Lamis  
– Korešpondencia, zv. I, s. 1026)
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8. jún

Som stratený, áno, stratený v neznáme. O všetko som pri-
šiel. No hoci nepociťujem ani štipku útechy, som odhod-
laný nasledovať hlas toho, ktorý pre mňa zastupuje samot-
ného Boha. Otče môj, žíznim po návrate svojho Boha do 
mojej duše, prineste mi ho, utíšte môj smäd po mojom 
Pánovi, ktorý je mojím životom, mojím všetkým. Terajšie 
rozpoloženie mojej duše nemožno nazvať inak ako úplnou 
skazou, zlovestným svetlom, ktoré osvetľuje viny a desí svo-
ju obeť, vydanú napospas svojmu osudu, o ktorom nemá 
najmenšej potuchy. Môj Bože! Otče môj, tento výkrik je 
mojím každodenným chlebom, potrebujem ho viac ako 
pokrm, pretože je tým jediným, čo mi zostáva v toľkom trá-
pení. Už vôbec ničomu nerozumiem, len sa veľmi bojím, 
že ostanem navždy ponechaný svojmu osudu. Vo svojom 
strachu sa odvažujem utiekať k poslušnosti, ale keďže tápem 
v nevedomosti, aj tá mi uniká. Záplava bolesti, ktorá ma ne-
milosrdne utláča, totiž oberá moju myseľ o všetku jasnosť. 

Ustavične mi žehnajte a ja sa na odplatu nikdy nepre-
stanem obetovať za vás svojmu Bohu, ktorého som stratil.

(List zo 4. júna 1918 adresovaný P. Benedettovi da San Marco in Lamis  
– Korešpondencia, zv. I, s. 1026)
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9. jún

Topím sa v krajnej bezútešnosti. Sám nesiem bremeno všet-
kých a ťarchu pomyslenia na to, že nedokážem priniesť du-
chovnú úľavu tým, ktorých mi Ježiš posiela do cesty. Po-
myslenie na množstvo duší, ktoré nehanebne ospravedlňujú 
vlastné hriechy a hrozným spôsobom pohŕdajú najvyšším 
dobrom, ma sužuje, mučí, preťažuje mi myseľ a trhá srdce.

Bože môj, aký ostrý tŕň mi uviazol v srdci! V poslednom 
čase cítim, že v najvyššej časti mojej duše vyrástli do obrov-
ských rozmerov dve na prvý pohľad krajne protichodné sily: 
túžba žiť, aby som mohol byť na osoh blížnym v tejto kraji-
ne vyhnanstva, a túžba zomrieť, aby som sa mohol dokonale 
zjednotiť so svojím Ženíchom. Trhajú mi dušu a oberajú ju 
o pokoj, nie síce ten vnútorný, lebo ju zasahujú takpovediac 
len zvonka, ale aj vonkajší pokoj je pre mňa veľmi potrebný, 
aby som mohol konať s väčšou vľúdnosťou a vo väčšej moci 
Božieho pomazania.

Ach, otče môj, nenechávajte ma osamoteného, pomáhaj-
te mi modlitbou a svojimi usmerneniami. Skutočne cítim 
osamelosť, ktorá ma oberá o pokoj a spánok, ako aj o chuť do 
jedla. Ak to pôjde takto ďalej, nepotrvá dlho a ocitnem sa na 
prahu veľkej krízy. Uvedomujem si totiž, že to, čo sa odohrá-
va v duši, vplýva aj na telo, viac sa však obávam o svoju dušu, 
no nie kvôli sebe samému, ale výlučne kvôli ostatným.

(List z 8. októbra 1920 adresovaný P. Benedettovi da San Marco in Lamis 
– Korešpondencia, zv. I, s. 1180)
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10. jún

Ako vám len opísať tú trýznivú bolesť, ktorá sužuje moju 
dušu? Od štvrtka až podnes som pociťoval, že moja duša je 
naplnená krajným nepokojom, ktorý je väčší než kedykoľ-
vek predtým. Cítim, že Pánova ruka na mňa ťažko doľahla. 
Mám pocit, akoby mi jeho trestajúca pravica chcela ukázať 
celú svoju moc, zdá sa mi, že ma odmieta a ženie pred sebou 
ako list unášaný vetrom. 

Už ďalej nevládzem! Už nedokážem znášať ťarchu jeho 
spravodlivosti. Cítim sa zdrvený pod jeho mocnou rukou. 
Slzy sú mojím každodenným chlebom: som rozrušený, hľa-
dám ho, no nenachádzam ho nikde inde než v búrke jeho 
spravodlivého hnevu.

Ach, otče môj, myslím, že plným právom môžem po-
vedať spolu s prorokom: Vyplavil som sa na šíre more, no 
búrka ma premohla. Márne som kričal a namáhal sa, moje 
ústa zbytočne zachrípli. Doľahol na mňa strach a chvenie, 
zovšadiaľ ma obklopuje tma. Ležím na lôžku svojej bolesti 
a naplnený zármutkom hľadám svojho Boha. Kde ho však 
nájsť? Ležím na lôžku bolesti a v temnom žalári, márne sa 
pokúšajúc povstať k životu. 

(List zo 4. júna 1918 adresovaný P. Benedettovi da San Marco in Lamis  
– Korešpondencia, zv. I, s. 1026)
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11. jún

Sú niektoré telesné choroby, ktorých liečba závisí od správ-
neho spôsobu života. Sebaláska, uctievanie seba samého 
a falošná sloboda ducha sú koreňmi, ktoré nemožno len tak 
vytrhnúť z ľudského srdca, možno im len zabrániť v tom, 
aby prinášali svoje plody, ktorými sú hriechy, pretože ich 
prvým zárodkom a výhonkom, teda ich prvým záchvevom, 
sa nemožno úplne vyhnúť, kým žijeme v našom smrteľnom 
tele. Možno však zmierňovať a umenšovať ich zhubnosť 
a silu prostredníctvom pestovania opačných čností, najmä 
lásky k Bohu. 

Treba teda trpezlivo okresávať svoje zlozvyky, krotiť svoje 
antipatie, ako aj víťaziť nad svojimi sklonmi a náladovosťou, 
pretože, moja dobrá dcéra, tento život je ustavičný boj a nik 
z nás nemôže povedať: „Nemusím čeliť útokom.“ Pokoj je 
vyhradený pre nebeskú vlasť, kde na nás už čaká palma víťaz-
stva. Tu na zemi musíme ustavične bojovať, zmietaní medzi 
nádejou a obavami, hoci nádej je vždy silnejšia, pretože nám 
sprítomňuje všemohúcnosť toho, ktorý nám pomáha. Nech 
sa ti preto nelení s vytrvalosťou, dôverou a odovzdanosťou 
pracovať na svojej náprave a raste v dokonalosti. 

(List z 11. júna 1918 adresovaný Erminii Garganiovej  
– Korešpondencia, zv. III, s. 735)
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12. jún

Dcéra, vedz, že človek miluje trojakým spôsobom: láskou 
k Bohu, k sebe samému a k blížnemu a moje biedne ponau-
čenia ťa nasmerujú na cestu praktizovania tejto trojakej lásky.

Počas dňa sa často celým svojím srdcom, duchom 
a mysľou obracaj na Boha s veľkou dôverou, a prihováraj 
sa mu spolu s kráľom Dávidom: Pane, tvoja som, zachráň 
ma. Nezdržuj sa dlho úvahami o tom, aký druh modlitby 
asi Boh vleje do tvojho srdca, a namiesto toho sa nechaj 
jednoducho a pokorne viesť jeho milosťou, naplnená zdra-
vou sympatiou, ktorú máš prejavovať sebe samej. 

Maj sa na pozore pred svojimi zlými sklonmi, aby si ich 
mohla postupne vykoreňovať, ale len do tej miery, aby ťa to 
priveľmi nevyčerpávalo. Nikdy sa neľakaj, keď uvidíš, aká si 
biedna a naplnená nevľúdnymi náladami. Keď budeš uva-
žovať o stave svojho srdca, nech ťa pri tom vždy sprevádza 
veľká túžba očistiť a zdokonaliť ho. Zakaždým, keď zakop-
ne, sa usiluj vytrvalo a vľúdne ho usmerniť. Predovšetkým 
sa však zo všetkých síl snaž, aby si upevnila najvyššiu časť 
svojej duše. Neutápaj sa pritom vo svojich pocitoch a vnú-
torných útechách, ale sa pevne pridŕžaj svojich rozhodnutí, 
predsavzatí a túžob, ktoré ti vnuká viera, duchovný vodca 
a tvoj vlastný rozum. 

(List z 11. júna 1918 adresovaný Erminii Garganiovej  
– Korešpondencia, zv. III, s. 735)
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13. jún

Dcéra moja, nebuď priveľmi zhovievavá voči sebe samej: 
benevolentné matky kazia svoje deti. Ovládaj svoje sklo-
ny k lamentovaniu a prelievaniu sĺz. Nech ťa neprekva-
puje netrpezlivosť a hnev, ktoré v sebe s veľkou bolesťou 
nachádzaš. Nie, dcéra moja, nečuduj sa im, Boh ich na 
teba dopúšťa, aby ťa učinil skutočne pokornou, opovrhnu-
tiahodnou a nízkou v tvojich vlastných očiach. Ak chceš 
vyniknúť, nesúper s druhými, ale usiluj sa čoraz väčšmi 
túžiť po Bohu, čoraz väčšmi odvracať pozornosť od stvo-
rení k Stvoriteľovi a čoraz väčšmi milovať svätú pokoru 
a jednoduchosť srdca. 

Buď láskavá k svojim blížnym a nepoddávaj sa návalom 
hnevu. V takýchto situáciách si radšej často opakuj tieto 
slová nášho Učiteľa: Večný Otče, milujem týchto svojich blíž-
nych, lebo aj ty ich miluješ, dal si mi ich za bratov a chceš, 
aby som ich miloval tak, ako ich miluješ ty. Osobitnú lásku 
prejavuj svojim žiačkam, ku ktorým ťa priviedla ruka Božej 
prozreteľnosti a s ktorými ťa spojila nebeským putom. Ne-
daj sa zaskočiť svojimi výbuchmi netrpezlivosti, lebo v nich 
niet žiadnej viny, ak len nepochádzajú z vedomého rozhod-
nutia, čo znamená, že človek si ich zreteľne uvedomuje, no 
nevyvíja žiadnu snahu ovládnuť sa. Moja najdrahšia dcéra, 
maj trpezlivosť s týmito prostými dievčatami, nešetri po-
hladeniami, nos ich v srdci tak ako aj ja nosím teba, pohá-
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ňaný nesmiernou túžbou po tvojom duchovnom raste, lebo 
tak mi to nariadil Boh. 

(List z 11. júna 1918 adresovaný Erminii Garganiovej  
– Korešpondencia, zv. III, s. 735)

14. jún

Prvá čnosť, ktorú si potrebuje osvojiť duša usilujúca sa o do-
konalosť, je láska. Prvoradým pohybom, základnou tenden-
ciou, prvotným impulzom všetkých vecí tohto sveta je sme-
rovať do stredu. Je to jednoducho prírodný zákon. To isté sa 
deje aj v nadprirodzenej sfére: prvoradým pohybom nášho 
srdca je smerovať k Bohu, čo neznamená nič iné, než milovať 
svoje vlastné, pravé dobro. Nie je náhoda, že Sväté písmo na-
zýva lásku zväzkom dokonalosti. 

Rodnými sestrami lásky sú radosť a pokoj. Prameňom 
radosti je potešenie z vlastnenia milovanej veci. Od prvej 
chvíle, čo duša pozná Boha, prirodzene inklinuje k tomu, 
aby ho milovala. Ak duša nasleduje tento svoj prirodzený 
sklon, ktorý v nej vzbudzuje Duch Svätý, tým samým či-
nom už miluje najvyššie dobro. A tak táto šťastná duša už 
v skutočnosti vlastní nádhernú čnosť lásky. Keď však duša 
miluje Boha, môže si byť celkom istá, že ho už aj vlastní, 
lebo v prípade lásky k Bohu sa nikdy nestáva to, čo zvyčajne 
zažívajú tí, ktorí milujú peniaze, pocty a zdravie, že totiž nie 
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vždy vlastnia to, čo milujú. Kto však miluje Boha, zároveň 
s tým ho hneď aj vlastní.

Toto nie je výplod mojej mysle, hovorí nám to samotné 
Sväté písmo: „Kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva 
v ňom.“ (1 Jn 4, 16) Aký je zmysel tohto biblického úryvku? 
Nehovorí azda, že tak, ako sa duša oddáva Bohu prostred-
níctvom lásky, takže mu celkom patrí, aj Boh sa dáva duši 
prostredníctvom spoločenstva, do ktorého ju pojíma?

(List z 23. októbra 1914 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
– Korešpondencia, zv. II, s. 197)

15. jún

Radosť je potomkom lásky, ak však má byť radosť dokonalá 
a pravá, musí mať za nerozlučného spoločníka pokoj, ktorý 
sa v nás rodí vtedy, keď dobro, ktoré vlastníme, je najvyšším 
a neodňateľným dobrom. Nie je azda tým najvyšším dob-
rom, ktoré duša miluje a v láske vlastní, sám Boh? 

Nestačí však, že ide o najvyššie dobro, ono musí byť aj 
isté. V tejto veci nás uisťuje sám božský Učiteľ:

„Vašu radosť vám nik nevezme.“ (Jn 16, 22) Možno niekde 
nájsť istejšie svedectvo ako toto? Keď duša uvažuje o všet-
kých týchto skutočnostiach, nemôže nebyť šťastná. Hľa, 
toto je štít, ktorý človeku umožňuje, aby s radostnou mys-
ľou čelil aj tým najtrpkejším protivenstvám. 
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Treba však poznamenať, že kým bude duša putovať 
týmto životom, nikdy nedosiahne dokonalú lásku a pokoj. 
V živote človeka je mnoho rozporov a súžení, ľudskú dušu 
utláča toľko nezhôd, že v určitých okamihoch života pre-
žíva skutočnú agóniu, ktorá sa niekedy vystupňuje až do 
tej miery, že sa jej celkom sprotiví život. Tento stav sa rodí 
z uvedomenia si nebezpečenstva vlastnej skazy. 

Na to, aby sme obstáli v takýchto tvrdých skúškach, je 
potrebná trpezlivosť – čnosť, ktorá nám pomáha znášať kaž-
dé protivenstvo bez toho, aby sme mu podľahli. Pokiaľ duši, 
ktorá zložila sľuby kresťanskej dokonalosti, záleží na tom, 
aby sa nenamáhala bez úžitku, mala by túto cnosť brať veľ-
mi vážne, lebo skrze ňu sa dosahuje vnútorná usporiadanosť 
ducha. 

(List z 23. októbra 1914 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
– Korešpondencia, zv. II, s. 197)

16. jún

Uvažujme o tom, čo musí duša urobiť preto, aby v nej mo-
hol bezpečne prebývať Duch Svätý. Všetko to možno zhr-
núť do dvoch zásad: umŕtvovať svoje telo spolu s jeho neres-
ťami a žiadostivosťou a mať sa na pozore pred svojhlavosťou 
ducha. 
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Pokiaľ ide o umŕtvovanie tela, svätý Pavol nás upozor-
ňuje, že „skutoční kresťania ukrižovali telo s vášňami a žia-
dosťami“ (porov. Gal 5, 24). Z náuky tohto svätého apoštola 
vyplýva, že ten, kto chce byť skutočným kresťanom, teda 
ten, kto žije podľa Kristovho ducha, musí umŕtvovať svoje 
telo, nerobiac to pre nič iné než pre svoju oddanosť Ježišovi, 
ktorý z lásky k nám umŕtvil všetky svoje údy na kríži. Naše 
umŕtvovanie musí byť trvalé, dôkladné, a nie prelietavé, má 
trvať po celý čas, kým žijeme na tejto zemi. Dokonalý kres-
ťan sa nesmie uspokojiť s umŕtvovaním, ktoré je prísne len 
napohľad, ono musí skutočne bolieť.

Umŕtvovanie tela treba uskutočňovať takto, lebo apoštol 
Pavol ho nazýva ukrižovaním a určite to nerobí bezdôvod-
ne. Niekto by však mohol namietnuť: prečo toľká prísnosť 
voči telu? Odpovedal by som mu takto: ty pochábeľ, keby 
si dôkladne uvažoval o tom, čo hovoríš, všimol by si si, že 
všetky neduhy, na ktoré trpí tvoja duša, majú svoj pôvod 
v tom, že si nevedel a nechcel umŕtvovať svoje telo tak, ako 
treba. Ak sa chceš úplne, až do koreňa uzdraviť, musíš si 
podrobiť, čiže ukrižovať svoje telo, lebo ono je koreňom 
všetkého zla.

(List z 23. októbra 1914 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
– Korešpondencia, zv. II, s. 197)
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17. jún

Láska, radosť a pokoj sú čnosti, ktoré zdokonaľujú dušu 
vo vzťahu k tomu, čo vlastní, trpezlivosť ju zas zdokona-
ľuje vo vzťahu k tomu, čo musí znášať. Tieto čnosti sú 
nevyhnutným predpokladom vnútornej dokonalosti duše. 
Duša však potrebuje čnosti aj na dosiahnutie vonkajšej 
dokonalosti. Niektoré z nich sa týkajú toho, ako sa duša 
smerujúca k dokonalosti správa k blížnym, iné sa týkajú 
vlády nad svojimi zmyslami. 

Čo sa týka čností, ktoré potrebuje vo vzťahu k blížnym, 
popredné miesto medzi nimi patrí láskavosti, vďaka kto-
rej nábožná duša priťahuje svojím príjemným, zdvorilým 
vystupovaním, zbaveným každej hrubosti, všetkých tých, 
s ktorými sa stýka a zhovára, k napodobňovaniu jej zbož-
ného života. 

Ale to všetko je stále veľmi málo. Musíme zostúpiť od 
nábožných úvah k skutkom. A tu prichádza na rad dob-
rotivosť, cnosť, ktorá núti dušu byť prospešnou pre ostat-
ných. Na tomto mieste treba upozorniť na dve veci, ktoré 
sú veľmi dôležité pre dušu usilujúcu sa o dokonalosť. Prvá 
je, že blížny neraz neoceňuje dobro, ktoré mu preukazuješ; 
druhá je, že v niektorých prípadoch ho nielenže neoceňuje, 
ale čo je ešte horšie, odpovedá naň urážkami a príkoriami. 
Nemúdrej duši sa vtedy často stáva, že upadá do omylu. 
Nech nás Boh chráni pred tým, aby sme sa chytili do ta-
kýchto a podobných pascí, ktoré nám nastražuje nepriateľ, 
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aby nás zničil a spôsobil, že budeme bežať, no nedosiahne-
me víťaznú cenu.

Je preto nevyhnutné, aby sme sa proti prvému úskaliu 
vyzbrojili nádhernou čnosťou veľkodušnosti, vďaka ktorej 
duša nikdy neprestáva preukazovať druhým dobro, a to ani 
vtedy, keď vidí, že blížny si z toho nedokáže zobrať žiaden 
úžitok. Proti druhému úskaliu sa treba vyzbrojiť miernos-
ťou, ktorá drží na uzde hnev, a to aj vtedy, keď duša vidí, že 
jej dobré skutky sa stretávajú s nevďakom, urážkami a prí-
koriami.

Ani všetky tieto krásne čnosti však nestačia, ak sa k nim 
nepridá čnosť vernosti, pomocou ktorej si zbožná duša zís-
kava dôveru druhých a zabezpečuje sa tak proti tomu, aby 
sa v jej konaní vyskytoval čo i len náznak dvojakosti.

(List z 23. októbra 1914 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
– Korešpondencia, zv. II, s. 197)

18. jún

Čnosti, ktoré zdokonaľujú zbožnú dušu vo vzťahu k ovláda-
niu vlastných zmyslov, sú tri: miernosť, zdržanlivosť a cud-
nosť. Čnosťou miernosti zbožná duša usmerňuje všetky 
svoje vonkajšie hnutia. Nie náhodou svätý Pavol odporúča 
túto čnosť všetkým veriacim a vyhlasuje ju za nevyhnutnú. 
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A akoby to nestačilo, vyzýva ich aj k tomu, aby bola zná-
ma všetkým ľuďom. Zdržanlivosťou zas duša drží na uzde 
všetky svoje zmysly – zrak, hmat, chuť, čuch, sluch – pred 
nemiernymi, hoci dovolenými potešeniami. Cudnosťou, 
čnosťou, ktorá pozdvihuje našu prirodzenosť na úroveň 
anjelov, duša premáha zmyselnosť a zdržuje sa zakázaných 
potešení.

Toto je vznešený obraz kresťanskej dokonalosti. Blaže-
ná duša, ktorá si osvojila všetky tieto krásne čnosti – plody 
pôsobenia Ducha Svätého, ktorý v nej prebýva. Takáto duša 
sa nemusí ničoho obávať: bude žiariť vo svete ako slnko 
uprostred nebeskej klenby.

(List z 23. októbra 1914 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
– Korešpondencia, zv. II, s. 197)

19. jún

Kde len nájdem svojho Boha? Kde mám dať spočinúť svoj-
mu úbohému srdcu, ktoré mi ide vyskočiť z hrude? Usta-
vične hľadám Pána, no nikde ho nenachádzam. Klopem na 
dvere božského väzňa, ktorý sa dal dobrovoľne zatvoriť do 
svätostánku, no neodpovedá mi. Čo sa to len deje? Azda ho 
urobila takým neoblomným moja nevernosť? Môžem ešte 
dúfať v jeho milosrdenstvo, v to, že napokon vypočuje moje 
volanie, alebo sa musím tejto nádeje vzdať? Ach, môj Bože, 
nech je moja hrozná tvrdošijnosť napokon zlomená! Moje 
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najvyššie dobro, kiež k tebe napokon zahorím takou láskou, 
akú odo mňa vyžaduješ. Kiež ťa na konci tohto namáhavé-
ho, mučivého hľadania napokon nájdem. 

Otče môj, moja duša je nahá a vysilená, moje srdce je 
vyprahnuté a neduživé, nie som schopný ani len prstom 
pohnúť pre toho, kto ma stvoril z čírej dobroty. Keď vrcholí 
besnenie búrky a gniavi ma prekypujúca miera mojej bie-
dy, moja viera sa takmer úplne stráca: nedokážem vzlietnuť 
na blažených krídlach nádeje, čnosti, ktorá je taká veľmi 
potrebná na odovzdanie sa do Božej vôle. Stráca sa aj moja 
láska. Láska k Bohu je totiž dôsledkom dokonalého pozna-
nia sprevádzaného činorodou vierou, do ktorej prísľubov sa 
vnára celá duša, a tak sa obnovuje, oddáva sladkej nádeji 
a nachádza v nej spočinutie. Nemám v sebe lásku k blížne-
mu, lebo tá vyplýva z lásky k Bohu: ak chýba láska k Pánovi, 
z ktorej prúdi životodarná miazga do našich vzťahov s blíž-
nymi, potom každý z týchto výhonkov hynie. 

(List z 19. júna 1918 adresovaný P. Benedettovi da San Marco in Lamis  
– Korešpondencia, zv. I, s. 1033)

20. jún

Áno, otče, som pozbavený všetkého, nemám v sebe ani len 
zárodok čnosti, takže sa mi zdá, že sa nachádzam v stave 
smrtiacej vlažnosti, pre ktorú ma Boh zaháňa čoraz ďalej od 
svojho srdca. Zdá sa mi, že moja skaza je neodvratná, lebo 
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nenachádzam spôsob, ako jej uniknúť. Beda mi! Stratil som 
cestu a spolu s ňou každý prostriedok, oporu, usmernenie; 
ak sa mi aj podarí prebudiť svoju pohasnutú pamäť, zahalí 
ju tajomná hmla, takže sa cítim ešte zmätenejší než pred-
tým, ešte neschopnejší znovu povstať a tajomná temnota 
ešte väčšmi zhustne. 

Môj Bože, prečo burcuješ a gniaviš, prečo zas a znova 
udieraš a desíš túto zarmútenú dušu, ktorá je už beztak cel-
kom znivočená, a ktorej skaza bola podnietená, zapríčinená, 
nariadená skrze tvoj príkaz a dopustenie? 

(List z 19. júna 1918 adresovaný P. Benedettovi da San Marco in Lamis  
− Korešpondencia, zv. I, s. 1033)

21. jún

Ach, otče môj, vy, ktorý ho poznáte, nekarhajte ma, pro-
sím, za moju zmätenosť, úzkosť a poblúdenia pri hľadaní 
jeho tváre. Nekarhajte túto dušu, ktorá sa nedokáže odo-
vzdať do jeho rúk, ktorá túži len po jednom − pokorne, 
bez akéhokoľvek odporu a námietok spočinúť v Božej vôli, 
nekarhajte ma, prosím, a povedzte mi, kde je môj Boh. Kde 
ho môžem nájsť? Čo mám robiť, kde ho mám začať hľadať? 
Povedzte mi, nájdem ho? Povedzte mi, kde mám dať spo-
činúť svojmu na smrť chorému srdcu, ktoré sa ustavične 
nachádza na ceste namáhavého a bolestného hľadania? 
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Nedokážem povedať nič iné, len: Bože môj, Bože môj, 
prečo si ma opustil? Moja duša, spravodlivo stíhaná Božou 
spravodlivosťou, uviazla v príkrom protirečení, bez akejkoľ-
vek pomoci a povšimnutia zo strany ostatných, medzi mi-
hotajúcimi sa bleskami, ktoré ešte znásobujú bolesť môjho 
martýria. Otče môj, zdá sa mi, že zomieram, sužuje ma pál-
čivý smäd, chradnem od hladu, no zároveň s tým pozoru-
jem, že môj hlad sa pomaly premieňa na túžbu plniť Božiu 
vôľu presne takým spôsobom, ako si to želá Pán. 

(List z 19. júna 1918 adresovaný P. Benedettovi da San Marco in Lamis  
− Korešpondencia, zv. I, s. 1033)

22. jún

Maj ešte chvíľočku trpezlivosť pri znášaní duchovnej bez-
útešnosti, maj trpezlivosť v láskyplných skúškach, ktorým 
ťa s obdivuhodnou prozreteľnosťou podrobuje Ježiš, aby ťa 
pripodobnil sebe samému, a uvidíš, že Pán jedného dňa do-
konale vyhovie tvojim prianiam, ktoré sú zároveň aj mojimi 
prianiami. Neklesaj na mysli, keď noc, ktorá vládne v tvojej 
duši, pokročí a ešte väčšmi potemnie, neľakaj sa, ak svojimi 
telesnými očami nevidíš jasné nebo, ktoré obklopuje tvoju 
dušu, ale pozdvihni zrak, vystúp nad seba samu a uvidíš, 
ako ťa ožiaria lúče, ktoré majú účasť na svetle večného sln-
ka. Živá viera a bezhraničná dôvera v Boha, spolu s úplnou 
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podriadenosťou autorite, ktorú nad tebou ustanovil Pán 
− toto je svetlo, ktoré ožarovalo kroky Božieho ľudu na 
púšti. Toto je svetlo, ktoré priviedlo mudrcov od východu 
k tomu, aby sa poklonili novonarodenému Mesiášovi, toto 
je hviezda, o ktorej prorokoval Balám, toto je pochodeň, 
ktorá osvetľuje cestu skľúčených duší. Toto svetlo, hviezda 
a pochodeň osvetľujú tvoju dušu, usmerňujú tvoje kroky, 
aby si nezakolísala, a upevňujú tvojho ducha v jeho od-
danosti Bohu, a tak, bez toho, aby si si to uvedomovala, 
ustavične napreduješ smerom k večnému cieľu. Ty to síce 
nevidíš a nechápeš, ale to ani netreba. Vidíš len temnotu, 
no tá je v skutočnosti plášťom, do ktorého je zahalené več-
né slnko. Považuj za isté a pevne ver, že toto slnko žiari aj 
v tvojej duši. To o ňom spieva Boží prorok: „V tvojom svetle 
uvidíme svetlo.“ (Ž 36, 10)

(List z 22. októbra 1916 adresovaný Assunte di Tomasovej  
− Korešpondencia, zv. III, s. 399)

23. jún

Nestrácaj odvahu, ak sa skúška, ktorej si vystavená, usta-
vične stupňuje. Neprestávaj veriť a pozdvihovať svoje srdce 
do výšin, a buď si istá, že nemáš dôvod obávať sa toho, že 
zblúdiš. Tvoja skúška je tvrdá, kto by to nevidel? Nuž a čo 
teda s tým? Nie je tu azda Boh, ktorý všetko riadi a usmer-
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ňuje pre naše väčšie dobro? Vzchop sa preto v deň skúšky, 
maj trošku trpezlivosti a dobrý Boh vypočuje tvoje prosby.

Azda ich už nevypočul dostatočné množstvo na to, aby 
si mu verila? Ako by teda nevypočul aj tvoju poslednú pros-
bu, korunu všetkých tvojich modlitieb?

Už len chvíľku! Že nevieme, ako dlho bude táto chvíľka 
trvať? Moja dobrá dcéra, na tom ani trochu nezáleží. Stane 
sa to vtedy, keď sa tak zapáči nášmu božskému Ženíchovi, 
vo chvíli, keď všetci budeme premenení v neho. Ani trochu 
teda nepochybuj o tom, že sa napokon splnia jeho slová: 
Videbitis me (uvidíte ma)...

Ty sa len pridŕžaj istoty, ktorú pre teba predstavuje au-
torita, to celkom stačí: niet inej kotvy, niet iného kormidel-
níka, ktorý by mohol bezpečne previesť loďku tvojej duše 
cez rozbúrené more tohto sveta. Terajšie rozpoloženie tvojej 
duše je v súlade s Ježišovou vôľou: uisťuje ťa o tom ten, koho 
povolal Boh, aby viedol a usmerňoval tvoju dušu. Musíš 
vynaložiť všetko svoje úsilie, aby si tomu uverila. Vôbec ťa 
pritom nemusí znepokojovať, že v tejto situácii nevidíš ani 
len záblesk svetla.

Nemôžeš ho vidieť, lebo takto je to pre teba najlepšie.

(List z 22. októbra 1916 adresovaný Assunte di Tomasovej  
− Korešpondencia, zv. III, s. 399)
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24. jún

Stisky a rozpínanie, ktoré sa striedajú jedny po druhých 
a ktoré pociťuješ v najvyššej časti tvojej duše, sa rodia z lás-
ky, ktorá ťa poháňa a zároveň priťahuje. Ži preto v pokoji 
a pokojne znášaj toto striedanie sa rozličných pocitov v tvo-
jej duši, spôsobené neúplným vlastnením predmetu tvojej 
lásky, ktoré ti spôsobuje vnútorné martýrium, sužujúce tvo-
ju dušu, aby si mohla povedať spolu s kráľovským proro-
kom: In pace amaritudo meaamarissima.25 Vystav svoju dušu 
žiare večného slnka a neboj sa jeho žeravých, ohnivých lú-
čov. Najmilovanejšia dcéra môjho srdca, ty, ktorá tak veľmi 
túžiš po tom, aby praskla tvoja kukla a prepustila zo svojho 
krutého a temného žalára pôvabného motýľa, otvor svoju 
dušu tomuto nekonečne krásnemu slnku.

(List z 25. mája 1918 adresovaný sestrám Campanilovým  
− Korešpondencia, zv. III, s. 956)

25. jún

Dnešný kresťan pripisuje prílišnú dôležitosť poctám, bohat-
stvám, márnostiam, vymoženostiam a všetkým ostatným 
veciam, ktoré mu ponúka tento ničomný svet. Och, ty po-

25 Moja veľká trpkosť mi je pre dobro.
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chábeľ, vstúp do seba a rozpomeň sa, že krstom si sa zriekol 
sveta, zomrel si svetu. A vskutku, ústami svätého Pavla ti 
to hovorí aj sám Duch Svätý: „Veď ste zomreli a váš život je 
s Kristom ukrytý v Bohu.“ (Kol 3, 3)

Uvedom si, ty hlupáčik, že život toho, kto žije naplnený 
Ježišovým Duchom, neostane navždy skrytý a nepoznaný. 
Maj na pamäti, čo sa má odohrať v Pánov deň: „Keď sa zjaví 
Kristus, váš život, vtedy sa aj vy zjavíte s ním v sláve.“ (Kol 
3, 4) „Milovaní,“ napísal Ježišov milovaný apoštol Ján na 
útechu veriacim, „teraz sme Božími deťmi, a ešte sa neukáza-
lo, čím budeme. Vieme však, že keď sa on zjaví, budeme mu 
podobní, lebo ho budeme vidieť takého, aký je.“ (1 Jn 3, 2)

Och, ty nerozumný tvor, chceš mi azda povedať, že ani 
takéto nespochybniteľné ubezpečenie o nesmiernej sláve, 
ktorá nás čaká, ti nestačí na to, aby si vstúpil do seba, prišiel 
k rozumu a po zvyšok svojich dní verne nasledoval svoje 
povolanie? 

(List zo 16. novembra 1914 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
− Korešpondencia, zv. II, s. 226)

26. jún

Najväčšmi trpiace duše sú miláčikmi božského srdca. Mô-
žeš si byť preto istá, že Ježiš si vyvolil tvoju dušu, aby bola 
obľúbenkyňou jeho najmilšieho srdca. 
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Do tohto srdca sa celá skry, pred týmto srdcom si vylej 
všetky svoje túžby, ukrytá v tomto srdci preži všetky dni, 
ktoré ti ešte dopraje Božia prozreteľnosť. A keď sa Pánovi 
zapáči povolať ťa z tohto sveta, v tomto srdci aj zomri. 
Celú som ťa vložil do tohto srdca: v ňom žiješ, hýbeš sa 
a jestvuješ. 

(List z 31. mája 1918 adresovaný sestrám Campanilovým  
− Korešpondencia, zv. III, s. 961)

27. jún

Aké šťastie pre kráľovstvo duše, keď v ňom vládne svätá 
láska! Aké šťastné sú mohutnosti duše, keď sa podriaďujú 
takému múdremu kráľovi! Veru nie, môj najdrahší otče, on 
nepripúšťa, aby v jeho ríši, medzi jeho poddanými prebývali 
ťažké hriechy, ba ani náklonnosti k tým najľahším. 

Je však pravda, že dovoľuje ťažkým hriechom, aby prud-
ko dorážali na hranice kráľovstva duše, no robí to len preto, 
aby sa prostredníctvom tohto boja duša cvičila a upevňova-
la v čnostiach. Dovoľuje aj to, aby v tomto kráľovstve pobe-
hovali špióni, čiže všedné hriechy a nedokonalosti duše, ale 
to len preto, aby sme si uvedomili, že bez neho by sme zaraz 
padli za korisť našim nepriateľom. Môj dobrý otče, hlboko 
sa pokorme a uznajme, že keby Boh nebol naším brnením 
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a štítom, zaraz by do nás prenikli všetky druhy hriechov. 
Preto musíme skrze vytrvalé praktizovanie nábožných cvi-
čení ustavične prebývať v Bohu a neprestajne sa učiť ume-
niu nezištnej služby Pánovi. 

(List z 23. júla 1917 adresovaný P. Benedettovi da San Marco in Lamis  
− Korešpondencia, zv. I, s. 914)

28. jún

Čas strávený hľadaním Božej slávy a spásy duší nemusíme 
nikdy oplakávať, nikdy o ňom nemožno povedať, že bol zle 
využitý. Nech ťa teda netrápi ani tá najmenšia obava, že ma 
okrádaš o čas, lebo ako som už povedal, najlepšie využi-
tý čas je ten, ktorý strávime prácou na spáse a posväcovaní 
duší. Vo chvíľach, keď ku mne nebeský Otec privádza duše, 
ktorým môžem nejakým spôsobom pomôcť, nenachádzam 
slová, ktorými by som sa dostatočne poďakoval jeho milo-
srdenstvu. 

Ach, keby sa len nebu zapáčilo učiniť, aby som celý čas 
svojho života strávil v tejto svätej službe, pretože tak by som 
sa necítil taký ohavný v očiach Najvyššieho. 

(List z 31. mája 1914 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
− Korešpondencia, zv. II, s. 100)
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29. jún

„Ja nešťastný človek!“ zvolala veľká vyvolená nádoba, apoš-
tol národov, „Kto ma vyslobodí z tohto tela smrti?“ (Rim 7, 
24) Niet najmenších pochybností o tom, že tento apoštol 
je jedným z najväčších svätcov, takpovediac hviezdou prvej 
veľkosti na oblohe svätej Cirkvi. Koľko prenasledovania, 
bolestí a súžení podstúpil pre Ježiša Krista! S akou horlivou 
dobročinnosťou, s akým plameňom lásky, s akou stravujú-
cou horlivosťou pracoval na jeho slávu! Koľko zjavení, vide-
ní, extáz a uchvátení až do tretieho neba zakúsil! A predsa 
tento svätý apoštol, bohatý na vznešené čnosti a výnimočné 
dary, zo seba vydal tento nárek. Tento svätec vyznáva, že 
bol kameňovaný, viackrát bičovaný a stroskotaný uprostred 
mora, kde bol dňom i nocou zmietaný vlnami sem a tam: 
„Ter virgis caesus sum, semel lapidatus sum, ter naufragium 
feci, nocte ac die in profondo maris fuit.“26 Hovorí o dlhých 
hodinách bdenia a pôstu, o hlade, smäde, nahote a krutom 
chlade, ktoré znášal z lásky k Ježišovi: „In vigiliis multis, in 
fame et in siti, in ieiuniis multis, in frigore et in nuditate.“27 
Prezrádza, že ešte za svojho pozemského života bol uchváte-
ný do raja: „Raptus est in paradisum, et audivit arcana verba, 

26 Tri razy ma bičovali, raz kameňovali, trikrát som stroskotal na lodi, 
noc a deň som bol na morských hlbinách.

27 Často v bdení, o hlade a smäde, veľa ráz v pôstoch, v zime a nahote. 
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quae non licet homini loqui.“28 Napokon dospieva až k vy-
hláseniu, že už nežije v sebe samom, ale len v Ježišovi, na 
ktorého sa z lásky premenil. „Vivo ego iam non ego; vivit vero 
in me Christus.“29

Povedz mi, dcéra moja, čo chýba tomuto veľkému 
apoštolovi a učiteľovi národov k tomu, aby sme ho mohli 
vyhlásiť za dokonalého? A predsa aj on v sebe pociťoval 
prítomnosť nepriateľskej armády, pozostávajúcej z jeho 
rozmarov, antipatií, zvykov a prirodzených sklonov, ktorá 
sa usilovala o jeho skazu a duchovnú smrť. A pretože ju 
nenávidel, nedokázal znášať bolesť, ktorú mu spôsobovala, 
čo viedlo k tomu, že z jeho hrdla sa vydralo uvedené zvola-
nie, na ktoré si hneď aj odpovedá: hovorí, že Božia milosť 
ho skrze Ježiša Krista síce neušetrí od strachu, hrôzy ani 
od boja (čo sú veci, moja drahá dcéra, ktoré zažívaš tiež), 
ale ochráni ho pred porážkou a zabráni tomu, aby ho pre-
mohol nepriateľ. 

(List z 18. júna 1917 adresovaný Marii Garganiovej  
− Korešpondencia, zv. III, s. 276)

28 Bol uchvátený do raja a počul tajomné slová, ktoré človek nesmie vy-
sloviť.

29 Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. (Gal 2, 20)
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30. jún

Ustavične ži v Božej prítomnosti tak, ako si sa to naučila 
alebo sa ešte len naučíš. Maj sa na pozore pred úzkosťou 
a nepokojom, pretože tie nám najviac zo všetkého bránia 
kráčať k dokonalosti. Jemne polož svoje srdce na rany nášho 
Pána, ale naozaj jemne, nie silou. Maj veľkú dôveru v jeho 
milosrdenstvo a dobrotu, v to, že ťa nikdy neopustí, ale nik-
dy preto neprestaň mocne objímať jeho svätý kríž. 

Hneď po láske k nášmu Pánovi ti odporúčam lásku 
k Cirkvi − jeho neveste a našej nežnej matke, k tejto drahej, 
jemnej holubici, ktorá jediná dokáže klásť vajíčka a privádzať 
na svet holúbkov a hrdličky pre svojho Ženícha. Mnohokrát 
denne ďakuj Bohu za to, že si dcérou Cirkvi. Upri svoj zrak 
na Ženícha a nevestu a povedz Ženíchovi: „Ach, akú máš len 
krásnu nevestu“ a neveste povedz: „Ach, si nevestou Ženícha, 
ktorý zostúpil z neba.“ Maj účasť na utrpení a námahách všet-
kých predstavených Cirkvi a hlásateľov evanjelia, ako aj všet-
kých dušpastierov a pohliadni, dcéra moja, ako sú roztrúsení 
po celom povrchu zeme, veď na celom svete niet kraja, kde by 
nepracovali v Pánovej vinici. Pros za nich Boha, aby dosiahli 
spásu tým, že sa budú činorodo starať o spásu iných. Popri 
tomto všetkom ťa prosím, aby si vždy, keď sa ocitneš pred Je-
žišom, myslela vo svojich modlitbách aj na mňa, lebo on ma 
obdaril veľkým odhodlaním nikdy nezabudnúť na tvoju dušu. 

(List zo 16. januára 1918 adresovaný Antoinette Vonovej  
− Korešpondencia, zv. III, s. 836)
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1. júl

V boji je už obsiahnuté víťazstvo, takže čím tuhšie duša zá-
pasí, tým viac paliem víťazstva získava. Moja najmilovanej-
šia dcéra, keď vieme, že každému víťazstvu, ktoré dosiah-
neme, zodpovedá čoraz vyšší stupeň večnej slávy, ako by 
sme sa mohli neradovať pri pohľade na to, koľko víťazstiev 
máme možnosť vybojovať počas svojho života? Nech ťa po-
tešuje táto myšlienka a oduševňuje ťa príklad nášho bož-
ského Učiteľa, ktorý „bol podobne skúšaný vo všetkom okrem 
hriechu“ (Hebr 4, 15), skúšaný až na pokraj svojich síl, tak 
veľmi, až napokon zvolal: „Deus meus, Deus meus, quare me 
dereliquisti?“30 

Nepočúvaj to a never tomu, čo ti našepkáva nepriateľ, že 
Boh ťa zavrhol alebo ťa trestá pre nejakú skrytú nevernosť 
a chce ťa karhať tak dlho, až kým sa od nej celkom neočistíš. 
Never mu, pretože v tom niet ani kúska pravdy. Keď totiž 
duša vzlyká od strachu, že urazí svojho milovaného Boha, 
neuráža ho a nič jej nie je vzdialenejšie než hriech.

