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Boží hrob a relikviár vo Veľkej  
 

Tieto riadky začali objavom starých oltárnych dosiek s relikviami vo farskom kostole vo Veľkej  v roku 2021. Našli sa 

za hlavným oltárom. Pravdepodobne tam zostali po rekonštrukcii barokového a dvoch rokokových oltárov kostola. 

K tomuto objavu sa pridal ďalší - boží hrob. Jeho funkčnosť ukončil zub času a červotoča. Rozpadajúci sa boží hrob 

a úvahy niekoľkých generácií farskej rady motivovala ponuka od pána majstra Františka Buca, ktorá sa nedala 

odmietnuť. Dal slovo, že urobí nový. Málo slov, pár orientačných návrhov, trochu dôvery a pekné dielko... Nech znak 

prázdneho hrobu a relikvie svedkov na ňom hovoria o živote a vzťahoch, ktoré smrť nezničí. Ako povedal kardinál 

Tomáš Špidlík SJ: „Všetko, čo žijeme s láskou, prechádza s Kristom do vzkriesenia. Večnosť vytvárajú vzťahy, ktoré 

nikdy nekončia.“ 

 

Základné informácie z výskumu o relikviách v rekonštruovaných oltárnych doskách 

autor – Doc. HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD. 
 

V kostole sa okrem umelecko-historického bohatstva nachádza aj duchovné bohatstvo prostredníctvom početných 

relikvií svätých.  Najpočetnejšie sú relikvie svätých, ktoré boli podľa predpisov Tridentského koncilu (1545 – 1563) 

uložené v oltárnych kameňoch ako súčasť oltárnej menzy. Vždy boli zapečatené pečaťou biskupa, ktorý zabezpečoval 

relikvie predovšetkým mučeníkov pre nové oltáre v súlade s nariadeniami Tridentu ako aj so starou cirkevnou praxou 

od čias staroveku slúžiť sväté omše nad hrobom alebo relikviami mučeníkov.   

 

Najstaršie relikvie v kostole vo Veľkej zabezpečil prvý spišský biskup Karol Salbeck, ktorý vykonával úlohu sídelného 

spišského biskupa v rokoch 1776 – 1787. Svedčí o tom pečať, ktorá sa nachádza na zadnej strane oltárneho kameňa, 

avšak nezachoval sa dátum uloženia relikvií. Ide o relikvie týchto mučeníkov:  

Konkordius [Concordius], Kolumba [Columba] a Restitut [Restitutus]. (3 – číslo značky pri výskume oltárneho 

kameňa a porovnania vložených relikvií podľa archívnych záznamov. Pozri nižšie fotodokumentáciu.) 

V rámci stavby nového oltára vo farskom kostole vo Veľkej zabezpečil relikvie svätých spišský biskup Ján Anton Révai, 

ktorý vykonával úlohu sídelného biskupa v rokoch 1787 – 1806. Ten vložil 30. marca 1794 do oltárneho kameňa 

relikvie svätých:  

Innocencie [Innocentia], Konštanca [Constantius] a Teodory. (4) 

 

Najviac relikvií určených pre kostol vo Veľkej zabezpečil spišský biskup Pavol Smrečáni [zo Smrečian, Szmrecsányi], 

ktorý vykonával úlohu sídelného spišského biskupa v rokoch 1892 – 1903. Ide o relikvie týchto mučeníkov:  

Konštanc [Constantius], Firmus a Gaudioza [Gaudiosa]; (1) 

Diodor, Félix a Gaudiozus [Gaudiosus]. (2) 
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Fotodokumentácia z výskumu oltárnych kameňov s relikviami – dočasne uložených kostole za hlavným oltárom po 

vykonaní rekonštrukcie oltárov: 
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Pozn.: Malé obrázky sú vytvorené pri 1. prieskume oltárnych kameňov (15.1. 2021), veľký obrázok (napravo) je 

z obdobia vkladania relikvií po sanácii oltárnych kameňov ( 16.3. 2023).   
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Súčasný relikviár 
vyhotovil majster František Buc 

Požehnanie počas slávnosti vigílie Zvestovania Pána 

 

 

V kostole sa okrem umelecko-historického bohatstva nachádzalo aj duchovné bohatstvo prostredníctvom početných 

relikvií svätých. V kanonickej vizitácii z roku 1832 sa uvádza, že v kostole sa nachádzala vzácna relikvia sv. Ignáca 

z Loyoly, ktorú z osobnej zbožnosti k svojmu krstnému patrónovi a v súvislosti s jezuitskou rehoľou, ktorej bol členom, 

pre kostol vo Veľkej zabezpečil miestny farár Ignác Klaus. Bola uložená do striebornej schránky (teca) a zabezpečená 

biskupskou pečaťou. Táto relikvia bola vystavená verejnej úcte každoročne na sviatok sv. Ignáca z Loyoly.1 

V súčasnosti nie je známe, kde sa nachádza. Pozostatkom prítomnosti tejto relikvie je obraz sv. Ignáca z Loyoly, 

umiestnený na bočnom oltári Sedembolestnej Panny Márie.  

 
1 ARKFÚ Poprad-Veľká, Kanonická vizitácia farnosti z roku 1832, f 1v. 



6 
 

Podrobnejší text o svätých – autor Doc. HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD 
 

Ako sme už uviedli v úvode, najstaršie relikvie v Kostole Veľkej zabezpečil pre Kostol vo Veľkej prvý spišský biskup 

Karol Salbeck, ktorý vykonával úlohu sídelného spišského biskupa v rokoch 1776 – 1787. Ide o relikvie týchto 

mučeníkov: Konkordius [Concordius], Kolumba [Columba] a Restitut [Restitutus]. 

 

Sv. Konkordius, mučeník. Nie je známe, o relikvie ktorého sv. Konkordia ide, keďže v dejinách Cirkvi boli traja 

rovnomenní mučeníci. Jeden sv. Konkordius bol subdiakonom a zomrel mučeníckou smrťou v talianskom meste 

Spoleto počas prenasledovania kresťanov za vlády rímskeho cisára Marka Aurélia v roku 175. Jeho liturgický sviatok 

sa slávil 1. januára. Iný sv. Konkordius zomrel mučeníckou smrťou v roku 302 v Nikomédii za čias cisára Diokleciána 

spolu so svojim otcom Zenonom a bratom Teodorom. Ich liturgická spomienka sa slávila 2. septembra. Napokon 

posledný známy sv. Konkordius zomrel mučeníckou smrťou pravdepodobne v meste Ravenna v roku 305 za čias 

rímskeho cisára Diokleciána spolu so sv. Valentínom, Navalem a Agrikolom. Jeho liturgický sviatok sa slávil 16. 

decembra.2  

 

Sv. Kolumba. Bola to panna a mučenica, ktorá zomrela mučeníckou smrťou za čias pohanského kráľa v dnešnom 

anglickom meste Cornwall. Stala sa patrónkou dvoch farností v meste. Jej liturgická spomienka sa slávila 13. 

novembra.3  

 

Sv. Restitut, mučeník. Bol to Riman, ktorý zomrel mučeníckou smrťou okolo roku 299 za vlády cisára Diokleciána. 