(List zo 17. mája 1918 adresovaný Margherite Trescovej  
− Korešpondencia, zv. III, s. 181)

30 Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? (Mk 15, 34)
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2. júl

Tým, kto vás rozrušuje a mučí, je satan. Tým, kto vás osve-
cuje a utešuje, je Boh. Duša, ktorá je čoraz viac podneco-
vaná k tomu, aby sa ponižovala a pokorovala pred svojím 
Pánom, a zároveň pohýnaná k tomu, aby všetko pretrpela, 
všetko vydržala, a tak si vyslúžila pochvalu svojho nebeské-
ho Ženícha, nemôže nevidieť, že pochádza od Boha. Vrúcne 
túžby duše milovať svojho Pána nie sú ani nemôžu byť pre-
ludmi či ilúziami. Ubezpečujem ťa, že prameňom všetkého 
krásneho, čo sa v tebe odohráva, je Ježišova milosť. Nechaj 
preto v sebe pôsobiť božského Ženícha, on ťa povedie ta-
diaľ, kadiaľ sám chce. Všetko, čo v sebe cítiš pri pohľade na 
nesmierne množstvo bezbožných duší, ktoré ťa obklopujú, 
duší, ktoré sa slávnostnými sľubmi zaviazali milovať Pána 
a slúžiť mu, svedčí o tom, že tvoja duša sama od seba zanie-
tene hľadá svojho Stvoriteľa. 

(List zo 14. júla 1914 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
− Korešpondencia, zv. II, s. 126)

3. júl

Nevrhaj sa do satanových búrok, ustavične skladaj dôveru 
v Boha. Ňou posilnená budeš neprestajne napredovať, čo 
máš osobitným spôsobom preukázať v terajšej skúške, ktorá 
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je určená na to, aby ňou bol oslávený Boh a tvoja duša si 
v nej vybojovala veľké víťazstvo. Nepotrvá dlho a začnú sa 
rokovania: všetky vojnové reparácie budú prisúdené Božie-
mu nepriateľovi, nepriateľovi duší. Ach, akému krásnemu 
dňu dá Boh svitnúť po tejto bolestnej očiste! Nech ťa toto 
sladké pomyslenie podnecuje k tomu, aby si chrabro bojo-
vala dobrý boj. 

Už teraz ti, celý natešený v Pánovi, prajem krásny deň 
nášho vykúpenia. Nech žije Ježiš! Nech ustavične žije v tvo-
jej duši! 

(List z 25. marca 1915 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
− Korešpondencia, zv. II, s. 373)

4. júl

V tomto stave súženia sa aj naďalej modli za všetkých, ob-
zvlášť za oslavu našej svätej matky Cirkvi a taktiež za úbo-
hých hriešnikov, aby si tak odčiňovala to množstvo urážok, 
ktorým zraňujú božské srdce.

Viem, že si sa obetovala a naďalej sa vytrvalo obetuješ 
Pánovi. Ježiš tvoju obetu prijal: dal ti milosť znášať utrpe-
nie. Nuž teda, odvahu, vydrž ešte chvíľu! Odmena je blízko.

Nemaj strach vo chvíľach, keď si vrhnutá do tmy a vy-
prázdnenosti duše, lebo na to nemáš žiaden dôvod. Momen-
tálne rozpoloženie tvojej duše nie je zapríčinené žiadnou 
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minulou ani terajšou nevernosťou Pánovi. Ver mi, pretože 
ťa neklamem. Len ťa vystríham, aby si sa neznepokojovala 
pre toto svoje rozpoloženie, ale pokojne znášala svoje sú-
ženie, lebo všetko toto nie je ničím iným než Ježišovým 
láskyplným figliarstvom. Ani v tomto stave nezanedbávaj 
nič z toho, čo si doteraz zvykla robievať, a buď si istá, že 
Ježiš je s tebou spokojný a tvoja duša napreduje, hoci o tom 
nevie a nerozumie, čo sa to s ňou deje. 

(List zo 4. júna 1918 adresovaný Antoinette Vonovej  
− Korešpondencia, zv. III, s. 861)

5. júl

Mýliš sa, veľmi sa mýliš, ak chceš posudzovať stupeň lásky 
duše k svojmu Stvoriteľovi podľa veľkosti útechy, ktorú zaku-
suje, keď ho miluje. Láska prekypujúca útechou je totiž vlast-
ná dušiam, ktoré sa nachádzajú v stave duchovného detstva: 
duši, ktorá sa jej príliš oddáva, sa takáto láska môže poľahky 
stať osudnou. Na druhej strane, vlastnosťou duší, ktoré už 
zanechali duchovné detstvo, je milovať aj bez toho, aby pri 
tom pociťovali radosť a útechu v zmyslovej časti svojej duše. 

Neklamné znaky, ktoré umožňujú rozpoznať, či duša 
skutočne miluje Boha, sú tieto: duša je za každých okolnos-
tí odhodlaná zachovávať svätý Boží zákon, je vždy pozorná 
a ostražitá, aby neupadla do hriechu; ďalej je to prítomnosť 
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habituálnej túžby, aby bol vo všetkom oslávený Boh, a pev-
né odhodlanie urobiť všetko, čo je v jej silách, aby sa to 
stalo, teda odhodlanie šíriť Božie kráľovstvo, a napokon to, 
že sa neprestajne modlí k nebeskému Otcovi tými istými 
slovami, ktoré zazneli z úst nášho božského Učiteľa: „Otče 
náš ... príď kráľovstvo tvoje.“ 

(List z 29. decembra 1914 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
− Korešpondencia, zv. II, s. 288)

6. júl

Dve čnosti treba ustavične obnovovať a udržiavať pri plnej 
sile: vľúdnosť k blížnemu a svätú pokoru pred Bohom.

Som pevne presvedčený, že tak konáš, lebo ten istý veľký 
Boh, ktorý ťa vzal za ruku, aby ťa pritiahol k sebe, ťa neo-
pustí, kým ťa neprivedie do svojho večného svätostánku. 
Je potrebné, moja najmilšia dcéra, aby si sa zo všetkých síl 
snažila úplne vykoreniť zo svojej duše všetku domýšľavosť 
a všetky myšlienky o svojej nadradenosti, pretože najistejšou 
cestou, ako dosiahnuť pocty, je pohŕdať nimi. Ale nezrelá, 
nepokojná duša sa dopúšťa mnohých chýb a prechmatov 
proti čnosti láskavosti a pokory. 

(List z 18. októbra 1917 adresovaný sestrám Campanilovým  
− Korešpondencia, zv. III, s. 943)
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7. júl

Dnes ráno po svätej omši, keď som bol celý smutný z istej 
záležitosti, ma zrazu zachvátili veľmi prudké bolesti hlavy, 
ktoré mi znemožnili dokončiť ďakovnú modlitbu, ktorú sa 
modlievam po jej odslúžení.

Toto moje rozpoloženie ešte väčšmi znásobilo moje trápe-
nie, zmocnila sa ma aj veľká duchovná vyprázdnenosť, a kto-
vie, čo by sa stalo, keby sa neodohralo to, čo sa vám chystám 
rozpovedať. Zjavil sa mi náš Pán, ktorý mi povedal: „Syn môj, 
nezabudni si zapísať všetko, čo budeš dnes počuť z mojich 
úst, lebo na to nesmieš nikdy zabudnúť. Ja som verný, žiadne 
stvorenie nezhynie bez toho, aby som to vedel. Svetlo sa veľmi 
líši od tmy. Dušu, ktorej sa zvyknem prihovárať, k sebe vždy 
aj priťahujem; naproti tomu, diabolské úskoky ju odo mňa 
vzďaľujú. V žiadnej duši nikdy nepodnecujem také obavy, 
ktoré by ju odo mňa vzďaľovali. Diabol zas nikdy nevkladá 
do duše obavy, ktoré by ju podnecovali priblížiť sa ku mne. 

To, že obavy o jej večnú spásu, ktoré duša v istých chvíľach 
života pociťuje, pochádzajú odo mňa, možno rozpoznať pod-
ľa toho, že v nej zanechávajú hlboký pokoj a vyrovnanosť... “

Toto videnie a slová nášho Pána pohrúžili moju dušu 
do takého pokoja a vnútorného uspokojenia, že keď sa v tej 
chvíli zahľadela na blaženosť, ktorú práve prežívala, v jej 
očiach celkom vybledli všetky potešenia sveta. 

(List zo 7. júla 1913 adresovaný P. Benedettovi da San Marco in Lamis  
− Korešpondencia, zv. I, s. 381)
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8. júl

Zdá sa mi, že na sebe neustále cítim Ježišov pohľad. Ak sa 
mi stane, že na chvíľu prestanem vnímať Božiu prítomnosť, 
ihneď pocítim, že náš Pán ma volá späť k mojim povinnos-
tiam. Neviem, ako mám opísať hlas, ktorým ma volá späť, 
viem len to, že je veľmi prenikavý a duša, ktorá ho začuje, 
mu môže len ťažko odporovať.

Nepýtajte sa ma, otče môj, ako si môžem byť istý, že po-
stava, ktorá sa mi ukazuje v mojich videniach, je skutočne 
náš Pán, hoci ho nevidím svojím telesným ani duchovným 
zrakom; nepýtajte sa ma na to, pretože to jednoducho ne-
viem ani vám nedokážem povedať viac, než som vám už 
povedal. Môžem vám povedať len jedno: ten, kto stojí po 
mojej pravici, je náš Pán a nik iný; a ešte skôr, ako mi to sám 
povedal, mi pevne vtlačilo do mysle istotu, že sa nemýlim.

Táto milosť vo mne vykonala mnoho dobra: moja duša 
je ustavične pohrúžená do hlbokého pokoja. Spaľuje ma 
vrúcna túžba páčiť sa Bohu. Od chvíle, keď mi Pán udelil 
túto milosť, hľadím s nesmiernym opovrhnutím na všetky 
veci tohto sveta, okrem tých, ktoré mi pomáhajú približovať 
sa k Bohu. Cítim nevýslovný zmätok z toho, že nedokážem 
pochopiť, odkiaľ sa vo mne berie toľko dobra. 

Mojou dušou pohýna najhlbšia vďačnosť Pánovi za to, 
že ma celkom nezaslúžene obdaril touto milosťou. Vôbec sa 
však preto nepovažuje za nadradenú ostatným dušiam, prá-
ve naopak, je presvedčená o tom, že spomedzi všetkých ľudí 
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na svete je to práve ona, kto najmenej slúži Pánovi, lebo skr-
ze túto milosť ju obdaroval takým jasným poznaním, že si 
väčšmi než všetky ostatné duše uvedomuje svoju povinnosť 
milovať svojho Stvoriteľa a slúžiť mu. 

(List zo 7. júla 1913 adresovaný P. Benedettovi da San Marco in Lamis  
− Korešpondencia, zv. I, s. 381)

9. júl

Otvor svoje srdce tomuto nebeskému lekárovi duší a s úpl-
nou dôverou sa vrhni do jeho svätej náruče. Zaobchádza 
s tebou ako s vyvolenou, aby si nasledovala Ježiša blízko 
vzostupu Kalvárie, a ja s radosťou a veľmi živými emóciami 
z môjho vnútra vidím toto správanie milosti s tebou. Buď si 
istá, že všetko, čo sa deje v tvojej duši, sa odohráva z Božej 
vôle, a preto nemaj strach z toho, že sa dopustíš zla, že urazíš 
Boha. 

Stačí ti vedieť, že v ničom z tohto neurážaš Pána, práve 
naopak, vzdávaš mu tým ešte väčšiu slávu. 

(List z 19. mája 1914 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
− Korešpondencia, zv. II, s. 87)
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10. júl

Ak je Božou vôľou, aby k duchovným vôňam pripojil aj 
fyzické, nestačí ti to na to, aby si sa stala najšťastnejšou oby-
vateľkou tohto slzavého údolia? 

Veď čo iné si možno priať okrem Božej vôle? Po čom 
ešte môže túžiť zasvätená duša? Po čom inom túžiš, ak nie 
po tom, aby sa na tebe splnil Boží plán? Odvahu! Vytrvalo 
kráčaj vpred po cestách Božej lásky a maj na pamäti, že čím 
viac sa tvoja vôľa zjednotí a prispôsobí Božej vôli, tým väčš-
mi bude rásť v dokonalosti.

Neprestajne myslime na to, že náš pozemský život je 
ustavičným bojom a korunu víťazstva dostaneme až v nebi; 
že tento svet je miestom skúšky a odmena príde až na dru-
hom svete; že žijeme vo vyhnanstve a našou skutočnou do-
movinou je nebo, o ktoré musíme neustále zápasiť. Preto 
ti, drahá Raffaelina, hovorím: prostredníctvom svojej živej 
viery, pevnej nádeje a vrúcnej lásky prebývajme v nebi už 
teraz, hoci sme ešte len pútnikmi, aby sme tam jedného 
dňa, keď nás Pán povolá k sebe, mohli prebývať celkom reál-
ne − s telom aj dušou. 

(List z 24. júna 1915 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
− Korešpondencia, zv. II, s. 452)
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11. júl

Ustavične obracajme svoje myšlienky k nebu, našej skutoč-
nej vlasti, ktorej je Zem len obrazom, zachovávajúc pokoj 
vo všetkých radostných i smutných chvíľach, ako sa patrí na 
každého kresťana i na každú inú dušu, zušľachtenú školou 
utrpenia.

Nech ťa v tom všetkom vždy upevňujú dôvody viery 
a útecha plynúca z kresťanskej nádeje; keď tak budeš konať, 
nebeský Otec osladí horkosť tvojej skúšky balzamom svojej 
dobroty a milosrdenstva. Aj sám svätý, dobrotivý anjel vie-
ry nás poúča a vyzýva, aby sme sa s naliehavou a vytrvalou 
modlitbou utiekali k tejto dobrote a milosrdenstvu nebes-
kého Otca, s pevnou nádejou, že budeme vypočutí, pretože 
dôverujeme prísľubu nášho božského Učiteľa, ktorý pove-
dal: „Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria 
vám! ... A urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene.“ 
(Mt 7, 7 ... Jn 14, 13)

Naplnení vnútornou vyrovnanosťou plynúcou z našej 
viery sa s pokojnou dušou modlime, ustavične sa modlime, 
pretože vrúcna modlitba preniká nebesia, nesúc v sebe záv- 
davok nebeskej blaženosti. 

(List z 24. júna 1915 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
− Korešpondencia, zv. II, s. 452)
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12. júl

Viem, že ste zarmútení, lebo nedokážete účinne napraviť 
svoje nedokonalosti, naberte však odvahu, moje najdrahšie 
deti, a rozpamätajte sa, čo som vám o tejto veci často ho-
voril, a to, že musíte z celého srdca priľnúť k vernosti Bohu 
a pokore. K vernosti preto, aby ste ustavične obnovovali 
svoje minulé rozhodnutia slúžiť Bohu s takou častosťou, 
s akou ich zrádzate, a pre tie, ktoré si vzbudzujete v prítom-
nej chvíli, sa rozhodovali s ešte väčším odhodlaním, aby ste 
ich už nezrádzali. K pokore preto, aby ste zaraz uznali svoju 
biedu a mrzkosť, keď sa vám stane, že ich zradíte. 

Starostlivo dbajte o svoje srdcia a ustavične si ich očis-
ťujte podľa počtu a sily vnuknutí, ktorých sa vám od nich 
dostane. Často pozdvihujte svoje duše k Bohu, čítajte dob-
ré knihy tak často, ako len môžete, no nielen často, ale aj 
s veľkou oddanosťou. Buďte vytrvalí v rozjímaní, modlitbe 
a každodennom spytovaní svedomia, ktoré si treba robiť 
viackrát za deň. 

(Nedatovaný list adresovaný kapucínskym novicom  
− Korešpondencia, zv. IV, s. 383)
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13. júl

Bez ohľadu na to, akej veľkej skúške ťa Pán podrobí, bez ohľa-
du na to, aká neznesiteľná môže byť v určitých okamihoch 
života tvoja duchovná bezútešnosť, nikdy nestrácaj odvahu. 
V takýchto chvíľach sa utiekaj s ešte vrúcnejšou synovskou 
odovzdanosťou k Ježišovi, ktorý ti určite dá pocítiť aspoň 
kvapku osvieženia a útechy, pretože nedokáže odolávať ta-
kýmto náporom lásky. Neustále sa k nemu utiekaj. Aj vte-
dy, keď ti bude diabol predhadzovať pred oči tvoje hriechy 
s úmyslom strpčovať ti život. Ty ho len mocne okríkni hla-
som pokory ducha, skrúšenosti srdca a modlitby tvojich pier. 

Raffaelina, ver mi, nie je možné, aby Boh nezhliadol na 
prejavy toľkej lásky a dôvery, aby pred nimi neustúpil a ne-
kapituloval. Je pravda, že Božia moc víťazí nad všetkým, no 
pokorná, skrúšená modlitba víťazí nad samotným Bohom, 
zastaví jeho ruku, uhasí jeho blesk, odzbrojí, premôže, utíši 
ho a urobí z neho svojho priateľa, ba takpovediac „nevoľní-
ka“. Ach, keby všetci ľudia sami na sebe zakúsili moc tohto 
veľkého tajomstva kresťanského života, ktoré nám vyjavil 
svojimi slovami a skutkami sám Ježiš, keby ho zakúsili na-
podobňovaním príkladu, ktorý nám dal mýtnik v Jeruza-
lemskom chráme Zachej, Mária Magdaléna, Peter a nes-
mierny zástup slávnych kajúcnikov a nábožných kresťanov, 
ach, aké bohaté ovocie svätosti by priniesli! Účinky tohto 
tajomstva by na seba nenechali dlho čakať: týmto spôsobom 
by v krátkom čase premohli a upokojili Božiu spravodlivosť 
vo chvíľach, keď je najväčšmi rozhorčená nad ich hriechmi, 
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obrátili by ju na láskavé zľutovanie a vymohli by si od nej 
všetko, čo potrebujú − odpustenie hriechov, milosť, svätosť, 
večnú spásu, ako aj silu bojovať a víťaziť nad sebou samými 
a všetkými svojimi nepriateľmi.

(List zo 7. septembra 1915 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
− Korešpondencia, zv. II, s. 482)

14. júl

Neprechovávaj nedôveru voči Božej prozreteľnosti, dôveruj 
Bohu, zver sa do jeho rúk, dovoľ mu, aby sa o teba postaral, 
a ži v pokoji, lebo s ním nikdy neupadneš do zmätku. Veľmi 
dobre viem, aká ťažká je tvoja skúška, aký tvrdý tvoj boj, ale 
viem aj to, že vo svojom čase zožneš hojné ovocie svojho du-
chovného zápasu. Koruna slávy, ktorá sa ti pripravuje, je taká 
vznešená, že ďaleko presahuje všetko ľudské chápanie. […]

Mysli si o mne, čo chceš, no ja od teba chcem, aby si 
v čase rastúcej intenzity svojich skúšok rástla v odovzda-
nosti a dôvere v Boha; čoraz hlbšie sa vnáraj do pokory 
a dobrorečenia Pánovi, ktorému sa v jeho dobrote zapáčilo 
navštíviť ťa súžením, aby ťa pripravil na vbudovanie do hra-
dieb nebeského Jeruzalema. 

(List z 10. apríla 1915 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
− Korešpondencia, zv. II, s. 393)
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15. júl

Ustavične sa vraciam k tomu, že ti vštepujem do mysle po-
stoj dôvery v Boha. Duša, ktorá dôveruje Pánovi a do neho 
skladá celú svoju dôveru, sa nemá čoho obávať. Nepriateľ 
našej spásy ustavične obchádza okolo nás, aby nám vytr-
hol zo srdca kotvu, ktorá nás má viesť k spáse, čiže dôveru 
v Boha, nášho Otca. Pevne sa pridŕžajme tejto kotvy a ni-
kdy ju ani na okamih nepúšťajme z ruky, lebo inak všetko 
stratíme. V najťažších chvíľach ustavične opakuj nádherné 
Jóbove slová: „Pane, čo by si ma aj zabil, neprestanem v teba 
dúfať.“ Buď vždy ostražitá a nikdy sa nenadchýnaj svojou 
dokonalosťou, nemysli si, že si na niečo dobrá, tým menej, 
že prevyšuješ ostatných. Nepovažuj sa za lepšiu, ba ani rov-
nocennú, ale všetkých považuj za lepších od seba. Nepriateľ, 
drahá Raffaelina, totiž víťazí nad domýšľavými, ale pokor-
ných srdcom nikdy nepremôže. 

(List z 10. apríla 1915 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
− Korešpondencia, zv. II, s. 393)

16. júl

Ako len vypovedať, čo cítim? Verte mi, práve v tomto spo-
číva vrchol môjho vnútorného martýria. Zažívam noc bez 
konca: temnota, ktorá ma obklopuje, je černejšia ako decht. 



•  236  •

Túžim po svetle, ale jeho jas neprichádza; a ak sa občas 
aj objaví osamotený, tenučký lúč, čo sa stáva veľmi zried-
ka, spôsobí len to, že vzbudí v mojej duši ešte dychtivejšiu 
túžbu znovu uvidieť jas slnka. Táto túžba je taká silná a ná-
stojčivá, že pre ňu zmieram od lásky k Bohu a potácam sa 
na pokraji smrti.

Toto všetko cítim bez toho, aby som to chcel, prichádza 
to na mňa celkom samovoľne. Toto všetko na mňa zväčša 
prichádza v čase mimo modlitby, ale aj vtedy, keď som za-
mestnaný morálne neutrálnymi činnosťami. 

Tieto veci pociťujem s veľkou nevôľou, lebo si uvedo-
mujem, že keď mojím vnútrom prudko zmietajú takéto 
pocity, pociťuje to aj moje telo, a ja sa obávam toho, že 
nie som uspôsobený na podstupovanie takýchto prudkých 
zápasov. Zdá sa mi, že v každom okamihu umieram a túžim 
zomrieť, aby som už nepociťoval ťarchu Božej ruky, ktorá 
spočíva na mojej duši. 

Čo sa to len so mnou deje? Čo mám robiť, aby som 
sa vymanil z tohto žalostného rozpoloženia? Spôsobuje to 
vo mne Boh alebo vo mne koná niekto iný? Hovorte so 
mnou otvorene ako vždy a dajte mi vedieť, ako mám ďalej 
postupovať. 

(List zo 16. júla 1917 adresovaný P. Benedettovi da San Marco in Lamis  
− Korešpondencia, zv. I, s. 909)
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17. júl

Sú chvíle, keď sa ma zmocňujú silné pokušenia proti viere. 
S istotou môžem povedať, že moja vôľa im vytrvalo odmie-
ta dať svoj slobodný súhlas, no moja predstavivosť pracuje 
tak horúčkovito a predstavuje jej pokušenia, potĺkajúce sa 
po mojej mysli v takých živých farbách, že hriech sa jej 
miestami vidí nezávažnou, ba priam pôvabnou vecou.

Z toho potom pramenia všetky myšlienky naplnené ma-
lomyseľnosťou, nedôverčivosťou, beznádejou, ba dokonca aj 
− a teraz sa, otče, prosím, nezľaknite − myšlienky zaváňajúce 
rúhaním. Tvárou v tvár takémuto tuhému zápasu sa chve-
jem od strachu, no som si istý, že s pomocou Božej milosti 
v ňom obstojím. 

K tomu všetkému ešte pridajte chmúrny obraz minulé-
ho života, kde človek nevidí nič iné ako svoju vlastnú biedu 
a nevďak voči Bohu. Cítim, ako moja duša puká od bolesti, 
a celého ma preniká vrcholný zmätok. Cítim sa, akoby ma 
gniavil ťažký lis, ktorý mi drví a uvoľňuje z kĺbov všetky kosti.

Jeho kruté pôsobenie však nepociťujem len v najvnútor-
nejšej svätyni svojej duše, ale v celom tele. Aj tu ma prepadá 
veľký strach, či azda pôvodcom tohto podivného javu nie je 
sám Boh. Lenže ak by to bol on, ako potom vysvetliť telesný 
rozvrat, ktorý práve prežívam? Sám neviem, či je to vôbec 
možné. 

(List zo 16. júla 1917 adresovaný P. Benedettovi da San Marco in Lamis  
− Korešpondencia, zv. I, s. 909)
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18. júl

Pochybnosti, ktoré na mňa ustavične dorážajú a všade ma 
prenasledujú, spočívajú v tom, že neviem, či to, čo robím, 
je Bohu milé, alebo nie. Je pravda, že o tejto veci ste mi už 
viackrát hovorili, lenže čo mám robiť, keď vrhnutý do tejto 
tvrdej skúšky razom zabúdam na všetky vaše slová, a ak si 
aj na niečo z nich spomeniem, nepamätám si nič konkrétne 
a všetko vnímam celkom zmätene?

Pre Božie zľutovanie vás prosím, vyjdite mi ešte raz v ústre-
ty a pošlite mi svoje usmernenia zaznamenané na papieri. Je to 
zvláštne, ale keď sa Boh zahaľuje hustým oblakom, jeho ma-
jestát v mojich očiach čoraz väčšmi vzrastá, takže ho ustavične 
vidím tróniť na nebi svojej duše. Cítim, že je mi nablízku, no 
vidím ho v diaľke. A ako tieto túžby rastú, cítim, že Boh sa mi 
stáva čoraz bližším, no zároveň spôsobujú, že môjmu zraku sa 
čoraz väčšmi stráca v diaľke. Môj Bože! Aké je to len zvláštne.

(List zo 16. júla 1917 adresovaný P. Benedettovi da San Marco in Lamis  
− Korešpondencia, zv. I, s. 909)

19. júl

To, čo spôsobuje v tvojej duši toľkú bezútešnosť, je výnimoč-
ná milosť, ktorú Boh udeľuje len tým dušiam, ktoré chce 
pozdvihnúť na úroveň mystického zjednotenia s ním. Moja 
drahá Raffaelina, ver mi, je to naozaj tak. Ak sa nemýlim, 
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potom strach a hrôza, ktoré táto milosť spôsobuje v tvojej 
úbohej duši, sú v nej vzbudzované práve s týmto cieľom.

Táto milosť je priezračným, nadmieru žiarivým a jasným 
svetlom, ktoré vo chvíli, keď zasiahne úbohú dušu a nájde 
ju nepripravenú, a nedostatočne uspôsobenú na jeho pri-
jatie, v nej spočiatku spôsobuje to, čo sa v tebe odohráva 
v tejto chvíli. Aby som ti poskytol dôkaz, či skôr prirovna-
nie, ktoré na prvý pohľad nemá nič spoločné s touto vecou, 
predstav si človeka trpiaceho očnou chorobou. Keď sa taký-
to človek pozrie do svetla, spôsobuje mu to ťažkosti, takže 
by mohol mať sklon považovať slnko za nepriateľa svojich 
očí. A teraz sa pozri: každý človek dáva prednosť slnku pred 
temnotou, každý hovorí, že slnko je dobré, ba vynikajúce. 
A predsa tí, ktorí majú choré oči, uprednostňujú tmu pred 
svetlom, pred slnkom, a môžu byť v pokušení považovať 
slnko za svojho úhlavného nepriateľa. […]

Usudzujem teda, že to isté sa deje aj s tvojou dušou, ktorá 
je takisto vystavená určitému druhu svetla. Cíti sa takpovediac 
chorá a neschopná prijať toto nadprirodzené svetlo, a preto 
zasiahnutá týmto svetlom pociťuje strach a hrôzu, ktoré pre-
nikajú všetky jej mohutnosti − pamäť, rozum i vôľu. Tento 
stav nepriamo vplýva aj na telesnú stránku človeka, takže po-
dobný strach a hrôza zachvacujú aj vnútorné zmysly tela. Ako 
sa však duša postupne uzdravuje zo svojho ochorenia, rýchlo 
začne pociťovať blahodarné účinky tejto novej milosti.

(List z 28. februára 1915 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
− Korešpondencia, zv. II, s. 360)
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20. júl

Nech najmilší Ježiš prinesie pokoj všetkým utrápeným srd-
ciam. Najmilovanejšia Ježišova dcéra, úprimne, bez strachu 
z omylu ti hovorím, že moja duša môže spolu so svätým 
apoštolom Pavlom − aj keď, bohužiaľ, nemám ani tisícinu 
toho ducha lásky, ktorý horel v jeho srdci − povedať: „Op-
tabam ego ipse anathema esse a Christo pro fratribus meis.“31 
Nech ma náš milý Pán spokojne zavrhne, oddelí od seba, 
nech ma opustí a vydá ma napospas posmechu a utrpeniu, 
určeným mojim bratom, nech ma vymaže z knihy života, 
len nech zachráni mojich bratov a priateľov od vyhnanstva 
a nech mi neodoprie svoju lásku a milosť, od ktorých ma 
nebude môcť nič odlúčiť. Pros Pána, aby uspokojil tieto 
moje túžby, ktoré planú v mojom vnútri a spôsobujú mi 
ustavičnú agóniu.

(List z 25. apríla 1914 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
− Korešpondencia, zv. II, s. 76)

31 Radšej by som bol ja zavrhnutý od Krista namiesto svojich bratov. 
(Rim 9, 3)
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21. júl

Oplakávaj nevďačnosť ľudí voči Bohu, urobíš dobre, ak bu-
deš roniť slzy nad ich biedou. Na odčinenie všetkého tohto 
nevďaku ustavične dobroreč Bohu a obetuj mu všetky svoje 
skutky usilujúc sa, aby boli všetky naplnené dobrom. Ale 
po tom, čo si v skrytosti oplakala biedu tých, ktorí sa za-
ťato rútia do zatratenia, je potrebné, aby si, napodobňujúc 
príklad nášho Pána a jeho apoštolov, vzdialila svoju dušu 
od týchto vecí a obrátila ju k iným, užitočnejším záležitos-
tiam, ktoré lepšie slúžia na vzdávanie slávy Bohu a na spásu 
duší. „Predovšetkým vám,“ prihovárajú sa apoštoli Židom, 
„sa malo hlásať Božie slovo, ale preto, že ho odmietate a sami 
sa pokladáte za nehodných večného života, obraciame sa k po-
hanom.“ (Sk 13, 46) Podobne hovorí náš božský Učiteľ vo 
svätom evanjeliu: „Preto vám hovorím: Vám sa Božie kráľov-
stvo vezme a dá sa národu, ktorý bude prinášať úrodu.“ (Mt 
21, 43)

Príliš dlho sa zdržovať oplakávaním tých, ktorí zaťato 
zotrvávajú v hriechu, by bolo stratou času, ktorý môže a má 
byť použitý na záchranu ostatných, ako aj na prácu na Bo-
žiu slávu.

(List z 25. apríla 1914 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
− Korešpondencia, zv. II, s. 76)
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22. júl

Nech sa Ježiš ustavične prihovára tvojmu srdcu, ako aj všet-
kým ostatným dušiam, ktoré ho milujú s úprimným a čis-
tým srdcom, svojím najláskavejším pozvaním: „Moje jarmo 
je príjemné a moje bremeno ľahké.“ (Mt 12, 30) Nech ťa toto 
ľúbezné pozvanie nášho božského Učiteľa uteší v tvojej te-
rajšej skúške alebo skôr v tomto rozhojnení Božej priazne 
nad tebou. Skutočne možno povedať, že tvoj terajší stav je 
prejavom Pánovej mimoriadnej priazne, milosti, ktorú Pán 
udeľuje iba silným dušiam, ktoré vďaka jeho milosrdenstvu 
našli zaľúbenie v jeho očiach.

Raduj sa teda spolu so mnou z tejto obdivuhodnej dob-
roty nášho dobrého Boha. Ó, Raffaelina! Aké milé a utešu-
júce je pre dušu vedieť, že náš najmilší Otec ju bez akých-
koľvek predchádzajúcich zásluh povýšil na takýto stupeň 
dôstojnosti. Otvor svoje srdce tomuto Otcovi, najláskavej-
šiemu zo všetkých otcov, a nechaj ho v sebe nerušene pôso-
biť. Nebuďme skúpi voči tomu, ktorý nás tak márnotratne 
obohacuje a ktorého veľkodušnosť nepozná konca, a pre-
kračuje všetky hranice.

(List zo 4. marca 1915 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
− Korešpondencia, zv. II, s. 368)
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23. júl

Mysli iba na to, ako väčšmi milovať Boha a rásť v čnostiach, 
najmä vo svätej láske, ktorá je zväzkom kresťanskej doko-
nalosti.

Vo všetkom, čo ťa v živote stretne, sa usiluj rozpoznávať 
Božiu vôľu, klaňať sa a dobrorečiť jej. Nepokúšaj sa unáhle-
ne presvedčiť seba samu, že daná vec nepochádza od Boha, 
najmä ak je pre teba veľmi ťažká. V takýchto situáciách čas-
tejšie ako zvyčajne pozdvihuj svoju myseľ k nebeskému Ot-
covi a hovor mu: „Môj život i moja smrť je v tvojich rukách, 
nalož so mnou, ako sa ti páči.“

V čase duchovnej stiesnenosti sa mu prihováraj takto: 
„Pane, Bože môjho srdca, ty jediný poznáš srdcia svojich 
stvorení a dovidíš až na ich dno, len ty poznáš všetky moje 
bolesti, len ty vieš, že všetky moje úzkosti pochádzajú zo 
strachu, že ťa urazím a stratím, zo strachu, že ťa nebudem 
milovať tak, ako si zasluhuješ, tak, ako je mojou povinnos-
ťou a túžbou; pre teba je všetko večná prítomnosť, ty jediný 
čítaš v budúcnosti ako v otvorenej knihe, a preto ti hovorím: 
ak uznáš, že bude väčšmi na tvoju slávu a na moju spásu, ak 
budem ponechaná v tomto stave, potom si nežiadam, aby 
som bola z neho vyslobodená; prosím ťa len o jedno − daj 
mi silu bojovať, aby som raz mohla získať odmenu určenú 
pre silné duše.“ 

(List zo 4. marca 1915 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
− Korešpondencia, zv. II, s. 368)
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24. júl

Môj drahý otče, ustavične prosím vo svojich modlitbách 
a pri svätej omši o hojnosť milostí pre vašu dušu, no oso-
bitným spôsobom vám vyprosujem svätú Božiu lásku. Tá 
je pre nás všetkým, je to náš med, v ktorom a ktorým nám 
treba zjemňovať všetky naše náklonnosti, všetky skutky 
a trápenia.

Môj dobrý otče, aké je to len šťastie pre kráľovstvo 
duše, keď v ňom vládne táto svätá láska! Aké šťastné sú 
mohutnosti duše, keď sa podriaďujú takému múdremu 
kráľovi! On nepripúšťa, aby v jeho ríši, medzi jeho pod-
danými prebývali ťažké hriechy, ba ani náklonnosti k tým 
najľahším.

Je pravda, že dovoľuje ťažkým hriechom, aby prudko 
dorážali na hranice kráľovstva duše, no robí to len preto, 
aby sa prostredníctvom tohto boja duša cvičila a upevňova-
la v čnostiach. Dovoľuje aj to, aby v tomto kráľovstve pobe-
hovali špióni, čiže všedné hriechy a nedokonalosti duše, ale 
to len preto, aby sme si uvedomili, že bez neho by sme zaraz 
padli za korisť našim nepriateľom. 

(List z 24. júla 1917 adresovaný P. Agostinovi da San Marco in Lamis  
− Korešpondencia, zv. I, s. 917)
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25. júl

Môj dobrý otče, hlboko sa pokorme a uznajme, že keby 
Boh nebol naším brnením a štítom, zaraz by do nás pre-
nikli všetky druhy hriechov. Preto sa musíme vo všetkom 
svojom úsilí s vytrvalosťou držať Boha: túto vec majme vždy 
na pamäti. 

Ustavične nosme vo svojich srdciach blčiaci plameň lás-
ky, nikdy nestrácajme odvahu a ak sa nás zmocní malátnosť 
či slabosť ducha, bežme ku krížu, pohrúžme sa do nebes-
kých vôní a určite tam nájdeme posilu. 

Počas svätej omše ustavične predkladám vaše srdce ne-
beskému Otcovi spolu so srdcom jeho nebeského Syna. Pre 
toto spojenie, z moci ktorého mu ju predkladám, jedno-
ducho nedokáže odmietnuť obetu vášho srdca; nepochybu-
jem, môj drahý otec, že   to isté robíte aj vy. [...]

Skúšky, ktoré doliehajú na moju dušu, sa čoraz viac 
stupňujú. Ale nech žije Boh, ktorý ani uprostred skúšok 
nedovolí duši zblúdiť z cesty. Nesmierne trpím, ale som si 
istý, že ani uprostred súženia a temnoty, v ktorej je ustavične 
pohrúžená moja duša, moja nádej neochabne. 

(List z 24. júla 1917 adresovaný P. Agostinovi da San Marco in Lamis  
− Korešpondencia, zv. I, s. 917)
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26. júl

Buďme ostražití a dávajme si pozor, aby sme nedovolili ne-
priateľovi votrieť sa do našej duše a poškvrniť tento chrám 
Ducha Svätého. Pre Božie zľutovanie, ani na okamih ne-
zabudnime na túto veľkú pravdu. Vždy majme na pamäti, 
že krstom sme sa stali chrámom živého Boha a zakaždým, 
keď obrátime svoje srdce k svetu, diablovi a telu, ktorých 
sme sa krstom zriekli, znesväcujeme tento posvätný Boží 
chrám. 

Nech naša duša uteká pred každým tieňom nedokona-
losti, ktorý môže spôsobiť, že do nášho srdca sa vkradnú 
traja úhlavní nepriatelia našej spásy. Ty sa však, naplnená 
vierou, ktorá čerpá silu z vrúcnej a veľkodušnej lásky, zakaž-
dým vzopri jeho útokom. 

(List z 13. mája 1915 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
− Korešpondencia, zv. II, s. 417)

27. júl

Chápem, že naši nepriatelia sú silní, veľmi silní, ale aj tak, 
ako môže duša, ktorá bojuje po Ježišovom boku, čo i len 
na okamih zapochybovať o svojom víťazstve? Nie je azda 
náš Boh mocnejší než všetci ostatní? Kto sa mu môže po-
staviť na odpor? Kto môže vzdorovať rozhodnutiam jeho 
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vôle? Nesľúbil azda všetkým dušiam, že nedovolí, aby boli 
skúšané nad svoje sily? Nie je azda verný v napĺňaní svojich 
prísľubov? Nájde sa duša, ktorá si to myslí? Áno, jestvuje 
jedna taká. Chcela by si vedieť, kto to je? Je to duša hlupáka, 
kráľa bláznov: „Blázon si v srdci hovorí: ,Boha niet (rozumej: 
pravého Boha niet)‘.“ (Ž 14, 1)

A blázon je ten človek, Raffaelina, ktorý hreší nevierou, 
pre nedostatok dôvery. Ty však nemáš k dispozícii jeden 
dôkaz, ale nekonečné množstvo dôkazov, ktoré svedčia 
o tom, že Boh je verný svojim prísľubom. Týchto dôkazov 
je toľko, koľko víťazstiev vybojovala tvoja duša nad svojimi 
nepriateľmi. Len uváž, keby sa ti nedostávalo Božej milos-
ti, azda by si bola schopná prekonať všetky krízy a boje, 
ktorým bola vystavená tvoja duša? Nuž teda, odvahu! Čo-
raz väčšmi otváraj svoju dušu Božej nádeji, čoraz väčšmi 
dôveruj Božiemu milosrdenstvu, jedinému útočisku duše 
vystavenej náporom rozbúreného mora, a pokor sa pred 
zľutovaním nášho Boha, ktorý je vždy pripravený prijať 
a zodvihnúť dušu, ktorá pred ním úprimne vyzná svoju 
ničomnosť. 

(List z 13. mája 1915 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
− Korešpondencia, zv. II, s. 417)
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28. júl

Keby ťa neosvietila a nepritiahla k sebe Ježišova milosť, bola 
by si ako blázon, ktorý celú noc kráčal popri rieke bez toho, 
aby si to všimol, lebo ho obklopovala hustá tma, a pri vý-
chode slnka, ktoré ho prišlo varovať pred hroziacim nebez-
pečenstvom, pohrdol jeho svetlom a pokračoval vo svojej 
ceste, nedbajúc na hrozbu. Nešťastník! V istej chvíli sa mu 
zosunula zem pod nohami, spadol do rieky a utopil sa.

Aj ty si dlhú časť noci kráčala po ceste vedúcej k priepas-
ti, ale Ježišova milosť je taká mocná, že ťa osvietila a upo-
zornila na nebezpečenstvo, ktoré ti hrozilo, no urobila ešte 
omnoho viac − pritiahla ťa k sebe silou lásky, bez toho, aby 
zlomila tvoju slobodnú vôľu.

Pocítila si túto láskyplnú silu a nemohla si urobiť nič 
iné, iba sa jej vzdať. Ježiš sa k tebe mohol zachovať tak 
ako svetlo voči tomu nešťastníkovi: ale nie, jeho zľutova-
nie ťa túžilo získať pre seba. Len si všimni láskyplné črty 
nášho dobrého Otca: od toho momentu si ťa zamiloval 
obdivuhodnou láskou a ani na chvíľu ťa neopustil. Je vždy 
pri tebe, vedie ťa, hľadí na teba, podopiera ťa, a tak tvoju 
vôľu nikdy nerozvrátia nepriatelia, ktorí na teba zovšadiaľ 
útočia. 

(List zo 4. novembra 1914 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
− Korešpondencia, zv. II, s. 217)
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29. júl

Odpovedaj, ako najlepšie vieš, na Ježišov hlas, ktorý ti ho-
vorí: „Trp“, a neklesaj na mysli, keď tvoja ľudská prirodze-
nosť volá po úteche, hľadá nejakého Šimona Cyrénskeho, 
no nenachádza ho. Nemysli si, že preto nie je tvoja láska 
k Bohu úprimná a dokonalá. Je to len klam. Aj Ježišova ľud-
ská prirodzenosť pri jeho dobrovoľnej agónii predsa prosila 
Otca, aby od nej odňal kalich, ktorý mala piť. Usudzovala 
by si z toho, že Ježišova láska k nebeskému Otcovi bola pre 
túto jeho prosbu menej dokonalá a úprimná, aj keď v sebe 
nemala ani náznak nevernosti? Odpovedz si sama.