Passiones o sv. Restitutovi sú však málo historicky spoľahlivé. Podľa nich bol Restitut uväznený po tom, čo kázal proti 

uctievaniu pohanských bohov. Predviedli ho pred súd, ktorému predsedal Hermogenes a vyzval ho, aby verejne 

obetoval pohanským bohom, čo však Restitut odmietol. Následne bol kameňovaný a bičovaný. Potom ho hodili 

polomŕtveho do väzenia, odkiaľ bol počas modlitby zázračne prostredníctvom zemetrasenia oslobodený on i ostatní 

väzni. Znovu ho predviedli pred súd a vyzvali, aby obetoval Diovi v jeho chráme na rímskom Kapitole, čo však opäť 

odmietol. Sudca Hermogenes ho dal preto sťať a jeho mŕtve telo bolo pohodené v blízkosti Víťazného oblúka Septima 

Severa na Rímskych fórach. Jeho telo zobrala istá matróna Justa a pochovala ho na svojom poli na Via Nomentana 

v Ríme do krypty, ktorá sa nám nezachovala. Na tom mieste bol neskôr údajne postavený kostol, ktorý zasvätili sv. 

Restitutovi. Jeho liturgický sviatok sa slávil v Ríme 27. mája tak, ako to spomínal sv. Hieronym vo svojom Martyrologiu. 

Jestvoval ešte jeden sv. Restitut, ktorý bol biskupom v Kartágu (dnes mesto Tunis v Tunisku) v rokoch 352-373. Bol 

veľkým obhajcom pravej náuky proti arianizmu a zohral výnimočnú úlohu ako najvýznamnejší teológ na koncile 

v Rimini v roku 359. Snažil sa vyvrátiť u cisára Konštantína jeho mylné postoje, favorizujúce arianizmus. Svätý 

Augustín predniesol na jeho počesť slávnostnú homíliu, ktorá sa stratila. Jeho liturgický sviatok sa slávil 9. decembra.4  

 
2 Grande dizionario illustrato dei santi, s. 192, 782, 812.  
3 Grande dizionario illustrato dei santi, s. 190.  
4 CARAFFA, Filippo (ed.). Bibliotheca Sanctorum. Vol. 11. Roma : Città nuova, 1968, s. 136-138. 
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Pre Kostol sv. Jána evanjelistu vo Veľkej relikvie svätých zabezpečil v rámci stavby nového oltára spišský biskup Ján 

Anton Révai, ktorý vykonával úlohu sídelného biskupa v rokoch 1787 – 1806. Ten vložil 30. marca 1794 do oltárneho 

kameňa relikvie svätých Innocencie [Innocentia], Konštanca [Constantius] a Teodory.  

 

Sv. Inocencia, panna a mučenica. Pôvod mena je latinský a znamená „nevinná“.  O jej živote existuje veľmi málo 

spoľahlivých historických prameňov. Ide o svätú mučenicu z Rimini, umučenú za čias rímskeho cisára Diokleciána na 

sklonku 3. alebo začiatkom 4. storočia. Podľa tradície odovzdávanej v meste, ktorú zaznamenali dvaja miestni historici 

v 16. storočí, prvý kostol v meste bol postavený v 4. storočí z vôle samého sv. biskupa Gaudencia na mieste jej 

rodného domu a paláca, v ktorom žila. Inocencia bola vznešeného pôvodu a bola kresťankou. Keď mala sedemnásť 

rokov, mestom prechádzal cisár Dioklecián, ktorý konal výpravu proti Húnom. Dopočul sa o nej ako o horlivej 

kresťanke, preto sa ju snažil presvedčiť na pohanskú vieru. Po neúspešných pokusoch ju dal 16. septembra popraviť. 

Tento deň sa stal dňom liturgického sviatku tejto mučenice.5   

 

Sv. Konštanc, mučeník. Bol prvým biskupom talianskeho mesta Perugia, ktorý zomrel mučeníckou smrťou počas 

prenasledovania kresťanov za vlády cisára Marka Aurélia v roku 170 spolu s ďalšími početnými kresťanmi v meste. 

Bol predstavovaný ako príklad pastiera, ktorý položil svoj život za Ježiša spolu so svojimi veriacimi, ktorí nasledovali 

jeho odvážny postoj počas prenasledovania. Podľa Rímskeho martyrológia spred roku 1970 sa uvádzalo, že zomrel 

spolu so svojim otcom Simpliciom a bratom Viktoriánom z Amiterna. Najnovší výskum však ukazuje, že 

pravdepodobne medzi nimi nebol žiadny príbuzenský vzťah. Jeho liturgický sviatok sa slávil 29. januára.6    

Sv. Teodora (Božidara), panna a mučenica. Bola mladým dievčaťom z Alexandrie, ktoré bolo pre svoje kresťanské 

presvedčenie odsúdené na prostitúciu. Z nevestinca ju vyslobodil svätý Didym, ktorý bol v tom čase ešte pohanom. 

Nadchnutý svedectvom života sv. Teodory sa obrátil na kresťanstvo. Obaja zomreli spoločne mučeníckou smrťou 

v roku 304 počas prenasledovania kresťanov za vlády rímskeho cisára Diokleciána. Ich liturgický sviatok sa slávil 28. 

apríla.7  

Najviac relikvií určených pre kostol vo Veľkej zabezpečil spišský biskup Pavol Smrečáni [zo Smrečian, Szmrecsányi], 

ktorý vykonával úlohu sídelného spišského biskupa v rokoch 1892 – 1903. Ide o relikvie týchto mučeníkov: Konštanc 

[Constantius], Firmus a Gaudioza [Gaudiosa]; Diodor, Félix a Gaudiozus [Gaudiosus]. 