Niekedy je duch ochotný, ale telo slabé. Ale Boh chce 
predovšetkým ochotu ducha. Preto sa svojou vôľou, teda 
najvyššou časťou svojej duše, čoraz pevnejšie pridŕžaj nebes-
kého Otca, aj keď tvoja ľudská prirodzenosť trpí, uhýba sa, 
dožaduje sa svojich práv, čo je pre ňu tá najprirodzenejšia 
vec na svete. Ak aj ty dnes podstupuješ utrpenie, toto súže-
nie nie je súčasťou našej prirodzenosti, ktorá bola stvorená 
pre šťastie, ale je dôsledkom hriechu. 

(List z 8. júna 1915 adresovaný Raffaeline Ceraseovej 
− Korešpondencia, zv. II, s. 440)
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30. júl

Čo je to za vinníka, ktorý je podrobený mučeniu, a hoci 
uznáva, že si ho zaslúži, nepociťuje pri ňom žiadnu bolesť 
a nedomáha sa toho, aby bol od neho oslobodený? Vždy 
maj na pamäti všeobecné a isté pravidlo, že aj keď nás Boh 
skúša svojimi krížmi a utrpením, vždy ponecháva v našej 
duši škáru, cez ktorú presvitá aspoň trocha svetla, vďaka 
čomu si trvalo zachovávame veľkú dôveru voči nemu a na-
priek všetkému vidíme jeho nesmiernu dobrotu.

Preto ťa vyzývam, aby si neupadala na duchu zoči-voči 
krížu, ktorý ti ukladá nebo, a namiesto toho si zachovala 
bezhraničnú dôveru v Božie milosrdenstvo. Raffaelina, Boh 
ťa nesmierne miluje a ty odpovedáš na jeho lásku najlepšie, 
ako vieš. On netúži po ničom inom ako po tvojej láske, a ty 
mu dôveruješ, dúfaš v neho, pokorne sa podrobuješ jeho 
božskému pôsobeniu a nadovšetko ho miluješ. 

(List z 8. júna 1915 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
− Korešpondencia, zv. II, s. 440)

31. júl

Vytrvajte vo svojich predsavzatiach, zostaňte v loďke, do 
ktorej vás posadil [Pán], a aj keď príde búrka, ak žije Ježiš, 
nezahyniete. Bude spať, ale v pravý čas sa prebudí, aby vás 
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upokojil. Písmo hovorí, že keď svätý Peter uvidel prudkú 
búrku, naľakal sa a vydeseným hlasom zvolal: „Pane, zachráň 
ma.“ (Mt 14, 30) A náš Pán, chytiac ho za ruku, mu povedal:

„Maloverný, prečo si pochyboval?“ (Mt 14, 31) Všimnite 
si, dcéry, tohto svätého apoštola: kráča suchou nohou po 
vode, vlny a vietor ho nie sú schopné potopiť, ale strach 
z vetra a vĺn ho oberá o odvahu. Strach zo zla je teda horší 
ako samotné zlo.

Maloverné dcéry, čoho sa bojíte? Nie, nebojte sa: krá-
čate po mori uprostred vetra a vĺn, ale pamätajte na to, že 
ste s Ježišom. Čoho sa teda báť? A ak vás prekvapí strach, 
nahlas zakričte: Ó, Pane, zachráň nás! On k vám natiahne 
ruku, vy ju len pevne stisnite a radostne kráčajte ďalej.

Jedným slovom, nerozumujte o svojich chybách, nena-
riekajte, ale jednoducho choďte vpred. Nie, Boh sa vás nikdy 
nedokáže vzdať, ak len vytrváte vo svojich predsavzatiach, 
aby ste ho nestratili. Keby aj nastal rozvrat celého sveta, keby 
sa všetko ponorilo do temnoty, dymu a chaosu, Boh bude 
vždy s nami. Čoho sa teda máme báť? Ak Boh prebýva aj 
v temnotách či na hore Sinaj, uprostred bleskov a hromov, 
nemali by sme byť šťastní, keď vieme, že sme blízko neho? 

(List z 8. marca 1918 adresovaný sestrám Ventrellovým 
− Korešpondencia, zv. III, s. 576)





August
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1. august

Dcéra moja, ži v pokoji, kráčaj po ceste, ktorú ti určil Boh, 
a zo všetkých síl sa usiluj zapáčiť Ježišovi, ktorý z lásky 
k nám prijal to, že ho Otec opustil. Veď prostredníctvom 
Ježiša ťa on, teda nebeský Otec, chce všade sprevádzať. Na 
spôsob včiel usilovne vyrábaj med svätej nábožnosti a vosk 
domácich prác, pretože ak niekto prináša sladkosť na Ježišov 
jazyk, ktorý, ako nám o tom hovorí Sväté písmo, sa počas 
svojho pozemského života živil mliekom a medom, pridáva 
k tomu aj vosk, lebo tým zväčšuje Ježišovu slávu, pomáha-
júc mu vyrábať a zažínať sviecu duchovného pozdvihnutia 
blížnych. Nech ťa sprevádza Boh, ktorý ťa so zvláštnou ne-
hou vzal za ruku a vedie ťa do prístavu večnej spásy. Zverme 
sa do jeho rúk a ničoho sa nebojme. 

(List z 2. januára 1918 adresovaný Antoinette Vonovej  
− Korešpondencia, zv. III, s. 832)

2. august

Sú chvíle, v ktorých sa mi zdá, že umieram. Je skutočne zá-
zrak Božieho milosrdenstva, že ešte vôbec žijem. Zomieram 
v každom okamihu: cítim sa pribitý na kríži lásky. Malo by 
ma to síce tešiť, ale čo by si chcela, keď môj duch je už pre-
sýtený príkrymi pokrmami. Trávim celé noci sužovaný kraj-
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nou úzkosťou z nastávajúcej skúšky, v ktorej budem musieť 
stratiť všetko, aby som všetko získal.

Raffaelina moja, ver mi, že tento krušný čas odriekania 
a skúšok, ktoré sa pridali k mojim zvyčajným trápeniam, ma 
niekedy celkom ubíja. Až tak, že sa cítim gniavený nesmier-
nym bremenom. Niekedy sa mi zdá, že je to Boží trest za 
moje nespočetné nevernosti spáchané voči nekonečnej dob-
rote jeho božského majestátu, ktorých vinou sa ma zmocňuje 
pocit, že všetky moje modlitby sú zbytočné. Nepochybujem 
o tom, že si zasluhujem byť potrestaný, ale je vôbec možné, 
aby moja zloba zvíťazila nad zľutovaním nebeského Otca? 
Nie, to sa nikdy nestane. Nech žije Ježiš! Je s nami, takže sa 
nemáme čoho obávať.

(List z 25. marca 1915 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
− Korešpondencia, zv. II, s. 373)

3. august

Zúfam si nad všetkým, len nie nad tým, ktorý je cesta, 
pravda a život. Od neho si žiadam všetko a jemu sa zveru-
jem, pretože on pre mňa je a vždy bol mojím všetkým. Moje 
najvyššie dobro. Keby som sa dokázal podriadiť tvojmu lás-
kavému zaobchádzaniu, bol by som navždy tvoj. Napokon 
sa však musím skloniť pred tým, čomu som sa až doteraz 
nechcel podriadiť, pred touto osudnou, ale platnou prav-
dou − že ťa môžem navždy stratiť.
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Otče môj, nekarhajte ma, pretože som celkom ochrome-
ný touto pravdou a nechávam sa unášať tým, čo vidím a cí-
tim. Všetky moje márne pokusy pevne sa pripútať k svojmu 
duchovnému vodcovi a vo všetkom ho poslúchať zo mňa 
robia klbko zdesenia a skľúčenosti, a to aj napriek tomu, že 
hneď, ako sa tieto pocity objavia v mojej duši, ich od seba 
zaháňam a udúšam.

(List z 21. augusta 1918 adresovaný P. Benedettovi da San Marco in 
Lamis − Korešpondencia, zv. I, s. 1061)

4. august

Bože môj, ustavične k tebe volám o pomoc, ale nenamáhala 
sa tvoja otcovská ruka vždy márne, keď sa snažila pomôcť 
slepcovi trpiacemu večnou smrťou a slepotou? Už-už chcem 
vykríknuť: šetri si svoju pomoc pre niekoho, kto sa jej doká-
že chopiť! Príliš ťažko na mňa totiž dolieha bremeno mojej 
zodpovednosti za dobro, ktorého sa mi dostáva. Nie som 
azda celkom beznádejný prípad, ktorému je úplne zbytoč-
né pomáhať? Príliš ma mätie to, že ma ustavične oslepuje 
zlovestné svetlo, ktoré zároveň vrhá moju dušu do záplavy 
lahodnej žiary, ktorú ste mi už vy, môj duchovný vodca, 
spomínali.

Pozorujem na sebe, že už nemám takmer žiadnu silu po-
kračovať v boji. Zomieram od hladu sediac pri bohato pre-
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stretom stole, spaľuje ma horúčosť, hoci stojím pri prameni, 
z ktorého prýšti svieža voda... Čo ešte dodať? Svetlo ma skôr 
oslepuje, než by mi rozjasňovalo myseľ. Ako to? Som una-
vený z toho, že obťažujem svojho duchovného vodcu; po-
slušnosť voči nemu je pre mňa síce oporou, no nedokážem 
sa o ňu celou váhou oprieť svojím bezvýhradným podria-
dením sa. Na základe toho sa osmeľujem vyjaviť vám, čo sa 
odohrávalo v mojom vnútri od večera piateho dňa v tomto 
mesiaci a potom ešte celý šiesty deň. 

(List z 21. augusta 1918 adresovaný P. Benedettovi da San Marco in 
Lamis − Korešpondencia, zv. I, s. 1061)

5. august

Nedokážem ani poriadne vyjadriť, čo sa vo mne odohrávalo 
v tomto období vrcholiaceho martýria. Večer o piatej som 
o tom rozprával svojim spolubratom, keď ma zrazu pochy-
tila nesmierna hrôza, lebo som zazrel akúsi nebeskú bytosť, 
ktorá predstúpila pred zrak mojej mysle. V ruke držala akýsi 
nástroj, podobný dlhočiznej železnej čepeli s ostrým hro-
tom, z ktorého akoby šľahal oheň.

Videl som toto všetko a náhle som pocítil, ako táto oso-
ba celou silou vrazila spomenutý nástroj do mojej duše. 
Z hrdla sa mi vydral sotva počuteľný ston; mal som pocit, 
že umieram. Spolubratovi, ktorý pri mne zostal, som po-
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vedal, aby sa vzdialil, lebo sa necítim dobre a nevládzem 
pokračovať v rozprávaní. 

Toto martýrium trvalo bez prerušenia až do rána sied-
meho dňa. Nedokážem vypovedať, čo som pretrpel v týchto 
ťažkých chvíľach. Kopija ma skrz-naskrz prebodávala, pre-
vracala a trhala mi vnútornosti, a ničila ma do tla. Od toho 
dňa až dodnes som smrteľne zranený. V najhlbšom vnútri 
svojej duše neustále cítim otvorenú ranu, ktorá mi ustavič-
ne spôsobuje hrozné bolesti. 

Nie je to azda ďalší trest, ktorý mi uložila Božia spravod-
livosť? Posúďte sami, koľko pravdy je v tomto rozprávaní, 
ako aj to, či je moja krajná úzkosť skutočne odôvodnená.

(List z 21. augusta 1918 adresovaný P. Benedettovi da San Marco in 
Lamis − Korešpondencia, zv. I, s. 1061)

6. august

Ó, dobro mojej duše, kdeže si? Kam si sa mi skrylo? Kde 
ťa nájdem? Kam ťa mám ísť hľadať? Ježišu, nevidíš, že moja 
duša po tebe zúfalo túži? Hľadá ťa všade, ale nikde sa jej 
neukazuješ, iba ak v záplave hrôzy, ktorá ju napĺňa krajným 
rozrušením a horkosťou, a dáva jej pochopiť, do akej veľkej 
miery sa s tebou zhoduje a prináleží ti. Kto by len mohol 
slovami vyjadriť ťažobu môjho rozpoloženia? Nedokážem 
vyjadriť ľudskou rečou to, čo som pochopil, ožiarený odra-
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zom tvojho svetla. Keď sa napriek tomu pokúšam vyjachtať 
zopár slov o tejto veci, moja duša zaraz zistí, že sa sprene-
veruje pravde a väčšmi než kedykoľvek predtým sa vzďaľuje 
od faktov. 

Moje najvyššie dobro! Azda som o teba navždy prišiel? 
Chcel by som hromovým hlasom kričať a nariekať, ale som 
veľmi zoslabnutý, sily ma opúšťajú. Nateraz mi nezostáva 
nič iné, len vyslať k tvojmu trónu svoj hlasitý nárek: Bože 
môj, Bože môj, prečo si ma opustil? ...

(List zo 17. októbra 1918 adresovaný P. Benedettovi da San Marco in 
Lamis − Korešpondencia, zv. I, s. 1089)

7. august

Celú svoju dušu som si vylial na ikonu zreteľne zobrazujúcu 
moju biedu. Môj Bože! Kiež znesiem tento smutný pohľad: 
nech sa odo mňa odvráti odraz tvojho lúča, lebo nedokážem 
zniesť tento príkry kontrast. Otče môj, pred očami mám 
všetku svoju zlobu a nevďačnosť v celej ich ošklivosti. Vi-
dím, ako sa v kútiku mojej duše chúli môj starý, porušený 
človek; zdá sa, že sa chce pomstiť Bohu za jeho neprítom-
nosť, odopierajúc mu jeho sväté práva, ktorých uznanie je 
jeho najvyššou povinnosťou. Akú silu len má vynesenie sta-
rého človeka na Božie svetlo! Môj Bože! Príď mi rýchlo na 
pomoc, pretože sa chvejem od strachu pred sebou samým 
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− vierolomným, nevďačným stvorením, zrádzajúcim svojho 
Stvoriteľa, ktorý ho chráni pred jeho mocnými nepriateľmi.

Nedokázal som zužitkovať tvoje nesmierne dobrode-
nia, a teraz som odsúdený žiť v bahne svojej neschopnosti, 
schúlený nad svojím ja, zblúdený z cesty, čoraz väčšmi gnia-
vený tvojou rukou. Ach, ja nešťastný človek! Kto ma vyslo-
bodí zo žalára môjho ja? Kto ma vyvedie z tohto smrteľného 
tela? Kto mi podá ruku, aby ma nepohltil tento šíry, hlboký 
oceán? Bude treba, aby som sa zmieril s tým, že na mňa pl-
nou silou udrie búrka, ktorá sa čoraz rýchlejšie blíži? Bude 
treba, aby som vyslovil svoje fiat pri pohľade na tajomnú 
postavu, ktorá ma celého doráňala a stále pokračuje vo svo-
jom tvrdom, prudkom a prenikavom pôsobení, pričom mi 
nedopraje ani toľko oddychu, aby sa zacelili rany, ktoré som 
už utŕžil, a namiesto toho ma trýzni tým, že mi ustavične 
spôsobuje nové?

Ach, otče môj, príďte mi, prosím, na pomoc. Celé moje 
vnútro krváca a často som nútený odvracať zrak aj od svoj-
ho tela, ktoré takisto krváca potokmi. Ach! Kiež sú odo 
mňa odňaté tieto muky, toto odsúdenie, toto pokorenie, 
tento zmätok. Moja duša už nevládze.

(List zo 17. októbra 1918 adresovaný P. Benedettovi da San Marco in 
Lamis − Korešpondencia, zv. I, s. 1089)
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8. august

V Ríme som videl strom, ktorý údajne zasadil sám svätý 
Dominik. Jeho ctitelia k nemu s úctou prichádzajú a dotý-
kajú sa ho z lásky k tomu, kto ho zasadil. Keď som vo vašich 
dušiach zazrel strom túžby po svätosti, ktorý tam zasadil 
sám Boh, zamiloval som si ho nežnou láskou, takže pociťu-
jem radosť zakaždým, keď si naň pomyslím, teraz ešte viac, 
než keď ste boli tu pri mne. Povzbudzujem vás preto, aby ste 
robili to isté, čo robím ja, a spolu so mnou hovorili: Ó, pre-
krásny strom, nech Boh dá vzrast svojej božskej sejbe; nech 
ti dá silu vydať plody a donosiť ich až do zrelosti, a keď ich 
vydáš, nech ťa ochráni pred prudkým vetrom, ktorý zráža 
tvoje plody na zem, kde ich požierajú dotieravé zvery.

Moji najdrahší synovia, táto vaša túžba sa musí podobať 
pomarančovníkom rastúcim na janovskom pobreží, kto-
ré, podľa toho, čo o nich rozprávajú tí, ktorí ich videli, sú 
takmer po celý rok obsypané plodmi, kvetmi a listami zá-
roveň. Podobne majú aj vaše túžby prinášať ovocie v každej 
chvíli, keď sa naskytne príležitosť, aby sa jedna po druhej 
postupne premieňali na činy. Okrem toho máte neprestajne 
túžiť po čoraz väčšej dokonalosti − tieto túžby predstavujú 
kvety vašich úmyslov − a listami sú časté akty úprimnej ľú-
tosti, ktorými uznávate svoje slabosti. Ony zachovávajú vaše 
dobré diela i sväté túžby. 

(List z 18. januára 1918 adresovaný kapucínskym novicom  
− Korešpondencia, zv. IV, s. 366)
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9. august

Moja duša je zranená láskou k Ježišovi, som chorý od lásky, 
ustavične prežívam horké muky z ohňa, ktorý spaľuje moje 
srdce, ale nestravuje ho. Ak môžete, poraďte mi liek na te-
rajšie rozpoloženie mojej duše.

Toto je matná predstava toho, ako vo mne pôsobí Ježiš. 
Tak, ako potok so sebou nesie do hlbín morí všetko, s čím 
sa počas svojej cesty stretne, tak aj moja duša, ktorá sa po-
norila do bezbrehého oceánu Ježišovej lásky, na svojej ceste 
životom k sebe priťahuje všetky jeho poklady bez toho, aby 
si to akýmkoľvek spôsobom zaslúžila a rozumela dôvodom, 
pre ktoré sa to deje.

Otče môj, viete, kam zalietajú moje myšlienky vo chvíli, 
keď vám toto píšem? Ku krásnemu dňu mojej kňazskej vy-
sviacky. Zajtra, na sviatok svätého Vavrinca, totiž nadíde tento 
radostný výročný deň. Opäť som v sebe začal pociťovať radosť 
z tohto pre mňa takého posvätného dňa. Už od rána cítim vo 
svojej duši chuť neba. A čo to len bude potom, keď ju budeme 
cítiť naveky? Keď porovnávam pokoj srdca, ktorý som cítil 
v deň svojej vysviacky, s pokojom srdca, ktorý pociťujem od 
včerajšieho večera, nenachádzam medzi nimi žiaden rozdiel.

Sviatok svätého Vavrinca je dňom, keď moje srdce naj-
väčšmi zahorelo láskou k Ježišovi. Aký som len bol šťastný, 
ako som sa len z toho dňa tešil!

(List z 9. augusta 1912 adresovaný P. Agostinovi da San Marco in Lamis  
− Korešpondencia, zv. I, s. 297)
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10. august

Teraz pochopíš, moja dobrá dcéra, prečo duša, ktorá si zvo-
lila Božiu lásku, si nemôže len tak sebecky hovieť v Ježi-
šovom srdci, ale cíti sa zapálená aj láskou k blížnym. Táto 
láska je neraz taká veľká, až spôsobuje duši bolesť.

Ako sa to však môže uskutočniť? Dcéra moja, nie je to 
ťažké pochopiť, pretože keď duša už nežije sama zo seba, 
ale z Ježiša, ktorý žije v nej, jednoducho musí cítiť, chcieť 
a prežívať tie isté pocity, túžby, ba i samotný život, ktorý 
pulzuje v Ježišovom srdci. Aj ty, moja milovaná dcéra, ako-
koľvek neskoro si to pochopila, už vieš, aké pocity a túžby 
smerujúce k ľuďom oduševňovali a naďalej oduševňujú srd-
ce nášho božského Učiteľa. Nech tvoja duša zmiera túžbou 
po Božej sláve a spáse blížnych, ktorí nechcú poznať Pána. 
Tým mu totiž urobíš najväčšiu radosť. Ži v pokoji a usiluj 
sa nájsť mier duše aj uprostred tvojej horkosti.

(List z 31. mája 1918 adresovaný sestrám Campanilovým  
− Korešpondencia, zv. III, s. 961)

11. august

Verím, že čoskoro nadíde deň, v ktorý budete prežívať ne-
beskú radosť, deň, keď vás budem môcť priviesť do Assisi, 
mesta skrz-naskrz preniknutého františkánskym duchom, 
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ktoré je živým pomníkom nesmiernej lásky a dobročinnosti 
nášho otca zakladateľa, svätého Františka. Áno, veľmi sa ná-
dejam, že vás jedného dňa uvidím kľačať na kolenách v sta-
robylej Porciunkule, poznačenej zubom času, ktorej múry 
boli v priebehu siedmich storočí nábožného uctievania vy-
hladené bozkami kajúcnikov, ako o tom rozpráva nábož-
ná obdivovateľka františkánskeho diela, pani Henrionová, 
ako o tom svedčia neotesané steny vyhladené ako mramor 
a alabaster, a ako bije srdce vďačného pútnika, ktorý sa tam 
prichádza vrúcne modliť. Každá zošednutá tehla rozpráva 
príbehy o tisícoch duší, ktoré na ňu s úplnou odovzdanos-
ťou zložili hlavy utrápené úzkosťami života. 

Každý pútnik, ktorý príde na toto miesto, inštinktív-
ne pokľakne a v božskom tichu pociťuje, ako sa nad ním 
vznáša nežné požehnanie. Zachytí zvuk ľúbeznej modlitby, 
ktorý tu zaznieva a bude zaznievať celé stáročia, cítiac vrúc-
nu lásku svätých, vôňu stúpajúcu z celopalov čistých obiet, 
radostné slzy vykúpených. Ó, aké veľkolepé a potešujúce je 
učenie Ježišovej Cirkvi o spoločenstve svätých! Je skutočnou 
bránou do večného života tak, ako je napísané na fasáde 
maličkej Porciunkuly.

(List z 30. decembra 1921 adresovaný Grazielle Pannullovej  
− Korešpondencia, zv. III, s. 1087)
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12. august

Keď si predstavím, ako stojím v dôstojnom a slávnostnom 
tichu jednoduchého refektória, pripomenie mi to zázraky 
tých čias. Prichádza mi na myseľ milovaná prvorodená dcé-
ra serafínskeho otca, svätá Klára, spolu so svojimi pokorný-
mi a poníženými dcérami, ktoré pod taktovkou chudoby 
ospevujú svoje krátke, no jasné noci naplnené odriekaním 
a obetou. Každá zo sestier zaujme svoje miesto, pozdvihne 
svoju myseľ k Pánovi a v pokoji čaká... Potom matka Klá-
ra jasným hlasom zaintonuje Benediktus. Panenská ruka sa 
dvíha, pomalá a vážna, aby svojím veľkolepým, zázračným 
gestom udelila požehnanie.

Jedného dňa, bol práve čas obeda, mali v kláštore iba jeden 
bochník chleba. Hlad zvieral žalúdky úbohých sestier, ktoré, 
hoci zvíťazili nad všetkými svojimi zlými sklonmi, predsa len 
nemohli ignorovať nevyhnutné životné potreby. Sestra Cecí-
lia, hospodárka kláštora, sa v tejto situácii odobrala k svätej 
matke predstavenej, ktorá nariadila, aby rozdelila bochník na 
dve polovičky – jednu z nich poslali bratom, ktorí sa starali 
o ich kláštor, a druhú polovicu rozdelili na päťdesiat častí, 
zodpovedajúcich počtu sestier v kláštore, a každej z nich dali 
jednu. Keď si sestra hospodárka povzdychla, že teraz by po-
trebovali, aby sa opäť začali diať starodávne Ježišove zázraky, 
lebo taký malý bochník nemožno rozdeliť na päťdesiat častí, 
matka predstavená jej odpovedala: „Dcéra moja, len urob, čo 
ti hovorím.“ Poslušná dcéra sa poponáhľala splniť materinské 
nariadenie a matka Klára sa ponáhľala za Ježišom, aby mu 
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predložila svoje modlitby a ľútostivé vzdychy za svoje dcéry. 
V tej chvíli zrazu mocou Božej milosti malý bochník narástol 
v rukách sestry, ktorá ho lámala ostatným, tak, že každej zo 
sestier sa z neho ušla štedrá porcia. 

(List z 30. decembra 1921 adresovaný Grazielle Pannullovej  
− Korešpondencia, zv. III, s. 1087)

13. august

Iný deň sa zas služobnici Pánovej [svätej Kláre] minul olej, 
takže nebolo možné ani pripraviť jedlo pre choré mníšky. 
Tu zrazu svätá Klára, učiteľka pokory, vzala nádobu na olej, 
vlastnoručne ju umyla a položila ju do okienka, aby ju mo-
hol vziať žobrajúci brat, a potom ho zavolala, aby im išiel 
zaobstarať olej. Brat Bentivenga sa ponáhľal, aby uľavil chu-
dobným sestrám v ich biede. Kým však prišiel, nádoba sa 
z Božieho milosrdenstva naplnila olejom, pretože modlitba 
svätej Kláry predbehla poslušnosť serafínskeho otca Františ-
ka, ktorá ho zaväzovala pomôcť chudobným sestrám. Keď 
tento dobrý brat prišiel, pomyslel si, že ho zavolali zbytočne 
a zamrmlal: „Hľa, nádoba je plná, asi si ma zavolali preto, 
aby si zo mňa robili žarty.“ Obhliadol sa okolo seba, aby 
videl, kto asi priniesol olej, no nikoho nevidel. Takto Pán 
zázračne prišiel na pomoc tým, ktorí pre neho zanechali 
všetko, a poslušne sa podvolil vôli svojej nevesty, ktorá ho 
vzývala s čistým srdcom a s vierou, ktorá vrchy prenáša.
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Aj my si od nášho drahého Ježiša vyprosujme takú po-
koru, dôveru a vieru, akú mala naša drahá svätá. Prosme 
ho vrúcne, celým svojím srdcom tak ako ona. Odovzdajme 
sa do jeho rúk zanechajúc tento klamlivý svet, v ktorom je 
všetko bláznovstvom a márnosťou, v ktorom sa všetko po-
míňa. Jediné, čo natrvalo zostáva duši, ktorá miluje Boha, 
je on sám.

(List z 30. decembra 1921 adresovaný Grazielle Pannullovej  
– Korešpondencia, zv. III, s. 1087)

14. august

Neboj sa, ak budeš mať pri rozjímaní, modlitbách a všet-
kých ostatných nábožných cvičeniach pocit vnútorného 
chladu; ak budeš mať pocit, že si ešte stále pripútaná k stvo-
reným veciam; ak budeš naďalej pociťovať rozpor medzi sta-
rým a novým človekom v tvojej duši; ak sa budeš naďalej 
topiť v slabosti, pretože keď sa toto všetko deje proti tvojej 
vôli, nielen že to nie je hriech, ale dokonca je to zdroj tvo-
jich zásluh.

Tieto skúšky zosiela Boh na duše, ktoré osobitne miluje, 
keď vidí, že sú dostatočne silné na to, aby zniesli boj, v kto-
rom si vlastnými rukami upletú veniec slávy. 

(List z januára 1919 adresovaný sestrám Campanilovým  
– Korešpondencia, zv. III, s. 989)



•  268  •

15. august

Nech vás preblahoslavená Panna, ktorej nanebovzatie dnes 
oslavuje celá Cirkev, uteší tak ako vždy a vytrhne vás z kaž-
dého nebezpečenstva.

Ako vám len poďakovať za všetky vaše znamenité listy, 
ktoré mi až doposiaľ vytrvalo píšete? Nenachádzam vhodné 
slová, ako to urobiť, ale srdce to všetko vynahradí.

Spolu s vyvolenými dušami vás sprevádzame na všetkých 
vašich cestách vrúcnym a vytrvalým príhovorom pred Ježi-
šovou tvárou. Všetci sa chvejeme pre váš ťažký stav, všetci 
spolu s vami prežívame váš život a túžobne očakávame šťast-
nú chvíľu, v ktorej vás náš najmilší Pán prinavráti do nášho 
náručia.

Odvahu, otče, tento deň na seba nenechá dlho čakať, 
a to aj proti všetkým našim ľudským predpovediam. Tento 
krásny deň sa už blíži a šťastné sú tie duše, ktoré budú môcť 
radostne zajasať: „A Domino factum est istud.“32 My všetci sa 
svorne pridáme k tejto večnej piesni chvály, pretože ten deň 
bude pre nás dňom nesmierneho úžasu, bude „mirabile in 
oculis nostris“ (obdivuhodný v našich očiach) pre víťazstvo 
Božej spravodlivosti nad neprávosťou.

Príchod tohto krásneho dňa, ktorý sa už blíži, môže uči-
niť iba Boh, a on to aj urobí na vzkriesenie mnohých a ví-
ťazstvo jeho slávy. Bohu vďaka!

32 Toto učinil Pán. 
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Všetky duše, ktoré sú vám dobre známe, kráčajú „in 
sanctitate et iustitia coram ipso“ (vo svätosti a spravodlivosti 
pred jeho tvárou). Nech sa za to vzdáva Bohu chvála.

(List z 15. augusta 1916 adresovaný P. Agostinovi da San Marco in Lamis 
– Korešpondencia, zv. I, s. 798)

16. august

Čo mám povedať o sebe? Som sám pre seba tajomstvom 
a ak pevne stojím, je to preto, lebo dobrý Pán rezervoval po-
sledné a najistejšie slovo autorite, ktorú nad nami ustano-
vil na tejto zemi, takže nejestvuje spoľahlivejšie vodidlo na 
ceste životom ako vôľa našich predstavených. Tejto autorite 
sa zverujem ako dieťa náručiu matky a dúfam, dôverujem 
Bohu, že nezídem z cesty, aj keď moje pocity robia všetko 
pre to, aby som padol.

Otče môj, kedy vyjde na oblohe mojej duše slnko? Beda 
mi! Cítim sa stratený v pokročilej, hlbokej noci, ktorou pre-
chádzam. Ale nech žije Boh, ktorý neopúšťa nikoho z tých, 
ktorí v neho dúfajú a dôverujú mu.

A čo mám povedať o svojom telesnom stave? Radšej o ňom 
nehovorím, pretože to pre mňa nie je dôležitá vec. Túžim len 
po tom, aby prišiel Boh a uštedril mi poslednú ranu.

(List z 15. augusta 1916 adresovaný P. Agostinovi da San Marco in Lamis 
– Korešpondencia, zv. I, s. 798)
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17. august

Horkosť lásky je sladká a jej bremeno príjemné. Prečo teda 
hovoríš, že keď cítiš jej obrovský nával, nedokážeš ju uniesť? 
Tvoje srdce je malé, ale môžeš ho rozšíriť. A keď už nebude 
schopné obsiahnuť milovaného, a odolávať náporu jeho lás-
ky, neľakaj sa toho, že sa nachádza aj vnútri, aj vonku. Keď 
totiž celý prenikne dovnútra, zbúra jeho steny. Do sýtosti 
sa ním napojíš, akoby si bola otvorená mušľa pohrúžená 
v oceáne. Celú ťa obklopí jeho moc, ktorá ťa bude niesť tak, 
ako vody oceánu nadnášajú mušľu.

Čoskoro už nebudeš nováčikom v škole lásky a jej ná-
pory už nebudú pre teba neznesiteľné. Navyknutá na jej 
plamene ju vyzveš na súboj a budeš s ňou zápasiť ako Jakub 
s anjelom bez toho, aby ťa zrazila na zem.

(List z 29. júla 1920 adresovaný Girolame Longovej  
– Korešpondencia, zv. III, s. 1031)

18. august

Nech je ustavične zvelebený Boh, ktorý jediný dokáže ko-
nať ohromujúce zázraky v dušiach, ktoré sa mu tvrdošijne 
vzpierajú – týchto bezodných nádobách naplnených špinou. 
On sa rozhodol, že zo mňa spraví príklad dosvedčujúci moc 
jeho milosti. Chce ma dať za vzor všetkým hriešnikom, aby 
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si pri pohľade na moje slabosti nik, ani ten najväčší hrieš-
nik, nezúfal. Nech teda všetci hriešnici uprú svoj zrak na 
mňa, najväčšieho zo všetkých hriešnikov, a dúfajú v Boha.

Hriešnici, upriamte svoju pozornosť na mňa, najničom-
nejšieho zo všetkých ničomníkov, a nezúfajte si nad svojou 
spásou, lebo Pán mi nielenže odpustil hriechy, ale ma aj 
obohatil tými najvzácnejšími milosťami. [...]

Prepáč mi, prosím, hovorí k tebe blázon, ktorý šalie od 
lásky k svojmu Bohu, zaslúži si tvoj súcit. 

(List zo 16. novembra 1914 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
– Korešpondencia, zv. II, s. 226)

19. august

Nech čo nevidieť príde Božie kráľovstvo, nech milosrdný 
Otec posvätí svoju Cirkev, nech zošle hojný dážď svojho 
milosrdenstva na duše, ktoré ho ešte nepoznajú. Nech 
zničí kráľovstvo satana a na večné zahanbenie tejto pekel-
nej šelmy odhalí všetky jeho úskoky, nech dá na známosť 
všetkým dušiam, ktoré sú zotročené týmto trudnomyseľ-
ným niktošom, aký je to klamár. Nech tento najnežnejší 
Otec osvetlí rozum všetkých ľudí a dotkne sa ich sŕdc, aby 
horliví nezvlažneli a nespomalili na ceste spásy, vlažní sa 
rozhorlili a tí, ktorí od neho odišli, sa k nemu prinavráti-
li. Nech rozptýli a zmätie všetkých múdrych tohto sveta, 
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aby nebojovali proti jeho kráľovstvu a nebránili jeho ší-
reniu. A napokon nech tento Presvätý Otec odstráni zo 
svojej Cirkvi každý rozkol, ktorým trpí, a zabráni tomu, 
aby v nej povstali ďalšie, a tak nech je len jeden košiar 
a jeden pastier. Nech stonásobne zväčší počet vyvolených 
duší, nech pošle do svojej vinice veľa svätých a vzdelaných 
služobníkov a posvätí tých, ktorí v nej už pracujú, aby ich 
prostredníctvom prinavrátil horlivosť všetkým kresťan-
ským dušiam. Nech rozhojní počet katolíckych misioná-
rov, pretože tak ako kedysi aj dnes si musíme povzdychnúť 
spolu so svojím božským Učiteľom: „Žatva je veľká, ale 
robotníkov je málo.“ (Lk 10, 2)

(List z 8. marca 1915 adresovaný Annite Rodoteovej  
– Korešpondencia, zv. III, s. 61)

20. august

Žiadam vás, moje najdrahšie deti, aby ste starostlivo dba-
li o svoje srdcia. Usilujte sa uchovať si v srdci pokoj pro-
stredníctvom vyrovnanosti mysle. Nehovorím: dbajte o to, 
zachovajte si pokoj, ale dôrazne vás vyzývam: zo všetkých 
síl sa usilujte udržať si ho. Nech je to vaša najväčšia túžba. 
Dávajte si však pozor, aby ste sa neznepokojovali preto, lebo 
si nedokážete podrobiť a uviesť do vzájomného súladu rôz-
norodosť svojich pocitov a nálad. 



•  273  •

Dobre si uvedomte, čo je to kláštor, aby ste neupadli do 
omylu. Kláštor je akadémiou dôkladnej nápravy seba samé-
ho, kde sa každá duša musí naučiť umeniu spočívajúcemu 
v tom, že sa bez akéhokoľvek odporu nechá otesávať, hobľo-
vať a šmirgľovať, aby sa mohla zjednotiť a nerozlučne spojiť 
s Božou vôľou. Zjavnou známkou dokonalosti je vôľa správ-
ne konať, je najdôležitejším plodom pokory, vďaka ktorému 
vieme, že ju potrebujeme žiť v poníženosti srdca. 

Kláštor je nemocnicou pre duchovne chorých, ktorí 
chcú byť uzdravení a s týmto cieľom sa podrobujú púšťaniu 
krvi zo žily, ihle, skalpelu, železu, ohňu a všetkej horkosti 
liekov. V prvotnej Cirkvi sa na označenie rehoľníka použí-
valo slovo, ktoré znamenalo lekár. Ó, deti moje, aj vy ko-
najte podobne a neberte ohľad na to, čo vám našepkáva vaša 
sebaláska, ktorá vás chce viesť presne opačným smerom. 
Namiesto toho v pokoji a s láskou urobte toto rozhodnutie: 
buď zomrieť, alebo sa nechať uzdraviť. A keďže nechcete 
duchovne zomrieť, vzbuďte si túžbu uzdraviť sa a ochotu 
pretrpieť liečbu a všetky zákroky zamerané na vašu nápra-
vu, a proste lekárov duše, aby vás nešetrili od žiadnej kúry, 
ktorá by vám mohla priniesť uzdravenie. A najmä buďte 
vždy úprimní k tým, ktorí sú povolaní liečiť vaše duchovné 
neduhy. 

(List z 18. januára 1918 adresovaný kapucínskym novicom  
– Korešpondencia, zv. IV, s. 366)
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21. august

Pred niekoľkými dňami som uvažoval o tom, čo niektorí 
ľudia hovoria o čajkách, malých vtákoch, ktoré hniezdia na 
morských plážach. Stavajú si okrúhle hniezda a robia si ich 
také pevné, že do nich nemôže preniknúť morská voda; na-
vrchu si však nechávajú otvor, kadiaľ môže prúdiť vzduch. 
Do nich potom uložia svoje mláďatá, zatiaľ čo ony môžu 
bezpečne plávať na vlnách bez toho, aby sa do nich ponorili 
a nadýchali sa vody. A prúd vzduchu, ktorý vchádza do toh-
to otvoru, je silou, ktorá zatláča tieto maličké klbká peria do 
hniezda a zabraňuje im, aby z neho vypadli.

Ó, moje najmilovanejšie deti, ako veľmi si želám, aby boli 
aj vaše srdcia také isté, dobre chránené zo všetkých strán, tak, 
aby vás neprekvapili nepokoje a búrky sveta, tela a diabla 
a aby neprenikli dnu. Nenechávajte na svojom srdci žiaden 
otvor, iba ten, ktorý je obrátený k nebu, aby ste mohli slo-
bodne vdychovať Ježišovho ducha. Synovia moji, čo myslíte, 
pre koho je postavené toto hniezdo, ak nie pre mláďatká toho, 
kto ho vystaval z lásky k Bohu, pohnutý božskou, nebeskou 
náklonnosťou? Kým si čajky ešte len stavajú hniezdo a ich 
mláďatá sú ešte priveľmi útle na to, aby zniesli nápor vĺn, Boh 
sa o nich súcitne stará, zabraňujúc moru, aby ich zaplavilo. 

Ó, Bože! Moji drahí, najvyššie dobro z lásky k nám zaistí 
bezpečie hniezdam našich sŕdc a ochráni ich pred útokmi 
nepriateľov, aby sme neutonuli v ich úkladoch.

Ach, ako veľmi sa mi páčia tieto vtáky, ktoré sú obklope-
né vodou, no žijú vo vzduchu, skrývajú sa v mori, no hľadia 
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na oblohu, plávajú ako ryby a spievajú ako vtáky. A najviac 
ma fascinuje, že v snahe zabezpečiť sa proti vyčíňaniu mora 
nehádžu kotvu dole, ale smerom nahor. 

Ó, moje dobré deti, kiež sa dobrému Ježišovi zapáči uro-
biť vás takými istými, aby ste sa, obklopené svetom a telom, 
živili duchom, aby ste, zasadené doprostred márnosti toh-
to sveta, prebývali mysľou v nebi, a aby ste ho žijúc medzi 
ľuďmi milovali spolu s anjelmi. Nech sa všetka vaša nádej 
upiera nahor, na nebo.

(List z 18. januára 1918 adresovaný kapucínskym novicom  
– Korešpondencia, zv. IV, s. 366)

22. august

Ži pokorne a umiernene, ustavične zamilovaná do svojho 
nebeského Ženícha a netráp sa, že si nedokážeš spomenúť 
na svoje drobné zlyhania, aby si ich mohla vyznať v spovedi. 
Nie, dcéra moja, netreba sa ti trápiť pre tieto veci, pretože 
koľkokrát padneš bez toho, aby si si to všimla, toľkokrát aj 
vstaneš bez toho, aby si si to uvedomila.

Len si spomeň, že na dobre známom mieste vo Svätom 
písme, o ktorom, ako si iste spomínaš, sme už veľakrát disku-
tovali, sa nehovorí, že spravodlivý človek si myslí, že sedem 
ráz za deň padá, ale že skutočne padne. Nuž a hoci sedemkrát 
padne, zakaždým opäť vstane bez toho, aby sa o to akokoľ-
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vek pričinil. Preto sa touto vecou už netráp a namiesto toho 
úprimne a pokorne vyznaj všetko, na čo si spomínaš, a zver 
to do rúk milosrdného Boha, ktorý svojím mocným rame-
nom zachytáva tých, ktorí padajú bez zlomyseľnosti, aby si 
neublížili a nezranili sa. Potom ich dvíha tak rýchlo, že si ani 
neuvedomia svoj pád, lebo Božia ruka ich zachytila, kým ešte 
padali. A neuvedomujú si ani to, že povstali, lebo Boh ich 
zodvihol tak rýchlo, že ani nemali čas si to všimnúť.

(List z 18. októbra 1917 adresovaný sestrám Campanilovým  
– Korešpondencia, zv. III, s. 943)

23. august

Minulý piatok, keď som bol práve v kostole a modlil sa ďa-
kovnú modlitbu po svätej omši, som náhle pocítil, že moje 
srdce bolo ranené šípom, ktorý planul takým pálčivým pla-
meňom, až som si myslel, že zomieram.

Nenachádzam vhodné slová, ktorými by som vám opísal 
silu tohto plameňa, jednoducho to nedokážem vyjadriť. Ve-
ríte tomu? Duša – obeť týchto mimoriadnych útech – one-
mie ako ovca pred strihačom. Zdalo sa mi, akoby ma nejaká 
neviditeľná sila celého ponorila do ohňa... Bože môj, aký to 
len bol oheň! Aká sladkosť z neho sálala!

A hoci som už predtým veľa počul o týchto uchváte-
niach lásky, tento oheň ma tak zaskočil, že som dlhý čas 
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zostal akoby vytrhnutý z tohto sveta. Pri iných príležitos-
tiach bol však tento oheň menej intenzívny, tentoraz bol 
však taký silný, že keby trval len o sekundu dlhšie, moja 
duša by sa oddelila od tela a odišla by za Ježišom. 

Ach, aké je krásne stať sa obeťou lásky!

(List z 26. augusta 1912 adresovaný P. Agostinovi da San Marco in Lamis 
– Korešpondencia, zv. I, s. 299)

24. august

Ak chceš vyhrať bitku vlastnými silami, máš dobrý dôvod 
obávať sa, ale vedomie, že Ježiš ťa ani na chvíľku neopustí, 
ti môže byť najvyššou útechou. Sám Boh nám hovorí, že 
stojí pri tých, ktorí sú skľúčení a utrápení – „Cum ipso sum 
in tribulatione.“ (Budem pri ňom v súžení.) –, že zostúpi 
z nebies, aby im zotrel slzy z očí. Upokoj sa teda hrejivou 
myšlienkou, že po hustej tme opäť zažiari slnko jasného 
dňa. V jeho svetle budeš hľadieť na tvár nášho nebeského 
Ženícha celkom jednoduchým a čistým pohľadom. Nemys-
li si, moja najmilovanejšia sestra, že Pán ťa opustil a niet už 
pre teba pomoci. Zavrhni tento pocit, ktorý ti podsúva náš 
spoločný nepriateľ.

(List z 23. januára 1915 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
– Korešpondencia, zv. II, s. 304)
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25. august

Vytrvalo sa modli, a tak dosiahneš víťazstvo nad našimi ne-
priateľmi; pokor sa pod mocnou rukou nebeského lekára. 
Ak to urobíš, Ježiš ťa pri svadobnej hostine, ktorá sa bude 
sláviť v nebi, usadí na prvé miesto, lebo sám Boh nám pri-
sľúbil, že tí, ktorí sa ponižujú, budú povýšení. 

Ustavične vzdávaj vrúcne vďaky Bohu skrze Ježiša Kris-
ta. Takýmto spôsobom sa veľmi dobre uspôsobíš na prijatie 
ďalších nebeských darov. A, naopak, tí, ktorí sa neunúvajú 
ďakovať za prijaté dobrodenia, nebudú uznaní za hodných 
toho, aby získali ďalšie.

(List z 28. septembra 1915 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
– Korešpondencia, zv. II, s. 500)

26. august

Tvoja obrazotvornosť a diabol sa ťa pokúšajú presvedčiť, že 
ustavične urážaš Boha a vždy alebo takmer vždy odmietaš 
jeho vnuknutia. Bedlivá milosť nebeského Otca ťa však drží 
ďaleko od toho, aby si sa dopúšťala takýchto neverností. 
Týmto si môžeš byť celkom istá. Uisťujem ťa, že takéto a po-
dobné hnutia mysle môžu pochádzať iba z tvojej predsta-
vivosti alebo od diabla. Chráň sa toho, aby si im prikladala 
akýkoľvek význam; ich cieľom nie je nič iné, než ochladiť 
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tvoje pocity náklonnosti k nebeskému Ženíchovi, sprotiviť 
ti kresťanskú dokonalosť tým, že ti ju predstavia ako ťažkú, 
ba nemožnú, a čo je ešte horšie, celkom priamo sa usilujú 
vyhasiť v tvojom srdci všetky zbožné pocity.

(List z 15. augusta 1914 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
– Korešpondencia, zv. II, s. 153)

27. august

Ó, najmilovanejšia Ježišova dcéra, keby sme boli odkázaní 
len na vlastné sily, ustavične by sme padali a ani chvíľu by 
sme nevydržali stáť na nohách. Preto sa pokor pri preslad-
kom pomyslení na to, že spočívaš v božskom náručí Ježiša 
Krista, najlepšieho zo všetkých otcov, ako maličké nemluv-
ňa na rukách svojej matky, a pokojne spávaj, naplnená is-
totou, že Boh ťa povedie tam, kde nájdeš svoje najväčšie 
šťastie. Kde je v našej duši miesto pre strach, keď sa nám 
dostalo uistenia, že len čo sa celí zasvätíme Bohu, spočinie-
me v jeho nežnom náručí?! 

(List z 29. marca 1914 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
– Korešpondencia, zv. II, s. 60)
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28. august

Tvoj strach zo spáchaných hriechov, o ktorom hovoríš, že ho 
pociťuješ, je v skutočnosti ilúziou, diablovým klamom, pro-
stredníctvom ktorého sa ti snaží spôsobovať trápenie. Azda si 
ich už nevyznala vo svätej spovedi? Čoho sa teda bojíš? Vykáž 
tohto trudnomyseľného niktoša zo svojho srdca, a potom si 
ho naplň svätou, neobmedzenou dôverou v Boha, dokorán 
otvoriac dvere Ježišovi. Uver, že on nie je krutým katom, ako 
ti ho vykresľuje tento páchateľ neprávosti, ale Baránkom, 
ktorý sníma hriechy sveta a nevýslovnými vzdychmi sa za 
nás prihovára u Otca, aby nám udelil dar večnej spásy. 

(List z 29. marca 1914 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
– Korešpondencia, zv. II, s. 60)

29. august

Mýliš sa, ak si presvedčená o tom, že – ako sama hovoríš 
– Ježiš ťa zavrhol. Dôveruj mu a neboj sa, pretože nemáš 
žiaden dôvod báť sa. To, čo ti dáva zakúšať náš najmilší Spa-
siteľ, nie je prejavom jeho zavrhnutia, ale lásky, ktorú voči 
tebe prechováva. Nenachádzam slová, ktorými by som mo-
hol poďakovať Pánovej dobrote za to, ako láskyplne s tebou 
zaobchádza a ako nežne ťa chráni. Zlý ťa chce presvedčiť, že 
si bezbrannou obeťou jeho útokov a Božieho zavrhnutia. Ty 
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mu však never ani slovo, lebo ťa chce oklamať. Pohrdni ním 
v Ježišovom mene a v mene jeho najsvätejšej Matky. Nik-
dy sa nespoliehaj na seba samu. Všetku svoju dôveru vlož 
v Boha, len od neho očakávaj posilu a pomoc, a nežiadaj 
si, aby si bola za každú cenu vyslobodená zo svojho teraj-
šieho rozpoloženia. Nechaj Ducha Svätého nerušene v tebe 
pôsobiť. Odovzdaj sa do jeho vedenia a neboj sa. Veď on je 
taký múdry, jemný a ohľaduplný, že môže spôsobovať jedi-
ne dobro. Aký je len tento Duch Tešiteľ dobrý ku všetkým, 
a ešte väčšmi k tebe, ktorá ho celým srdcom hľadáš! 

(List z 29. marca 1914 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
– Korešpondencia, zv. II, s. 60)

30. august

Boh dopúšťa, že ma naďalej sužuje podlomené zdravie. 
Najviac ma však mučia silné, prenikavé bolesti v hrudníku. 
Z času načas sú také prudké, až sa mi zdá, že mi chcú roz-
trhnúť hruď a chrbát. Ježiš občas zmierni toto moje utrpenie 
tým, že sa prihovorí môjmu srdcu. Ach áno, otče môj, aký 
dobrý je ku mne Ježiš! Aké sú to len vzácne chvíle, neviem, 
k čomu by som prirovnal toto moje šťastie. Pán mi ho totiž 
udeľuje takmer výlučne len vo chvíľach súženia. 

V týchto chvíľach ma všetky veci tohto sveta obťažujú 
ešte viac než zvyčajne, a ja nechcem nič iné, iba milovať a tr-
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pieť. Áno, otče môj, prežívam šťastie aj uprostred toľkého 
utrpenia, lebo cítim, že moje srdce bije tým istým rytmom 
ako Ježišovo srdce. A teraz si predstavte, akú útechu musí 
vlievať do duše vedomie, že sa zmocnila Ježiša.

(List zo 4. septembra 1910 adresovaný P. Benedettovi da San Marco in 
Lamis – Korešpondencia, zv. I, s. 197)

31. august

Je pravda, že pokušení, ktorým som vystavený, je veľmi veľa, 
ale ja dôverujem Božej prozreteľnosti, že nedopustí, aby 
som upadol do osídiel diabolského klamára. Je síce pravda, 
že Ježiš sa mi často skrýva, ale čo ma po tom, ja sa budem 
s jeho pomocou usilovať, aby som sa vždy držal po jeho 
boku. Veď vy sami ste ma uistili o tom, že táto skrývačka nie 
je znakom toho, že ma opustil, ale je figliarstvom jeho lásky. 
Ó, ako veľmi túžim po tom, aby som mal po svojom boku 
niekoho, kto by mi pomáhal mierniť plamene úzkostí, kto-
ré v týchto chvíľach zmietajú mojím srdcom!

(List zo 4. septembra 1910 adresovaný P. Benedettovi da San Marco in 
Lamis – Korešpondencia, zv. I, s. 197)



September



•  284  •

1. september

Odlož bokom to, čo nepriateľ nástojčivo našepkáva tvojej 
duši a čím ťa chce presvedčiť, že sa nachádzaš na pokraji 
zatratenia. Pohrdni týmto zlomyseľným presviedčaním a ži 
v pokoji, pretože Pán je s tebou uprostred tvojich súžení 
väčšmi než kedykoľvek predtým. Veď aj Sväté písmo nás 
uisťuje o tom, že utrápená duša je spojená so svojím Bo-
hom. „Som s ňou v súženiach,“ hovorí Boh. Naber odvahu 
a neboj sa, pretože niet najmenších pochýb o tom, že duša, 
ktorá sa bojí zatratenia, nebude zatratená, a ak bude bojo-
vať s pohľadom upretým na Boha, bude napokon ospevovať 
víťazstvo a zajasá víťazným spevom. Moja drahá Raffaelina, 
nemáš žiaden dôvod na obavy, lebo nebeský Otec nám pri-
sľúbil všetku pomoc potrebnú na to, aby sme nepodľahli 
pokušeniam.

(List z 10. apríla 1915 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
– Korešpondencia, zv. II, s. 393)

2. september

Keď sa chce nepriateľ vlámať do tvojho srdca s úmyslom 
podmaniť si ho tým, že v ňom vzbudí obavy z minulých 
hriechov, mysli na to, že celá tvoja minulosť je pochovaná 
v oceáne nebeskej dobroty, a potom zameraj svoju pozor-
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nosť na prítomnosť, na to, že Ježiš je teraz s tebou a miluje 
ťa. Mysli aj na budúcnosť, keď Ježiš odmení tvoju vernosť 
a oddanosť. Napokon pomysli na všetky milosti, ktoré na 
teba vylial a ustavične vylieva, na milosti, z ktorých si určite 
ani jednu zlomyseľne nezneužila. Preto ťa prosím, nakoľko 
je ti to možné (pretože nikomu nemožno nariadiť to, čo nie 
je schopný vykonať), odlož bokom všetky svoje obavy a buď 
vždy naplnená dôverou, vierou a láskou.

Svätá sestra Terézia od dieťaťa Ježiša povedala: „Bude-
me súdení z lásky.“ Čo teda máme robiť? Milovať Ježiša. 
Nechajte ho v sebe nerušene pôsobiť, ako sa mu páči, s ve-
domím, že jeho pôsobenie je vždy zamerané na jeho väčšiu 
slávu a naše väčšie posvätenie.

(List z 8. októbra 1915 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
– Korešpondencia, zv. II, s. 509)

3. september

Ježiš ťa chce vytrepať, vymlátiť ťa ako zrno z klasu a preosiať 
ťa ako pšenicu, aby sa tvoja duša zaskvela takou čistotou 
a rýdzosťou, akú si on sám praje. Len uváž, mohlo by byť 
obilie uložené do sýpok, keby nebolo zbavené všetkého kú-
koľu a pliev? Mohlo by byť súkno uložené do truhlice pána 
domu, keby najprv nebolo vybielené? To isté sa musí stať aj 
s vyvolenou dušou.



•  286  •

Pochopiteľne, zdá sa nám, že pokušenia dušu skôr po-
škvrňujú, než by ju očisťovali, lenže to nie je pravda. Za-
počúvajme sa do toho, čo o tejto veci hovoria svätí. Tebe 
stačí vedieť, čo o tom hovorí svätý František Saleský, a to, 
že pokušenia sú akoby mydlo, ktoré, keď ho nanesieme na 
látku, budí dojem, že ju zašpinilo, hoci v skutočnosti ju 
očisťuje. 

(List z 11. apríla 1914 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
– Korešpondencia, zv. II, s. 68)

4. september

Nech ťa neznepokojuje nespočetné množstvo pokušení, kto-
ré na teba doliehajú, pretože Duch Svätý upozorňuje každú 
nábožnú dušu, ktorá sa chystá vykročiť na Božie cesty, že sa 
má pripraviť na útoky pokušení. Vzpruž teda svoju odvahu, 
lebo skutočnosť, že úbohá duša je vystavená pokušeniam, 
skrze ktoré sa stáva takpovediac znamením protirečenia po-
staveným doprostred búrky, svedčí o jej vyvolení a duchov-
nom zdraví. Nechajme sa oduševniť pomyslením na to, že 
v pokušeniach máme účasť na skúškach svätých, ktorí od 
nich takisto neboli ušetrení.

Pokušenia totiž nešetria žiadnu z vyvolených duší. Neu-
šetrili ani apoštola národov, ktorý po tom, čo bol ešte počas 
svojho pozemského života uchvátený až do raja, bol vysta-
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vený veľmi tvrdej skúške, v ktorej ho satan bil po tvári. Môj 
Bože! Kto len môže čítať tieto Pavlove riadky bez toho, aby 
mu v žilách netuhla krv? Koľko sĺz, koľko vzdychov, koľko 
stonov, koľko modlitieb tento svätý apoštol vyslal k nebu, 
aby ho Pán vyslobodil z tejto bolestnej skúšky! A aká bola 
Ježišova odpoveď? Povedal mu len: „Stačí ti moja milosť, lebo 
sila sa dokonale prejavuje v slabosti.“ (2 Kor 12, 9)

(List zo 4. septembra 1916 adresovaný Marii Garganiovej  
– Korešpondencia, zv. III, s. 241)

5. september

Naber odvahu. Aj tebe sa Ježiš prostredníctvom toho, kto-
rého ti vybral za duchovného vodcu, prihovára tým istým 
hlasom, akým oslovil svätého Pavla. Bojuj boj silných a do-
staneš odmenu silných duší. Nikdy sa nespoliehaj na seba 
samu. Vo chvíľach vrcholiaceho boja a najtuhšieho zápasu 
sa utiekaj k modlitbe, Dôveruj Bohu a nikdy ťa nepremô-
že pokušenie. Ak ťa Pán aj skúša, vedz, že nedovolí, aby 
skúška bola nad tvoje sily. Ak tebou svet opovrhuje, raduj 
sa z toho, lebo najsilnejšiu nenávisť obrátil proti pôvodcovi 
života, nášmu božskému Učiteľovi. Ak ťa satan a jeho na-
sledovníci trápia a sužujú všetkou možnou núdzou, poku-
šeniami a skúškami, pozdvihni zrak k nebu a vzpruž svoju 
odvahu. Pán je s tebou a nie je sa čoho báť.
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Nepriateľ síce bude proti tebe aj naďalej bojovať, ale ni-
jako ti nebude môcť ublížiť. Bojuj udatne, neprestajne bo-
juj proti svojim telesným chúťkam, proti svetskej márnosti, 
proti pokušeniu bohatstva a moci, ktorými na teba satan 
ustavične útočí. Tento stret protikladných síl je určite tvrdý 
a ich zápas bolestný, ale sursumcorda! (hore srdcia!). Usta-
vične upieraj svoj zrak na nebo, nech ťa oduševňuje pomys-
lenie na víťaznú odmenu, nevýslovnú útechu a nehynúcu 
slávu, ktorú má pre teba pripravenú Boh. 

(List zo 4. septembra 1916 adresovaný Marii Garganiovej  
– Korešpondencia, zv. III, s. 241)

6. september

Najdrahší otče, moje terajšie rozpoloženie je skutočne ne-
závideniahodné; cítim, ako ma opúšťajú sily; vidím, ako sa 
v mojom živote kopí kríž na kríž, bolesť na bolesť; nebol by 
som schopný obstáť, keby na nepodopieralo priame pôso-
benie, mocná ruka nášho nebeského Otca. A aby toho ne-
bolo málo, k môjmu telesnému súženiu sa pridáva aj tuhý 
duchovný boj. Obloha mojej úbohej duše sa čoraz väčšmi 
zaťahuje olovenými mrakmi. Ježiš je stále pri mne, to je 
pravda, no keby ste len vedeli, môj otče, aká bolestná je 
táto skúška, ktorá vystavuje moju dušu nebezpečenstvu, že 
urazí svojho nebeského Ženícha! Ale aj tak, nech žije Boh! 
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On mi vlieva pevnú vieru vo víťazstvo a silu bojovať, ktoré 
nikdy neochabnú. 

(List zo 7. septembra 1914 adresovaný P. Agostinovi da San Marco in 
Lamis – Korešpondencia, zv. I, s. 582)

7. september

Ustavične vzdávajme vďaky milosrdnému Ježišovi, lebo zo-
trel slzy svojej Cirkvi a potešil ju v jej vdovskom zármut-
ku tým, že na jej čelo postavil nového pastiera – jej hla-
vu – a všetko sa to odohralo podľa úmyslov Božieho srdca. 
Poprajeme nášmu novému veľkňazovi, aby bol naozaj dôs-
tojným nástupcom veľkého pápeža Pia X., tejto ušľachtilej 
a svätej duše, akej nikdy nebolo v Ríme podobnej. 

Zrodený z ľudu nikdy nezaprel svoju pokoru. Bol to 
skutočne výnimočne dobrý pastier, nesmierne pokojami-
lovný kráľ, tichý a pokorný Ježišov nástupca na zemi. Na 
tohto dobrého veľkňaza budeme vždy s vďakou pamätať 
o to viac, že teraz v ňom máme orodovníka u Najvyššieho. 
Jeho veľká duša sa už teší večnému odpočinku a ochotne 
prednesie naše vrúcne modlitby pred Božiu tvár.

Bol prvou, najväčšou a najnevinnejšou obeťou bratovra-
žednej vojny, ktorá nás ohlušuje svojimi zbraňami a bojujú-
cimi vojskami, napĺňajúc hrôzou celú Európu. Nedokázal 
zniesť rozpútanie tejto strašnej búrky a jeho srdce, ktoré 
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bolo po celý čas jeho života zdrojom apoštolátu pokoja v ce-
lom svete, podľahlo náporu bolesti.

Skutočne môžeme povedať, že odišiel z tohto sveta strá-
vený veľkou láskou, ktorá mu horela v srdci. 

Modlime sa, otče môj, aby prestala táto nevraživosť me-
dzi národmi sveta: odzbrojme rameno božského sudcu, prá-
vom nahnevaného na národy, ktoré nechcú ani počuť o zá-
kone lásky.

(List zo 7. septembra 1914 adresovaný P. Agostinovi da San Marco in 
Lamis – Korešpondencia, zv. I, s. 582)

8. september

Včera v noci sa mi stalo niečo, čo nedokážem ani opísať, 
ani pochopiť. Uprostred dlaní mojich rúk sa objavilo jemné 
začervenanie veľkosti drobnej mince, sprevádzané silnou, 
prenikavou bolesťou, ktorá vystreľovala zo stredu týchto 
červenkastých škvŕn. Túto bolesť, ktorá doteraz pretrváva, 
som pociťoval silnejšie na ľavej dlani. Aj na spodnej časti 
chodidiel pociťujem miernu bolesť.

Tento jav sa už asi rok pravidelne opakuje, no v po-
slednom období ustal. Nebuďte prekvapený, že vám to po 
prvým raz hovorím až dnes; doteraz mi v tom totiž vždy za-
bránil nešťastný pocit hanby. Keby ste len vedeli, ako veľmi 
som sa musel premôcť, aby som vám to vyjavil! Mal by som 
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vám toho veľa čo povedať, ale chýbajú mi vhodné slová. 
Poviem vám len toľko, že zakaždým, keď kľačím pred svia-
tostným Ježišom, mi mocne búši srdce. Občas sa mi zdá, že 
mi už-už vyskočí z hrude.

Keď som pri oltári, chvíľami cítim takú horúčosť v ce-
lom tele, že vám ju nedokážem ani opísať. Horí mi najmä 
tvár, mám pocit, že mi každú chvíľu vzbĺkne. Čo znamenajú 
tieto znaky, to naozaj netuším, otče môj. 

(List z 8. septembra 1911 adresovaný P. Benedettovi da San Marco in 
Lamis – Korešpondencia, zv. I, s. 233)

9. september

Ži celkom pohrúžená v Bohu a z lásky, ktorú ti vlieva do 
srdca, trpezlivo znášaj seba samu a všetky svoje biedy. Pa-
mätaj na to, že byť dobrými služobníkmi nášho Boha ne-
znamená, že budeme vždy prežívať útechu a iné príjemné 
pocity a že nás nikdy neprepadne odpor voči dobru. Keby 
to totiž bola pravda, potom by ani svätá Katarína Sienská, 
ani svätá Terézia či svätý Pavol neboli dobrými služobníkmi 
svojho Pána.

Na druhej strane, byť dobrými Božími služobníkmi za-
hŕňa to, že sme láskaví voči svojim blížnym, prechovávame 
v najvyššej časti svojej duše neochvejné rozhodnutie plniť 
Božiu vôľu a zaodieť sa hlbokou pokorou a jednoduchos-
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ťou, aby sme vždy dokázali dôverovať Bohu a zakaždým, 
keď padneme, opäť vstali. Znamená to tiež, že trpezlivo 
znášame seba samých spolu so svojimi biedami a pádmi, 
a že pokojne znášame nedokonalosti svojich blížnych.

(List zo 4. augusta 1917 adresovaný neznámej osobe  
– Korešpondencia, zv. III, s. 922)

10. september

Sebaláska zomiera až po nás. Kým budeme žiť na tomto 
biednom svete, stále budeme musieť čeliť ľstivým útokom 
a skrytému pôsobeniu nášho sebectva. Pamätajme však, 
že na to, aby sme jej nedali slobodný súhlas svojej vôle, 
nám stačí Božia milosť. Čnosť svätej ľahostajnosti je na-
toľko výnimočná, že ani starý človek, teda človek ranený 
hriechom, ani zmyslová časť našej prirodzenosti, ani celá 
ľudská prirodzenosť so všetkými jej schopnosťami si ju nik-
dy nedokázali osvojiť. A takisto ani sám Boží Syn, ktorý, 
keďže bol tiež Adamovým synom, hoci aj oslobodený od 
hriechu a od každého tieňa hriechu, vo svojej ľudskej pri-
rodzenosti a prirodzených mohutnostiach nebol ľahostajný 
v tomto svätom zmysle. Aj on sa svojim apoštolom priznal, 
že jeho duša je naplnená smútkom, aj on hľadal útechu, aj 
jeho vnútro sa chvelo pred smrťou. Jedným slovom, aj on 
zakusoval všetko, čo vyplýva z ľudskej prirodzenosti ako 
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takej. Ježišova svätá ľahostajnosť však mala svoje miesto vo 
chvíľach jeho skúšky a obety na kríži, v jeho božskej priro-
dzenosti a schopnostiach, ktoré z nej pramenili. Podobne 
aj my máme uplatňovať túto svätú ľahostajnosť pri nasle-
dovaní nášho Pána.

A preto odvahu, moja najdrahšia dcéra, ži celkom pohrú-
žená v našom Pánovi a v jeho svätom pokoji. Keď sa ti sta-
ne, že v návale sebalásky a vášní porušíš zákony svätej ľaho-
stajnosti v morálne neutrálnych záležitostiach, hneď ako to 
bude možné, skloň svoje srdce pred Ježišom a povedz mu, 
naplnená duchom dôvery a pokory: „Pane, zmiluj sa nado 
mnou, lebo som chorá.“ Potom v pokoji vstaň, utíš svoju 
myseľ a so svätou ľahostajnosťou pokračuj ďalej.

Uprostred takýchto protikladov sa treba správať tak, 
ako to zvykne robiť huslista. Keď nešťastný hudobník spo-
zoruje, že sa mu rozladili husle, neroztrhá struny ani neza-
hodí svoj hudobný nástroj, ale hneď nastraží uši, aby zistil, 
odkiaľ pochádza táto disharmónia, a potom trpezlivo, jem-
ne priťahuje alebo uvoľňuje rozladenú strunu, podľa toho, 
ako treba.

Takto teda konaj aj ty. Nestrácaj trpezlivosť v ťažkostiach 
a nesnaž sa trhať struny, keď spozoruješ nejaký nesúlad, ale 
buď trpezlivá. Pokor sa pred Bohom, jemne napínaj alebo 
uvoľňuj struny svojho srdca pred tvárou nebeského Majstra, 
aby si tak mohla odstrániť túto disharmóniu.

(List z 22. novembra 1916 adresovaný Marii Garganiovej  
– Korešpondencia, zv. III, s. 258)
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11. september

Pri účasti na svätej omši a ostatných posvätných obradoch 
venuj veľkú pozornosť tomu, aby si dôstojne vstávala, 
kľakala i sedela; každý liturgický úkon vykonávaj s veľkou 
zbožnosťou. Tvoj pohľad nech je skromný, neotáčaj hlavou 
sem a tam, aby si videla, kto vstupuje a vychádza. Z úcty 
k posvätnému miestu i pre ohľaduplnosť k ostatným sa tu 
nesmej, usiluj sa vyhýbať tomu, aby si s kýmkoľvek preho-
dila čo i len jedno slovo, okrem prípadov, keď si to vyžadu-
je láska alebo nevyhnutná potreba.

Ak sa modlíš spoločne s inými, vyslovuj slová modlitby 
zreteľne, rob náležité prestávky v reči a nikdy sa neponá-
hľaj.

Jedným slovom, správaj sa tak, aby to bolo všetkým 
prítomným na povzbudenie a aby ich tvoja prítomnosť 
podnecovala k oslavovaniu nebeského Otca a vrúcnej láske 
k nemu. 

Pri odchode z kostola sa správaj sústredene a pokojne: 
najprv pozdrav sviatostného Ježiša, popros ho o odpustenie 
previnení, ktorých si sa dopustila v jeho božskej prítom-
nosti, a neodíď od neho prv, než by si si od neho vypýtala 
a dostala jeho otcovské požehnanie. 

(List z 25. júla 1915 adresovaný Annite Rodoteovej  
– Korešpondencia, zv. III, s. 86)
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12. september

Vaša Svätosť, využívam vaše stretnutie s otcami, ktorí sa 
zišli na generálnej kapitule nášho rádu, aby som sa v duchu 
pripojil k svojim spolubratom a pokorne, v hlbokej a od-
danej úcte pred vašou vznešenou osobou sa s vierou, láskou 
a poslušnosťou voči tomu, ktorého zastupujete na zemi, 
sklonil k vašim nohám. Kapucínskemu rádu vždy patrilo 
prvenstvo v láske, vernosti, poslušnosti a oddanosti Svätej 
stolici. Prosím Pána, aby si zachoval túto výsadu a naďalej 
pokračoval v tradícii rehoľnej rýdzosti, prísnosti, evanje-
liovej chudoby, verného zachovávania reguly a konštitúcií, 
no zároveň s tým sa vydal na cestu obnovy svojej života-
schopnosti a ducha svojej charizmy, pridŕžajúc sa smerníc 
Druhého vatikánskeho koncilu, aby sa vám dával čoraz 
väčšmi k dispozícii a stával sa čoraz ochotnejším pohotovo 
odpovedať na potreby matky Cirkvi, kedykoľvek vyjadríte 
vôľu, aby sa tak stalo.

Veľmi dobre viem, že vaše srdce v týchto dňoch veľmi 
trpí pre dianie v Cirkvi, nedostatok mieru vo svete, pre toľké 
naliehavé potreby mnohých národov, no najmä pre nedosta-
točnú poslušnosť niektorých ľudí, dokonca aj katolíkov, voči 
vznešenej náuke, ktorou ste nás všetkých obdarili v mene Bo-
žom za pomoci Ducha Svätého. Ponúkam vám svoje mod-
litby spolu so svojím každodenným utrpením ako malú, ale 
úprimnú pozornosť najmenšieho zo všetkých vašich synov, 
s úmyslom, aby vás Pán utešil mocou svojej milosti a pro-
stredníctvom nej vám dal silu, aby ste dokázali pokračovať 
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vpred po priamej a namáhavej ceste obrany večnej pravdy, 
ktorá i pri premenách čias zostáva stále tá istá.

Takisto vám v mene svojich duchovných synov a modli-
tebných skupín zo srdca ďakujem za jasné a rozhodné slová, 
ktoré zazneli z vašich úst, obzvlášť vo vašej poslednej encyk-
like Humanae vitae, a opakovane potvrdzujem svoju vieru 
a bezvýhradnú poslušnosť vašim osvieteným rozhodnutiam.

Kiež Pán dopraje víťazstvo pravde, pokoj svojej Cirkvi, 
mier národom zeme, a predovšetkým zdravie a zdar vašej 
Svätosti, aby ste dokázali rozptýliť tieto prechodné mraky 
a aby vďaka vášmu apoštolskému dielu najvyššieho pastiera 
všetkých kresťanov v každom ľudskom srdci zvíťazilo Božie 
kráľovstvo. 

(List z 12. septembra 1968 adresovaný pápežovi Pavlovi VI.  
– Korešpondencia, zv. IV, s. 12)

13. september

Boh nám neprikazuje milovať ho takou veľkou láskou a ta-
kým spôsobom, ako si to zasluhuje, lebo pozná hranice 
našich možností. Nenariaďuje nám a nevyžaduje od nás 
nemožné, ale prikazuje nám milovať ho natoľko, nakoľko 
vládzeme – celou svojou silou, celou svojou dušou, celou 
svojou mysľou, celým svojím srdcom. Nuž a azda sa o toto 
všetko neusiluješ? A keď sa ti v tom aj nedarí, prečo by si 
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mala horekovať? Prečo by si sa mala znepokojovať? Boh veľ-
mi dobre pozná naše úmysly, vie, že sú úprimné a sväté pred 
jeho tvárou. Boh veľmi dobre vie, prečo dopúšťa, aby sa 
toľko dobrých túžob uskutočnilo až po dlhom čase, napl-
nenom veľkou námahou a aby niektoré z nich vyšli celkom 
nazmar. Ale ani v tejto veci nemáme žiaden dôvod már-
ne smútiť, lebo je tu vždy zisk a úžitok pre dušu. Aj keby 
z toho totiž neplynul žiaden iný úžitok než umŕtvovanie 
duší, bola by to veľká vec. 

(List z 3. júna 1917 adresovaný neznámej osobe  
– Korešpondencia, zv. III, s. 918)

14. september

Modlite sa za mňa k tomuto božskému milovníkovi, mi-
lovanému Ženíchovi našich duší, aby dovŕšil dielo milosti, 
ktoré začal vo mne, úbožiakovi. On ma, svoje úbohé a ni-
čomné stvorenie, od chvíle môjho narodenia zahŕňa pre-
javmi osobitnej priazne: vyjavil mi, že bude mojím Spasite-
ľom a najväčším dobrodincom, ale aj oddaným, úprimným 
a verným priateľom, priateľom môjho srdca, jeho večnou 
a nekonečnou láskou, útechou, radosťou, posilou, jedným 
slovom, mojím jediným pokladom.

Ale beda, ja som svoje srdce, neprestajne planúce láskou 
k tomu, ktorý je mojím všetkým, no zároveň aj ku všetké-
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mu ostatnému, obrátil, aj keď naoko nevinne, takpovediac 
nevedomky, k ľúbivým stvoreniam, ktoré sú mi milé. On 
ma však, ustavične bedlivý nad mojou dušou, napomenul 
prostredníctvom vnútorného hlasu, otcovsky, jemne ma 
pokarhal, no bola to výčitka, ktorú duša skutočne cítila. 

(List z novembra 1922 adresovaný sestrám Campanilovým  
– Korešpondencia, zv. III, s. 1005)

15. september

V mojom úbohom srdci sa rozliehal smutný, ale veľmi slad-
ký hlas. Bolo to varovanie milujúceho otca, ktorý svojmu 
synovi vykresľoval nebezpečenstvá, s ktorými sa stretne vo 
svojich životných zápasoch. Bol to hlas dobrotivého otca, 
ktorý chcel odpútať srdce svojho syna od detinsky naivných 
náklonností. Bol to hlas milujúceho otca, ktorý šepkal sy-
novi do uší i srdca, aby sa úplne odpútal od hliny a blata 
a s nerozdeleným srdcom sa mu úplne zasvätil.

Vrúcne, láskyplnými povzdychmi, nevýslovnými ston-
mi, ľúbeznými a lahodnými slovami ho volal k sebe, túžiac 
po tom, aby bol celý jeho. 

Ba čo viac, žiarlivo si strážiac svojho syna často dovoľoval 
svojmu stvorenstvu – potomkovi zeme a blata – nevďačne 
buchnátovať syna, ktorého miloval nežnou láskou. Tu syn 
pochopil, aká márna a klamlivá je láska, ktorou detinsky 
naivne miloval stvorenia...
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A ja, nevďačný syn, som v tej chvíli všetkému porozumel 
a jasne som uvidel strašný, desivý obraz, ktorý vo svojom 
nekonečnom milosrdenstve predložil Boh mojim očiam, 
obraz, ktorý celkom obnažoval moju biedu, výjav, ktorý by 
roztriasol a vyľakal aj tie najskúsenejšie duše. 

Ako som zazrel všetku tú špinu a biedu, hneď som začal 
vzývať najsvätejšie mená Ježiš a Mária, a vo svojej smrteľnej 
úzkosti som prosil dobrého Otca, aby mi prišiel na pomoc. 
A on pohotovo odpovedal na moje volanie, zjavil sa mi, 
a keď videl, ako sa pokúšam zapudiť ten neblahý výjav, na 
jeho tvári sa zjavil – tak sa mi aspoň zdalo – úsmev, ktorým 
ma akoby pozýval k inému životu. Dal mi pochopiť, že bez-
pečný prístav a pokojné útočisko nájdem uprostred zástupu 
Božieho vojska. 

(List z novembra 1922 adresovaný sestrám Campanilovým  
– Korešpondencia, zv. III, s. 1005)

16. september

Ó, Pane, kde ti budem môcť slúžiť lepšie než v kláštore pod 
zástavou chudáčika z Assisi? Tu sa Boh, vidiac moje rozpa-
ky, usmial a úsmev mu dlhý čas nezišiel z tváre. Jeho úsmev 
zanechal v mojom srdci nevýslovne lahodný pocit; niekedy 
som ho skutočne cítil tak blízko seba, akoby som videl jeho 
tieň, a moje telo, celá moja bytosť jasala vo svojom Spasite-
ľovi, vo svojom Bohu.
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Tu som v sebe zrazu pocítil prítomnosť dvoch síl, kto-
ré vo mne bojovali a ktorých zápas mi trhal srdce. Týmito 
dvoma rivalmi boli svet, ktorý ma chcel uchvátiť pre seba, 
a Boh, ktorý ma povolával k novému životu. Môj Bože! Kto 
by len dokázal opísať to vnútorné martýrium, ktoré sa vo 
mne odohrávalo?

Už len pri samotnej spomienke na onen vnútorný boj, 
ktorý vtedy vo mne prebiehal, mi v žilách tuhne krv, a to už 
odvtedy ubehlo dvadsať rokov.

Počul som hlas povinnosti, ktorý velil, aby som ťa po-
slúchol, pravý a dobrý Bože, ale tvoji a moji nepriatelia ma 
kruto trýznili, vyklbovali mi kosti, posmievali sa mi a skrú-
cali mi vnútornosti.

Chcel som ťa poslúchnuť, môj Boh a môj Ženích. Tento 
pocit vždy ovládal moju myseľ a srdce, ale kde nabrať toľkú 
silu, aby som dokázal pevnou a rozhodnou nohou pošliapať 
falošné lákadlá a tyraniu sveta, ktorý nepatrí tebe?! 

(List z novembra 1922 adresovaný sestrám Campanilovým  
– Korešpondencia, zv. III, s. 1005)

17. september

Pane, ty poznáš horké slzy, ktoré som ronil pred tebou 
v tých najsmutnejších chvíľach. Ó, Boh mojej duše, ty po-
znáš vzdychy môjho srdca, slzy, ktoré stekali z týchto očí. 
Neklamný dôkaz, ktorý ti pripomína môj plač a vec, za kto-
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rú som ním bojoval, sú podhlavníky zmáčané mojimi slza-
mi. Chcel som ťa vždy, naozaj vždy poslúchať, ale môj život 
sa zastavil. Radšej by som zomrel, než by som sa spreneveril 
tvojmu volaniu.

Ale ty, Pane, ktorý si dal tomuto svojmu synovi zakúsiť 
a zažiť všetku horkosť skutočnej opustenosti, si napokon 
vstal, vystrel si ku mne svoju mocnú ruku a zaviedol ma 
tam, kam si ma predtým volal. Nech sa ti vzdáva nekonečná 
chvála a vďaka, môj Bože.

Ty si ma zaviedol až sem a skryl ma pred očami všetkých, 
no hneď si mi zveril veľmi dôležité poslanie: poslanie, o kto-
rom vieš len ty a ja. Môj Bože! Otče môj! A čo ja? Ako som 
odpovedal na toto poslanie? 

Sám neviem. Viem len to, že som mal zrejme urobiť 
viac, čo je príčinou nepokoja, ktorý teraz prežívam vo svo-
jom srdci.

V tomto čase duchovných cvičení cítim, že vo mne čoraz 
väčšmi narastá nepokoj. 

(List z novembra 1922 adresovaný sestrám Campanilovým  
– Korešpondencia, zv. III, s. 1005)

18. september

Ó, Pane, znovu povstaň a osloboď ma od seba samého. Ne-
dovoľ, aby bol zatratený ten, ktorého si s toľkou starostlivos-
ťou a pozornosťou povolal a vytrhol z pazúrov sveta, ktorý 
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nepatrí tebe. Vstaň teda ešte raz, Pane, upevni vo svojej mi-
losti tých, ktorých si mi zveril, a nedovoľ, aby niekto z nich 
odišiel z ovčinca a stratil sa.

Ó, Bože, Bože, nedopusť skazu svojho dedičstva. Ó, Bože, 
daj, aby moje úbohé srdce čoraz väčšmi pociťovalo tvoju prí-
tomnosť, a dokonči dielo, ktoré si vo mne začal.

Vo svojom vnútri počujem hlas, ktorý mi ustavične ho-
vorí: Posväcuj sa a posväcuj. Nuž, moja najdrahšia, chcem 
to robiť, ale neviem, kde začať.

Pomôž mi s tým ty sama. Viem, že Ježiš ťa veľmi miluje, 
a skutočne si to zaslúžiš. Prihovor sa uňho za mňa, nech mi 
dá milosť byť menej nehodným synom svätého Františka, 
synom, ktorý môže byť príkladom pre svojich spolubratov. 
Pros ho, aby vo mne zachoval a rozhojňoval svätú horlivosť, 
a tak zo mňa urobil dokonalého kapucína. 

(List z novembra 1922 adresovaný sestrám Campanilovým  
– Korešpondencia, zv. III, s. 1005)

19. september

Zdá sa mi, že čím viac vnútorného bohatstva v sebe duša 
vidí, tým väčšmi má dôvod pokorovať sa pred Pánom, lebo 
Pánove dary ustavične rastú a ona nikdy nebude schopná 
v plnej miere opätovať dobrodenia darcu všetkého dobra. Je 
v tebe niečo, čím sa obzvlášť rada chváliš? Nuž, čo z toho, 
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čo máš, si nedostala? Ak si teda všetko dostala, čím sa môžeš 
chváliť, akoby to bolo tvoje vlastné? 

Keď ťa chce pokušiteľ naviesť, aby si sa začala nadú-
vať pýchou, opakuj si tieto slová: každé dobro, ktoré je vo 
mne, som dostala od Boha ako zapožičanú vec, bola by som 
vskutku pochabá, keby som sa chcela honosiť tým, čo nie je 
moje. Rob tak a neboj sa. 

(List z 30. januára 1915 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
– Korešpondencia, zv. II, s. 321)

20. september

Bolo ráno, dvadsiateho dňa minulého mesiaca (septem-
bra – redakčná poznámka). Po tom, čo som odslúžil svätú 
omšu, som sa odobral na spoločné modlitby. Počas mod-
litby ma prekvapili driemoty podobné sladkému spánku. 
Všetky moje vnútorné i vonkajšie zmysly, ako aj samotné 
mohutnosti duše spočinuli v neopísateľnom pokoji. Pri tom 
všetkom panovalo okolo mňa i vo mne úplné ticho. Hneď 
po ňom nasledoval hlboký pokoj a taká bezvýhradná odo-
vzdanosť, že som bol hotový zaraz všetko stratiť a podstú-
piť úplnú skazu. Celé sa to zbehlo veľmi rýchlo. Kým sa to 
všetko odohrávalo, ocitol som sa pred tajomnou postavou, 
podobnou tej, ktorú som videl večer 5. augusta; líšila sa od 
nej iba v tom, že z jej rúk, nôh a boku stekala krv.
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Pohľad na ňu ma vydesil, nedokážem vám opísať, čo 
som v tom okamihu prežíval. Mal som pocit, že umieram, 
a bol by som vskutku zomrel, keby Pán nezasiahol a nepo-
silnil moje srdce, ktoré mi išlo vyskočiť z hrude. Postava 
sa mi začala strácať z dohľadu a ja som si zrazu uvedomil, 
že moje ruky, nohy a bok sú prerazené a vyteká z nich krv. 
Predstavte si tie muky, ktoré som vtedy prežíval a stále pre-
žívam takmer každý deň.

Rana na srdci mi ustavične krváca, najmä od štvrtka ve-
čera do soboty. Otče môj, umieram od bolesti z týchto rán 
a následného zmätku, ktorý pociťujem v hĺbke svojej duše. 
Bojím sa, že vykrvácam, ak Pán nevypočuje stonanie môjho 
úbohého srdca a neprestane s touto bolestnou operáciou. 
Udelí mi môj nesmierne dobrý Ježiš túto milosť? Odbreme-
ní ma aspoň od zmätku, ktorý prežívam pre tieto vonkajšie 
znaky? Pozdvihnem svoj hlas a neprestanem ho zaprisahá-
vať, aby mi pre svoje milosrdenstvo odňal moju hanbu – nie 
moju agóniu ani bolesť, lebo to sa mi vidí nemožné, keďže 
cítim, že ma chce opojiť bolesťou –, ale tieto vonkajšie zna-
ky, ktoré mi privodzujú neopísateľný, neznesiteľný vnútor-
ný zmätok a zahanbenie. 