  

Sv. Konštanc, mučeník – jeho životopis je uvedený v predchádzajúcom texte  

Svätý Firmus, mučeník. Zomrel spolu so svojimi šiestimi bratmi Orenciom, Erosom, Farnačem, Firminom, Cyriakom 

a Longinom v roku 304 počas prenasledovania kresťanov za vlády rímskeho cisára Maximiliána Daia. Podľa Rímskeho 

martyrológia spred roku 1970 boli to siedmi bratia, ktorí boli rímskymi vojakmi. Po odhalení toho, že sú kresťanmi, 

 
5 CARAFFA, Filippo (ed.). Bibliotheca Sanctorum. Vol. 7. Roma : Città nuova, 1966, s. 833-834. 
6 Grande dizionario illustrato dei santi, s. 201, 717.  
7 Tamže, s. 739.  
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ich cisár zbavil vojenského opasku, zavedení boli na odlišné miesta, kde boli popravení. Liturgická spomienka na sv. 

Firmusa sa do roku 1970 slávila 24. júna. 8    

Sv. Gaudioza, mučenica. Jej meno z latinskej pôvodiny znamená „radostná“. Bližšie informácie o jej živote sa nám 

nepodarilo zistiť. Je však veľmi pravdepodobné, že ide o pannu a mučenicu, ktorá sa vyskytuje pod menom 

Gaudencia, t. j. radosť. Gaudenciu spomína sv. Hieronym vo svojom Martyrológiu, v ktorom sa uvádza, že zomrela 

mučeníckou smrťou 30. augusta v Ríme. Niektorí kritici hovoria, že ide o svätú Kandidu (Candida), ktorá zomrela 29. 

augusta v Ríme.9   

Sv. Diodor, mučeník. Nie je známe, o relikvie ktorého sv. Diodora ide, keďže v dejinách Cirkvi boli až šiesti rovnomenní 

mučeníci. Medzi známejších patrí sv. Diodor, ktorý pochádzal z Korintu. Spolu s ďalšími kresťanmi z mesta Viktorínom, 

Viktorom, Niceforom, Klaudiom, Serapionom a Papiom boli v roku 249 odsúdení do vyhnanstva do Egypta, kde v roku 

284 zomreli za Numeriána v Diospoli rôznymi, bližšie nešpecifikovanými, surovými spôsobmi. Ich liturgická spomienka 

sa slávila 25. februára.10   

 

Sv. Félix. Ide o meno, ktoré je jedno z najčastejších v kresťanskej hagiografii. Jeden z najznámejších mučeníkov, ktorý 

niesol toto meno, bol sv. Félix z Thibiuca, biskup a mučeník. Narodil sa v roku 247. O jeho detstve a mladosti sa nám 

nezachovali žiadne spoľahlivé informácie. Bol jedným z prvých mučeníkov v africkom Kartágu počas prenasledovania 

rímskeho cisára Diokleciána. Je vzácnym svedkom lásky k Svätému písmu, ktoré odmietol odovzdať na spálenie. Prvý 

edikt cisára Diokleciána z 23. februára 303, ktorý bol promulgovaný v Thibiuce 5. júna, totiž nariaďoval vydanie 

Svätého písma i všetkých liturgických kníh. Výsledky predbežného vyšetrovania miestneho kňaza a dvoch lektorov 

boli predložené biskupovi, ktorý v tom čase nebol prítomný v Kartágu. Pri návrate do svojej diecézy bol uväznený, 

vypočúvaný a vyzvaný, aby im do troch dní odovzdal Sväté písmo, čo však odmietol vykonať. Následne bol vydaný 

prokonzulovi, ktorý ho odsúdil na smrť sťatím mečom. Jeho posledné slová boli: „Bože, ďakujem Ti. Na tomto svete 

som prežil päťdesiatšesť rokov. Zachoval som si čistotu, bol som verný evanjeliu a hlásal som vieru a pravdu. Pane 

Bože neba i zeme, Ježišu Kriste, skláňam svoju hlavu ako obetu pre Teba, ktorý si večný.“ Sťali ho v Kartágu 15. júla 

a tento deň bol zároveň aj jeho liturgickým sviatkom.11 Ďalším známym držiteľom tohto mena bol iný sv. Félix, ktorý 

patrí medzi štyridsaťšesť mučeníkov, ktorí zomreli v roku 304 v Albitine v Afrike. Boli zatknutí počas slávenia 

Eucharistie a poslaní na výsluch do Kartága. Saturnino bol kňazom a spolu s ním zomreli mučeníckou smrťou jeho štyri 

deti: lektori Saturnino a Félix, dcéra Mária a jeho najmenší syn Hilárion, ktorý bol ešte len malým chlapcom. Malý 

Hilárion, ktorému sa vyhrážal miestny magistrát smrťou preto, že sa nechcel vzdať kresťanskej viery, hrdinsky 

odpovedal: „Áno, mučte aj mňa, aj tak ostanem kresťanom.“ Všetci zomreli vo väzení. Ich liturgická spomienka sa 

slávila 11. februára.12   

 
8 Tamže, s. 326, 596.  
9 CARAFFA, Filippo (ed.). Bibliotheca Sanctorum. Vol. 6. Roma : Città nuova, 1965, s. 46. 
10 Grande dizionario illustrato dei santi, s. 803.  
11 FARMER, D. H. Oxfordský lexikón svätcov, s. 180.  
12 Grande dizionario illustrato dei santi, s. 690.  
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Sv. Gaudiozus. Meno pochádza z latinského jazyka a znamená „radostný“. O jeho živote toho veľa nevieme. Vieme 

iba, že zomrel v Ríme mučeníckou smrťou a bol pochovaný v Katakombách sv. Priscily. V roku 1827 z nariadenia 

pápeža Leva XII. kardinál Zurla odovzdal pustovníkovi Francescovi Tos da Zellovi relikvie mučeníkov Gaudioza, 

Feliciana, Vincenta a Urbana, venované opátstvu v Einslebene. Opát Celestín tieto relikvie uložil do štyroch urien, 

ktoré boli vyrobené v Štrasburgu a následne boli vložené do hlavného oltára. Títo štyria svätci síce nezomreli spoločne 

a dokonca ani neboli pochovaní na tom istom mieste, ale vzhľadom na to, že boli naraz darované ich relikvie,  sa 

liturgický sviatok slávi spoločne v čase medzi 13. – 15. septembrom.13 

 

Nasledujúci text je skrátený podľa článku z časopisu Slovo+ (30.11.2022) 

Význam a zmysel úcty svätých a ich relikvií 
Byť na dotyk bližšie k svätým  
 

Sviatok či spomienka na určitého svätého sa vyskytuje v liturgickom kalendári skoro po celý rok. So spomienkou 

súvisí aj uctievanie relikvií svätých. Čo je vlastne relikvia a ako ju správne uctievať, či ako sa k takej relikvii určitého 

svätého dostať. 

Relikviu môžeme definovať ako osobnú vec, ktorú svätec používal počas života, alebo časť jeho tela; relikvie slúžia na 

uctievanie daného svätca. Z jazykového hľadiska slovo relikvia pochádza z latinského reliquiae, čo v preklade 

znamená „pozostatky“, alebo „niečo zanechané“. Môžeme tvrdiť, že sa nám zanechal kúsok svätosti v tejto podobe, 

ktorú môžeme uctievať. 

 

Relikvie a Sväté písmo 

Relikvie sa delia na triedy. Relikvie prvého stupňa sú telá alebo ich časti, či úlomky svätca. Môžu to byť určité časti 

ako kosti, alebo mäso z tela svätca. Do druhého stupňa zaraďujeme predmety, ktoré svätec vlastnil alebo využíval 

počas života. Môže sa jednať aj o fragmenty týchto predmetov, ak pochádzajú zo starších dôb. Relikvie tretieho 

stupňa sú predmety, ktorých sa svätý dotkol alebo boli v kontakte s relikviami prvého alebo druhého stupňa. 

Počiatky uctievania relikvií svätých pochádzajú už z raných období kresťanstva a aj z období ešte pred Kristom. Už 

v samotnom Svätom písme sa spomínajú zázraky s pozostatkami svätých ľudí, prorokov. Napríklad v Druhej knihe 

Kráľov sa opisuje udalosť po úmrtí proroka Elizea: „Potom Elizeus zomrel a pochovali ho. V tom roku však prichádzali 

do krajiny moabskí lupiči. Keď raz pochovávali akéhosi muža, zazreli lupičskú bandu a hodili toho muža do Elizeovho 

hrobu. Len čo sa ten muž dotkol Elizeových kostí, ožil a stal si na nohy.“ (porov. 2 Kr 13, 20 – 21) 

Z toho môžeme usúdiť, že úcta k pozostatkom svätých bola v obľube už pred Kristom a že aj tieto predmety majú 

určitú moc a význam. 

  

 
13 CARAFFA, F. (ed.). Bibliotheca Sanctorum 6, s. 70.  
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Od relikvie až po zázrak 

Relikvia môže priniesť veriacemu Božiu milosť a dokonca môže sprostredkovať zázrak. Ohľadom tejto témy je mnoho 

zaznamenaných zázrakov. Napríklad sa v tradícii Cirkvi spomína prenesenie pozostatkov sv. Kataríny Sienskej. Z Ríma, 

kde bola pochovaná, si chceli odniesť jej telo do rodného mesta Siena v Taliansku. Z obáv prichytenia pri odnášaní 

celého tela sa rozhodli preniesť len jej hlavu. Na ceste ich zastavila stráž a keď sa pomodlili k sv. Kataríne, v taške 

strážcovia našli údajne len veľké množstvo lupeňov ruží. 

 

Môžeme spomenúť aj sv. Šarbela, mnícha a askétu. Po jeho smrti sa udiali mnohé zázraky uzdravenia. Spomínaná je 

žena, ktorá trpela rakovinou prsníkov a žalúdka. Keď navštívila pútnické miesto pri hrobe sv. Šarbela, po nasledujúcich 

vyšetreniach bolo preukázané, že bola uzdravená. 

Asi najznámejšia a najviac skúmaná relikvia je nepochybne Turínske plátno, v ktorom mohol byť zabalený Ježiš Kristus 

po umučení a ukrižovaní. Dnes už vieme, že je vytvorená aj 3D rekonštrukcia tela z tohto plátna. 

Ako by sa po správnosti mali uctievať relikvie svätých? 

Svätým sa neklaniame, to patrí jedine Bohu. Úctou k relikviám sa obraciame na „veľké osobnosti“ v Cirkvi a prosíme 

ich o pomoc. Relikvie svätých uctievame správnym spôsobom vtedy, keď tým chválime Božie pôsobenie v ľuďoch, 

ktorí žili v úplnej odovzdanosti Bohu.  

Je správne napríklad klaňať sa im či bozkávať ich (napr. obrázok s relikviou)? 

V evanjeliu máme príbeh, keď žena trpiaca chorobu s vierou pristúpila k Ježišovi a dotkla sa obruby jeho rúcha. Bola 

uzdravená. Ale neuzdravilo ju Ježišovo oblečenie, ale ten, kto to oblečenie nosil – Boží Syn. Podobne je to s relikviami. 

Neuzdravujú nás, ale jedine Božia milosť, o ktorú prosíme na príhovor svätého. Použijem tento príklad: Mnohí z nás 

máme v mobile fotky našich blízkych – rodičov, manželov, detí… Takýmto spôsobom si ich „sprítomňujeme“ 

a pomáha nám to na nich myslieť. Úcta relikvií nám pomáha uvedomovať si Božiu prítomnosť. 

Čo prináša úcta k relikviám do duchovného života človeka? 

Mala by nás posilňovať vo viere. Práve svätí, ktorí kráčali po tejto zemi, riešili rovnaké problémy ako my, kráčali 

cestami ako my, majú nám byť povzbudením, že aj my máme rovnakú možnosť stať sa svätými. Práve skrze relikvie 

svätých môžeme pocítiť Ježišovo volanie k svätosti. 

Ako sa dá získať relikvia? Môže ju vlastniť každý? 

Áno, je to možné. Je potrebné sa obrátiť na rehoľné spoločenstvá alebo diecézy, ktoré majú dovolenie od Svätého 

Otca odovzdávať relikvie. Väčšinou je potrebné odporúčanie vlastného diecézneho biskupa.  
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Nové relikvie – umiestnené na čelnej strane nového relikviára  
 

Požehnanie nového božieho hrobu a relikviára vykonal 24.3.2023 Vdp. Peter Majda, rektor spišského seminára,  ktorý 

spolu s 8 bohoslovcami spišského kňazského seminára priniesol relikviu bl. Carla Acutisa. Požehnanie relikviára 

a Božieho hrobu a odovzdanie relikvie uskutočnil počas slávnostnej sv. omše na vigíliu Zvestovania Pána. Dokument 

o svedectve pravosti relikvie je podpísaný Nicolom Gorim - postulátorom blahorečenia a svätorečenia Carla Acutisa 

v Assisi 19.5.2022. 