(List z 22. októbra 1918 adresovaný P. Benedettovi da San Marco in Lamis 
– Korešpondencia, zv. I, s. 1092)
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21. september

Uvedomenie si tvojej nehodnosti a vnútornej ohyzdnosti 
je najčistejším božským svetlom, ktoré osvetľuje a podro-
buje skúmaniu celé tvoje bytie, ako aj tvoju potenciálnu 
schopnosť dopustiť sa akéhokoľvek previnenia, keby ťa ne-
podopierala Božia milosť. Toto svetlo je prejavom veľkého 
Božieho milosrdenstva, bolo dopriate tým najväčším svät-
com, pretože uzdravuje dušu z každého pocitu márnivosti 
a pýchy a upevňuje pokoru, ktorá je základom pravej čnosti 
a kresťanskej dokonalosti.

Svätá Terézia, ktorá bola vystavená týmto lúčom pravdy 
tiež, hovorí, že táto skúsenosť je nesmierne bolestivá a desi-
vá, až tak, že keby v tej chvíli Pán neposilnil srdce človeka, 
privodila by mu smrť. 

Poznanie svojej potenciálnej nehodnosti by sa však ne-
malo zamieňať s uvedomením si svojej aktuálnej nehodnos-
ti. Prvá robí ľudské stvorenie milým a vítaným pred tvárou 
Najvyššieho, zatiaľ čo druhá ho robí odporným, pretože je 
odrazom neprávosti aktuálne prítomnej v duši, čiže vo sve-
domí. V šere neistoty, kde sa nachádzaš, si zamieňaš jed-
nu za druhú, takže na základe uvedomenia si toho, čoho si 
potenciálne schopná, sa ťa zmocňuje strach, že si aktuálne 
tým, čo je v tebe prítomné len ako možnosť. 

(List z 20. marca 1918 adresovaný Antoinette Vonovej  
– Korešpondencia, zv. III, s. 847)
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22. september

Ježiš sa rád zhovára s jednoduchými dušami. Usilujme sa na-
dobúdať jednoduchosť, túto krásnu cnosť, a majme ju vo veľ-
kej úcte. Ježiš povedal: „Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, 
nevojdete do nebeského kráľovstva.“ (Mt 18, 3) Tejto pravde nás 
však učil najskôr skutkami, a až potom slovami. Sám sa stal 
dieťaťom, a tak nám dal príklad tej jednoduchosti, ktorej nás 
neskôr učil aj slovom. Očistime si srdce a chráňme si ho pred 
každým náznakom pozemskej obozretnosti. Usilujme sa pes-
tovať si myseľ, ktorá je vždy čistá vo svojich myšlienkach, vždy 
pravdivá vo svojich názoroch, vždy svätá vo svojich úmysloch. 

Ustavične v sebe živme vôľu, ktorá nehľadá nič iné než 
Boha a jeho slávu. Ak sa budeme snažiť o pokrok v tejto 
nádhernej čnosti, potom ten, ktorý nás ju naučil, nás bude 
neprestajne obohacovať novým svetlom a čoraz hojnejšou 
nebeskou priazňou. 

Ustavične majme pred očami svojej mysle skutočnosť, 
že sme kňazi, a kým nedospejeme tak ďaleko, že budeme 
môcť bez obáv z pokryteckej lži spolu so svätým Pavlom 
povedať ľudom každého stavu: Imitatores mei estote, sicut et 
ego Christi,33 neprestávajme sa usilovať o pokrok v krásnej 
čnosti jednoduchosti. 

V tejto čnosti však nepostúpime ani o krok, pokiaľ sa 
nebudeme usilovať o to, aby sme žili pohrúžení vo svätom, 

33 Napodobňujte ma, ako aj ja napodobňujem Krista. (1 Kor 11, 1)
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neotrasiteľnom pokoji. Ježišovo jarmo je príjemné a jeho 
bremeno ľahké, preto nedávajme nepriateľovi priestor na to, 
aby sa vkradol do našich sŕdc a obral nás o tento pokoj. 

(List z 10. júla 1915 adresovaný P. Agostinovi da San Marco in Lamis  
– Korešpondencia, zv. I, s. 606)

23. september

Pokoj je jednoduchosť ducha, priezračnosť mysle, mier 
v duši, puto lásky. Pokoj je poriadok, harmónia vládnuca 
v nás, nekonečná radosť, ktorá sa rodí zo svedectva čistého 
svedomia, je to sväté veselie srdca, v ktorom vládne Boh. 
Pokoj je cestou k dokonalosti, ba možno povedať, že v ňom 
je dokonalosť sama, a preto diabol, ktorý to všetko veľmi 
dobre vie, urobí všetko preto, aby nás oň obral. Majme sa 
preto dôkladne na pozore pred každým, aj tým najmenším 
príznakom nepokoja. Len čo si uvedomíme, že upadáme do 
skľúčenosti, so synovskou dôverou a úplnou odovzdanosťou 
sa utiekajme k Bohu. 

Každý okamih nášho vnútorného nepokoja Ježiša veľmi, 
veľmi mrzí, lebo takýto rozvrat duše zakaždým prichádza 
ruka v ruke s nejakou jej nedokonalosťou a vždy má pôvod 
v sebectve. 

(List z 10. júla 1915 adresovaný P. Agostinovi da San Marco in Lamis  
– Korešpondencia, zv. I, s. 606)
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24. september

Dušu môže oprávnene zarmútiť len jedno – to, že urazila 
Boha. No aj v tejto jednej veci musíme byť veľmi obozretní. 
Isteže, musíme ľutovať svoje nedostatky, ale s pokojnou bo-
lesťou v srdci, neprestajne a v dôvere v Božie milosrdenstvo.

Majme sa tiež na pozore pred určitými druhmi výčitiek 
namierených proti sebe samým, ktoré väčšinou pochádzajú 
od nepriateľa, usilujúceho sa o to, aby narušil náš pokoj 
v Bohu. Ak nás takéto výčitky vedú k pokore a horlivej-
šiemu konaniu dobra bez toho, aby nás oberali o dôveru 
v Boha, môžeme si byť istí, že k nám prichádzajú od neho. 
Ak v nás však vyvolávajú zmätok a spôsobujú, že sa stávame 
bojazlivými, nedôverčivými, lenivými, ťarbavými v konaní 
dobra, buďme si istí, že pochádzajú od diabla, a ako také ich 
zaháňajme a s dôverou sa utiekajme k Bohu.

Takýmto spôsobom – zachovávajúc si uprostred všet-
kých ťažkostí pokoj v duši – dosiahneme veľký pokrok na 
Božích cestách. Naopak, len čo tento pokoj stratíme, všetko 
naše úsilie zamerané na dosiahnutie večného života prinesie 
len málo ovocia alebo neprinesie vôbec žiadne. 

(List z 10. júla 1915 adresovaný P. Agostinovi da San Marco in Lamis  
– Korešpondencia, zv. I, s. 606)
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25. september

Temnoty, ktoré obklopujú tvojho ducha, nie sú ničím iným 
než dôsledkom vymiznutia svetla, ktoré sa odrážalo od tváre 
tvojej duše. Namiesto tohto odrazu svetla však dal Pán za-
žiariť inému, omnoho živšiemu a intenzívnejšiemu svetlu, 
ktoré sa nijako nelíši od žiary večnosti, ba možno povedať, 
že je totožné so svetlom, ktoré jedného dňa prostredníctvom 
nebeských zásnub naveky zjednotí stvorenie s jeho tvorcom.

Nemalo by nás prekvapovať, ak toto nadmieru vznešené 
svetlo vyvoláva rôzne, ba povedal by som priam protichod-
né účinky, pretože tie závisia od rôznych dispozícií a stavov 
duše, v ktorej pôsobí tento druh svetla. Toto svetlo spočiat-
ku zasahuje dušu skľučujúcim spôsobom, lebo odkrýva jej 
škvrny, ktoré doposiaľ nevidela. Bez neho by to, čo vidí te-
raz, uvidela až po smrti.

Existuje množstvo ďalších dôvodov, pre ktoré sa duša 
cíti taká utrápená, no jedna vec trápi túto Božiu obľúben-
kyňu viac než všetky ostatné: len čo toto vznešené svetlo 
prenikne do duše, tá už nevidí Boha ako milujúceho Otca, 
ale ako najprísnejšieho sudcu. Ani na um jej však nezíde, 
aby z toho vinila Boha. Namiesto toho naplnená hrôzou 
obviňuje seba samu, jedinú príčinu tohto veľkého nešťastia. 

(List z marca 1918 adresovaný Margherite Trescovej  
– Korešpondencia, zv. III, s. 167)
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26. september

Duša horliaca za Boha sa vo vlastných očiach vôbec nepo-
važuje za horlivú. Domnieva sa, že ho ani trochu nemiluje, 
a nech sa ho, úbožiatko, snaží milovať akoukoľvek vrúcnou 
láskou, stále sa jej vidí, že Pán jej lásku neprijíma, ba že ju 
priam odmieta.

Z toho sa v jej srdci rodí skalopevné presvedčenie, že 
Boh ju naveky zavrhol a ona už nemôže dúfať v jeho ná-
vrat do jej srdca. Napriek tomuto presvedčeniu takáto duša 
nezúfa. Hlas, ktorý pozdvihuje k nebu, je ešte naliehavejší 
a vytrvalejší než doposiaľ. Neprestáva klopať na dvere bož-
ského hosťa, hoci je presvedčená, že jej nikdy neotvorí, že 
nebo k nej nikdy neskloní svoje žezlo.

Úbožiatko! Ako to len môže vydržať? A vlastne, kto tu 
koho drží? Treba si uvedomiť, že Boh, o ktorom si duša 
myslí, že je od nej vzdialený, v nej v skutočnosti prebýva 
a pôsobí, pričom jeho pôsobenie je intenzitou a účinnosťou 
úmerné jeho láske k stvoreniam.

Toľko stručné obnaženie terajšieho stavu tvojej duše. 
Neostáva ti iné, len sa podvoliť, požehnať ruku toho, ktorý 
ťa vedie po nezvyčajnej, no nanajvýš bezpečnej ceste, súdiac 
podľa úžitku, ktorý z nej plynie tvojej duši. Buď si istá, že 
aj keď sa ti celá obloha zdá čierna a zatiahnutá mrakmi, 
v tvojej duši žiari jasný deň. Ty tento pokoj nevidíš ani ho 
nemôžeš a nesmieš vidieť, pretože si to praje Boh a pretože 
je to tak pre tvoju dušu najlepšie. Napriek tomu – a o tom 
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ťa ubezpečujem v Pánovi a spolu s Pánom – tu je a ožaruje 
tvoju dušu neviditeľným svetlom.

(List z marca 1918 adresovaný Margherite Trescovej  
– Korešpondencia, zv. III, s. 167)

27. september

Len uvážte: koľkí dvorania stovky ráz prichádzajú pred krá-
ľa, no nie preto, aby s ním hovorili alebo ho počúvali, ale 
jednoducho preto, aby sa ukázali pred jeho tvárou a touto 
svojou vytrvalosťou mu dávali najavo, že sú jeho vernými 
služobníkmi. Tento spôsob zotrvávania v Božej prítomnosti 
len preto, aby nás uznal za svojich služobníkov, je najsvätej-
ší, najvynikajúcejší, najčistejší a najdokonalejší zo všetkých 
spôsobov modlitby. Boh sa s tebou pozhovára, poprechádza 
po cestičkách križujúcich jeho záhradu modlitby, a keby sa 
to aj nestalo, čo je prakticky nemožné, lebo srdce tohto než-
ného Otca by neznieslo pohľad na svoje stvorenie v stave 
ustavičného chvenia, hovorím ti, keby sa to aj tak nesta-
lo, uspokoj sa s tým, ako to je, lebo našou povinnosťou je 
nasledovať ho, považujúc za nesmiernu poctu a milosť, že 
nás strpí vo svojej blízkosti. Pri tomto spôsobe modlitby sa 
neznepokojuj tým, čo mu máš hovoriť, lebo takáto príleži-
tosť byť s ním nie je o nič menej užitočná než ostatné, ba 
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povedal by som, že je ešte omnoho prospešnejšia, akurát že 
je nám menej pochuti. Keď sa teda ocitneš v modlitbe pred 
Bohom a bude sa ti dať, uvažuj o jeho pravdách, rozprávaj 
sa s ním, a ak to nedokážeš, jednoducho sa vystav jeho po-
hľadu a nestaraj sa o nič iné. 

(List z 23. augusta 1918 adresovaný sestrám Campanilovým  
– Korešpondencia, zv. III, s. 979)

28. september

Ako mi len zviera srdce, keď ťa vidím ustavične zmietanú 
novými a novými zúrivými búrkami. O to viac sa v duchu 
radujem zo svojej vnútornej istoty, že zúrivé nápory vĺn na 
teba dopúšťa osobitná prozreteľnosť nebeského Otca, aby 
ťa pripodobnila svojmu milovanému Synovi, ktorý bol pre-
nasledovaný a mučený až na smrť, na smrť na kríži. Čím 
väčšie sú bolesti, tým väčšia je láska, ktorú ti zosiela Boh. 
Moja drahá, nech sa tvoje utrpenie stane skúšobným ka-
meňom Božej lásky k tebe. Božiu lásku spoznáš podľa ne-
klamného znamenia: podľa súženia, ktoré na teba posiela. 
Toto znamenie držíš vo svojich rukách, je na dosah tvojmu 
rozumu, preto sa raduj aj uprostred besniacej búrky. Ho-
vorím ti, raduj sa spoločne s ostatnými Božími deťmi, lebo 
božský Ženích ťa miluje úplne osobitnou láskou. Pokor sa 
pred Božím majestátom a uvedom si, koľkým iným dušiam 
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tohto sveta, lepším ako ty a hojnejšie obdareným rozumo-
vými schopnosťami, sa nedostáva takej výnimočnej lásky, 
akou zahŕňa Boh teba. 

(List z 19. septembra 1914 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
– Korešpondencia, zv. II, s. 174)

29. september

Nech si len satan vedie svoju vojnu, či už priamo svojimi 
zhubnými zvodmi, alebo nepriamo prostredníctvom sveta 
a našej porušenej prirodzenosti. Nech si len tento nešťastný 
odpadlík robí toľko lomozu, koľko sa mu zachce. Nech sa 
ti hoci aj vyhráža, že ťa zaživa prehltne – na ničom z toho 
ani trochu nezáleží, on totiž proti tvojej duši, ktorú si Ježiš 
mocne privinul k sebe a tajomným spôsobom ju podopie-
ra svojou vždy bedlivou milosťou, nič nezmôže. Raduj sa, 
milovaná Ježišova dcéra, lebo ti úprimne hovorím: nikdy 
predtým na tom nebola tvoja duša tak dobre ako teraz.

Nedaj si nahovoriť, že tvoje utrpenie bolo na teba uva-
lené ako náhrada za hriechy, ktorých si sa dopustila. Pravda 
je taká, že Pán ťa postihol utrpením preto, aby ozdobil tvoj 
diadém drahými kameňmi, ktoré mu ešte chýbajú. 

(List z 19. septembra 1914 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
– Korešpondencia, zv. II, s. 174)
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30. september

Nepochybuj o Božej pomoci, neopúšťaj sa pre mnohé trá-
penia, ktorými si neustále obklopená, lebo všetko zdarne 
dopadne, na Božiu slávu a spásu tvojej duše. Povedz mi, ako 
môžeš pochybovať o týchto uisteniach? Len uváž, keby sa ti 
nedostávalo Božej milosti, azda by si bola schopná preko-
nať všetky krízy a boje, ktorým bola vystavená tvoja duša? 
Neprestávaj sa preto spoliehať na Pána, lebo tá istá milosť 
v tebe dokončí dobré dielo: budeš spasená a nepriateľ sa 
bude zožierať od zlosti.

Nateraz sa naďalej modli, vzdávaj vďaky a znášaj svoje 
trápenia v zhode s Božími úmyslami a jeho vôľou. Nech ťa 
k tomu podnecuje pomyslenie na to, že odmena je blízko. 
Chápem, že tvoja skúška je tvrdá, že tvoj boj je pre tvoju 
dušu taký bolestný, že to ani nemožno vypovedať, ale tvoja 
víťazná odmena bude nesmierna, tvoja útecha nevýslovná, 
tvoja sláva nesmrteľná, tvoja odmena večná. 

(List z 20. apríla 1915 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
– Korešpondencia, zv. II, s. 403)
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1. október

Moja najdrahšia dcéra, vidím, že v tvojej duši sú prítomné 
všetky ročné obdobia, že zavše cítiš zimu jalovosti, roztrži-
tosti, ťarbavosti a nudy. Inokedy cítiš, ako tvoju dušu zvla-
žuje májová rosa a obveseľujú ju vône svätých kvietkov, a zas 
inokedy ju naplnia letné farby, ktorými hrá túžba páčiť sa 
Bohu. Zostáva už len jeseň, kde v tvojom prípade nevidíš 
veľa ovocia, no neznepokojuj sa preto, lebo často sa stáva, že 
v čase mlátenia obilia a lisovania hrozna sa zistí, že úroda je 
väčšia, než sa ukazovalo pri žatve a vinobraní.

Viem, dcéra moja, že by si chcela, aby sa striedala len jar 
a leto, ale, dcérenka, ver mi, je potrebný celý kolobeh týchto 
období tak v prírode, ako aj v duši. Pokiaľ ide o krásu, mož-
no povedať, že v nebi bude ustavičná jar. Pokiaľ ide o pote-
šenie z plodov nášho snaženia, bude tam vládnuť ustavičná 
jeseň; pokiaľ ide o vrúcnosť lásky, bude nás tam ustavične 
hriať letné slnko. Zimy tam nebude, ale tu na zemi je zima 
potrebná na cvičenie sa v sebazapieraní a v množstve ma-
lých, no krásnych čností, ktoré sa nadobúdajú v jalovom 
čase duchovnej neplodnosti. 

(List z 18. mája 1918 adresovaný Marii Garganiovej  
– Korešpondencia, zv. III, s. 315)
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2. október

Kráčaj, moja dobrá dcéra, stále tým istý tempom a nezne-
pokojuj sa, ak sa ti vidí, že napreduješ príliš pomaly. Ak 
budeš mať v srdci dobrú a rozhodnú túžbu, nie je možné, 
aby si nekráčala tak, ako máš. Nie, moja najmilovanejšia 
dcéra, pri nácviku čností nie je potrebné, aby si ustavične 
venovala pozornosť všetkým naraz. To by vskutku zmiatlo 
a nadmieru zahltilo tvoje myšlienky a city.

Na záver dodám už len toľko, že môžeš a máš ostať po-
kojná, lebo Pán je s tebou a pôsobí v tebe. Neboj sa zostať 
v loďke, do ktorej som ťa posadil. Vrhni sa do náručia bož-
skej dobroty nášho nebeského Otca a neboj sa, lebo tvoj 
strach by bol väčšmi na smiech než strach, ktorý by pociťo-
valo dieťa, spočívajúce v lone svojej matky. 

(List z 18. mája 1918 adresovaný Marii Garganiovej  
– Korešpondencia, zv. III, s. 315)

3. október

Nech je Ježiš ustavične tvoje všetko a náš otec, svätý Franti-
šek, nech ťa odmení za dobro, ktoré sa usiluješ robiť dušiam 
našej krajiny, zverujúc ich Pánovi, aby bojovali pod jeho 
svätou zástavou. Nechám na teba, aby si si predstavila, koľ-
ké potešenie a útechu pocítilo moje srdce, keď sa dozvedelo 
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o náboženskej obrode, ktorá nastala vďaka tretiemu fran-
tiškánskeho rádu. 

Plakal som od dojatia a útechy a viackrát som v noč-
nom tichu a ústraní svojej cely pozdvihol ruky k nebu, aby 
som vás všetky požehnal a odovzdal Ježišovi a nášmu spo-
ločnému otcovi svätému Františkovi, aby na vás pohliadli 
ako na svoje vyvolené potomstvo a vaším prostredníctvom 
priviedli späť to množstvo duší, ktoré, úbohé, zišli z cesty 
spravodlivosti a svätosti, stratili a udusili svoju vieru, takže 
teraz blúdia ako meteory roztrúsené po oblohe a hľadajú 
stratenú cestu. Nech aj týmto dušiam zažiari Ježiškova bet-
lehemská hviezda a privedie ich k nemu, jedinému pravému 
pastierovi a otcovi všetkých ľudí.

Neustávaj v šírení tretieho rádu a v dopomáhaní všetkým 
blížnym k pravému životu pomocou tohto prostriedku. Daj 
spoznať všetkým ľuďom svätého Františka a jeho pravého 
ducha. V nebi na teba čaká veľká odmena, ale pamätaj aj na 
to, aká veľká je zodpovednosť, ktorú preberáš pred Bohom 
a svojím svedomím. Pamätaj na to, čo ťa čaká, ak nebudeš 
spolupracovať s priaznivým vetrom milosti, ktorý mocne 
vanie v tebe i v celej našej krajine.

Buď preto vždy verná Bohu, dodržuj sľuby, ktoré si mu 
dala, a nedbaj na úškrny hlupákov. Vedz, že svätí sa vždy 
vysmievali svetu a svetákom, pohŕdali celým svetom a jeho 
múdrosťou. 

(List z 31. decembra 1921 adresovaný Violante Masoneovej  
– Korešpondencia, zv. III, s. 1079)
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4. október

Moja najdrahšia dcéra, nech je Ježiš v každej chvíli tvoje 
všetko, nech sa na teba ustavične pozerá dobrotivým okom, 
vždy a vo všetkom ti pomáha svojou bdelou milosťou, 
nech ti je vždy a vo všetkom ochrancom, oporou a vodcom 
a nech ťa učiní svätou.

Týmito úprimnými želaniami, ktoré neprestajne vyslo-
vujem pred Ježišovou tvárou, ti chcem odpovedať na tvoje 
žičenia, ktoré si mi poslala prostredníctvom slečny Serritel-
liovej. Som rád, že ťa ustavične nachádzam naplnenú dobrou 
vôľou a veľmi za to ďakujem Bohu. Snaž sa čoraz usilovnejšie 
obchodovať s talentami, ktoré ti zveril Boh. 

Usilovne pracuj na spáse našich blížnych a privádzaj ich 
k úplnému poznaniu ducha, ktorý hýbal naším otcom, svä-
tým Františkom, ducha, ktorý je bezo zvyšku duchom sa-
mého Ježiša Krista. Naša spoločnosť potrebuje obnovu a ja 
nepoznám účinnejší prostriedok na dosiahnutie tohto cieľa 
ako to, aby sa všetci stali terciármi svätého Františka a žili 
podľa jeho ducha. Z tohto hľadiska a pod touto podmien-
kou ťa zahŕňam do počtu svojich drahých detí.

Zverujúc seba samého i všetkých svojich drahých do 
tvojich modlitieb ti s otcovskou láskou úprimne žehnám.

Tvoj najoddanejší v Ježišovi Kristovi p. Pio z Pietrelciny 

(List z 25. januára 1914 adresovaný Elene Bandiniovej  
– Korešpondencia, zv. III, s. 1050)
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5. október

Pevne sa pridŕžaj svojich predsavzatí, zostaň v loďke, do 
ktorej ťa posadil náš Pán, a aj keď príde búrka, nezahynieš. 
Vidíš, že Ježiš spí, nuž ho len nechaj odpočívať. Nevieš azda, 
že aj keď spí, jeho srdce nad tebou ustavične bdie? Nechaj 
ho spať, on sa v pravý čas prebudí, aby ti prinavrátil po-
koj. Písmo hovorí, že keď svätý Peter uvidel prudkú búrku, 
naľakal sa a vydeseným hlasom zvolal: „Pane, zachráň ma!“ 
A náš Pán ho chytil za ruku, a povedal mu: „Maloverný, pre-
čo si pochyboval?“ (Mt 14, 31) Všimni si, dcéra moja, tohto 
svätého apoštola: kráča suchou nohou po vode, vlny a vie-
tor ho nedokážu potopiť, ale strach z vetra a vĺn mu berie 
odvahu a podlamuje mu nohy. Strach zo zla je teda horší 
ako samotné zlo.

Maloverná dcéra, čoho sa bojíš? Azda nad tebou neb-
die jeho oko? Kráčaš po mori, čelíš náporom vetra a vĺn... 
Nestačí ti, že si pri Ježišovi? Čoho sa teda báť? Keď sa ti aj 
stane, že ťa prekvapí strach, nepoddávaj sa mu, ale nahlas 
volaj: „Pane, zachráň ma!“ On k tebe hneď natiahne ruku. 
Ty sa jej len pevne chyť a s ľahkým srdcom kráčaj po hladine 
mora uprostred búrok života. 

(List z 27. decembra 1917 adresovaný neznámej osobe  
– Korešpondencia, zv. III, s. 927)
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6. október

Moja najdrahšia dcéra, ži v pokoji, odstráň zo svojej pred-
stavivosti všetko, čo ťa môže rušiť, a často hovor nášmu Pá-
novi: Bože, ty si môj Otec a ja ti budem vždy dôverovať, 
pomôžeš mi a budeš mojím útočiskom, a ja sa nebudem 
ničoho báť, lebo nielenže ty si s Ježišom, ale aj v Ježišovi 
a on je v tebe. Čoho sa môže báť dieťa, ktoré spočíva v ná-
ručí takéhoto otca? Moja najmilovanejšia Erminia, aj ty si 
podobná deťom, ktoré len málokedy myslia na svoju bu-
dúcnosť, lebo vedia, že je tu niekto, kto sa o nich vždy po-
stará, a cítia sa dostatočne silné, lebo ustavične zotrvávajú 
v otcovej blízkosti. Moja najdrahšia dcéra, konaj tak aj ty 
a budeš sa ustavične tešiť hlbokému pokoju. 

(List z 23. apríla 1918 adresovaný Erminii Garganiovej  
– Korešpondencia, zv. III, s. 724)

7. október

Duša, ktorá nemiluje Boha, sa oňho vôbec nestará, nepo-
ciťuje ani štipku strachu z nelásky voči nemu a nedáva si 
nikdy námahu, aby o ňom, naplnená úprimnou túžbou 
milovať ho, premýšľala. A aj keď sa jej z času na čas v mysli 
vynorí pomyslenie na Boha, okamžite alebo takmer okam-
žite ju začne zaháňať.



•  322  •

Preto ti znovu opakujem: raduj sa, lebo keď sa bojíš, že 
nemiluješ Boha a trápia ťa obavy, že ho urážaš, v skutočnos-
ti ho miluješ a ani trocha ho neurážaš. Ach, keby na pote-
chu neba všetky duše pociťovali strach, aký cítiš ty, zaraz by 
zmizli z povrchu zeme všetky urážky voči Pánovi. Nevideli 
by sme už toľko duší bez lásky k Bohu. Vieš si predstaviť, 
aké by to bolo, keby to pociťovali všetky duše? Stratili by 
sme pojem o dušiach bez lásky k Bohu, stratili by sme do-
konca aj pojem o hriechu sídliacom v ľudskej bytosti, takže 
jediné stvorenia, v ktorých by sme na toto všetko naďalej 
rozumovo nazerali, by boli padlí anjelskí duchovia, nešťast-
níci, ktorí sa sami zbavili vlastnej dôstojnosti. 

(List zo 4. marca 1915 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
– Korešpondencia, zv. II, s. 368)

8. október

To, či duša bude, alebo nebude vystavená skúške, nezávisí 
od nej a ona sama to nedokáže priamo ovplyvniť. Závisí to 
výlučne od Božej vôle. Odporúčam ti zostať pokojná a ne-
starať sa o to, čo príde. Všetko sa vyrieši na Božiu slávu a na 
posvätenie tvojej duše.

Taktiež si ustavične zachovávaj pokoru pred nekoneč-
nou dobrotou nášho Pána, čoraz väčšmi mu otváraj svoje 
srdce a neprestajne ďakuj dobrému Bohu za dobrodenia, 
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ktoré ti ustavične udeľuje, lebo tí, ktorí nie sú vďační za 
prijaté milosti, nie sú hodní prijímať nové.

Napokon ťa vyzývam, nechaj v sebe nerušene, slobod-
ne pôsobiť Božiu milosť a vždy ju používaj na Božiu slávu, 
svoju vlastnú spásu a spásu všetkých duší, nikdy nezabúdaj 
na to, že nebeské dobrodenia sa neudeľujú len pre vlastné 
posvätenie, ale aj pre posväcovanie ostatných. 

(List z 23. februára 1915 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
– Korešpondencia, zv. II, s. 340)

9. október

Radujme sa, pretože príde deň, keď budeme prespevovať 
jasavé chválospevy nášmu najľúbeznejšemu milovníkovi, 
najsladšiemu odpočinku všetkých sŕdc, zamilovaných do 
jeho krásy. Opakujem, radujme sa, lebo pevne verím, že na-
díde deň, že keď už naše srdcia nebudú sužované pálčivými 
výčitkami svedomia, že nemilujú svojho drahého Pána tak, 
ako si to zaslúži.

Nateraz sa starostlivo pripravujme na tento veľký deň 
a ak milujeme Ježiša, raz a navždy zo seba strasme všetko, 
čo páchne svetom, dôkladne uvažujúc o pravde, ktorú nám 
vyjavil svätý Pavol: „Utrpenia tohoto času nie sú hodny porov-
návania s budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť.“ (Rim 8, 
18) Myslime na to, že nášmu nebeskému Ženíchovi nestačí, 
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že nám za našu lásku pripravil bohatú odmenu v nastávajú-
com živote, a preto chce, aby sme okúsili niečo z nej už tu 
na zemi. Kiež nám Pán dá pochopiť, akým šťastím pre dušu 
je, keď sa s dôverou vrhne do jeho náručia a uzavrie s ním 
večnú manželskú zmluvu, spečatenú týmito slovami: „Di-
lectus meus mihi, et ego illi“: Môj milý je môj a ja som jeho, 
nech myslí na mňa a ja budem myslieť naňho.

(List zo 7. septembra 1915 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
– Korešpondencia, zv. II, s. 482)

10. október

Prečo sa nedokážete dokonale podriadiť Božej vôli? Prečo 
sa nazdávate, že ste bez pastiera, len preto, že je vzdialený 
telom, hoci duchom vám je celkom blízko? Ach, moje naj-
drahšie dcéry, nastal čas zanechať svoje duchovné detstvo 
a vymrštiť svoju dušu do vyšších sfér, kde budete môcť dý-
chať čistejší vzduch.

Pokiaľ ide o mňa, zotrvávam stále v tom istom stave, pri 
ktorom nepozorujem vo svojej duši žiadne smerovanie ku 
skutočnej, pravej kresťanskej nábožnosti. Keby ma netrýz-
nil tento požehnaný osteň, keby mi moje úsilie a vaše slo-
vá uistenia nepomohli odstrániť ho zo svojej duše, prežíval 
by som vskutku závideniahodný pokoj. Ochotne sa však 
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podriaďujem Božej vôli, lebo viem, že moje utrpenie nie 
je márne.

Zo srdca dobrorečím Bohu, ktorý mi tu dal spoznať 
mnohé naozaj príkladné duše, ktorým zvestujem, že ich 
duše sú Božou vinicou, ktorej cisternou je viera, vežou ná-
dej, lisom svätá láska a plotom Boží zákon, ktorý ich odde-
ľuje od synov tohto sveta. 

(List z 1. mája 1918 adresovaný sestrám Ventrellovým  
– Korešpondencia, zv. III, s. 585)

11. október

Najdrahšie dcéry, počujte moje slová: vašou vinicou je vaša 
dobrá vôľa; cisternou sú sväté vnuknutia k úsiliu o dokona-
losť, ktorým dáva Boh pršať z neba; vežou je svätá cudnosť, 
ktorá, ako sa hovorí o tej Dávidovej, musí byť zo slonoviny; 
lisom je poslušnosť, prostredníctvom ktorej získavate veľké 
zásluhy za skutky, vyžmýkané z vašej snahy; plotom sú vaše 
záväzky a túžby.

Dcéry moje, nech Boh zachová túto vinicu, ktorú vy-
sadila jeho ruka. Nech dá, aby jej cisterny čoraz väčšmi 
oplývali blahodarnými vodami jeho milosti. Nech jej veži 
poskytuje ustavičnú ochranu. Nech Boh vždy stlačí jej lis 
natoľko, koľko je nutné na získanie dobrého vína, a nech 
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ustavične drží krásny plot, ktorým obklopil svoju vinicu, 
bezpečne uzavretý a zamknutý. Nech urobí z anjelov jej ne-
smrteľných vinohradníkov. 

(List z 1. mája 1918 adresovaný sestrám Ventrellovým  
– Korešpondencia, zv. III, s. 585)

12. október

Sestra moja, som zdesený zo škôd, ktoré spôsobuje dušiam 
zanedbávanie čítania svätých kníh.

Takto sa vyjadrujú svätí otcovia, nabádajúc duše k du-
chovnému čítaniu. Svätý Bernard rozoznáva štyri stupne, 
čiže prostriedky, ktorými sa vystupuje k Bohu a k dokona-
losti: čítanie, rozjímanie, modlitba a kontemplácia. Aby do-
kázal, čo hovorí, uvádza slová božského Učiteľa: „Hľadajte 
a nájdete! Klopte a otvoria vám!“ (Mt 7, 7) Aplikuje ich na 
uvedené štyri prostriedky alebo stupne dokonalosti a hovo-
rí, že prostredníctvom čítania Svätého písma a iných posvät-
ných, nábožných kníh človek hľadá Boha. V rozjímaní ho 
nachádza, modlitbou klope na jeho srdce a v kontemplácii 
sa ocitá pred javiskom božských krás, ktoré sa otvára pred 
zrakom našej mysle vďaka čítaniu, rozjímaniu a modlitbe.

Ako hovorí tento svätec na inom mieste, čítanie je akoby 
duchovným pokrmom vloženým do úst duše, ktorá ho svo-
jím rozjímavým uvažovaním starostlivo prežúva a modlit-
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bou vychutnáva, pričom kontemplácia je samotná sladkosť 
tohto duchovného pokrmu, ktorý občerstvuje a potešuje 
všetky mohutnosti duše. Čítaním človek skúma povrch, 
rozjímaním preniká do podstaty, v modlitbe si kladie otáz-
ky a vydáva sa na cestu hľadania, skrze kontempláciu sa ra-
duje z toho, že sa zmocnil pravdy. 

(List z 28. júla 1914 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
– Korešpondencia, zv. II, s. 138)

13. október

Svätý Hieronym prechovával neuveriteľnú úctu k čítaniu 
svätých kníh. Salvine odporúčal, aby mala vždy poruke 
nábožné knihy, lebo sú pevným štítom, ktorý od človeka 
odráža všetky zlé myšlienky, dorážajúce naňho v mladom 
veku. To isté vštepoval aj svätému Pavlínovi: „Vždy maj vo 
svojich rukách nejakú svätú knihu, lebo sýti tvojho ducha 
skrze nábožné čítanie.“ Vdove Furii napísal, že má často 
čítať posvätné písma a knihy učiteľov, ktorí predkladajú 
svätú a zdravú náuku, aby sa nemusela namáhať lovením 
zlatých zrniek svätej, blahodarnej náuky z bahna lživých 
spisov.

Demetriade píše: „Ak túžiš po tom, aby ťa milovala, 
chránila a celej sa ťa zmocnila Božia múdrosť, zamiluj si 
čítanie posvätných písiem.“ Tento svätý učiteľ hneď nato 
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dodáva: „Doteraz si sa najrozličnejším spôsobom skrášľova-
la: na hrudi si nosila šperky, na krku náhrdelníky a v ušiach 
drahokamy. Odteraz nech je tvojím klenotom a šperkom 
duchovné čítanie, ktoré ozdobí tvoju dušu svätými myšlien-
kami a nábožnými citmi.“

(List z 28. júla 1914 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
– Korešpondencia, zv. II, s. 138)

14. október

Ukážem vám, akú veľkú moc má duchovné čítanie – dokáže 
u každého, dokonca aj u toho najväčšieho svetáka spôsobiť, 
že od základu zmení svoj život a vydá sa na cestu k doko-
nalosti. Ak sa o tom chceš presvedčiť, stačí ti zamyslieť sa 
nad obrátením svätého Augustína. Kto získal tohto veľkého 
muža pre Boha? Posledným dobyvateľom nebola ani jeho 
matka so svojimi slzami, ani veľký svätý Ambróz so svojou 
božskou výrečnosťou, ale čítanie knihy. 

Kto číta knihu jeho vyznaní, nedokáže sa ubrániť slzám. 
Aký neľútostný boj, aký tvrdý zápas protikladov podstupo-
val vo svojom úbohom srdci vinou nesmiernej nechuti, kto-
rú v sebe pociťoval, keď sa pokúšal zanechať necudné roz-
koše zmyslov. Hovorí o sebe, že bol nútený stonať, spútaný 
svojou vôľou akoby tvrdou reťazou, lebo pekelný nepriateľ 
ju väznil v okovách neúprosného zákona hriechu. Hovorí, 
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že keď sa lúčil so svojimi mrzkými zvykmi, prežíval skutoč-
nú agóniu. […]

Tu však zrazu, kým naň ešte dorážali jeho nepoddaj-
né náklonnosti, začul hlas, ktorý mu povedal: vezmi a čí-
taj. Bez váhania ho poslúchol a vo chvíli, keď sa začítal do 
jedného z listov svätého Pavla, z jeho mysle naraz celkom 
zmizla hustá hmla a obmäkčila sa všetka tvrdosť jeho srdca, 
takže v jeho duši zavládol žiarivý jas a nerušená tíš. V tej 
chvíli sa nadobro rozišiel so svetom, diablom a telom, celou 
dušou sa oddal službe Bohu, a napokon sa stal veľkým svät-
com, ktorého si dnes uctievame na oltároch. […]

Nuž teda, ak má čítanie svätých kníh toľko sily, že do-
káže priviesť svetských ľudí na duchovnú cestu, prečo by 
v sebe nemalo mať moc privádzať duchovných ľudí k čoraz 
väčšej dokonalosti? 

(List z 28. júla 1914 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
– Korešpondencia, zv. II, s. 138)

15. október

Hovoríte mi, že ctihodná sestra Terézia od dieťaťa Ježiša 
zvykla vravieť: „Nevolím si smrť ani život; nech Ježiš urobí 
so mnou, čo chce.“ Veľmi jasne vidím, že toto je portrét 
všetkých duší zbavených seba a naplnených Bohom. Aká 
vzdialená je len moja duša od takéhoto zrieknutia sa seba sa-
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mej! Nedokážem držať na uzde vášne svojho srdca, napriek 
tomu sa usilujem, otče môj, pripodobňovať slovám ctihod-
nej sestry Terézie, ktoré si má osvojiť každá duša zapálená 
Božou láskou.

Musím sa však priznať, že pokiaľ ide o uväznenie mojej 
duše v smrteľnom tele, ani trochu sa mi nedarí zbaviť sa 
seba samého. Je to znamenie skutočnosti, že vo mne ne-
prebýva láska k Bohu, lebo duch, ktorý ma oživuje, je len 
jeden, takže jeden by mal byť aj jeho účinok, no ja v sebe 
pociťujem boj protikladných síl. 

To znamená, že keby vo mne pôsobila tá istá sila ako 
v sestre Terézii, aj ja by som bol živým dôkazom pravdi-
vosti jej výroku. A teraz mi povedzte: nemám azda dôvod 
pochybovať o tom, či je to skutočne tak? Beda mi! Kto ma 
vyslobodí z krutých múk, ktoré sužujú moje srdce? 

(List zo 17. októbra 1915 adresovaný P. Agostinovi da San Marco in Lamis 
– Korešpondencia, zv. I, s. 674)

16. október

Všetky muky tejto zeme sa zhromaždili do jedného chumá-
ča a ja ho prijímam, ó, môj Bože, túžim po ňom ako po 
svojom dedičnom podiele. Nikdy sa však nezmierim s pred-
stavou, že by som mal byť odlúčený od teba pre nedostatok 
lásky. Pre svoje zľutovanie, prosím, nikdy nedopusť, aby táto 
úbohá duša zblúdila z cesty. Nikdy nedovoľ, aby moja nádej 



•  331  •

vyšla nazmar. Nedaj, aby som sa od teba odlúčil, a ak som 
teraz od teba oddelený bez toho, aby som si to uvedomoval, 
zaraz ma, prosím, vytrhni ma z tohto stavu. Ó, môj Bože, 
buď útechou môjmu rozumu, aby som dobre poznal seba 
samého a veľkú lásku, ktorú si mi prejavil, a aby som sa raz 
mohol naveky tešiť zo zvrchovanej krásy tvojej božskej tváre.

Drahý Ježišu, nikdy, prosím, nedovoľ, aby som stratil 
svoj drahocenný poklad, ktorým si pre mňa ty sám. Pán 
môj a Boh môj, vo svojej duši pociťujem nadmieru živú, 
nevýslovnú sladkosť, ktorá prší z tvojich očí, ktorým sa za-
páčilo pohliadnuť na moju úbohosť. 

Ako len zmierniť muky môjho srdca, smútok z toho, aký 
som od teba vzdialený? Moja duša si veľmi dobre pamätá, 
aký strašný boj musela podstúpiť, keď si, môj najmilší, pre-
do mnou skryl svoju tvár. Ó, môj najdrahší milovník, aký 
živý a hrozný obraz tohto zápasu mi zostal vtlačený v duši! 

(List zo 17. októbra 1915 adresovaný P. Agostinovi da San Marco in Lamis 
– Korešpondencia, zv. I, s. 674)

17. október

Kto by dokázal uhasiť tento oheň, ktorý mi horí v hrudi, 
tieto žeravé plamene, ktoré planú len pre teba? Ó, Pane, 
nenachádzaj, prosím, záľubu v tom, že budeš predo mnou 
skrývať svoju tvár. Ty predsa dobre vieš, aký zmätok a nepo-
koj sa pritom zmocňujú všetkých mohutností mojej duše! 
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Vidíš predsa, že moja úbohá duša nedokáže zniesť kruté 
muky, ktoré jej spôsobuje odlúčenie od teba, lebo si spôso-
bil, že sa bezhlavo zamilovala do teba – nekonečnej krásy. 

Ty predsa dobre vieš, ako dychtivo ťa hľadá. Moja túžba 
nie je o nič menšia než tá, ktorú zakusovala tvoja snúbenica 
z Veľpiesne. Aj moja duša, tak ako tvoja svätá snúbenica, 
blúdi celá bez seba ulicami a námestiami, prosiac a zaprisa-
hávajúc jeruzalemské dcéry, aby jej povedali, kde je jej milo-
vaný: „Zaprisahám vás, dcéry jeruzalemské, ak by ste našli môj-
ho milého, povedzte mu, že som ochorela od lásky!“ (Pies 5, 8)

(List zo 17. októbra 1915 adresovaný P. Agostinovi da San Marco in Lamis 
– Korešpondencia, zv. I, s. 674)

18. október

Ako dobre len rozumie moja duša, nachádzajúca sa v tomto 
rozpoložení, tomu, čo je napísané v žalmoch: „Deficit spiri-
tus meus.“34 

„Deficit in salutare tuum anima mea.“35

Pane, len ty vidíš, akú bolesť prežíva duša, ktorá ťa hľa-
dá, a predsa, ó, môj Ježišu, toto utrpenie by ju pre tvoju 

34 Uvažujem a klesám na duchu.
35 Duša mi omdlieva túžbou za tvojou spásou.
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lásku voviedlo do pokoja, keby si len uvedomovala, že ani 
v tomto stave ju neopúšťaš, ó, zdroj večného šťastia! 

Ty rozumieš aj tomu, akým krutým martýriom je pre 
moju dušu, keď vidím hrozné urážky, ktorými ťa v týchto 
smutných časoch zasypávajú dokonca už aj deti. Keď vidím 
horký nevďak, ktorým sa ti odplácajú ľudia za dôkazy tvojej 
lásky, ktoré im ustavične poskytuješ, a keď som svedkom 
celkom malých alebo vôbec žiadnych starostí, ktoré si títo 
skutoční slepci robia preto, lebo ťa z vlastnej viny stratili. 

Bože môj, Bože môj! Treba povedať, že títo ľudia ti už 
nedôverujú, lebo ti veľmi grobiansky odmietajú preukazo-
vať lásku, akú si zasluhuješ. Ach, môj Bože, kedy príde oka-
mih, keď bude v tejto duši obnovené tvoje kráľovstvo lásky? 
Kedy ukončíš toto moje trápenie? 

(List zo 17. októbra 1915 adresovaný P. Agostinovi da San Marco in Lamis 
– Korešpondencia, zv. I, s. 674)

19. október

Ó, sväté duše, ktoré, oslobodené od všetkej lopoty, sa už 
tešíte v nebi, strhnuté prívalom dokonalej blaženosti. Ó, 
ako vám len závidím vaše šťastie! Ach, pre Božie zmilovanie, 
keďže ste tak blízko pri prameni života a vidíte ma umierať 
smädom v tomto biednom svete, buďte ku mne milosrdné 
a doprajte mi trochu tejto živej vody.



•  334  •

Ach, šťastné duše, priznávam, príliš ľahkovážne som vy-
užil svoj podiel, príliš nedbalo som si strážil svoj drahocen-
ný klenot, ale nech je vo všetkom oslávený Boh, lebo viem, 
že tento hriech ešte možno odčiniť. 

Ó, blažené duše, buďte mi, prosím, vždy na pomoci, 
a ja, pretože som nedokázal nájsť to, čo potrebuje moja 
duša, v pokojnom nočnom odpočinku vstanem tak ako 
snúbenica z Veľpiesne a začnem hľadať toho, ktorého moja 
duša miluje: „Surgam et quaeram quem diligit anima mea.“36 
Budem ho hľadať neprestajne, budem ho hľadať vo všet-
kých veciach a nezastavím sa, kým ho nenájdem stojaceho 
na prahu jeho kráľovstva... 

(List zo 17. októbra 1915 adresovaný P. Agostinovi da San Marco in Lamis 
– Korešpondencia, zv. I, s. 674)

20. október

Ó, Bože! Ó, Bože! Kadiaľ len poletujú moje myšlienky? Čo 
len bude s tými tvojimi nešťastnými deťmi a mojimi bratmi, 
ktorí si hádam už aj zasluhujú byť zasiahnutí tvojimi bleska-
mi? Ty vieš, ó, môj milý Vykupiteľ, koľkokrát mi pri pomys-

36 Vstanem a budem hľadať toho, ktorého z tej duše milujem. (porov. 
Pies 3, 2)
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lení na tvoju božskú tvár, rozhorčenú pri pohľade na týchto 
mojich nešťastných bratov, stuhla krv v žilách ešte väčšmi 
než pri myšlienke na večné muky a všetky pekelné tresty. 

Vždy som ťa s túžbou prosil, tak isto ako ťa prosím aj te-
raz, aby si pre svoje zľutovanie odvrátil svoj blesky metajúci 
pohľad od týchto mojich nešťastných bratov... Ó, môj milý 
Pane, ty si povedal, že „láska je mocná ako smrť a vášeň lásky 
tvrdá ako podsvetie“ (Pies 8, 6), preto ťa prosím, zhliadni 
svojím nevýslovne vľúdnym okom na týchto mojich mŕt-
vych bratov a pripútaj ich k sebe mocným objatím lásky. 

Ó, Pane, viem, že všetci títo mŕtvi povstanú k novému 
životu. Ó, Ježišu, Lazár ťa neprosil o to, aby si ho vzkrie-
sil, urobili to zaňho modlitby hriešnej ženy. Ó, môj božský 
Pane, pozri sa na mňa, ďalšiu hriešnu dušu, takú ničomnú, 
že jej niet vo svete podobnej, ako ťa prosí za toľko mŕtvych 
duší, ktoré sa ani trochu neunúvajú prosiť ťa o vzkriesenie. 

(List zo 17. októbra 1915 adresovaný P. Agostinovi da San Marco in Lamis 
– Korešpondencia, zv. I, s. 674)

21. október

Môj zvyčajný spôsob modlitby je takýto – hneď ako sa 
začnem modliť, pocítim takú hlbokú sústredenosť, pokoj 
a vnútorné ticho, že ich nemožno vyjadriť slovami. Všetky 
moje zmysly utíchnu, okrem sluchu, ktorý niekedy zostáva 



•  336  •

bdieť, no zvyčajne ma nevyrušuje. Môžem povedať, že aj vo 
chvíľach, keď je okolo mňa veľký hluk, ma môj sluch ani 
v najmenšom neobťažuje. 

Z tohto poľahky pochopíte, že v týchto chvíľach len má-
lokedy dokážem viesť rozhovor so svojím intelektom.

Často sa mi stáva, že vo chvíľach, keď sa mi z mysle vy-
tratí ustavičné uvažovanie o Bohu, ktoré je v nej zvyčajne 
prítomné, zrazu pocítim dotyk nášho Pána, ktorý je taký 
prenikavý a ľúbezný, že rozochveje najhlbšie vnútro mojej 
duše, čo vo väčšine prípadov spôsobuje, že som nútený ro-
niť slzy bolesti nad svojou neverou aj slzy nehy, že mám 
takého dobrého a starostlivého Otca, ktorý ma ustavične 
volá späť do svojej prítomnosti. 

(List z 1. novembra 1913 adresovaný P. Benedettovi da San Marco in 
Lamis – Korešpondencia, zv. I, s. 420)

22. október

Inokedy sa, naopak, ocitnem v stave hroznej duchovnej vy-
prázdnenosti, cítim, že moje telo je gniavené mnohými sla-
bosťami, cítim, že sa nedokážem sústrediť a modliť, nech by 
som po tom čo ako veľmi túžil. 

Tento stav sa čoraz väčšmi stupňuje, takže považujem za 
veľký Pánov zázrak, že pri tom nezomriem. Keď sa potom 
nebeskému Ženíchovi duší zapáči ukončiť toto moje martý-
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rium, zaraz mi zošle do duše takú vrúcnu nábožnosť, ktorej 
nemožno nijakým spôsobom odolať. Zrazu sa cítim ako vy-
menený, obohatený o nadprirodzené milosti a taký naplnený 
silou, že dokážem vzdorovať celému satanovmu kráľovstvu.

O modlitbe, ktorá sa vo mne rodí v týchto chvíľach, mô-
žem povedať toľko, že moja duša sa pri nej akoby rozplýva 
v Bohu a načerpá viac osohu, než by bola schopná získať 
v priebehu mnohých rokov naplnených tým najväčším úsi-
lím, akého je len schopná. 

(List z 1. novembra 1913 adresovaný P. Benedettovi da San Marco in 
Lamis – Korešpondencia, zv. I, s. 420)

23. október

Inokedy sa často cítim premožený mohutným náporom, 
zdá sa mi, akoby som sa rozplýval v Bohu a takpovediac 
zomieral od lásky. Nič z toho však nepramení z uvažovania, 
ale z vnútorného plameňa, z takej nadmiery lásky, že keby 
mi Boh neprišiel na pomoc, tento oheň by ma zakrátko cel-
kom pohltil.

V minulosti sa mi z času na čas podarilo vlastnými si-
lami utíšiť tieto vzplanutia lásky, ale teraz sa im nedoká-
žem nijako ubrániť. Jediné, čo o tom dokážem bez strachu 
z omylu povedať, je, že ja sám k tomu nijako neprispievam 
svojím úsilím. V týchto chvíľach cítim, ako moja duša pla-
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nie vrúcnou túžbou opustiť telo, no vidiac, že jej túžbam sa 
nedostáva naplnenia, pociťuje veľmi trpkú a zároveň lahod-
nú bolesť, ktorej nechce vidieť konca.

Mojej duši sa zdá, že všetci ostatní nachádzajú útechu 
a úľavu vo svojom vlastnom zle, a len ona jediná je zmieta-
ná bolesťou. Meč martýria, ktorý tne priamo do jej srdca, 
natoľko presahuje jej slabú prirodzenosť, že by ho vôbec 
nedokázala znášať, keby sám milosrdný Pán neprichádzal 
zmierňovať jej bolesť prostredníctvom vytržení, vďaka kto-
rým sa úbohý motýlik mojej duše upokojí a utíši, jednak 
preto, lebo Pán jej dá okúsiť niečo z toho, po čom ona túži, 
ako aj vďaka iným veciam, ktoré jej odhalí. 

(List z 1. novembra 1913 adresovaný P. Benedettovi da San Marco in 
Lamis – Korešpondencia, zv. I, s. 420)

24. október

Zmocňujú sa ma aj vrúcne túžby dokonale slúžiť Bohu. 
V takýchto chvíľach niet utrpenia, ktoré by moja duša ne-
znášala s radosťou. Aj tieto veci sa mi stávajú bez toho, aby 
som o nich premýšľal, prichádzajú ako blesk z jasného neba. 
Moja duša nedokáže pochopiť, skadiaľ sa berie nesmierna 
odvaha, ktorú zrazu pociťuje. 

Tieto túžby vnútorne spaľujú moju dušu, pretože ožiare-
ná oslnivým svetlom, ktorým ju zalieva Boh, chápe, že sama 
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od seba mu nijakým činom nedokáže slúžiť tak, ako by si 
to priala. Tieto výnimočné okamihy sa končia tým, že Boh 
úplne zaplaví moju dušu svojimi potešeniami. 

(List z 1. novembra 1913 adresovaný P. Benedettovi da San Marco in 
Lamis – Korešpondencia, zv. I, s. 420)

25. október

Zvyčajne je pre mňa veľmi ťažké stretávať sa s ľuďmi, okrem 
tých, s ktorými sa zhováram o Bohu a nesmiernej hodnote 
duše. Práve preto veľmi milujem samotu.

Veľmi často zažívam veľké muky pri uspokojovaní zák-
ladných životných potrieb, teda pri jedení, pití a odpočin-
ku. Podrobujem sa im ako odsúdenec rozsudku, lebo viem, 
že Boh to tak chce.

Zdá sa mi, že čas splašene letí a nikdy ho nemám toľko, 
aby som sa mohol modliť tak dlho, ako by som si prial. Mám 
veľmi rád dobré čítanie, ale čítam veľmi málo, jednak preto, 
lebo mi v tom bráni moje chatrné zdravie, ale aj preto, lebo 
keď otvorím knihu, po pár stranách pocítim takú vnútornú 
sústredenosť, že z čítania sa zaraz stáva modlitba. 

Odkedy vo mne Pán robí tieto veci, sa v porovnaní so 
svojím minulým stavom cítim zmenený na nepoznanie. 
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26. október

Zreteľne si uvedomujem, že ak je vo mne niečo dobré, všet-
ko to pochádza z nadprirodzených darov, ktorých sa mi do-
stalo. Na základe toho uznávam, že som bol obdarený ska-
lopevným odhodlaním odovzdane a ochotne znášať všetky 
protivenstvá bez toho, aby sa mi zunovalo trpieť, ale beda, 
koľké nedokonalosti sprevádzajú tento dar! V každom prí-
pade som neodvolateľne rozhodnutý nikdy neuraziť Boha, 
a to ani všedným hriechom. Radšej by som sa nechal tisíc 
ráz zaživa upáliť, než by som sa vedome dopustil čo i len 
jediného hriechu.

Cítim, že som urobil značný pokrok v poslušnosti svoj-
mu spovedníkovi a duchovnému vodcovi; keby som sa im 
v tejto chvíli v niečom vzoprel, považoval by som to za po-
loženie nohy na prah zatratenia. 

Pokiaľ ide o moje vzťahy s ostatnými ľuďmi, musím po-
vedať, že ak sa naše rozhovory predlžujú natoľko, že sa z nich 
stáva konverzácia na rozptýlenie, potom sa vo chvíľach, keď 
pred nimi nemôžem uniknúť, musím veľmi premáhať, aby 
som tam zotrval, čo sa mi darí len za cenu veľkého utrpenia. 

(List z 1. novembra 1913 adresovaný P. Benedettovi da San Marco in 
Lamis – Korešpondencia, zv. I, s. 420)



•  341  •

27. október

Nikdy sa mi nestalo, aby mi nadprirodzené dary nepriniesli 
citeľný zisk. Tieto nebeské dobrodenia vo mne vyvolávajú, 
popri účinkoch vlastných každému z týchto darov, tri hlavné 
účinky: obdivuhodné poznanie Boha a jeho nepochopiteľnej 
veľkosti, jasné poznanie seba samého a hlboký pocit pokory, 
vyplývajúci z uvedomenia si svojej opovážlivosti, ktorá sa od-
vážila uraziť takého svätého otca, a hlboké pohŕdanie všetký-
mi pozemskými vecami, sprevádzané vrúcnou láskou k Bohu 
a cnosti. Pozorujem, že tieto nebeské dary vo mne vzbudzujú 
vrúcnu túžbu stýkať sa s ľuďmi, ktorí už pokročili na cestách 
dokonalosti. Mám ich veľmi rád, lebo vidím, že mi veľmi 
pomáhajú rásť v láske k pôvodcovi všetkých divov – Bohu. 
Vo všetkom tomto sa cítim mocne podnecovaný k tomu, aby 
som sa úplne odovzdal do rúk Prozreteľnosti, takže už ne-
prikladám žiadnu váhu priaznivým ani nepriaznivým udalos-
tiam a nepociťujem ani štipku úzkosti a ustarostenosti. 

(List z 1. novembra 1913 adresovaný P. Benedettovi da San Marco in 
Lamis – Korešpondencia, zv. I, s. 420)

28. október

Najprv som v sebe pociťoval zmätok z toho, že ostatní ve-
dia, čo vo mne koná Pán, ale od istého času už tento zmätok 
necítim, lebo vidím, že tieto nebeské dobrodenia ma ne-
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robia lepším od ostatných, práve naopak, považujem sa za 
horšieho, lebo z týchto milostí dokážem načerpať len veľmi 
málo úžitku. Takto teda zmýšľam o sebe – totiž neviem, či 
existujú horší ľudia, ako som ja, ale keď pozorujem na iných 
ľuďoch určité veci, ktoré sa javia ako hriechy, nedokážem 
presvedčiť sám seba, že skutočne urážajú Boha, aj keď to 
vidím celkom jasne. Jediné, čo mi robí starosti, je verejné 
zlo, pre ktoré často veľmi trpím.

Toto sú veci, ktoré zvyčajne zakusujem vo svojej duši. 
Niekedy sa mi však stáva, hoci len zriedkavo, že na určitý 
čas, ba niekedy aj na niekoľko dní, sú mi tieto dobrode-
nia odňaté a tak dôkladne vymazané z mojej mysle, že si 
nedokážem spomenúť ani na štipku dobra, ktoré vo mne 
predtým bolo. V takýchto chvíľach sa ma zmocňuje pocit, 
že môj duch je všade naokolo obklopený temnotou a nedo-
káže vo mne vyvolať žiadnu spomienku. 

29. október

Všetky telesné a duchovné zlá sa sprisahali, aby ma vedno 
trápili. Moja duša sa cíti hlboko rozrušená. Nehovorím, že 
by som sa chcel modliť, lebo to by bola v tejto chvíli cel-
kom nereálna túžba, jediné, po čom túžim, je sformovať 
vo svojej mysli jednu jedinú myšlienku zameranú na Boha, 
ale aj to sa mi v mojom terajšom rozpoložení ukazuje ako 
nemožné. Vidím, že som vrchovato naplnený nedokona-
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losťou, všetka odvaha, ktorú som až doteraz pociťoval, ma 
celkom opustila. Vidím, že som celkom nemohúci v prak-
tizovaní čností a v odrážaní útokov nepriateľov. Väčšmi než 
kedykoľvek predtým sa ma zmocňuje presvedčenie, že som 
celkom bezcenný. Útočí na mňa hlboký smútok a hlavou mi 
víria trýznivé myšlienky, že sa môžem stať obeťou klamu bez 
toho, aby som si to uvedomoval. Len Boh vie, aké je to pre 
mňa utrpenie. Vravím si: čo ak ma Pán trestá za moju never-
nosť tým, že dopúšťa, aby som nevedomky klamal sám seba 
i svojich duchovných vodcov? Ako len zvíťaziť nad týmito 
pochybnosťami, keď vo svetle, ktoré nosím vo svojej duši, 
celkom jasne vidím to množstvo pádov, ktorých sa ustavič-
ne, proti svojej vôli dopúšťam, a to aj napriek nesmiernemu 
množstvu Pánových darov, ktoré nosím vo svojom vnútri?!

Aj v týchto chvíľach si však celkom neklamne a zreteľne 
uvedomujem, že moje srdce prekypuje nesmiernou láskou, 
omnoho väčšou, než je schopný poňať môj rozum. V tejto 
veci ma netrápia žiadne pochybnosti – som si taký istý tým, 
že milujem, že väčšiu istotu pociťujem len pri pravdách vie-
ry. V tomto svojom rozpoložení môžem s istotou povedať, 
že neurážam Pána viac než zvyčajne, lebo, vďaka Bohu, nik-
dy nestrácam dôveru v neho. Pri prvom navštívení, ktorým 
ma poctí Pán, všetko zrazu pominie: môj rozum sa napĺňa 
svetlom, cítim, ako sa mi vracajú sily a všetky dobré túžby, 
ba dokonca sa mi uľaví aj v mojich telesných trápeniach. 

(List z 1. novembra 1913 adresovaný P. Benedettovi da San Marco in 
Lamis – Korešpondencia, zv. I, s. 420)
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30. október

Nenechávaj si v duši miesto na smútok, pretože bráni Du-
chu Svätému v nerušenom pôsobení. Ak sa aj napriek tomu 
chceme zarmucovať, pokojne to robme, no dbajme na to, 
aby bol náš smútok svätý, aby bol spôsobený iba a len po-
hľadom na zlo, ktoré sa čoraz väčšmi šíri v dnešnej spo-
ločnosti. Ó, koľko úbohých duší dennodenne odpadá od 
Boha, nášho najvyššieho dobra!

Pamätaj však na to, že neochota predložiť svoj úsudok 
iným, najmä tým, ktorí sú v danej záležitosti veľmi skúsení, 
je znakom chabej poslušnosti, ba veľmi často to svedčí o skry-
tej pýche. Ty sama to dobre poznáš a nepochybne so mnou 
súhlasíš, nuž teda naber odvahu, vyhýbaj sa opakovaným pá-
dom a dávaj si veľký pozor na túto neblahú neresť. Veď vieš, 
aký odpor voči nej pociťuje Ježiš, lebo je napísané, že „Boh 
pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť“ (1 Pt 5, 5).

(List z 26. novembra 1914 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
– Korešpondencia, zv. II, s. 245)

31. október

Otče môj, keby nebolo vojny, ktorú proti mne ustavične 
vedie diabol, bol by som takpovediac v nebi. Ocitol som 
sa však v rukách diabla, ktorý sa usiluje vytrhnúť ma z Je-
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žišovho náručia. Bože môj, akú neľútostnú vojnu mi vy-
hlásil! Chvíľami sa mi zdá, že nepotrvá dlho a praskne mi 
hlava z ustavičného násilia, ktoré si musím robiť. Otče môj, 
keby ste len vedeli, koľko sĺz a vzdychov vysielam k nebu, 
aby som bol oslobodený od tohto boja! Nech je, ako chce, 
neprestanem sa modliť k Ježišovi. Je síce pravda, že moje 
modlitby sú hodné skôr trestu než odmeny, lebo svojimi 
nespočetnými hriechmi som pripravil Ježišovi skutočne od-
porné divadlo, ale ja viem, že napokon sa nado mnou zľu-
tuje – buď tak, že ma vezme zo sveta a povolá k sebe, alebo 
ma vyslobodí z jeho nástrah. A ak sa mu nezapáči udeliť mi 
ani jednu z týchto dvoch milostí, dúfam aspoň v to, že mi 
bude aj naďalej udeľovať milosť nepodliehať pokušeniam. 
Ježiš neodmeriaval množstvo svojej krvi, preliatej pre spásu 
človeka, bude azda chcieť vážiť moje hriechy, aby ma potom 
zatratil? Myslím si, že nie. Namiesto toho sa čo nevidieť 
prostredníctvom svojej svätej lásky sväto pomstí satanovi – 
najnevďačnejšiemu zo svojich stvorení.

Čo na to vravíte? Povedzte Ježišovi, že splním svoj sľub 
a už ho nebudem zarmucovať svojimi odpornými skutkami. 
Namiesto toho sa budem usilovať ustavične ho milovať. 

(List z 20. decembra 1910 adresovaný P. Benedettovi da San Marco in 
Lamis – Korešpondencia, zv. I, s. 208)
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1. november

Ak sa chceme oduševniť za to, aby sme s dobrou vôľou zná-
šali súženia, ktoré nám zosiela Božie milosrdenstvo, majme 
svoj pohľad ustavične upretý na nebeskú domovinu, kto-
rá je nám prisľúbená. Rozjímajme o nej a neprestajne na 
ňu s veľkou pozornosťou upierajme zrak. Odvráťme pohľad 
od viditeľných, čiže pozemských dobier, lebo pohľad na ne 
uchvacuje a rozptyľuje dušu a poškvrňuje naše srdcia. Spô-
sobujú totiž to, že náš zrak sa neupiera iba a len na našu 
nebeskú otčinu. 

Počúvajme, čo nám o tom hovorí Pán ústami svojho svä-
tého apoštola Pavla: „Non contemplantibus nobis, quae viden-
tur, sed quae non videntur.“37 Je celkom správne, že hľadíme 
na nebeské dobrá a nestaráme sa o pozemské, lebo tie prvé 
sú večné, zatiaľ čo tie druhé len prechodné.

Čo by sme povedali, keby sme sa ocitli pred chudobným 
roľníkom, ktorý je ohromený pri pohľade na rieku tečú-
cu veľkou rýchlosťou? Možno by sme prepukli do smiechu 
a mali by sme na to dobrý dôvod. Nie je predsa šialenstvom 
upierať zrak na to, čo rýchlo plynie? V takom istom roz-
položení sa nachádza človek, ktorý upiera svoj pohľad na 
viditeľné dobrá. Veď si len pomyslime, čím v skutočnosti 
sú. Líšia sa azda v niečom od dravej rieky, na ktorej vodách 

37 Nehľadíme na to, čo je viditeľné, ale na to, čo je neviditeľné. (2 Kor 
5, 18)
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ešte ani nestihne spočinúť náš zrak, a už mu unikajú do 
nedohľadna? 

Moja drahá, prenechajme lásku k pozemským, zmyslovo 
vnímateľným dobrám tým, ktorým na ich škodu chýba viera 
a ktorí na svoju záhubu nedokážu rozoznať vzácne veci od 
ničomných. A my, ktorí sme vďaka dobrote najvyššieho Boha 
povolaní kraľovať spolu s naším božským Ženíchom, my, 
v ktorých mysliach svieti jasné, žiarivé, pravé Božie svetlo, 
ustavične upierajme svoj zrak na jas nebeského Jeruzalema.

Nech je uvažovanie o nespočetných dobrách, ktoré sa tam 
nachádzajú, lahodnou pastvou pre naše myšlienky a nech 
z mysle zamilovanej do večných slastí preskočí iskra do srdca 
a roznieti v ňom tie najvrúcnejšie city. 

(List z 10. októbra 1914 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
– Korešpondencia, zv. II, s. 185)

2. november

Vystupujme, moje milované dcéry, neúnavne vystupujme 
k večnému oblažujúcemu videniu nášho Spasiteľa. Krok za 
krokom sa vzďaľujme od pozemských náklonností, vyzlie-
kajme si starého človeka a obliekajme si nového, smerujúc 
k šťastiu, ktoré je už pre nás pripravené.

Úpenlivo vás prosím, veľa sa za mňa modlite k Ježišovi, 
aby mi pomohol podriadiť sa jeho vôli, ktorú mi zjavuje 
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cez mojich predstavených, a aby som mu dokázal úprimne 
a verne slúžiť. 

Túžim, a vy to dobre viete, zomrieť svetu a milovať 
Boha: buď láska, alebo smrť, pretože život bez lásky je horší 
ako smrť. Dcéry moje, pomôžte mi! Každý môj okamih je 
naplnený smrteľnou agóniou. Všetko mi pripadá ako sen 
a ja len blúdim, ani neviem kadiaľ. Môj Bože! Kedy nadíde 
chvíľa, čas, keď aj ja budem môcť zaspievať: „Ó, Bože, našiel 
som svoj večný odpočinok“? 

(List z 31. októbra 1916 adresovaný Assunte di Tomasovej a ďalším  
– Korešpondencia, zv. III, s. 404)

3. november

Ach, moje najdrahšie dcéry, aké bremeno len predstavuje 
tento smrteľný život pre Božie deti, ale aký je len život, kto-
rý nasleduje po ňom – kiež sa nášmu milosrdnému Pánovi 
zapáči dožičiť nám ho – hoden našej túžby! Pamätajte na 
to, že nikdy nesmieme strácať nádej, že sa ho jedného dňa 
zmocníme, a to aj napriek tomu, akí sme biedni. Za to, že 
nie sme natoľko úbohí, aby nám celkom unikol, vďačíme 
Bohu, milosrdnému voči tým, ktorí do neho vkladajú svoju 
nádej. Keď sa svätý kardinál Borromeo chystal zakončiť svo-
ju pozemskú púť, dal si priniesť kríž, aby si tak uľahčil svoj 
odchod pred tvár nášho Pána. 
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Keď sa ocitnete uprostred skúšky, či už telesnej, morálnej, 
alebo duchovnej, najlepším liekom je myslieť na toho, kto-
rý je naším životom. Nikdy nemyslite na tvrdosť skúšky bez 
toho, aby ste k tomu pripojili aj myšlienku na trpiaceho Pána. 
Moje najdrahšie dcéry, pre Božie milosrdenstvo vás prosím, 
neskúmajte, či toho, čo ste urobili, robíte alebo zamýšľate 
urobiť, je veľa, alebo málo, ani či to bolo urobené dobre, ale-
bo zle, robte len jedno – zdržujte sa hriechu a všetkých skut-
kov, v ktorých s istotou vidíte hriech, a všetky ostatné skutky 
robte s úprimnou počestnosťou a túžbou páčiť sa Bohu. 

(List z 8. marca 1918 adresovaný sestrám Ventrellovým  
– Korešpondencia, zv. III, s. 576)

4. november

Dcéry moje, usilujte sa robiť všetko, k čomu vás volajú vaše 
povinnosti a úprimná vôľa, čo najdokonalejšie, najlepšie, 
ako len viete, ale bez prehnanej úzkostlivosti. Po tom, čo ste 
to vykonali, už na to nemyslite; sústreďte sa radšej na ďalšie 
veci, ktoré máte alebo chcete vykonať, alebo ich práve robí-
te. S jednoduchým a ľahkým srdcom kráčajte po Pánových 
cestách a netrýznite svoju dušu. Svoje chyby musíte nenávi-
dieť, ale robte to pokojne, nie mrzuto a s nepokojom, treba 
mať s nimi trpezlivosť a prostredníctvom svätej poníženosti 
z nich získavať osoh.
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Moje dobré dcéry, ak vám bude chýbať trpezlivosť, potom 
vaše nedokonalosti budú namiesto toho, aby sa umenšovali, 
stále viac rásť, pretože nejestvuje nič, čo by živilo naše chyby 
tak výdatne ako nepokoj a netrpezlivá snaha odstrániť ich. 
Dcéry moje, pamätajte na to, že som nepriateľom jalových 
túžob a nebrojím proti nim o nič menej než proti nebezpeč-
ným a zlým túžbam; lebo hoci by aj to, po čom človek túži, 
bolo samo osebe dobré, jeho túžba je vzhľadom na neho sa-
mého chybná, ak je zmiešaná s nadmernou ustarostenosťou, 
lebo tá je znakom toho, že Boh od nás nežiada tento druh 
dobra, ale iné dobro, v ktorom chce, aby sme sa cvičili.

Chce sa nám prihovoriť uprostred tŕnia, húštiny, obla-
kov a bleskov, ako to urobil Mojžišovi, no my chceme, aby 
k nám hovoril v lahodnom a sviežom vánku ako k Eliášovi. 
Dcéry moje, prečo sa bojíte? Počúvajte nášho Pána, ktorý 
hovorí Abrahámovi aj vám: „Nebojte sa, som váš ochranca.“ 
Čo teda hľadáte na zemi, ak nie Boha? 

(List z 8. marca 1918 adresovaný sestrám Ventrellovým  
– Korešpondencia, zv. III, s. 576)

5. november

Ach, aké horké je pomyslenie na to, že pred Bohom sa bu-
dem musieť zodpovedať aj za hriechy, ku ktorým som svojím 
neobozretným vedením priviedol iných, ako aj za zamedze-
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nie vzrastu dobra v dušiach svojich blížnych, ktorého sa do-
pustili pre moju nevedomosť, alebo – chráň Boh! – pre moju 
nedbalosť. Je pravda, že v tejto nesmierne dôležitej záležitosti 
som sa vždy odporúčal do Božích rúk, ale kto ma môže uis-
tiť, že som urobil všetko, čo bolo mojou povinnosťou? Dcéra 
moja, tento tŕň ustavične väzí v hĺbke mojej duše a nepre-
stajne ju trhá. Ach, dcérenka, veľa sa modli za to, aby som 
dokázal plodne premeniť svoje tajomstvo v činy a ak ti to 
dobrý Pán umožní, napíš mi pár povzbudivých slov. 

(List z 9. apríla 1918 adresovaný Marii Garganiovej  
– Korešpondencia, zv. III, s. 312)

6. november

Často sa stavaj do Božej prítomnosti a predkladaj Pánovi 
všetky svoje skutky, ako aj všetky svoje trápenia. Nenamie-
tam proti tomu, aby si sa vo svojich utrpeniach posťažovala, 
ale chcel by som, aby si to robila pred Pánovou tvárou a so 
synovským duchom tak, ako by to robilo maličké dieťa pred 
tvárou svojej matky. Pokiaľ sa to robí láskyplne, nie je nič 
zlé na tom, ak sa človek posťažuje a dostane sa mu úľavy. 
Len to rob s láskou, odovzdaná do náručia Božej vôle. Ne-
znepokojuj sa, ak nedokážeš konať čnostné skutky tak, ako 
by si chcela, lebo, ako som ti už povedal, neprestávajú byť 
v očiach Božieho majestátu dobré a milé ani vtedy, ak ich 
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bez vlastného zavinenia konáš apaticky, ťarbavo, takpove-
diac nasilu.     

Moja drahá dcéra, nemohla si dať Bohu nič lepšie než to, 
čo znášaš v čase svojho terajšieho súženia. Tvoj milý je pre teba 
kytičkou myrhy, netisni si ho preto k hrudi prisilno. „Môj 
milý je môj a ja som jeho: navždy zostane v mojom srdci.“ 

(List z 3. júna 1917 adresovaný neznámej osobe  
– Korešpondencia, zv. III, s. 918)

7. november

Bože môj, čím bol pred tebou môj život v týchto dňoch, 
keď ma celého zahalili najhlbšie temnoty?! A čo ma ešte čaká 
v budúcnosti? Neviem nič, vôbec nič. Ja však nikdy nepre-
stanem dvíhať ruky smerom k svätému miestu a budem ti 
dobrorečiť, kým vo mne zostane čo i len závan života. 

Prosím ťa, ó, môj dobrý Bože, aby si bol mojím živo-
tom, mojou loďkou i mojím prístavom. Dal si mi vystúpiť 
na kríž svojho Syna a ja sa usilujem čo najvernejšie sa mu 
pripodobniť: som presvedčený, že z neho nikdy nezostúpim 
a moja tvár sa už nikdy nerozjasní. 

Som presvedčený, že s tebou treba hovoriť v hrmení 
a víchrici, že je náležité vidieť ťa v kroví, uprostred horiace-
ho tŕnia. Vidím však, že aby som to mohol urobiť, musím 
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si najprv zobuť obuv z nôh a úplne sa zrieknuť svojej vôle 
a všetkých svojich náklonností. 

Som ochotný urobiť čokoľvek, ale pýtam sa ťa: ukážeš 
sa mi jedného dňa aj na hore Tábor, pri posvätnom západe 
slnka? Budem mať silu neúnavne vystupovať až k večnému 
oblažujúcemu videniu svojho Spasiteľa? 

(List z 8. novembra 1916 adresovaný P. Benedettovi da San Marco in 
Lamis – Korešpondencia, zv. I, s. 836)

8. november

Cítim, že zem, po ktorej kráčam, sa mi stráca pod noha-
mi. Kto upevní moje kroky? Kto ak nie ty, ktorý si palicou 
podopierajúcou moju slabosť? Miserere mei, Deus, miserere! 
Bože, zmiluj sa nado mnou, zmiluj sa! Nenechávaj ma už 
zakusovať moju slabosť!

Nech tvoja viera opäť raz osvieti môj rozum, nech tvoja 
láska rozohreje moje srdce, zlomené bolesťou nad tým, že ťa 
urazila v hodine skúšky. 

Môj Bože, aká bodavá je táto hrozná myšlienka, ktorá 
ma ani na okamih neopúšťa! Bože môj, Bože môj, nenechá-
vaj ma zmierať túžbou po tebe. Už ďalej nevládzem. Otče 
môj, odpustite mi, už si ani nedokážem usporiadať myšlien-
ky. Keby som v tejto chvíli nebol vyrušený pri písaní, kto-
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vie, kam až by som zašiel. Bez toho, aby som si to všimol, 
by som vystavil vašu trpezlivosť tvrdej skúške. 

Buďte, prosím, taký dobrý a vypočujte si, aké je moje te-
rajšie rozpoloženie, ktoré vám teraz opíšem; sľubujem, že to 
urobím stručne. Boj sa opäť obnovil a je ešte urputnejší než 
doteraz. Môj duch už niekoľko dní tonie v tej najčernejšej 
temnote. Uvedomujem si, že sa nachádzam v stave žalostnej 
neschopnosti konať dobro, som v stave krajnej opustenosti, 
zažívam silné chvenie vo svojom duchovnom žalúdku a veľa 
horkosti v ústach svojej duše, ktorá spôsobuje, že aj to naj-
sladšie víno tohto sveta mi zhorkne na jazyku.

(List z 8. novembra 1916 adresovaný P. Benedettovi da San Marco in 
Lamis – Korešpondencia, zv. I, s. 836)

9. november

Prechádzam hroznou krízou a netuším, čo na mňa čaká 
v budúcnosti. Kríza, ktorou prechádzam, je viac duchovná 
než telesná, no pravdou je, že celá moja telesná stránka sa 
podivuhodne intenzívnym spôsobom zúčastňuje na utrpení 
mojej duše; možno povedať, že obe súčasti mojej prirodze-
nosti sa spolčili, aby ma sužovali utrpením.

Ach, beda! Kto ma zachráni z tohto temného väzenia? 
Kto ma vyslobodí z tohto tela smrti? Ale napriek všetkému 
volám: nech žije Boh na nebeských výsostiach! On je mojou 
pevnosťou, spásou mojej duše a mojím dedičným podielom 
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vo večnej sláve. V neho dúfam, jemu dôverujem, s ním sa 
nebojím žiadneho zla.

(List zo 14. júla 1915 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
– Korešpondencia, zv. II, s. 462)

10. november

Nehovor, že na Kalváriu vystupuješ osamotená a že bojuješ 
a nariekaš opustená, lebo je s tebou Ježiš, ktorý ťa nikdy ne-
opustí. Chcela by si ho vidieť, chcela by si ho počuť, ale ver 
mi, toto by bolo to najhoršie, čo by ťa mohlo stretnúť. Keby 
sa ti Ježiš zjavil, musela by si za to zaplatiť privysokú cenu. 

Pre lásku Božiu ťa prosím, aby si utíšila svoje úzkosti 
a obavy z budúcnosti. Ži v pokoji a vytrvalo kráčaj vpred. 
Nech ťa nezastaví v behu uistenie, ktoré ti dávam v našom 
najdrahšom Pánovi, že sa nachádzaš približne v polovi-
ci cesty vedúcej na Kalváriu. Je pravda, že v tejto chvíli si 
pohrúžená v najhlbšej noci, ale nech ťa podopiera, povzbu-
dzuje a poháňa vpred pomyslenie na žiarivý úsvit a jasné 
poludnie, ktoré na teba čakajú. Nepochybuj o tom, že ten, 
ktorý ťa až doteraz podopieral, v tom bude aj naďalej pokra-
čovať s čoraz väčšou trpezlivosťou a božskou láskavosťou, 
aby ti bol oporou na zvyšku tvojej trpkej a ťažkej cesty. 

(List zo 14. júla 1915 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
– Korešpondencia, zv. II, s. 462)
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11. november

Dôveruj Bohu a dúfaj v jeho otcovskú dobrotu, v to, že raz 
ti určite zažiari svetlo. Pozdvihni svoju myseľ naplnenú vie-
rou k nebeskej vlasti a obráť k nej každý úder svojho srdca 
a všetky svoje túžby. Vzplaň obdivom k obyvateľom neba, 
z ktorých ani jeden tam neprišiel inak než cestou bolesti. 
Naša skutočná vlasť je v nebi. Čo na tom záleží, že tam 
možno prísť len po hrboľatých chodníčkoch súžení a obiet?!

To, čo od teba chce Boh, je vždy správne a dobré. Nech 
sa mu naveky vzdáva chvála a dobrorečenie. Priložme teda 
ruku k dielu, veď ani v nebi nebudeme mať iné povinnos-
ti, než plniť Božiu vôľu. Usilujme sa dobrorečiť Pánovi 
uprostred poníženia a pohŕdania, ktorých znamením sme 
sa stali. Dobrorečme mu uprostred našich duchovných sú-
žení a utrpenia našich sŕdc, pretože to všetko sa deje z nepo-
chopiteľne múdreho Božieho rozhodnutia. Vďaka osobitnej 
obľube, ktorej sa tešíš u nebeského Otca, sa v tebe celkom 
zvláštnym spôsobom odohrávajú všetky tieto veci. Nech je 
vždy zvelebený uprostred všetkých našich bied a bolestí!

Dobroreč mu uprostred všetkého, čo ti dáva vytrpieť na 
tejto zemi, a dvojnásobne sa raduj, lebo každému víťazstvu, 
ktoré tu vybojuješ, zodpovedá ďalšia a ďalšia koruna slávy 
v raji. Nech ťa nezastaví ani nevystraší násilie, ktoré si musí-
me spôsobovať, lebo Pán je verný a nikdy nedovolí, aby nás 
premohlo pokušenie.

(List z 15. augusta 1914 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
– Korešpondencia, zv. II, s. 153)
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12. november

Ak chceme dosiahnuť svoj konečný cieľ, musíme nasledo-
vať božského vodcu, ktorý nezvykne viesť vyvolenú dušu 
po inej ceste, než je tá, ktorou kráčal aj o sám – po ceste 
sebazapierania a kríža: „Qui vult post me venire abneget seme-
tipsum et tollat crucem suam, et sequatur me.“38 Nemáš azda 
dôvod nazývať seba samu dcérou šťasteny, keď vidíš, že Ježiš 
s tebou zaobchádza takým istým spôsobom? Vskutku hlúpy 
je ten, kto nedokáže preniknúť do tajomstva kríža.

Duch Svätý nám hovorí, že na to, aby sa duše vyvole-
ných doplavili do prístavu spásy, musia prejsť ohňom boles-
tivých ponížení a očistiť sa v ňom ako zlato a striebro v ta-
viacej miske. Týmto spôsobom budú ušetrené odpykávania 
svojich hriechov na druhom svete: „In dolore sustine, et in 
humi- litate tua patientiam habe: quoniam in igne probatur 
aurum et argentum, homines vero receptibiles in camino hu-
militatis.“39

Ježiš chce všetkých nás stoj čo stoj urobiť svätými, ale 
predovšetkým chce posvätiť teba samu a neustále ti o tom 
podáva dôkazy. Zdá sa, že jeho ruky nemajú na práci nič 
iné, než posväcovať tvoju dušu. Ó, aký dobrý je Ježiš! Ne-
pretržitý sled krížov, ktorým ťa ustavične podrobuje, dodá-

38 Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasle-
duje ma. (Mk 8, 34)

39 V bolesti pevne stoj, v ponížení buď trpezlivý, lebo zlato a striebro sa 
skúšajú v ohni a spravodliví ľudia vo vyhni pokorenia.
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vajúc ti nevyhnutne potrebnú, ba priam prekypujúcu silu, 
aby si ich mohla nielen znášať, ale aj získavať zásluhy, sú ab-
solútne nepochybnými a celkom osobitnými znameniami 
jeho vrúcnej lásky k tebe. Ver mi, sila, ktorú ti dáva, v tebe 
neostáva bez ovocia – o tom ťa v Božom mene ubezpeču-
jem. Tvojou úlohou je pokorne ma počúvať a odháňať od 
seba všetky protichodné pocity. 