 

Okrem relikvií dávnych mučeníkov, ktoré obsahujú renovované oltárne dosky, uložené na hornej časti relikviára,  má 

farský kostol aj nové relikvie, ktoré sú uložené v hornej čelnej časti relikviára. Relikviu bl. Titusa Zemana kostolu a 

farnosti darovali saleziáni dona Bosca, relikvie sv. Pavla z kríža a Márie Goretti daroval kostolu rodák z Veľkej, toho 

času seminarista 5. ročníka Spišského seminára, Andrej Dominik. 

 

Načo sú nám relikvie – video    

   
( - otvorte cez qr kód, alebo kliknite na nadpis - odkaz na 7 min. video Mons. Cyrila Vasiľa, z archívu TV Lux.) 

 

Krátke životopisy našich „nových“ svätých a blahoslavených 

Bl. Titus Zeman  

(zdroj: tituszeman.sk ) 
Sviatok 8.1. (*4.1.1915, +8.1.1969) 

„Aj keby som stratil môj život, 
nebolo by to márne, 

ak by sa aspoň jeden z tých, ktorým som pomohol, 
stal kňazom namiesto mňa.“ 

(Don Titus Zeman, porov. Summarium Documentorum, Doc. 28) 

„Bol svätý a zomrel ako mučeník“. 
(Summarium Testium, Test. XVI, § 322) 

https://www.youtube.com/watch?v=eDgCpcqHq8Q
https://tituszeman.sk/titus-zeman/zivotopisny-prehlad/
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Titus Zeman sa narodil 4. januára 1915 vo Vajnoroch pri Bratislave ako prvé z 10 detí. Keď mal 10 rokov, po detstve, 

ktoré bolo poznačené častými zdravotnými problémami, sa na príhovor Panny Márie Sedembolestnej náhle uzdravil. 

V ten deň jej Titus v tajnosti svojho srdca prisľúbil, že „bude navždy jej synom“, dajúc do tohto vyjadrenia pevné 

predsavzatie zasvätiť sa. 

Do národnej svätyne, ktorá jej je zasvätená, len krátko predtým (v roku 1924) prišli synovia dona Bosca. Titus sa vtedy 

rozhodne stať sa saleziánom kňazom. Dva roky vzdoruje opozícii rodiny (príliš chudobnej na to, aby mu mohla platiť 

štúdiá), tiež miestneho farára, ba aj samotného direktora saleziánskeho diela v Šaštíne, dona Jozefa Bokora, ktorý má 

obavu vzhľadom na jeho mladý vek: „Tu nemáme takých malých ako si ty. Čo urobíme, keď budeš plakať a budeš sa 

chcieť vrátiť k mamičke?“, pýta sa Titusa don Bokor. Ale Titusa to nepopletie: odpovie, že mamou mu bude Panna 

Mária Sedembolestná a presvedčí dona Bokora týmito slovami: „Robte čo chcete, ale prijmite ma sem.“ 

Bolo nemožné vyhovoriť mu to. Rodine Titus povedal: „Ak by som zomrel, peniaze by ste použili na môj pohreb. 

Prosím vás, aby ste ich použili pre moje štúdiá.“ Rodina teda predala malé pole, pomohli jej niektorí dobrodinci a 

podporovali Titusa počas dlhých rokov štúdií smerom ku kňazstvu. Novicom bol v r. 1931, prvé sľuby skladal 6. augusta 

1932 a večné sľuby 7. marca 1938. Teológiu študoval v Taliansku, v Ríme a v Chieri pri Turíne. Za kňaza bol vysvätený 

23. júna 1940 v Turíne a keď sa potom vrátil do vlasti, predstavení ho požiadali, aby študoval chémiu a prírodné vedy. 

Vyučoval potom v rozličných saleziánskych inštitútoch, zatiaľ čo v pastorácii podporoval aj diecézny klérus a stal sa 

tiež kaplánom jednej ženskej rehoľnej kongregácie. Človek silnej vôle, pevného zdravia, pokorného a diskrétneho 

charakteru, radostný, schopný vytvárať pevné vzťahy spolupráce a priateľstva. 

 

 Vajnorské Družičky vítajú novokňaza Titusa pred jeho primičnou svätou omšou v rodnej obci, 4. augusta 1940. 
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Don Titus Zeman je však predovšetkým salezián a kňaz. Preto keď v r. 1946 – po dráme druhej svetovej vojny a ťažkých 

rokoch prechodu, ktoré nasledovali – komunistická moc, ktorá sa vo vlasti už zakoreňovala, žiada odstránenie krížov 

zo školských tried, profesor Titus sa s niektorými inými postaví na odpor: doplatí na to prepustením, no z celého 

Slovenska mu prichádzajú blahoprajné listy a pohľadnice za to, že sa postavil na obranu Kristovho kríža. 

Rovnakou pripravenosťou sa vyznačil niekoľko rokov po tom. Na Slovensku Cirkev stále viac kontroloval komunistický 

režim a tvrdo ju prenasledoval. Znamenalo to nútené väznenie rehoľníkov v koncentračných kláštoroch, 

vykonštruované súdne procesy predovšetkým s biskupmi, oddelenie mladých rehoľníkov od ich predstavených… Titus 

Zeman sa stane, spolu s ďalšími, medzi ktorých patrí don Ernest Macák, zodpovedným za odvážny skutok záchrany 

duchovných povolaní. Don Ernest zostal na Slovensku, aby pomáhal tým, ktorí tu zostanú, prijímal obnovovanie 

rehoľných sľubov, animoval mladých a nedovolil, aby im bola ukradnutá nádej. Don Titus, tajne sprevádzal 

bohoslovcov cez rieku Moravu a Rakúsko do Talianska, aby mohli dokončiť štúdiá teológie a byť vysvätení za kňazov. 

Mali byť pripravení vrátiť sa do vlasti hneď, ako by boli minimálne signály pádu komunistického režimu. 

Titus zorganizoval tri prechody: jeden medzi augustom a septembrom 1950; ďalší v októbri 1950; posledný v apríli 

1951. Medzitým sa aktivita záchrany saleziánskych povolaní stala kanálom, cez ktorý sa pokúsil zachrániť aj 

prenasledovaných diecéznych kňazov. Po tom, ako ho k tomuto počinu povzbudil vtedajší hlavný predstavený 

saleziánov don Pietro Ricaldone, ktorého stretol v Turíne a po tom, ako prekonal ťažkú chvíľu osobnej skúšky „temnej 

noci“ v januári 1951 v Linzi, keď čakal na vhodné okolnosti návratu do vlasti, bol Titus Zeman spolu s mnohými ďalšími 

v apríli 1951 zatknutý. 

Vykonštruované obvinenia zneli: špionáž a vlastizrada. Prokurátor pre neho žiadal trest smrti. Ale Titusova povesť a 

úmysel režimu „nevytvárať mučeníkov“ priniesli zmenu trestu na 25 rokov tvrdého väzenia bezpodmienečne, so 

stratou občianskych práv. Trinásť rokov Titus znáša väzenie, ťažko mučený, zosmiešňovaný, ponižovaný. Bratislava, 

Leopoldov, Ilava, Mírov, Valdice a Jáchymov so svojom strašnou „Vežou smrti“, kde bol určený na manuálne drvenie 

rádioaktívneho uránu, to boli miesta kalvárie Titusa Zemana. 

Jeho osud sa prelína so svedectvami viery mnohých iných: blahoslavená sestra Zdenka Schelingová, Boží služobník 

Michal Buzalka, Ján Chryzostom Korec – neskôr kardinál, don Alfonz Paulen, don Ernest Macák (zomrel v r. 2016 v 

povesti svätosti). Titus nebojoval viac ako oni, ale spolu s nimi, špecifickým spôsobom, ktorý sa od neho žiadal. 

 

V roku 1964 režim Titusa podmienečne prepustil na slobodu, stále je však trápený, sledovaný a nakoniec sa s ním 

jednalo ako s pokusným králikom. Zomrel 8. januára 1969. Niekoľko mesiacov potom, v revízii rozsudku padli ako 

nepravdivé potupné obvinenia, ktoré režimu slúžili ako nástroj na prenasledovanie. V r. 1991 ho rehabilitačný proces 

vyhlásil definitívne za nevinného, zatiaľ čo aj niektorí z jeho prenasledovateľov sa na konci svojho života obrátili a 

priblížili k Cirkvi, ba žiadali (niekedy aj verejne) odpustenie zla, ktoré mu urobili. 

 

Dnes samotná Cirkev číta život Titusa Zemana v pojmoch mučeníctva: to najvyššie svedectvo dané z lásky na obranu 

viery. Jeho smrť bola zapríčinená násilnými skutkami prenasledovateľa, z nenávisti k samotnej viere, ktoré jasným 

spôsobom viedli k skráteniu jeho života. 
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V r. 2010 sa začal proces blahorečenia a svätorečenia Titusa Zemana. 

V pondelok 27. februára 2017 Svätý Otec František schválil dekrét o mučeníctve dona Titusa a umožnil jeho 

blahorečenie. Don Titus Zeman bol vyhlásený za blahoslaveného 30. septembra 2017 v Bratislave. 

 

Sv. Pavol z Kríža (zdroj: zivotopisysvatych.sk ) 

ľudový misionár, zakladateľ rehole 

Sviatok: 19. október 

* 3. január 1694 Ovada, Piedmont, vojvodstvo Savoy, † 18. október 1775 Rím, Taliansko 

Svätý Pavol z Kríža pochádzal z Piemontu (v terajšom severozápadnom Taliansku). 

Narodil sa 3. januára 1694 v obci Ovada pri Alessandrii. Jeho občianske meno bolo Paolo 

Francesco Danei. 

Rodina Daneiovcov bola početná. Pavol sa narodil ako druhý zo šestnástich detí. Rodičia 

boli spočiatku zámožní, ale politické otrasy a rodinné nešťastia priviedli Daneiovcov do 

hmotných ťažkostí. To poznačilo aj Pavlov život, lebo ako najstarší z chlapcov sa delil s 

rodičmi o ich trápenia, starosti a práce. Hoci mal silnú a energickú povahu, ostal po celý 

život citlivý voči telesnej a duševnej biede iných. 

 

Pavol bol dobrý chlapec a mládenec. No ako devätnásťročný mal silný duchovný zážitok, ktorý nazýval obrátením a 

ktorý ho podnecoval k pokániu a väčšej kresťanskej dokonalosti. Keď pápež Klement XI. vyzýval do boja proti Turkom, 

Pavol sa hlásil ako vojak do armády, ktorú organizovala Benátska republika. Ale čoskoro spoznal, že Boh mu určil inú 

úlohu. 

 

V roku 1716, teda keď mal 22 rokov, sa Pavol rozhodol zasvätiť svoj život Božej službe. Ale pre rodinné záväzky tento 

zámer mohol uskutočniť až o štyri roky neskôr. Konečne v novembri 1720 prijal od alessandrijského biskupa čierny 

kajúcnický oblek. Nato sa utiahol na 40 dní do samoty Castellazzo, kde sa oddal modlitbe a pokániu a napísal prvé 

stanovy neskoršej rehole pasionistov. Potom išiel do Ríma, kde roku 1725 dostal od pápeža Benedikta XIII. ústne 

dovolenie založiť nové rehoľné spoločenstvo. 

 

Istý čas (1726-1728) ostal Pavol aj s rodným bratom Giambattistom v Ríme, kde v nemocnici S. Gallicano ošetrovali 

chorých. V júni 1727 boli obidvaja vysvätení za kňazov. V marci nasledujúceho roku sa usadili na Monte Argentario 

pri meste Orbetello na sever od Ríma. Roku 1731 im pápež Klement XII. dovolil konať ľudové misie. V Orbetelle vznikol 

roku 1737 prvý kláštor pasionistov pod vedením Pavla, ktorý sa po svojom zasvätení Bohu nazýval Pavol z kríža. 

Podobne ako apoštol Pavol, aj on chcel byť ukrižovaný s Kristom a ukrižovaného Krista chcel hlásať aj iným. 

Pavlove misijné kázne mali veľký úspech. O ich pôsobivosti svedčia slová istého vojaka, ktorý sa priznal, že na bojisku 

sa nezachvel ani v najtuhšej bitke, kým pri kázni Pavla z Kríža sa celý triasol. Pápež udelil úspešnému kazateľovi a jeho 

https://www.zivotopisysvatych.sk/pavol-z-kriza/
https://www.zivotopisysvatych.sk/zoznam-podla-datumu/oktober/
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bratovi Giambattistovi titul apoštolských misionárov a dovolil im na konci kázní dávať apoštolské požehnanie. 