(List z 15. augusta 1914 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
– Korešpondencia, zv. II, s. 153)

13. november

Vždy maj pred zrakom svojej mysle ako vzor a príklad 
skromnosť nášho božského Učiteľa. Apoštol Pavol vo svo-
jom liste Korinťanom stavia skromnosť Ježiša Krista na rov-
nakú úroveň ako jeho miernosť, ktorá bola jeho typickou 
čnosťou, ba priam charakteristickou črtou celej jeho osoby: 
„Ja sám, Pavol, vás prosím pre Kristovu miernosť a skrom-
nosť...“ (2 Kor 10, 1) Nuž teda s pohľadom upretým na 
tento dokonalý vzor naprávaj všetky svoje vonkajšie skutky, 
aby sa stávali pravdivým zrkadlom, v ktorom sa úprimne 
vyjavujú city vášho vnútra.

Ach, Annita, nikdy nezabúdaj na tento božský príklad: 
ustavične si predstavuj prívetivú vznešenosť, ktorá sála 
z jeho prítomnosti, láskavú autoritu, ktorou sa vyznaču-
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je jeho reč, príjemné vystupovanie pri chôdzi, pohľadoch, 
rozprávaní a rozhovoroch s ľuďmi, jas jeho pokojnej tváre. 
Predstav si rozvážny a pokojný výraz jeho tváre, s akým si 
podmaňoval zástupy, vyvádzal ich z miest a palácov, viedol 
ich do hôr, lesov, samôt a na opustené morské pobrežia, kde 
úplne zabúdali na jedlo, nápoje a práce, ktoré na nich čakali 
vo vlastných domovoch. 

Nuž teda, snažme sa, nakoľko sme toho schopní, napo-
dobňovať tieto skromné, no vznešené skutky, usilujme sa, 
aby sme sa mu počas svojho pozemského života čo najviac 
pripodobnili, a potom, v nebeskom Jeruzaleme, mohli byť 
ešte dokonalejší a podobnejší nášmu večnému Ženíchovi. 

List z 25. júla 1915 adresovaný Annite Rodoteovej  
– Korešpondencia, zv. III, s. 86)

14. november

Vo chvíľach, keď chce Ježiš zo svojej dobroty vystaviť tvo-
ju vernosť skúške, si musíš aj naďalej starostlivo plniť svo-
je povinnosti a nezanedbávať nič z toho, čo zvykneš konať 
v čase duchovnej útechy a zdaru bez toho, aby si prihliadala 
na momentálnu neprítomnosť zmyslových potešení, preto-
že sú niečím celkom bezvýznamným, ba v mnohých prí-
padoch môžu spôsobiť duši veľké škody. Služba Bohu bez 
prežívania zmyslovej útechy je tým, v čom spočíva podstata 
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pravej nábožnosti, znamená to slúžiť Bohu a milovať ho pre 
neho samého.

Kým duša nedospeje k tomu, že si osvojí túto pravú 
nábožnosť, nachádza sa vo veľkom nebezpečenstve, a preto 
musí napredovať veľmi obozretne a rozumne.

(List zo 14. júla 1914 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
– Korešpondencia, zv. II, s. 126)

15. november

V tomto čase si viac pomáhaj čítaním duchovnej literatú-
ry. Veľmi si prajem, aby si stále čítala takéto knihy, lebo 
poskytujú duši výživný pokrm a pomáhajú jej napredovať 
po ceste k dokonalosti, nie menej ako modlitba a sväté roz-
jímanie, pretože pri modlitbe a rozjímaní sme to my, kto 
hovorí k Pánovi, zatiaľ čo pri duchovnom čítaní Boh hovorí 
k nám. Usiluj sa nazhromaždiť si čo najväčšie poklady zo 
zdrojov duchovného čítania a čoskoro pocítiš, ako sa tvoja 
duša obnovuje. 

Predtým, ako začneš čítať tieto knihy, pozdvihni svoju 
myseľ k Pánovi a pros ho, aby viedol tvoju myseľ, ráčil sa 
prihovoriť tvojmu srdcu a aby pohol tvoju vôľu ku konaniu. 
To však nestačí, okrem toho je potrebné, aby si si pred číta-
ním uvedomila, že na tebe spočíva Pánov pohľad, a z času 
na čas si v priebehu lektúry obnovovala toto vedomie, lebo 
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duchovné čítanie si nekonáš kvôli vzdelávaniu ani uspoko-
jovaniu svojej zvedavosti, ale len preto, aby si sa zapáčila 
Bohu a potešila ho. 

(List zo 14. júla 1914 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
– Korešpondencia, zv. II, s. 126)

16. november

Buď si istá, že tvoje terajšie rozpoloženie na teba nezoslal Boh 
na to, aby ťa potrestal, ale aby očistil tvoju dušu, a tak ju uro-
bil hodnou prijať ešte vznešenejšie posolstvá. Ver mi, že tvoje 
rozpoloženie nie je poľutovaniahodné, ale, naopak, nanajvýš 
závideniahodné. Nechaj božského lekára nerušene pracovať 
a buď si istá, že všetko sa vydarí na Božiu slávu a tvoje posvä-
tenie. Pokiaľ ide o tvoje obavy z toho, že urážaš Boha a nedo-
kážeš konať tak, aby si sa mu páčila, zas a znovu ťa prosím, aby 
si utíšila svoje úzkosti. Dôveruj uisteniam, ktoré ti v Božom 
mene zaznievajú v hlase autority: nech by si konala akýmkoľ-
vek spôsobom, pokiaľ zreteľne nevidíš, že je to v rozpore s Bo-
žím zákonom a nariadeniami právoplatných autorít, a tvoje 
konanie má za cieľ Božiu slávu, Ježiš je s tebou vždy spokojný.

Toto je základné pravidlo, ktorým sa musíš vždy, bez dis-
kusie riadiť. Musíš ísť vpred, vytrvalo konať dobro bez toho, 
aby si počúvala hlas svojich obáv. Všimni si, moja dobrá 
dcéra, že hovorím: počúvala, čo znamená, nakláňala sluch, 
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venovala pozornosť atď. Nehovorím: počula, lebo je nemož-
né ich nepočuť, stačí, ak si ich nebudeš zámerne všímať. 
Ty len pokojne ďalej kráčaj po ceste svojich každodenných 
činností ako človek, ktorý nevenuje pozornosť psovi, zúrivo 
brechajúcemu zobďaleč. Tento malicherný, jalový, dotieravý 
štekot budeš určite počuť veľmi často, ale ty oň nedbaj, iba 
sa na ňom zasmej, a tým nech sa to pre teba skončí. 

(List z 30. marca 1917 adresovaný Marii Garganiovej  
– Korešpondencia, zv. III, s. 269)

17. november

Viem, že pokiaľ bude trvať čas tvojej skúšky, nenecháš sa pre-
svedčiť o tejto veľkej pravde, neuvidíš dôvod, prečo jej uveriť, 
nepocítiš útechu, ktorá z nej plynie. Keď sa však skúška pomi-
nie, poslúchni hlas toho, ktorý miluje tvoju dušu pred Božou 
tvárou rovnako ako svoju vlastnú, a viac si nad touto vecou 
nelám hlavu. „Chcel by som,“ odkazujem na slová, ktoré jed-
ného dňa povedal Boh svätej panne Gertrúde, „chcel by som, 
aby boli moji vyvolení presvedčení o tejto pravde: veľmi sa 
mi páčia ich modlitby a dobré skutky, keď mi nimi slúžia na 
úkor vlastných záujmov. Slúžiť mi na úkor vlastných záujmov 
znamená, že človek aj napriek tomu, že v sebe nepociťuje la-
hodnú nábožnosť, verne, tak, ako najlepšie vie, pokračuje vo 
svojich modlitbách a nábožných cvičeniach, dôverujúc mi, 
že pre svoju dobrotu to všetko s úľubou prijmem.“ Potom 
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Pán dodal tieto pozoruhodné slová: „Vieš, Gertrúda, väčšina 
nábožných ľudí je taká, že keby som im doprial duchovnú 
chuť a útechu, neprispelo by to k ich spáse, práve naopak – 
namiesto zväčšenia ich zásluh by som ich výrazne umenšil.“

To, do akej veľkej miery je to pravda, môžem ukázať skr-
ze skúsenosti istej duše, ktorá je dôverne zjednotená s mo-
jou. Ži teda, dcéra moja, v pokoji, lebo raz príde deň, keď 
Pán dá aj tebe spoznať pravdu o tom, čo ti tu hovorím, či 
skôr o čom ťa presviedčam, aby si spoznala, že ti hovorím 
pravdu, že ťa nechcem oklamať, hoci ťa v tejto chvíli o nej 
nedokážem presvedčiť. 

(List z 30. marca 1917 adresovaný Marii Garganiovej  
– Korešpondencia, zv. III, s. 269)

18. november

Povedz mi: je možné, aby sa Ježiš držal od teba bokom, za-
tiaľ čo ty ho voláš, modlíš sa k nemu, hľadáš ho a, len to 
povedzme, zmocňuješ sa ho požívaním jeho tela? Pýtam sa, 
je vôbec možné, aby v duši, ktorá zotrváva spolu s ním na 
kríži, nebolo Boha, zatiaľ čo on sám sa zaviazal svojím ne-
omylným slovom, že ju neopustí v jej súžení? „Cum ipso 
sum in tribulatione.“40 Je možné, aby bol prameň živej vody 

40 Budem pri ňom v súžení.
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prýštiacej z božského srdca ďaleko od duše, ktorá k nemu 
beží ako vysmädnutý jeleň? Je pravda, že táto duša o ňom 
možno ani nevie, lebo je celkom pohltená neuhasiteľným 
smädom. Ale čo z toho teda vyplýva? Je to azda dôkaz, že 
duša nevlastní Boha? Vôbec nie. Duša sa ocitá v tomto roz-
položení, lebo ešte nedospela do cieľa svojej cesty, ešte nie je 
úplne pohrúžená vo večnom prameni jeho božskej lásky, čo 
sa stane až v kráľovstve večnej slávy. Preto s radosťou pime 
z tohto prameňa živej vody a ustavične napredujme po ces-
tách Božej lásky. Ale, dcéra moja, treba si uvedomiť, že náš 
smäd nebude na tomto svete nikdy celkom uhasený. Beda 
nám, keby sme jedného dňa, kým ešte budeme na ceste, na-
dobudli presvedčenie, že sme ho už uhasili. Bol by to znak 
toho, že sme uverili vlastnému sebaklamu o tom, že sme už 
dosiahli svoj konečný cieľ.

(List z 21. októbra 1915 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
– Korešpondencia, zv. II, s. 522)

19. november

V Kristovej láske ťa vyzývam, aby si sa usilovala tíšiť svoje 
úzkosti tým, že budeš piť z prameňa Božej lásky. Tíš ich 
vierou, dôverou, pokorou a podriadením sa Božej vôli. Cti-
hodná sestra Terézia od dieťaťa Ježiša povedala: „Som malá 
duša; nevolím si smrť ani život; nech Ježiš urobí so mnou, 
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čo chce!“ Hľa, dcéra moja, aký úžasný príklad duše, ktorá 
je úplne zbavená seba a naplnená Bohom. O toto sa máš 
s Božou pomocou usilovať aj ty. 

Nestrácaj odvahu tvárou v tvár takej veľkej úlohe, lebo 
Ježiš je v tvojej duši a ak sa podvolíš jeho pôsobeniu, určite 
sa takou staneš aj ty. Veľmi dobre chápem, že úzkosti duše 
planúcej ohňom lásky k svojmu božskému milovníkovi sa 
v mnohých prípadoch stávajú pre toto úbohé stvorenie cel-
kom neovládateľnými: neľakaj sa však preto, popusti uzdu 
svojej túžbe po Ježišovi a nechaj sa viesť jeho láskou. 

(List z 21. októbra 1915 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
– Korešpondencia, zv. II, s. 522)

20. november

V prvom rade sa priznávam, že je pre mňa veľkým nešťastím 
nebyť schopný slovne vyjadriť a vychrliť zo seba celý obsah 
tejto stále žeravej sopky, ktorý ma spaľuje a ktorý Ježiš vložil 
do tohto malého srdca.

Všetko to možno zhrnúť takto: som pohltený Božou 
láskou a láskou k blížnemu. Boh je pevne votkaný do mo-
jej mysle a hlboko vtlačený do môjho srdca. Nikdy ho ne-
strácam zo zreteľa. Nemôžem neobdivovať jeho krásu, jeho 
úsmevy, hnutia jeho srdca, jeho milosrdenstvo, jeho poms-
tu či skôr prísnosť jeho spravodlivosti.
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Predstavte si, aké by to asi pre vás bolo, keby ste boli po-
zbavený vlastnej slobody a spútaný vo svojich duchovných 
i telesných schopnostiach tak, ako to pociťuje moja úbohá 
duša. Verte mi, otče,   niektoré výbuchy hnevu, ktorým sa 
občas nedokážem ubrániť, sú spôsobené práve týmto tvr-
dým, no nazvime ho skôr šťastným väzením. 

(List z 20. novembra 1921 adresovaný P. Benedettovi da San Marco in 
Lamis – Korešpondencia, zv. I, s. 1246)

21. november

Ako možno vidieť Boha zarmúteného zlom, a nebyť podob-
ne zarmútený? Pred svojím zrakom vidím Boha, ktorý sa 
už-už chystá vrhať svoje blesky. Niet inej možnosti, ako ich 
zastaviť, než zodvihnúť ruku a zadržať ňou jeho trestajúce 
rameno, a druhú ruku výstražne nasmerovať na svojho bra-
ta, a to z dvojakého dôvodu: aby odhodil zlo, ktorého má 
plnú náruč, a zaraz sa vzdialil z miesta, kde stojí, lebo ruka 
sudcu je už pripravená na úder. 

Verte však, že v tejto chvíli nie je moje vnútro otrasené 
a ani v najmenšom dotknuté zmenou. Nehýbu mnou iné 
pocity, len to, že mám a chcem to, čo chce Boh. Keď som 
s ním, cítim sa vždy odpočinutý, aspoň pokiaľ ide o moje 
vnútro; moje telo však niekedy cíti trochu nepohodlia.
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Pýtate sa prečo, bratia? Ach, toľkokrát – nechcem pove-
dať, že vždy – musím hovoriť Bohu sudcovi spolu s Mojži-
šom: odpusť tomuto ľudu alebo ma vymaž z knihy života.

Aký biedny je človek, ktorý žije so srdcom na dlani. 
V každom okamihu svojho života treba zomierať smrťou, 
ktorá nás usmrcuje preto, aby sme žili, aby sme žili skrze 
naše umieranie a zomierali svojmu životu. 

Beda mi! Kto ma vyslobodí z tohto stravujúceho ohňa?
Modlite sa za mňa, otče môj, aby vytryskol prúd vody, 

ktorý by ma trochu občerstvil uprostred týchto stravujúcich 
plameňov, ktoré mi neprestajne blčia v srdci.

(List z 20. novembra 1921 adresovaný P. Benedettovi da San Marco in 
Lamis – Korešpondencia, zv. I, s. 1246)

22. november

Ó, Raffaelina, ako ma len utešuje vedomie, že sme ustavič-
ne pod ochranou nebeského ducha, ktorý nás neopúšťa ani 
vo chvíľach (aká obdivuhodná vec!), keď konáme skutky, 
ktoré sú v Božích očiach ohavné. Aká sladká je táto veľká 
pravda pre veriace duše! Čoho by sa teda mala báť zbož-
ná duša, ktorá sa usiluje milovať Ježiša, keď má po svojom 
boku takéhoto znamenitého bojovníka? Nebol azda jedným 
z množstva nebeských duchov, ktorí spoločne so svätým ar-
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chanjelom Michalom bránili v nebeských výšinách Božiu 
česť pred satanom a všetkými ostatnými odbojnými duch-
mi, a napokon ich porazili a spútali v pekle?

Vedz však, že anjel strážca je aj naďalej mocný ochranca 
v boji proti satanovi a jeho prisluhovačom, jeho láska ani 
trochu neochladla a nikdy nás neprestane brániť. Osvoj si 
krásny zvyk často naňho myslieť. Na to, že máme ustavič-
ne vo svojej blízkosti nebeského ducha, ktorý sa od nás od 
kolísky až po hrob ani na okamih nevzdiali, ktorý nás vedie 
a ochraňuje ako priateľ a brat, a v každej chvíli nás potešuje, 
osobitne v tých najsmutnejších hodinách nášho života.

(List z 20. apríla 1915 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
– Korešpondencia, zv. II, s. 403)

23. november

Vedz, Raffaelina, že tento dobrý anjel sa za teba modlí: 
predkladá Bohu všetky dobré skutky, ktoré konáš, všetky 
tvoje sväté a čisté túžby. Vo chvíľach, keď sa ti zdá, že si 
osamelá a opustená, sa nesťažuj, že nemáš priateľskú dušu, 
ktorej by si sa mohla otvoriť a zveriť jej svoje bolesti. Pre 
Božiu lásku ťa prosím, nezabúdaj na tohto neviditeľného 
spoločníka, ktorý je vždy tu, aby ťa vypočul, vždy pripra-
vený potešiť ťa. 
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Ó, aká lahodná blízkosť, aké blažené spoločenstvo! Ach, 
keby len všetci ľudia dokázali pochopiť a oceniť tento veľký 
dar, spočívajúci v tom, že Boh, pohnutý nadmierou svojej 
márnotratnej lásky k človeku každému z nás určil za ochran-
cu jedného z nebeských duchov. Často si pripomínaj jeho 
prítomnosť, upieraj na neho svoj duchovný zrak, ďakuj mu 
a modli sa k nemu. Je veľmi jemnocitný a vnímavý, a preto 
ho maj v úcte. Neustále si vzbudzuj svätý strach pred tým, 
že by si urazila čistotu jeho pohľadu. 

(List z 20. apríla 1915 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
– Korešpondencia, zv. II, s. 403)

24. november

Často vzývaj anjela strážneho, tohto pomáhajúceho ne-
beského ducha, často opakuj túto krásnu modlitbu: „Boží 
anjel, ty si mojím strážcom, tebe ma zverila dobrota nebes-
kého Otca, osvecuj ma, stráž ma a veď ma, teraz i v každej 
chvíli môjho života.“ Moja drahá Raffaelina, len si predstav, 
aká to bude útecha, keď v hodine tvojej smrti tvoja duša 
uvidí tohto dobrého anjela, ktorý ťa sprevádzal po celý život 
a štedro ťa zahŕňal materinskou starostlivosťou. Nech v tebe 
táto ľúbezná myšlienka vzbudzuje čoraz väčšiu lásku k Ježi-
šovmu krížu, lebo ona je tým, čo si tvoj dobrý anjel strážca 
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najviac praje. Nech túžba uvidieť tohto tvojho nerozlučné-
ho celoživotného spoločníka roznieti v tebe mohutnú vatru 
lásky, ktorá ťa bude podnecovať k prianiu čo najskôr sa vy-
slobodiť z pozemského tela.

Ó, aká svätá a spásonosná myšlienka, že raz uvidíme toh-
to nášho dobrého anjela! Veď je to on, kto by nás mal, keď 
nadíde čas, vyviesť z tohto temného žalára, v ktorom sme 
uväznení. Och, Raffaelina, kadiaľ len teraz poletujú moje 
myšlienky! Ach, beda! Koľkokrát som len rozplakal tohto 
dobrého anjela! Koľkokrát som nepociťoval ani len štipku 
strachu, aby som neurazil čistotu jeho pohľadu! Naproti 
tomu, on je taký jemnocitný a vnímavý. Môj Bože, koľkokrát 
som len odpovedal na jeho veľkodušnú, nežnejšiu než mate-
rinskú starostlivosť bez štipky úcty, náklonnosti či vďačnosti. 

(List z 20. apríla 1915 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
– Korešpondencia, zv. II, s. 403)

25. november

Boh túži zasnúbiť si dušu vo viere a duša, ktorá chce sláviť 
tieto nebeské zásnuby, musí kráčať vo svetle neskalenej viery, 
ktorá jediná je primeraným, ba v skutočnosti jediným pro-
striedkom na nadviazanie tohto puta lásky. Ak chce duša vy-
stúpiť k božskej kontemplácii, musí sa najprv očistiť od všet-
kých nedokonalostí, nielen tých aktuálnych, čo sa dosahuje 
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očistou zmyslov, ale aj od všetkých habituálnych nedokona-
lostí, ktorými sú určité náklonnosti, určité škodlivé návyky, 
ktoré sa nepodarilo vykoreniť očistou zmyslov, preto zostávajú 
v duši na spôsob koreňov. Ich vykorenenie sa dosahuje očistou 
ducha, pri ktorej Boh nesmierne vznešeným svetlom prenikne 
celú dušu, takpovediac ju vnútorne prebodne a celú obnoví.

Toto vznešené svetlo, ktoré Boh zosiela na duše, zasa-
huje ich vnútro trestajúcim, skľučujúcim spôsobom, čo im 
spôsobuje nesmierne súženie a vnútornú bolesť ponášajúcu 
sa na smrteľnú agóniu. V danej chvíli nie sú schopné po-
chopiť tento Boží zásah, toto vznešené svetlo, čo má dve 
príčiny; prvá spočíva v povahe samotného svetla, ktoré je 
také ušľachtilé a vznešené, že natoľko prevyšuje schopnosti 
duše, že sa jej javí skôr ako temnota a zdroj utrpenia než 
ako svetlo. Druhým dôvodom je ničomnosť a nečistota sa-
motných duší, ktoré spôsobujú, že toto vznešené svetlo sa 
im nestáva len temnotou, ale aj zdrojom bolesti a trápenia, 
a tak namiesto toho, aby im bolo útechou, napĺňa ich zmys-
lovosť nesmiernymi súženiami a na ich duchovné schopnos-
ti doráža silnými úzkosťami a hrozným utrpením.

Všetko toto sa deje na začiatku duchovnej cesty, kde bož-
ské svetlo nachádza duše nepripravené na zjednotenie s Bo-
hom, a preto ich zasahuje očisťujúcim spôsobom. Neskôr, 
keď ich už očistilo, na ne začne pôsobiť osvecujúcim spôso-
bom, pozdvihujúc ich k videniu Boha a dokonalému zjedno-
teniu s ním. 

Potom sa už len tešia v Pánovi z nesmiernej dôstojnosti, 
ku ktorej ich pozdvihol, bezhranične mu dôverujúc, presne 
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tak, ako to robil svätý Jób, ktorého Boh uviedol do takého-
to stavu tiež, no ktorý napriek tomu neprestal dúfať, že po 
temnej noci mu svitne jasný deň.

(List z 19. decembra 1913 adresovaný P. Agostinovi da San Marco in 
Lamis – Korešpondencia, zv. I, s. 439)

26. november

Boh nepovoláva každého z nás na to, aby zachraňoval duše 
a šíril jeho slávu prostredníctvom vznešeného apoštolátu 
ohlasovania, vedz však, že on nie je jediným prostriedkom 
na dosahovanie týchto veľkých ideálov. Duša môže šíriť Bo-
žiu slávu a pracovať na spáse duší prostredníctvom horli-
vého kresťanského života, neprestajne sa modliac k Pánovi, 
aby „prišlo jeho kráľovstvo“, aby „sa posvätilo“ jeho naj-
svätejšie meno, aby „nás neuviedol do pokušenia“, ale „nás 
zbavil zlého“.

Toto máš robiť aj ty – ustavične prinášať seba samu ako 
živú obetu Pánovi, aby priviedol k uskutočneniu tieto ciele. 
Modli sa za vierolomných, modli sa za vlažných, modli sa 
aj za horlivých, no predovšetkým sa modli za nášho najvyš-
šieho veľkňaza, za všetky duchovné i časné potreby svätej 
Cirkvi, našej najnežnejšej matky, a venuj, prosím, osobit-
nú modlitbu za všetkých, ktorí pracujú na spáse duší a na 
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Božiu slávu prostredníctvom misijnej služby medzi toľkými 
nevernými a neveriacimi ľuďmi. 

(List z 11. apríla 1914 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
– Korešpondencia, zv. II, s. 68)

27. november

Hovoríš mi, že vinou svojej ospalej, roztržitej, prelietavej, 
biednej duše a mnohých telesných trápení nedokážeš zotrvať 
v kostole viac ako jeden a pol hodiny. Netráp sa preto, usiluj sa 
len o to, aby si nedala zámienku svojej nestálosti. Snaž sa pre-
konávať všetky ťažkosti a pocity nudy a neunavuj svoju dušu 
viac, než dokáže zniesť nepretržitými, dlhými modlitbami vo 
chvíľach, keď srdce ani hlava nie sú náležite disponované.

Nakoľko sa ti dá, usiluj sa nachádzať si počas dňa čas 
na ústranie, aby si mohla v tichu a samote svojho srdca 
predkladať nebeskému Otcovi svoje chvály, dobrorečenia, 
svoje skrúšené a pokorné srdce i celú svoju bytosť. A tak, 
hoci väčšina stvorení, utvorených na Boží obraz, zabúda na 
dobrotu svojho nebeského Ženícha, my sa prostredníctvom 
týchto chvíľ ústrania a činností, ktorými ich napĺňame, 
ustavične zdržiavame v jeho blízkosti.

(List z 19. septembra 1914 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
– Korešpondencia, zv. II, s. 174)
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28. november

Pri útokoch nepriateľa, pri životných skúškach povstaňme 
a prosme Pána, aby nás zbavil kráľovstva nepriateľa, vždy ho 
držal v bezpečnej vzdialenosti od nás a keď sa mu zapáči, 
udelil nám milosť byť prijatí do Božieho kráľovstva. Kiež sa 
mu zapáči, aby sa to stalo čo najskôr.

Ó, drahá Raffaelina, neboj sa, v hodine skúšky sa ne-
stratíme, skrze vytrvalosť v konaní dobra, skrze trpezlivý 
duchovný boj zvíťazíme nad nehanebnosťou všetkých svo-
jich nepriateľov a – ako povedal náš božský Učiteľ – trpez-
livosťou si zachránime svoje duše, pretože „súženie prináša 
trpezlivosť, trpezlivosť osvedčenú čnosť a osvedčená čnosť zasa 
nádej“ (Rim 5, 3 – 4). Nasledujme Ježiša na ceste bolesti: 
ustavične upierajme zrak na nebeský Jeruzalem, a to nám 
umožní, aby sme úspešne zdolali všetky ťažkosti, ktoré nám 
prekážajú na ceste k tomu, aby sme sa zmocnili jeho brán.

(List zo 14. októbra 1915 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
– Korešpondencia, zv. II, s. 514)

29. november

Čoraz väčšmi oživujme svoju vieru a majme na pamäti sláv-
ne víťazstvo izraelského ľudu nad Madiánčanmi, ktoré je 
zaznamenané vo Svätom písme. Čítame tam, ako uprostred 
noci nespočetný zástup nič netušiacich nepriateľov vyšiel zo 
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svojich úkrytov a rozložil si tábor na planine, kde ho v ti-
chosti obklopil malý počet Gedeonových bojovníkov – bolo 
ich len tristo – všetci s trúbkou v jednej ruke a v druhej 
s džbánom, vnútri ktorého horela zažatá lampa. Na pokyn 
svojho vodcu s rachotom porozbíjali džbány, zatrúbili na 
trúby a po všetkom tomto hurhaji vydali zo svojich hrdiel 
bojový pokrik: „Za Pána a za Gedeona!“ (Sdc 7, 20)

Na tento desivý krik, hučanie trúb a oslepujúcu žiaru fa-
kieľ bol nepriateľský tábor zachvátený nesmiernou hrôzou, 
takže všetci, ešte stále ponorení v polospánku, sa dali na 
bezhlavý útek, zatiaľ čo trúby naďalej vydávali svoj hrozi-
vý zvuk. V neopísateľnom zmätku náhleho úteku sa veľká 
časť nepriateľov navzájom pozabíjala, zanechajúc na bojisku 
hromady mŕtvych.

Ako vidíme, toto víťazstvo nevybojoval izraelský národ 
pomocou zbraní, ale nezvyčajnou vojenskou ľsťou. 

Podobne aj my musíme po celý čas svojho života pod-
stupovať veľmi tvrdý boj. Zvíťazme v ňom pomocou tej is-
tej vojenskej ľsti, akú použil Gedeon. Pošlime do boja ako 
predvoj svetlo našich dobrých skutkov, čnosť poznania Boha 
a vrúcnu túžbu po Božom slove. A potom bojujme za zvuku 
hymnov, žalmov a duchovných piesní, spievajúc a hlasne po-
zdvihujúc svoj hlas k Pánovi. Takto budeme uznaní za hod-
ných získať víťazstvo v Ježišovi, našom Pánovi, ktorému patrí 
sláva a vláda po všetky veky.

(List zo 14. októbra 1915 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
– Korešpondencia, zv. II, s. 514)
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30. november

Pamätajte na to, že pokoj duše si možno udržať aj uprostred 
všetkých búrok nášho terajšieho života. Veľmi dobre totiž 
vieš, že pokoj spočíva predovšetkým vo svornosti, ktorá 
vládne medzi nami a našimi blížnymi, v tom, že im praje-
me len to najlepšie. Pokoj taktiež spočíva v priateľstve s Bo-
hom, udržiavanom prostredníctvom milosti posväcujúcej. 
Dôkazom toho, že sme spojení s Bohom, je morálna istota, 
že sa nenachádzame v stave smrteľného hriechu, ktorý by 
gniavil našu dušu. A napokon, pokoj spočíva vo víťazstve 
nad svetom, diablom a vlastnými vášňami.

A teraz mi povedz, či azda nie je pravdou, že tento po-
koj, ktorý nám prináša Ježiš, si môžeme zachovať nielen vte-
dy, keď sa naša duša teší z prekypujúcej duchovnej útechy, 
ale aj vo chvíľach, keď je naše srdce naplnené horkosťou pre 
rev nepriateľa. 

(List z 10. októbra 1914 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
– Korešpondencia, zv. II, s. 185)



December
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1. december

Neboj sa, Ježiš je s tebou a ty si s ním. Pýtaš sa, kto ťa o tom 
uisťuje? Hlas autority, ktorú Boh ustanovil za tvojho vodcu, 
autority, ktorá ťa miluje a ktorá ťa nechce ani nemôže klamať, 
autority, ktorá sa ti prihovára v Božom mene. Moja najdrah-
šia dcéra, máš dôvod sťažovať sa, lebo väčšinu času pozoruješ, 
ako ťa obklopuje temnota: hľadáš svojho Boha, túžiš po ňom, 
voláš ho, no nenachádzaš po ňom ani stopy. Zdá sa ti, že 
Boh sa skryl a opustil ťa. Ale ja ti opakujem, neboj sa, Ježiš 
je s tebou aj v týchto chvíľach a ty si s ním a v ňom. Skrýva 
sa, uniká ti, ale len preto, aby ustavične nabádal tvoju lásku 
k bdelosti. V tme, v súžení, v duchovnej úzkosti, všade je 
s tebou Ježiš. Moja dobrá dcéra, nevidíš nič okrem temnoty, 
ktorá vládne v tvojej duši, ale ja ťa v Božom mene uisťujem, 
že Pánovo svetlo zalieva a obklopuje celé tvoje vnútro. Na-
chádzaš sa uprostred súžení, ale Boh ti opakuje ústami auto-
rity: „Som s tebou v súžení.“ „Cum ipso sum in tribulatione.“

(List z 28. júna 1918 adresovaný Antoinette Vonovej  
– Korešpondencia, zv. III, s. 865)

2. december

Trápi ťa pocit opustenosti, no ja ťa uisťujem, že Ježiš si ťa 
vinie k svojmu božskému srdcu silnejšie než kedykoľvek 
predtým.
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Aj náš Pán sa z kríža sťažoval svoju Otcovi, že ho opus-
til. Mohol by však Otec niekedy opustiť svojho Syna? Toto 
sú najtvrdšie skúšky, akým môže byť podrobená ľudská 
duša. Ježiš sa im podvoľuje: fiat. Keď na teba doľahnú po-
dobné skúšky, odovzdane vyslov toto fiat a viac sa neboj. 
Sťažuj sa Ježišovi, koľko sa ti len páči, modli sa k nemu 
akýmkoľvek spôsobom, v každom prípade sa však pevne 
pridŕžaj uistenia, ktorého sa ti dostalo od toho, kto sa ti 
prihovára v jeho mene.

Často mi píš o stave svojej duše a ničoho sa neboj: na 
tvoj úžitok bude vynaložená všetka láska, ktorou je napl-
nené srdce tvojho duchovného otca. Veď ja – hoci nehod-
ný – sa za teba ustavične modlím a neprestajne prosím aj 
ostatných, aby robili to isté. Ty len buď pokojná, veď Ježiš 
s tebou zaobchádza podľa svojej svätej vôle, je vždy tvojím 
otcom, a to veľmi dobrým. 

(List z 28. júna 1918 adresovaný Antoinette Vonovej  
– Korešpondencia, zv. III, s. 865)

3. december

Svätý Augustín veľmi výstižne hovorí, že „naše srdce je nepo-
kojné, kým nespočinie v objekte svojej lásky“.

Ty sama veľmi dobre vieš, že dokonalú lásku človek na-
dobudne až vtedy, keď sa zmocní objektu tejto lásky. Ob-
jekt tejto lásky však možno vlastniť len vtedy, keď ho duša 
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uvidí taký, aký je, teda nie cez závoj, ale tvárou v tvár, ako 
nám o tom hovorí svätý Pavol. A keď ho spozná tak, ako 
spoznávame seba samých. Nič z tohto však nemožno do-
siahnuť, ak sa neotvoria dokorán všetky brány nášho srdca.

Predstav si teda, akú bolesť musí prežívať duša, ktorej 
Boh odhalil niektoré zo svojich nebeských pokladov, keď 
si uvedomuje, že ešte musí nejaký čas putovať krajinou vy-
hnanstva.

(List z 20. apríla 1915 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
– Korešpondencia, zv. II, s. 403)

4. december

Opakovanými údermi liečivého dláta a usilovným očisťova-
ním božský umelec pripravuje kamene, ktoré sa majú stať 
súčasťou večného príbytku. Takto to spieva Cirkev pri ob-
rade posvätenia chrámu a tak to aj naozaj je. Okrem dlhotr-
vajúcej a spletitej skúšky, ktorej ťa vystavujú tvoji blízki pre 
voľbu tvojho životného stavu, na teba Pán zosiela aj skúšku 
duchovného strachu a nepokoja, ku ktorým sa z času na čas 
primieša aj príchuť bezútešnosti.

Nech sa mu vzdáva vďaka za to, že s tebou zaobchádza 
ako s vyvolenou, ktorá je povolaná zblízka ho nasledovať 
pri jeho výstupe na Kalváriu. A ja s radosťou a vnútorným 
pohnutím pozorujem toto pôsobenie milosti v tebe, ó, mi-
lovaná dcéra môjho srdca. Keby som ťa nevidel takú ubitú, 
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bol by som menej šťastný, pretože by som videl menej dra-
hokamov, ktoré ti daroval Pán. Preto sa ja, ktorý pohnutý 
svätou láskou veľmi túžim po tvojom prospechu, teším, čo-
raz väčšmi sa teším, že ťa nachádzam v tomto rozpoložení. 

(List zo 6. decembra 1916 adresovaný Erminii Garganiovej  
– Korešpondencia, zv. III, s. 659)

5. december

To, čo ti dáva zakusovať najdrahší Ježiš, nie je nezáujem, ale 
láska. Nie je teda vôbec pravda, že pohrúžená do tohto stavu 
duchovnej vyprázdnenosti a bezútešnosti, ktorý na teba zo-
slal Pán, urážaš Boha, lebo jeho bdelá milosť ťa veľmi účinne 
chráni pred tým, aby si sa dopúšťala takýchto urážok. 

Ak teda ani v najmenšom neurážaš Boha, ba práve nao-
pak, miluješ ho aj vo svojom terajšom rozpoložení, ktoré sa 
na teba rozhodol zoslať, prečo sa sťažovať? Prečo sa zarmu-
covať? Neboj sa preto vystúpiť na kríž, nechaj sa naň pribiť 
a buď trpezlivá so sebou samou, lebo ako hovorí náš bož-
ský Učiteľ, svojou trpezlivosťou sa zmocníme svojej duše. 
A toto vlastníctvo bude tým istejšie, čím menej bude zmie-
šané so starosťami a obavami. 

(List zo 6. decembra 1916 adresovaný Erminii Garganiovej  
– Korešpondencia, zv. III, s. 659)
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6. december

Naber odvahu a buď si istá, že Boh je s tebou spokojný a na-
chádza v tebe svoj pokojný príbytok. Nečakaj, kým uvidíš 
Boha na hore Tábor, kontempluj ho už na Sinaji. Myslím 
si, že roztrasený a chorľavý duchovný žalúdok nedokáže 
vychutnávať dobro: nemôže mať naň chuť, ak len nejde 
o samo najvyššie dobro, lebo čiastočné dobrá vo forme 
dobrých darov ho nijako nedokážu uspokojiť. Rozptýlenosť 
duše, nedobrovoľná roztržitosť, pokušenia atď. sú lákadlá, 
ktoré nám predkladá nepriateľ. Ak ich odmietneme, nijako 
nám nemôžu uškodiť. Keď diabol robí krik, je to vynikajúce 
znamenie: svedčí to o tom, že chce tvoju vôľu, čo zname-
ná, že je ešte stále mimo nej. Moja milovaná sestra a dcéra, 
skutočne desivé je niečo celkom opačné – ak diabol nažíva 
s ľudskou dušou v pokoji a súlade.

V období duchovnej vyprázdnenosti buď pokorná, tr-
pezlivá a odovzdaná do Božej vôle, nezanedbávaj nič z toho, 
čo zvykneš robiť v čase duchovnej radosti, lebo skutočná 
láska nespočíva v tom, že pri službe Bohu zažívame mnoho 
útechy, ale skôr v tom, že naša vôľa je vždy pripravená vy-
konať všetko, čo nariadi Boh pre náš duchovný osoh a na 
svoju slávu.

Neochvejne ver vo všetky tieto pravdy, vôbec pritom 
nezáleží na tom, že tomu veríš len silou vôle a s bolesťou 
v duši, bez toho, aby si chápala dôvody, na ktorých tieto 
pravdy spočívajú. Veď aj viera mučeníkov bola sprevádzaná 
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utrpením. Najkrajšie vyznanie viery je to, ktoré sa recituje 
v jazyku obety a sebazaprenia. 

(List zo 6. decembra 1916 adresovaný Erminii Garganiovej  
– Korešpondencia, zv. III, s. 659)

7. december

Moja statočná dcéra, pamätaj, že Boh môže v každom stvo-
rení počatom v hriechu, nesúcom v sebe nezmazateľný znak 
zdedený po Adamovi zavrhnúť úplne všetko; nikdy však 
nemôže zavrhnúť úprimnú túžbu stvorenia milovať svojho 
Stvoriteľa. Ak teda nechceš veriť ani mne, ktorý sa ti pri-
hováram v Pánovi, a nedokážeš nadobudnúť istotu o jeho 
nebeskom zľutovaní voči tebe na základe iných dôvodov, 
buď si ním istá aspoň pre to, čo som ti práve povedal.

Pýtaš sa, čo z toho pre teba vyplýva? To, že môžeš a máš 
ostávať pokojná a radostná. Ver mi, že sa ti prihováram 
v Božom mene, odožeň od seba svoje obavy, rozptýľ tem-
noty, ktorými diabol obklopuje tvoju dušu, aby ťa trýznil 
a odvrátil od vytrvalého prijímania sviatostného Ježiša a od 
cesty dokonalosti.

Viem, že Pán dopúšťa tieto útoky nepriateľa, pretože 
si ťa vo svojom milosrdenstve obľúbil, a preto chce, aby si 
sa mu pripodobnila v jeho úzkostiach, ktoré zakusoval na 
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púšti, v Getsemanskej záhrade a na kríži. Ty sa však musíš 
brániť, tak, že zapudíš zlomyseľné našepkávanie nepriateľa 
a pohrdneš nimi. Vyjadril som sa jasne? Maj teda odvahu 
a odhodlane kráčaj vpred. Bojuj boj silných a dostaneš od-
menu silných duší.

(List zo 6. decembra 1916 adresovaný Erminii Garganiovej  
– Korešpondencia, zv. III, s. 659)

8. december

Utekaj, utekaj od každého, aj toho najmenšieho tieňa pýchy, 
ktorá ťa vedie k tomu, že sa vo vlastných očiach považuješ 
za nadradenú ostatným. Ustavične uvažuj o hlbokej pokore 
Božej i našej Matky a maj ju vždy pred očami, lebo ona v tej 
miere, v akej sa v nej vzmáhali nebeské dary, sa čoraz väčšmi 
pohružovala do hlbín pokory, až tak, že vo chvíli, keď bola 
zatienená Duchom Svätým, ktorý ju učinil matkou Božieho 
Syna, mohla zaspievať: „Hľa, služobnica Pána“ (Lk 1, 38). 
Naša drahá Matka zaspievala to isté aj v dome svätej Alžbety, 
keď niesla pod srdcom Slovo, ktoré sa stalo telom.

Nech teda s množstvom prijatých darov rastie aj tvoja 
pokora, vo vedomí, že to všetko nám bolo len zapožičané: 
nech sa k rastúcemu množstvu prijatých darov ustavične pri-
družuje pokorná vďačnosť voči ich vznešenému pôvodcovi, 
ktorá bude viesť tvoju dušu k tomu, že z jej úst sa bude rinúť 
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neprestajné vďakyvzdávanie. Ak to urobíš, odoláš a zvíťazíš 
nad všetkým besnením pekla: nepriateľské úklady budú zlo-
mené, ty z nich vyviazneš bez ujmy a nepriateľ sa bude zožie-
rať od zlosti. Ver v Božiu pomoc a buď si istá, že ten, ktorý 
ťa až doteraz bránil, bude pokračovať vo svojom diele spásy. 