Neprestali však ťažkosti s povolením rehoľných stanov. V pôvodnej podobe ich v Ríme nechceli schváliť pre ich veľkú 

prísnosť. Pavol musel niektoré pravidlá zmierniť.   

Takto upravené stanovy im potom schválil pápež Benedikt  XIV. v roku 1741. Napriek prísnym pravidlám a mnohým 

vonkajším ťažkostiam nové rehoľné spoločenstvo vzrastalo. V rokoch 1744-1773 Pavol založil dvanásť kláštorov v 

strednom Taliansku. Sám sa zdržiaval najviac v kláštore Vetralla neďaleko Viterba. Roku 1771 založil aj ženskú vetvu 

rehole pasionistov. 

Roku 1769 sa Pavol z Kríža ako generálny predstavený rehole pasionistov presťahoval do Ríma. Posledné dva roky 

života strávil v kláštore sv. Jána a Pavla, ktorý sa stal trvalým sídlom generálnych predstavených. V tomto kláštore 

Pavol z Kríža zomrel 18. októbra 1775 a tam ho aj pochovali. Pápež Pius IX. ho roku 1853 vyhlásil za blahoslaveného 

a v roku 1867 za svätého. 

 

Svätý Pavol z Kríža patril medzi najvplyvnejších kazateľov 18. storočia. S vonkajším pôsobením spájal hlboký vnútorný 

život, bohatý na mystické zážitky. Stredobodom jeho duchovného života bol trpiaci Kristus, ktorého nazýval aj 

„ukrižovaná Láska“. 

Svätý Pavol z Kríža a pasionisti mali blahodarný vplyv na obnovu katolíckej nábožnosti. Pod ich vplyvom dosiahli 

duchovnú zrelosť okrem iných veľký anglický konvertita kardinál John Henry Newman a talianska mystička nášho 

veku Gemma Galganiová. 

 

Sv. Mária Goretti  (zdroj: zivotopisysvatych.sk ) 

Sviatok: 6. júl 

* 16. október 1890 Corinaldo (Ancona), Taliansko 

† 6. júl 1902 Le Ferriere, Nettuno, Taliansko 

Patrónka mladých, mladých žien, čistoty a obetí zneuctenia 

Portrét Márie Goretti, namaľovaný podľa náčrtu od Máriinej matky 

 

Narodila sa 16. októbra 1890 v Corinalde v Ancone, v Taliansku. Jej otec, farmár, sa presťahoval 

so svojou rodinou do Ferriere di Conca, blízko Anzio. Zomrel na maláriu a jej matka sa musela 

veľmi usilovať, aby mala dať čo jesť svojim deťom.  

V roku 1902 sa ju osemnásťročný sused Alessandro Serenelli pokúsil zneuctiť. Keď sa mu Mária za žiadnu cenu 

nechcela podvoliť, Alessandro ju začal bodať nožom. V nemocnici pred svojou smrťou Alessandrovi odpustila. Ale jej 

smrť neskončila odpustením. Alessandra chytili a odsúdili na 30 rokov väzenia. Neoľutoval svoj čin, kým sa mu 

neprisnilo, že bol v záhrade a Mária mu dala kvety. Keď sa prebudil, bol akoby iným človekom, všetko oľutoval a začal 

žiť lepším životom. Po 27 rokoch ho prepustili. Išiel rovno k Máriinej matke prosiť o odpustenie. Ona povedala: „Keď 

ti odpustila moja dcéra, kto som ja, aby som ti ho odmietla?“ A odpustila mu. Keď Máriu v roku 1950 vyhlásili za svätú, 

https://www.zivotopisysvatych.sk/john-henry-newman/
https://www.zivotopisysvatych.sk/gemma-galgani/
https://www.zivotopisysvatych.sk/maria-goretti/
https://www.zivotopisysvatych.sk/zoznam-podla-datumu/jul/
https://www.zivotopisysvatych.sk/wp-content/uploads/maria-goretti.jpg
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Alessandro sa zúčastnil kanonizácie. Kanonizoval ju pápež Pius XII. ako ideál mladých. Hovorí sa o nej ako o mučeníčke, 

pretože bojovala proti Alessandrovým pokusom o sexuálne zneužitie. Avšak to najdôležitejšie bolo, že mu dokázala 

odpustiť. Jej starosť o dušu svojho nepriateľa si vyžiadala obetu smrti. 

Bl. Carlo Acutis (zdroj: zivotopisysvatych.sk a wikipedia.org/wiki/Carlo_Acutis ) 

Sviatok 12.10., (blahorečený 10.10.2020 ) 

* 3. máj 1991, Londýn 

† 12. október 2006, Miláno 

Carlo Acutis sa narodil v Londýne rodičom Andreovi Acutisovi a Antonii 

Salzano. Jeho rodičia pracovali v Londýne, ale krátko po narodení Carla sa 

presťahovali do Milána. Carlo sa rád modlieval ruženec, týždenne sa 

spovedal a pred každou sv. omšou sa modlil pred svätostánkom. Vedelo sa 

o ňom, že má veľký záujem o počítače.  

 

Školské roky prežil v Miláne pod vedením jezuitov v Inštitúte Leva XIII. Za vzor mu slúžili  sv. František z Assisi, sv. 

František a Hyacinta, sv. Dominik Savio, sv. Alojz Gonzaga, sv. Tarzícius a sv. Bernadetta Soubirousová. 

 

Krátky života Carla ukončila leukémia v nemocnici San Gerardo v Monze dvanásteho októbra 2006. Bol to obyčajný 

chalan – taký, ako všetci okolo neho. Študoval v poslednom ročníku lýcea Leva XIII. v Miláne, spravovaného otcami 

jezuitmi. Mal priateľov, zbožňoval počítače, programoval na vysokej úrovni, vytváral webové stránky a denne sa 

venoval strihu videa. Ale Carlo bol zároveň chlapcom, v ktorom sa naplno prejavovala Božia milosť. Modlieval sa 

ruženec a denne chodil na svätú omšu, prinášal obety. On, syn zámožnej rodiny, sa staral o tých, ktorí ostali bez 

strechy nad hlavou a núdznych, ktorých stretával na svojich cestách. Často chodieval adorovať Krista v Oltárnej 

sviatosti. Svedkom jeho vzťahu k Eucharistii je aj živé svedectvo – výstava eucharistických zázrakov, ktorú pripravil 

a sprístupnil a ktorá sa stretla s úspechom doma i v zahraničí. Odkedy vo svojich siedmich rokoch prvýkrát prijal Krista, 

nevynechal svätú omšu. Madona bola jeho veľkou orodovníčkou, a nezabúdal teda ani na modlitbu ruženca.  