(List z 13. mája 1915 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
– Korešpondencia, zv. II, s. 417)

9. december

Nech sa tvoje každodenné rozjímanie podľa možnosti sú-
streďuje na život, umučenie, smrť, vzkriesenie a nanebov-
stúpenie nášho Pána Ježiša Krista. Môžeš teda rozjímať 
o jeho narodení, úteku a pobyte v Egypte, o jeho návrate 
a skrytom živote v nazaretskom domčeku, ktorý viedol, 
kým nedovŕšil tridsiaty rok. Ďalej môžeš rozjímať o jeho 
pokore, ktorá sa prejavila v tom, že sa dal pokrstiť svojmu 
predchodcovi svätému Jánovi Krstiteľovi, o jeho verejnom 
živote, o jeho najbolestnejšom umučení a smrti, o ustano-
vení Najsvätejšej sviatosti v ten večer, keď mu ľudia pri-
pravovali tie najkrutejšie muky. Môžeš rozjímať o Ježišo-
vi, ktorý sa modlí v Getsemanskej záhrade a potí krv pri 
pomyslení na muky, ktoré mu pripravili ľudia, ako aj na 
nevďačnosť mnohých, o ktorých vopred vedel, že nevyužijú 
poklad jeho zásluh. Rozjímaj aj o Ježišovi, ktorého vláčili po 
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súdoch, o Ježišovi, ktorý bol kruto zbičovaný a korunovaný 
tŕním, o jeho ceste na vrchol Kalvárie, ktorú prešiel obťa-
žený krížom, o jeho ukrižovaní a napokon o jeho smrti na 
kríži uprostred mora úzkostí, s pohľadom upretým na svoju 
najbolestivejšiu Matku.

(List z 8. marca 1915 adresovaný Annite Rodoteovej  
– Korešpondencia, zv. III, s. 61)

10. december

Moje dobré sestry a dcéry, naďalej na mňa, prosím, myslite 
vo svojich modlitbách, obzvlášť v tomto čase, keď prežívam 
veľkú skúšku. Otvorte mi pokladnicu svojich modlitieb 
a pochopte, že mi leží na srdci skôr duchovné než telesné 
zdravie, ako aj Božia milosť, ktorej ste svedkami. 

Vo svojich úbohých, ale vytrvalých modlitbách ustavič-
ne pamätám na vás, ako aj na všetky ostatné duše, ktoré mi 
preukazujú takú lásku ako vy. Nech nás Ježiš a Presvätá Pan-
na urobia hodnými večnej slávy. S touto vierou a túžbou 
vám prajem hojnosť všetkých nebeských dobier.

Teraz sa dostávame k vašim duchovným potrebám. Za 
duchovným zmätkom, ktorý teraz prežívate, sa ukrýva-
jú zlomyseľné úklady pokušiteľa. Boh ich dopúšťa, ale nie 
z toho dôvodu, že by vás nenávidel, ale pretože vás miluje. 
Pocity ako také nemôžu byť nikdy odsúdeniahodné, od-
súdeniahodný je len slobodný súhlas so zlom, a preto vás 
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v našom najdrahšom Pánovi povzbudzujem, aby ste boli 
pokojné, lebo je pravdou, že svojimi pocitmi neurážate 
Pána a on sa vám neskrýva preto, aby vás potrestal za vašu 
údajnú nevernosť, o ktorej pred vami záväzne, z moci svätej 
poslušnosti vyhlasujem, že jej vo vás niet, prinajmenšom 
nie takej, ktorej by ste sa dopustili s plným vedomím a od-
hodlanou vôľou. 

(List z 11. decembra 1916 adresovaný sestrám Ventrellovým  
– Korešpondencia, zv. III, s. 548)

11. december

Túžba spočinúť vo večnom pokoji je dobrá a svätá, ale treba 
ju mierniť úplným podriadením sa Božej vôli: je lepšie ko-
nať Božie skutky na tejto zemi, než prežívať blaženosť v raji. 
Trpieť a nezomrieť, to bolo heslo svätej Terézie. Očistec je 
sladký, ak trpíte z lásky k Bohu.

Všetky skúšky, ktorým vás podrobuje Pán, sú prejavmi 
Božej priazne a drahokamami, ktoré zdobia vašu dušu. Moje 
drahé, zima sa pominie a po nej príde jar bez konca, ktorá 
bude o to krajšia, o čo prudšie boli predchádzajúce búrky. 
Hustá hmla, ktorá vás zahaľuje, je znakom Božej blízkosti 
k vašim dušiam. 

(List z 11. decembra 1916 adresovaný sestrám Ventrellovým  
– Korešpondencia, zv. III, s. 548)



•  390  •

12. december

Mojžiš, veľký vodca Božieho ľudu, našiel Pána v hustej hmle 
zahaľujúcej vrchol Sinaja. Židovský ľud ho videl vo forme 
oblaku a ako mrak sa ukázal aj v chráme. Pri svojom pre-
menení na hore Tábor bol Ježiš Kristus viditeľný pre svojich 
apoštolov, no potom sa im stratil spred očí, lebo ho zahalil 
žiarivý oblak. To, že Boh sa ukrýva v hmle, znamená, že sa 
zväčšuje pred našimi očami, že jeho viditeľná a rozumovo 
uchopiteľná podoba sa mení na číru božskú podstatu. 

Boj s nepriateľom by vás nemal vystrašiť: čím viac sa to-
tiž Boh zbližuje s dušou, tým intenzívnejšími a prenikavej-
šími sa stávajú útoky nepriateľa na naše vnútro. Nuž teda, 
odvahu! 

Svojím rozprávaním o hmle som už vlastne odpovedal 
aj na ďalšiu z vašich otázok, týkajúcu sa skutočnosti, že sa 
vám vidí, akoby sa vo vašom vnútri hromadili tiene. Nie sú 
to tiene, moje milované dcéry, ale svetlo, ktoré je také in-
tenzívne a vznešené, že ohromuje dušu, zvyknutú uvažovať 
o Bohu vo zvyčajných, teda takmer čisto ľudských pojmoch. 
Ďakujte Pánovi, že vám už v tomto živote dáva zakusovať 
niečo z budúceho blaženého nazerania, pri ktorom nič nevi-
dieť znamená vidieť všetko.

(List z 11. decembra 1916 adresovaný sestrám Ventrellovým  
– Korešpondencia, zv. III, s. 548)
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13. december

Buďte si isté, že vnútorné zápasy nepredstavujú ohrozenie 
vašej vernosti Bohu, ale príležitosť získať si vzácne záslu-
hy, ktoré majú podobu koruny a palmy. Ani trochu nepo-
chybujte o hodnote svojich činov, lebo všetko, čo robíte, 
konáte vedené poslušnosťou, čo som vám už raz povedal 
a znovu vám to opakujem. To isté platí aj o vašich myš-
lienkach, skutkoch, ba aj o nočnom odpočinku, pokiaľ to 
všetko robíte na slávu jeho božskej velebnosti.

Spod záväzku poslušnosti sú vyňaté len tie skutky, v kto-
rých zreteľne rozpoznávate, že je v nich obsiahnutá urážka 
Boha. Vyjadril som sa jasne? Porozumeli ste mi dobre? Ko-
najte podľa toho, čo som vám povedal, a celú zodpovednosť 
ponechajte na mojom svedomí.

Každodenne pristupujte k svätému prijímaniu, pohŕdaj-
te nerozumnými pochybnosťami vo svedomí a bezvýhrad-
ne, s veselou mysľou dôverujte vedeniu, ktoré vám posky-
tuje svätá poslušnosť, a najmä, nebojte sa stretu so zlom: 
doskou, na ktorej sa doplavíte do prístavu spásy, a Božou 
zbraňou, ktorá vám umožní kráčať od jedného víťazstva 
k druhému, je úplné podriadenie vášho úsudku pokynom 
človeka, ktorému bola zverená úloha bezpečne vás previesť 
cez temnotu, zmätky a zápasy tohto života. Preto ešte raz 
opakujem, rozptýľte svoje pochybnosti v mene čnosti po-
slušnosti a považujte za isté, že ak to budete robiť, nijako 
nie je možné, aby ste sa uprostred svojich zápasov dopúšťali 
hriechov. Tak vám to hovorím a tak to aj je.
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Ak sa vám Ježiš ukazuje, ďakujte mu za to. Ak sa pred 
vami skrýva, ďakujte mu tiež – veď toto všetko sú fígle jeho 
lásky. Nech vám súcitná a milosrdná Panna Mária naďalej 
vyprosuje od nevýslovnej dobroty nášho Pána silu znášať 
toľké skúšky lásky, ktoré na vás zosiela ruka v ruke s vaším 
stupňujúcim sa umŕtvovaním. Dúfam, že keď dospejete tak 
ďaleko, že spolu s Ježišom vydýchnete na kríži, budete môcť 
spolu s ním nežne zvolať: Consummatum est. Je dokonané. 
(Jn 19, 30)

(List z 11. decembra 1916 adresovaný sestrám Ventrellovým  
– Korešpondencia, zv. III, s. 548)

14. december

Nechávaj sa aj naďalej stravovať veľkou túžbou prinášať 
potešenie Ježišovi, a on, ktorý je taký dobrý a nehľadí na 
malichernosti, odmení tvoje sväté túžby tým, že ti bude po-
máhať rásť a napredovať na jeho svätých cestách.

Ži celkom pre neho a ustavične od seba odháňaj to 
množstvo zbytočných myšlienok, ktoré napĺňajú srdce már-
nosťou, mätúc a zatemňujúc náš rozum.

Pri všetkých svojich činoch, aj tých najbanálnejších, sta-
rostlivo dbaj o to, aby si ich vykonávala so správnym úmys-
lom páčiť sa Bohu, zahadzujúc za hlavu každú, aj tú najmen-
šiu starosť o vlastný prospech. Veď len pomysli, čo môže byť 
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väčším ziskom pre dušu než to, že prináša potešenie svojmu 
Pánovi.

Vždy prechovávaj v duši pokorné zmýšľanie o sebe sa-
mej, lebo je isté, že všetky služby, ktoré môže duša preukázať 
Bohu, hoci by ich aj bolo veľmi mnoho, zavážia len veľmi 
málo. Ak aj napriek tomu nadobudnú lesk a cenu, je to len 
vďaka Pánovej milosti.

(List z 12. septembra 1915 adresovaný Annite Rodoteovej  
– Korešpondencia, zv. III, s. 98)

15. december

Som ponorený v ohnivom oceáne a moja rana, ktorá sa mi 
znovu otvorila, krváca, neprestajne krváca. Ona sama by 
stačila na to, aby ma tisíckrát usmrtila. Ó, môj Bože, prečo 
mi nedáš zomrieť? Nevidíš azda, že pre dušu, ktorú si pokryl 
ranami, je jej život krutým trápením? Si azda taký krutý, že 
zostávaš hluchý voči kriku tých, ktorí trpia, a nechceš ich po-
tešiť? Ale čo to hovorím? ... Odpusťte mi, otče, som zmätený, 
neviem, čo hovorím. Tá nadmiera bolesti, ktorú mi spôso-
buje moja ustavične otvorená rana, ma proti mojej vôli robí 
hnevlivým, privádza ma do nepríčetnosti a delíria, takže sa cí-
tim celkom bezmocný, neschopný odolávať tomuto náporu. 

Otče, otvorene mi povedzte: Urážam Pána v týchto ex-
cesoch, do ktorých upadám? Čo mám robiť, aby som sa 
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mu neznepáčil, keď sú tieto nápory také prudké, že niet 
sily, ktorá by im mohla odolať? Môj Bože, ... nemeškaj... 
Kiež sa čoskoro pominie môj telesný život, veď načo mi žiť, 
keď je všetko moje úsilie povstať z duchovnej smrti márne? 
Myslím, že nebo je pre mňa zatvorené – každá moja snaha, 
každé zastonanie sa ku mne vracia ako odrazený šíp a smr-
teľne zraňuje moje úbohé srdce. Moje modlitby sa mi zdajú 
celkom zbytočné, a len čo sa moja skleslá duša začne pokú-
šať o vymanenie sa zo svojho trýznivého rozpoloženia, ktoré 
ju zbavuje všetkej odvahy, vrhajúc ju do úplnej bezmocnosti 
a ničoty, celkom stráca ochotu riskovať, hoci už vlastne ani 
nemá čo stratiť, lebo nie je schopná absolútne ničoho.

(List z 5. septembra 1918 adresovaný P. Benedettovi da San Marco in 
Lamis – Korešpondencia, zv. I, s. 1071)

16. december

Môj Bože, zošli svoje svetlo aspoň môjmu duchovnému 
vodcovi, aby našiel to, čo ja sám nenachádzam, aby našiel 
skutočný zdroj toho množstva zla, ktoré väzí v tvojom stvo-
rení. Moje sily ešte nikdy neboli také nečinné a spútané. 
Ach, akou len horkosťou to napĺňa moju vôľu, pamäť a ro-
zum! Myslím si, že pre každú vôľu, ktorá chce alebo aspoň 
túži chcieť dobro, by bolesť, ktorú prežívam, bola nesmier-
ne tvrdá, priam nepredstaviteľná. Veď podobným spôsobom 
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každý človek, vedomý si svojej nadprirodzenej dôstojnosti, 
svojich práv i povinností, ktoré sa vzťahujú jednak na neho 
samého, jednak na úctu, ktorú je povinný preukazovať svoj-
mu Stvoriteľovi, pociťuje bolesť, ktorá je príkrejšia než tvr-
dosť smrti, keď preniká do tajomstva neprávosti, o ktorom 
potom dôkladne uvažuje, oplakávajúc mrzkosť biedy, ktorá 
ho zasahuje, väzní, utláča, zaslepuje a odtŕha mu od úst la-
hodné pokrmy nebeskej hostiny. 

Môj rozum je drvený akoby pod ťarchou lisu a vysta-
vený prudkému svetlu, ktoré ho oslepuje. Táto slepota je 
natoľko bolestivá, že len ten, kto ju sám zakúsil, môže do-
svedčiť jej existenciu. Myslím si, že pre rozum, ktorý sa pre-
budil pod vplyvom skúšok, a potom bol vystavený žiarivým 
lúčom pravého života, ktorý v ňom zomiera od chvíle jeho 
narodenia, sa táto bolesť stáva celkom neznesiteľnou. [...]

Môj Bože, priveď ma k pokániu, pohni ma k úprimnej 
ľútosti a trvalému obráteniu môjho srdca k tebe. 

(List z 5. septembra 1918 adresovaný P. Benedettovi da San Marco in 
Lamis – Korešpondencia, zv. I, s. 1071)

17. december

Na začiatku posvätnej novény na počesť svätého dieťaťa Je-
žiša sa môj duch cítil akoby znovuzrodený pre nový život: 
môjmu srdcu sa videlo, že je dostatočne malé na to, aby 
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mohlo pojať nebeské dobrá, moja duša sa rozplývala v prí-
tomnosti nášho Boha, ktorý sa pre nás stal telom. Ako by 
mohol človek odolať jeho láske, ako by ho mohol nemilo-
vať s neustále obnovovanou vrúcnosťou? Pristúpme k ma-
ličkému Ježiškovi s čistým srdcom, ktoré nie je poškvrnené 
hriechom, aby sme mohli zakúsiť, aký je ľúbezný a nežný, 
a úprimne si ho zamilovať.

Nikdy, tým menej po tieto sväté dni, neprestanem prosiť 
božské Pacholiatko za všetkých ľudí, osobitne za teba a všet-
kých tých, ktorí sú drahí tvojmu srdcu. Budem ho prosiť, 
aby ti dal účasť na všetkých daroch, ktorými tak štedro za-
hrnul a naďalej zahŕňa moju dušu.

(List zo 17. decembra 1914 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
– Korešpondencia, zv. II, s. 273)

18. december

Najväčším dobrom tvojej duše je, keď úplne a celá patrí 
Bohu. Kto patrí len Bohu, toho netrápi nič iné než to, aby 
neurazil Pána. Jeho trápenie sa preto premieňa na hlbokú, 
ale pokojnú a tichú pokoru a podriadenosť, vďaka ktorým 
jeho duša nachádza útechu v Božej dobrote prostredníc-
tvom dokonalej, ľúbeznej dôvery, zbavenej aj toho najmen-
šieho náznaku melanchólie a mrzutosti.
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Kto patrí len Bohu, nehľadá nič iné než Pána, a preto-
že on je rovnako prítomný v protivenstvách i zdare, človek 
patriaci Bohu prežíva pokoj i v súženiach.

Kto patrí len Bohu, ustavične myslí na Pána vo všet-
kých situáciách tohto života, usiluje sa stávať čoraz lepším 
v Božích očiach a vo všetkých stvoreniach hľadá a obdivuje 
Boha, volajúc spolu so svätým Augustínom:

„Pane, všetky stvorenia ma vyzývajú, aby som ťa miloval.“ 
Kto patrí len Bohu, túži po tom, aby každý vedel, že mu 

chce slúžiť, že ho chce milovať a usilovne praktizovať všetky 
nábožné cvičenia, ktoré mu pomôžu zostať s ním natrvalo 
zjednotený. 

A preto, moja najdrahšia dcéra, vždy patri Bohu, nikdy 
nepatri nikomu inému a netúž po ničom inom než po tom, 
aby si sa páčila jemu samému, a v ňom, podľa neho a pre 
neho bola milá aj jeho stvoreniam. 

(List zo 17. augusta 1918 adresovaný Racheline Russovej  
– Korešpondencia, zv. III, s. 521)

19. december

Pri príležitosti blížiacich sa vianočných sviatkov vám s otvo-
reným srdcom a väčšou než synovskou láskou posielam svo-
je najúprimnejšie želania a modlím sa k malému Ježiškovi 
za vaše duchovné i časné šťastie.
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Kiež novonarodené božské dieťa prijme moje úbohé 
a chabé modlitby za vás, za všetkých našich predstavených 
i za celý svet, ktoré mu budem po tieto posvätné predkladať 
s ešte väčšou vierou než zvyčajne. 

Kiež sa tomuto nebeskému dieťaťu zapáči prijať aj moju 
túžbu milovať ho tak veľmi, ako to len pozemské stvorenie 
dokáže, a vidieť, ako ho rovnakou láskou milujú aj všetky 
ostatné stvorenia.

Kiež zošle trochu nebeskej rosy do sŕdc utrápených duší! 
V tejto chvíli nenachádzam slová, ktorými by som sa na 
nich obrátil, iba hovorím, že ich osud je skutočne závide-
niahodný. Keď ich vidím také ubité, v duchu sa z toho teším 
a pociťujem voči nim takpovediac svätú závisť, či skôr rivali-
tu a túžbu napodobňovať ich. Drahý otče, ich rozpoloženie, 
osobitne stav jednej z nich, je v tejto chvíli také, že už nie 
sú schopné pocítiť žiadnu útechu plynúcu z dobrého slova, 
ktoré im je adresované, nech by to slovo bolo akokoľvek 
povzbudivé.

Boh ponoril ich rozum do tmy, ich vôľa blúdi po vy-
prahnutej púšti, ich pamäť sa stráca v prázdnote, ich srd-
cia sa topia v horkosti, skľúčenosti a krajnej bezútešnosti, 
a to všetko je nadmieru závideniahodné, lebo to prispie-
va k uspôsobeniu a príprave ich srdca na to, aby prijalo 
skutočnú podobu ducha, ktorá nepredstavuje nič iné ako 
zväzok lásky.

Boh je s nimi, čo by malo stačiť na to, aby sa ich vždy 
pohotová vôľa presvedčila o tom, že sa má celkom oddať 
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Bohu a konať skutky, ktorými mu bude slúžiť a preukazovať 
poctu.

(List z 19. decembra 1913 adresovaný P. Agostinovi da San Marco in 
Lamis – Korešpondencia, zv. I, s. 439)

20. december

Môj najdrahší otče, s blížiacimi sa svätými Vianocami sa 
môjmu svedomiu natíska povinnosť, aby som ich nenechal 
prejsť bez toho, aby som vám nezaželal vianočné sviatky 
naplnené všetkou nebeskou útechou, po akej len túži vaše 
srdce. Hoci sa za vás – človeka, ktorého mám nesmierne 
rád – modlím každý deň, v týchto dňoch svoje modlitby 
k nebeskému dieťaťu zdvojnásobím, aby vás Ježiško ochrá-
nil pred každým nešťastím, najmä pred pohromou spočíva-
júcou v tom, že človek stratí Ježiša. 

Moje chatrné zdravie sa vyvíja ako zvyčajne, pripravujúc 
mi ľahšie i ťažké chvíle. Je pravda, že trpím, veľmi trpím, ale 
som veľmi rozradostený, lebo ani v utrpení ma Pán nepre-
stáva obdarúvať pocitom nevýslovnej radosti. 

(List z 20. decembra 1910 adresovaný P. Benedettovi da San Marco in 
Lamis – Korešpondencia, zv. I, s. 208)
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21. december

Pri príležitosti nadchádzajúcich vianočných sviatkov a No-
vého roka vám so srdcom plným vďačnosti a s väčšou než 
synovskou láskou posielam svoje najúprimnejšie želania 
a modlím sa k malému Ježiškovi za vaše duchovné i časné 
šťastie.

Nepochybujte, otče, že váš syn si pred tvárou nášho 
spoločného Otca dokáže plniť svoje povinnosti voči vám, 
skalopevne dôverujúc, že jeho túžby sa splnia. Kiež novo-
narodené nebeské dieťa prijme moje chabé modlitby za náš 
rád, našich predstavených i celú Cirkev, ktoré mu v týchto 
dňoch predkladám s ešte naliehavejšou svätou nástojčivos-
ťou než zvyčajne. 

Počujte, aký zvláštny úkaz sa vo mne už nejaký čas odo-
hráva a nemálo zamestnáva moju myseľ. Pri modlitbe sa mi 
často stáva, že sa zabúdam modliť za tých, ktorí sa zverili do 
mojich modlitieb (nezabúdam však na všetkých z nich), ale-
bo za koho som si predsavzal, že sa budem modliť. Skôr než 
sa začnem modliť, predkladám v mysli Bohu túto a tamtú 
osobu, no vo chvíli, keď sa ponorím do modlitby, sa moja 
myseľ celkom vyprázdni, takže v nej nezostane ani stopy po 
žiadnej z vecí, ktoré mi tak veľmi ležia na srdci. 

Inokedy, naopak, pocítim pri modlitbe vnuknutie mod-
liť sa za ľudí, za ktorých mi nikdy nenapadlo modliť sa, a čo 
je ešte zvláštnejšie, v niektorých prípadoch ide o osoby, kto-
ré vôbec nepoznám, nikdy v živote som ich nevidel, nepo-
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čul som ich rozprávať, osoby, ktoré ma nikdy nepožiadali 
o modlitby, a to ani len prostredníctvom iných ľudí. 

A Pán tieto moje modlitby vždy, buď skôr, alebo neskôr, 
vypočuje. Kiež sa zapáči Pánovi dať vám poznať skutočný 
význam tohto takého zvláštneho a takého čerstvého javu. 
Ak Boh uzná za vhodné, aby vám ho ukázal, neodoprite mi, 
prosím, jeho vysvetlenie. 

(List z 20. decembra 1913 adresovaný P. Benedettovi da San Marco in 
Lamis – Korešpondencia, zv. I, s. 442)

22. december

Znovu prichádzam, aby som tebe i celej tvojej šľachetnej ro-
dine zaželal požehnané sviatky svätého dieťaťa. Nech ťa Pán 
a Presvätá Panna robia čoraz väčšmi hodnou večnej slávy. 
V tejto viere a v tomto duchu vám všetkým prajem radost-
né sviatky najsvätejšieho narodenia dieťaťa Ježiša a vrúcne 
sa za vás modlím, aby ste ich ešte mohli sláviť čo najväčší 
počet, a zakaždým s rastúcou láskou – kráľovnou a matkou 
všetkých čností. 

Ó, aká vznešená je krásna čnosť lásky, ktorú nám prinie-
sol Boží Syn! Musí ležať na srdci každému človeku, no pre-
dovšetkým tým, ktorí sa rozhodli kráčať po ceste svätosti. 
K tomuto povolal Pán aj teba, a to bez akýchkoľvek tvojich 



•  402  •

zásluh. A hoci vidím, že po tejto ceste kráčaš istým krokom, 
neprestávam trvať na tom, aby si sa aj naďalej usilovala čoraz 
väčšmi napredovať. 

(List z 22. decembra 1914 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
– Korešpondencia, zv. II, s. 280)

23. december

Duchovné prechladnutie, ktoré občas prežívaš, by ťa nema-
lo prekvapovať ani ubíjať či zbavovať odvahy. Pokiaľ v sebe 
prechovávaš úprimnú túžbu po duchovnej horlivosti a po-
kiaľ v dôsledku týchto duchovných prechladnutí nezane-
dbávaš svoje nábožné cvičenia, tvoja duša bezpečne napre-
duje, milujúc Boha nezištnou láskou a ochotne mu slúžiac, 
aj keby to malo byť na úkor jej vlastných záujmov. Povedz 
mi, moja dobrá dcéra, nenarodil sa azda nežný Ježiško 
v srdci chladu? Prečo by si teda nemohol urobiť príbytok 
aj v chlade srdca? Keď tu hovorím o chlade srdca, nemám 
tým na mysli upúšťanie od našich dobrých predsavzatí, ale 
určitú únavu a ťažkopádnosť ducha, ktoré spôsobujú, že po 
ceste, ktorá nám bola určená, dokážeme kráčať len s boles-
ťou a námahou, no ani napriek tomu sa od nej v žiadnom 
prípade nehodláme odvrátiť, kým nedorazíme do cieľa. 

(List zo 4. augusta 1917 adresovaný neznámej osobe  
– Korešpondencia, zv. III, s. 922)
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24. december

Nech Ježiško vždy kraľuje nad tvojím srdcom a stále viac 
upevňuje, a posilňuje svoje kráľovstvo v tvojej duši. Toto 
a ešte ďalšie priania boli mojím darom, ktorý som v týchto 
dňoch podaroval betlehemskému dieťaťu v tvojom mene. 

Dcéra moja, náš Pán ťa miluje nežnou láskou. Ak ti ne-
dáva pociťovať sladkosť svojej lásky, robí to preto, aby ťa 
učinil pokornejšou a nižšou v tvojich očiach. Nepovažuj to 
teda za dôvod na to, aby si poľavila vo svojej dôvere k nemu 
a prestala sa utiekať k jeho svätej dobrotivosti, o to viac 
v tomto období, keď si ho zobrazujeme ako maličké betle-
hemské dieťatko. Čo myslíš, dcéra moja, prečo, kvôli čomu 
vzal na seba túto ľúbeznú, vľúdnu podobu, ak nie preto, aby 
v nás roznietil lásku k nemu naplnenú dôverou a dôveru 
v neho prekypujúcu láskou?

(List z 25. decembra 1918 adresovaný Antoinette Vonovej  
– Korešpondencia, zv. III, s. 881)

25. december

Nech ťa malý Ježiško čoraz väčšmi nabáda milovať utrpenie 
a pohŕdať svetom, nech jeho hviezda čoraz silnejšie osvecuje 
tvoju myseľ a jeho láska nech pretvorí tvoje srdce, a urobí 
ho hodným jeho božského zaľúbenia. 
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S týmito úprimnými želaniami, ktoré v týchto dňoch 
vytrvalo vyslovujem pred malým Ježiškom, ti idem odpo-
vedať na tvoj posledný list a priania, ktoré mi v ňom adre-
suješ. Kiež sa Ježišovi zapáči všetky ich vypočuť.

Teší ma tvoje konanie, ktorým si v sebe udržiavaš Bo-
žiu milosť, a blahoželám ti k nemu. Zároveň s tým sa pri-
pájam k tvojmu zvelebovaniu Božieho milosrdenstva za 
nesmiernu záľubu, ktorú v tebe nachádza. Otvor preto 
svoje srdce dokorán a dovoľ Pánovi, aby v ňom nerušene 
pôsobil. Vystav svoju dušu blahodarným lúčom božského 
slnka a dovoľ im rozptýliť temnotu, ktorou ju často napĺňa 
nepriateľ. 

Zo všetkého najviac ti odporúčam bezvýhradnú po-
slušnosť voči tým, ktorí pre teba zastupujú Boha. Posluš-
ná duša, hovorí Duch Svätý, bude ospevovať víťazstvo pred 
Božou tvárou. Pred Pánom sa vždy považuj za nič a maj vo 
veľkej úcte všetkých ľudí, najmä tých, ktorí milujú Boha 
viac než ty. Veľmi sa z toho raduj, lebo lásku, ktorú si ne-
dokázala dať Bohu, dostáva Pán od iných duší, ktoré sú mu 
milšie a vernejšie než ty. 

(Nedatovaný list adresovaný Marii Garganiovej  
– Korešpondencia, zv. III, s. 388)
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26. december

Ustavične vzrastaj a nech ťa nikdy neunaví napredovanie 
v kráľovnej všetkých čností – v kresťanskej láske. Len pováž, 
že nikdy nie je neskoro začať rásť v tejto krásnej čnosti. Maj 
ju vo veľkej láske, miluj ju väčšmi než zreničku svojho oka, 
lebo je nášmu božskému Učiteľovi zo všetkého najdrahšia; 
on ju totiž nazval „svojím prikázaním“. Ó, áno, zachovajme 
si toto prikázanie nášho božského Učiteľa vo veľkej úcte, 
a potom dokážeme prekonať všetky ťažkosti. 

Rafaelina, čnosť lásky je taká krásna, že Syn Boží, horia-
ci túžbou zapáliť v našich srdciach oheň lásky, sa rozhodol 
zostúpiť z lona večného Otca a stať sa podobným nám, aby 
nás naučil milovať a skrze prostriedky, ktoré nám zanechal, 
nám uľahčil osvojovanie si tejto znamenitej čnosti. 

Nástojčivo si vyprosujme od Ježiša túto čnosť a denno-
denne sa pričiňujme o to, aby sme v nej ustavične rástli. 
Opakujem, neprestajne si ju vyprosujme, osobitne na svia-
tok zmŕtvychvstalého Ježiša. Vyprosuj ju aj pre mňa, lebo ju 
veľmi potrebujem, aby som neupadol a neprevinil sa neve-
rou voči dobrote nebeského Otca. 

(List z 30. marca 1915 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
– Korešpondencia, zv. II, s. 382)
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27. december

Naliehavo ťa žiadam: pripoj sa ku mne a spolu so mnou sa 
priblíž k Ježišovi, aby sme prijali jeho objatie, jeho bozk, 
ktorý nás posvätí a zachráni. Vedení týmto úmyslom po-
čúvame svätého kráľa Dávida, ktorý nás pozýva zbožne po-
bozkať Syna:

Osculamini filium (bozkávajte syna), lebo tento syn, 
o ktorom tu hovorí kráľovský prorok, nie je nikto iný ako 
ten, o ktorom povedal prorok Izaiáš: „Chlapček sa nám na-
rodil, daný je nám syn. Puer natus est nobis, filius datus est 
nobis.“ (Iz 9, 5)

Toto dieťa, ó, Raffaelina, je milujúcim bratom, najmil-
ším Ženíchom našich duší, ktorého spoločnosť vyhľadávala 
a po ktorého bozkoch túžila svätá snúbenica z Veľpiesne, 
symbolizujúca veriacu dušu: 

„Quis mihi det te fratrem meum, et inveniam te et deo-
sculer te!41 Osculetur me osculo oris!“42 Týmto synom je Ježiš 
a spôsob, ako ho pobozkať bez toho, aby sme ho zradili, ako 
ho držať v náručí bez toho, aby sme ho uväznili, spôsob, 
ako mu dať bozk a objatie milosti a lásky, ktoré od nás oča-
káva a ktoré nám aj on sám sľubuje, spočíva podľa svätého 
Bernarda v tom, že mu budeme slúžiť so skutočnou láskou 

41 Ó, keby si bol mojím bratom, vybozkávala by som ťa, keby som ťa 
vonku postretla! (Pies 8, 1)

42 Zľúbaj ma bozkami svojich úst! (Pies 1, 2)
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a konaním dobrých skutkov budeme uskutočňovať nebeskú 
náuku, ktorú vyznávame svojimi ústami. 

Neprestávajme teda takto bozkávať tohto božského 
Syna, lebo ak ho budeme teraz zasypávať takýmito bozkami, 
on sám príde, ako sľúbil, plný milosrdenstva a lásky. Príde 
a vezme nás do náručia, aby nám vo chvíli našej smrti dal 
bozk pokoja skrze sviatosti zomierajúcich: takto zavŕšime 
svoj život vo svätom bozku nášho Pána, v obdivuhodnom 
bozku božskej blahosklonnosti, pri ktorom – ako hovorí 
svätý Bernard – sa nepribližuje tvár k tvári, ústa k ústam, 
ale Stvoriteľ k svojmu stvoreniu, pri ktorom sa navzájom 
spájajú človek a Boh a spoločne vytvárajú nerozlučnú, več-
nú jednotu. 

(List zo 7. septembra 1915 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
– Korešpondencia, zv. II, s. 482)

28. december

Ó, áno, ó, božský milovník, ó, Pane nášho života, „príjem-
nejšia je tvoja láska nad víno. A vôňa tvojich mastičiek je nado 
všetky voňavky“ (Pies 4, 10). 

Ó, dcéra moja, kto dokáže vyrozprávať obdivuhodné 
tajomstvá, ukrývajúce sa pod rúškom týchto slov, ktoré 
zazneli z úst snúbenice z Veľpiesne? Márne by som sa na-
máhal, keby som vám chcel vysvetliť všetky tieto obdivu-
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hodné tajomstvá. Dokážem povedať toľko, že vo chvíli, keď 
Pán uzná dušu za hodnú toho, aby spolu so snúbenicou 
z Veľpiesne vyslovila tieto slová, duša v sebe pocíti takú 
sladkosť, že si zaraz zreteľne uvedomí, že Ježiš je celkom 
blízko. Všetky jej mohutnosti spočinú v takom dokonalom 
pokoji, až naraz pocíti, že vlastní Boha do tej miery, do 
akej siahajú jej najsmelšie túžby. Holou rukou sa takmer 
dotýka ničoty, ktorou sú všetky veci tohto biedneho sveta; 
božský Ženích jej v úplne novom svetle vyjavuje tie naj-
dôležitejšie pravdy. Duša však svojho božského milovníka, 
ktorý sa jej takto prejavuje, nevidí, iba si uvedomuje, že 
je pri nej; ani trochu o tom nepochybuje. Ocitá sa v at-
mosfére, ktorá je taká zaliata svetlom, zakusuje vo svojom 
vnútri také obdivuhodné účinky jej spojenia so Ženíchom 
a cíti sa taká upevnená v čnostiach, že pri pohľade na to, 
aká bola predtým, takmer nespoznáva samu seba. Je taká 
pohrúžená v oceáne nebeskej útechy, že opojená svojou ra-
dosťou netuší, po čom by ešte mohla túžiť a čo by si ešte 
mohla zažiadať od Boha. 

Jedným slovom, v tom prívale svetla a blaženosti duša 
nerozumie tomu, čo sa to s ňou vlastne stalo. Je celá bez 
seba, má pocit, že božský Ženích ju objal tak pevne, že 
omráčená prekypujúcou plnosťou radosti už-už zamdlie. 
V tej chvíli sa jej pravdivo zazdá, že jej Ženích ju nesie vo 
svojom božskom náručí a tisne si ju k srdcu, a nebeské opo-
jenie tejto duše zrazu dosiahne takú mieru, že zostane cel-
kom užasnutá, takmer nepríčetná, až sa mi vidí, že v tomto 
návale svätého šialenstva môže povedať svojmu nežnému 
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dobyvateľovi: „Príjemnejšia je tvoja láska nad víno. A vôňa 
tvojich mastičiek je nado všetky voňavky.“ (Pies 4, 10)

(List zo 7. septembra 1915 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
– Korešpondencia, zv. II, s. 482)

29. december

Ďalší rok odchádza do večnosti spolu s váhou hriechov, 
ktoré som počas neho spáchal. Koľké duše, šťastnejšie odo 
mňa, na konci svojho pozemského putovania privítali na-
miesto konca úsvit! Koľké duše len vošli do Ježišovho domu 
a zostanú tam navždy! Koľké šťastné duše, ktorým úprimne 
závidím, vošli do večnosti skrze smrť spravodlivých, posil-
nené Ježišovým bozkom, potešené sviatosťami a podopiera-
né Božím služobníkom, koľké šťastné duše vošli do večnosti 
s nebeským úsmevom na perách napriek strastiam telesných 
bolestí, ktoré ich kruto utláčali! 

Otče môj, život v tomto slzavom údolí sa mi už cel-
kom zunoval. Život v tomto vyhnanstve je pre mňa takým 
krutým utrpením, že ho už takmer nedokážem znášať. Po-
myslenie na to, že môžem kedykoľvek stratiť Ježiša, vo mne 
vyvoláva zvláštny nepokoj, ktorý dokáže pochopiť len duša, 
ktorá úprimne miluje Ježiša.

V týchto pre mňa takých slávnostných dňoch, pretože 
sú sviatkami nebeského dieťaťa, som býval často uchvátený 
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prekypujúcou nadmierou Božej lásky, pre ktorú moje úbo-
hé srdce zmiera láskou k Bohu. Pochopiac všetku Ježišovu 
blahosklonnosť voči mne som sa naňho obrátil slovami svo-
jej zvyčajnej modlitby, prednášanými s nezvyčajnou dôve-
rou: „Ach, Ježišu, kiež by som ťa dokázal milovať, kiež by 
som dokázal trpieť toľko, koľko by som chcel, kiež by som 
ťa dokázal potešiť a nejakým spôsobom odčiniť nevďačnosť 
ľudí voči tebe.“

(List z 29. decembra 1912 adresovaný P. Agostinovi da San Marco in 
Lamis – Korešpondencia, zv. I, s. 327)

30. december

Bezhranične dôveruj Bohu. Aj vtedy, keď ťa začnú trápiť 
nešťastia a úklady nepriateľa.

Kto sa odovzdá Bohu a bude mu dôverovať, nebude 
nikdy zahanbený. Nech je tvoj život vrchovato naplnený 
vzdávaním vďaky božskému Ženíchovi, nech k nemu sme-
ruje každý tvoj čin, každý úder srdca, každý tvoj bolestný 
vzdych. Zotrvávaj v jeho blízkosti v čase nešťastia a skúšky, 
zostávaj s ním aj v duchovných útechách, a najmä, ži len pre 
neho, jemu zasväť celý svoj život. Keď budeš napokon opúš-
ťať tento svet – v čase, na mieste a spôsobom, aký určí Boh 
–, odovzdaj mu svoj život i životy ostatných ľudí. Vo všet-
kom preukáž, že si hodná svojho kresťanského povolania.
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Ži tak, aby nebeský Otec mohol byť na teba pyšný, tak 
ako je hrdý na všetky vyvolené duše vrátane tej tvojej. Ži 
tak, aby si v každom okamihu mohla opakovať so svätým 
apoštolom Pavlom: „Napodobňujte ma, ako aj ja napodobňu-
jem Krista.“ (1 Kor 11, 1) Opakujem, ži tak, aby svet nemal 
inú možnosť, než o tebe hovoriť: „Pozrite, to je Kristus.“ 
Oj, nie, nepovažuj tento výraz za prehnaný. Každého kres-
ťana, každého skutočného napodobňovateľa a nasledovníka 
Ježiša Nazaretského totiž možno a radno nazývať druhým 
Kristom, lebo má v sebe celkom výnimočným spôsobom 
vtlačenú celú jeho podobu. Ach, keby všetci kresťania žili 
podľa svojho povolania, táto krajina vyhnanstva by sa ra-
zom zmenila na raj!

(List z 30. marca 1915 adresovaný Raffaeline Ceraseovej  
– Korešpondencia, zv. II, s. 382)

31. december

Veľmi zreteľne si uvedomujem, že v sebe nemám nič, čo 
by dokázalo upútať pohľad nášho najmilšieho Ježiša. Ak vo 
mne sídli dobro, je to len preto, lebo jeho dobrota naplnila 
moju dušu nespočetnými pokladmi. Ježiš zo mňa nespúšťa 
oči. Je so mnou všade, obnovuje môj život otrávený hrie-
chom, rozháňa vo mne husté mraky, ktoré zahalili moju 
dušu po tom, čo upadla do hriechu. 
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Ešte aj v noci, keď zatvorím oči, vidím, ako padá závoj 
a ako sa predo mnou otvára raj. Rozradostený týmto vide-
ním spím s úsmevom sladkej blaženosti na perách a s do-
konalým pokojom v duši, čakajúc na to, kedy ma príde 
zobudiť môj malý spoločník z detstva, aby sme sa spoločne 
pomodlili ranné chvály na potešenie svojich sŕdc.

Ach, otče môj, ak vo vás toto vaše nahliadnutie do môjho 
terajšieho rozpoloženia vyvolalo čo i len jednu myšlienku, 
ktorá vo vás nebudí súcit, nasmerujte ju, prosím, namiesto 
mňa na môjho milovaného ako znak svojej uznanlivosti 
a vďačnosti. 

(List zo 14. októbra 1912 adresovaný P. Agostinovi da San Marco in Lamis 
– Korešpondencia, zv. I, s. 306)
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Pramene
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1968), 5 voll., Città del Vaticano 1997.
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– Testimonianze, Edizioni Padre Pio da Pietrel – cina, 
San Giovanni Rotondo (Foggia) 1986.

Di Flumeri G. (a cura di), Componimenti scolastici, Edizioni 
Padre Pio da Pietrelcina, San Giovanni Rotondo (Fog-
gia) 1983.
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Pio, Edizioni Padre Pio da Pietrelcina, San Giovanni 
Rotondo (Foggia) 1975.

Pasquale G. (a cura di), Padre Pio. Le mie stimmate. Le
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Lettere del santo di Pietrelcina, San Paolo, Cinisello Balsamo 
(Milano) 2002.

Pasquale G. (a cura di), Padre Pio. Vittima per consolare Gesù. 
Le lettere del santo di Pietrelcina, San Paolo, Cinisello Bal-
samo (Milano) 2002.

Pasquale G. (a cura di), Padre Pio. Modello di vita spirituale. 
Le lettere del santo di Pietrelcina, San Paolo, Cinisello Bal-
samo (Milano) 2003.

Pasquale G. (a cura di), Padre Pio. Nel segno di Francesco. Le 
lettere del santo di Pietrelcina, San Paolo, Cinisello Balsa-
mo (Milano) 2004.

Pasquale G. (a cura di), Padre Pio. Profeta obbediente. Le let-
tere del santo di Pietrelcina, San Paolo, Cinisello Balsamo 
(Milano) 2005.

Pasquale G. (a cura di), Padre Pio. Maestro e guida dell’ani-
ma. Le lettere del santo di Pietrelcina, San Paolo, Cinisel-
lo Balsamo (Milano) 2006.

Pasquale G. (a cura di), Padre Pio. San Paolo modello del vero 
cristiano. Le lettere del santo di Pietrelcina, San Paolo, Ci-
nisello Balsamo (Milano) 2008.

Vincenzo da Casacalenda (a cura di), Padre Pio da Pietrelci-
na. Testimonianze, Edizioni Padre Pio da Pie – trelcina, 
San Giovanni Rotondo (Foggia) 1969.
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