 

Moderný život a Carlova aktuálnosť sa dokonale spojili s jeho hlbokým eucharistickým životom a mariánskou úctou. 

Určite aj to z neho robilo špeciálneho a všetkými obľúbeného mladého muža. „Zvesť o jeho svätosti sa tajomným 

spôsobom rýchlo rozšírila do celého sveta,“ vyjadril sa Mons. Ennio Apeciti, zodpovedný za Úrad pre kauzy svätých 

Milánskej arcidiecézy. „V jeho živote sa udialo niečo veľké, pred čím sa sám skláňam.“ 

 

Carlo bol tak zanietený pre informatiku, že jeho priatelia, ba dokonca i dospelí inžinieri, ho považovali za génia. V 

úžase vnímali jeho vedomosti, aké mali iba študenti informatiky. Jeho záujmovou oblasťou nebolo len 

programovanie, ale aj strih filmu, tvorba web stránok, správa rôznych malých novinových webov, dobrovoľná 

pomoc núdznym či aktivity s deťmi alebo staršími. Sám hovorieval, že naším kompasom má byť Božie slovo, ku 

ktorému sa máme neustále vracať. Ale na to, aby sme dosiahli tak vysokú métu, akou je nebo, potrebujeme aj 

https://www.zivotopisysvatych.sk/carlo-acutis-laik/
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špeciálne prostriedky – sviatosti a modlitbu. Carlo spravil Eucharistiu centrom svojho života. Nazýval ju „diaľnicou 

do neba“. Tento mladík sám bol tajomstvom Milánskej diecézy. Ešte pred smrťou obetoval svoje utrpenie za pápeža 

a celú Cirkev. Už krátko po jeho smrti sa začali ozývať hlasy za jeho blahorečenie.  

 

13. mája 2013 sa začal proces jeho blahorečenia, čím získal titul služobník Boží. Mnohí si ho zapamätali tým, že 

dokumentoval Eucharistické zázraky z celého sveta a publikoval ich na webovej stránke 

(http://www.miracolieucaristici.org/ , ktorú vytvoril v období pred svojou smrťou. 

„Našou métou nemá byť koniec, ale večnosť. Večnosť je naša vlasť. Už od počiatku sme v nebi očakávaní. Všetci sa 

rodia ako originály, ale mnohí zomierajú ako fotokópie.“ (Carlo Acutis) 

 
 

 

Niečo pre náš život – od Carla 
7 vecí, ktoré nás môže nový blahoslavený Carlo Acutis naučiť 
(z časopisu Slovo +) 

10. októbra 2020 bol v Assisi 

blahorečený pätnásťročný chlapec 

Carlo Acutis (1991 – 2006), ktorý zomrel 

na leukémiu v povesti svätosti. 

Počítačový génius, fascinovaný 

Eucharistiou i modlitbou ruženca, ale 

zároveň obyčajný chalan, športovec, 

plný života a radosti. Čo nás môže tento 

mladík – azda nový patrón internetu – 

naučiť? 

1. Nehľadajte seba, ale Boha. 

„Byť stále zjednotený s Ježišom – to je môj životný program!“ povedal mladík. Rád sa rozprával s Ježišom o všetkom, 

čo prežíval a cítil. Nehľadal seba, ale Boha: „Nie ja, ale Boh,“ opakoval často. Jeho kompasom bolo Božie slovo, pozýva 

nás, aby sme ho čítali každý deň. „Posväcovanie nie je proces, pri ktorom sa niečo pridáva, ale naopak – uberá. Menej 

‚ja‘, aby som nechal miesto pre Boha,“ povzbudzuje. Obrátenie vnímal jednoducho – stačí zdvihnúť zrak zdola hore. 

Zdôrazňoval, že iba ten, kto koná Božiu vôľu, bude naozaj slobodný. „Smútok je pohľad obrátený na seba, šťastie je 

pohľad obrátený na Boha,“ to sa usiloval žiť aj v posledných chvíľach života, keď jeho telo zachvacovala 

rakovina. „Skutočný učeník Ježiša Krista je ten, kto sa ho snaží v každej situácii napodobniť a konať Božiu vôľu,“ vravel. 

2. Ste originálni a Boh má pre vás neopakovateľný príbeh. 

http://www.miracolieucaristici.org/
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Carlo nebol „suchým“ svätým, vážnym, bez štipky humoru a len so zloženými rukami pri modlitbe. Vôbec nie. Bol to 

šťastný chlapec s úsmevom, ktorý vedel nakaziť, s veľkým zmyslom pre humor, mal chuť žiť a bol schopný snívať. Rád 

športoval, mal rád hudbu, technológie i zvieratá. Bol poslušný, ale mal aj svoje chyby. Po smrti o ňom jeden kňaz, 

ktorý ho dobre poznal, napísal: „Carlo, vidím tvoje jasné a žiarivé oči. Dívaš sa nimi, ale nie pohľadom tejto zeme. 

Pohľadom jasným a žiarivým. Oči anjela, pohľad neba.“ 

Jeho obľúbenou poéziou bola Pieseň brata Slnka, rovnako ako príklad svätého Františka z Assisi, ktorého však 

nekopíroval, len sa ním inšpiroval. Jedna z jeho najznámejších viet je: „Všetci sa rodia ako originál, no mnohí zomierajú 

ako fotokópia.“ Alebo slová, ktoré sú takisto odkazom pre nás všetkých: „Boh napísal pre každého jedného z nás 

jedinečný a neopakovateľný príbeh, ale nechal na našu slobodu, aby sme k nemu dopísali záver.“ 

3. Svätosť je vaším reálnym cieľom, ku ktorému smerujete. 

Carlo, nežil svoju svätosť „čudácky“, ale originálne a svojím vlastným spôsobom. Túžil po svätosti a smeroval 

k nej: „Našou métou nemá byť koniec, ale večnosť. Večnosť je naša vlasť. Už od počiatku sme v nebi očakávaní.“ Alebo 

na inom mieste vraví: „Ak Boh bude vlastniť naše srdce, my budeme vlastniť večnosť!“ Bol svätcom, ktorý sa nebál 

technológií a využíval ich na evanjelizáciu – tak zužitkoval svoj veľký dar od Boha. Moderný evanjelizátor vo vodách 

internetu. (To ak by ste si náhodou mysleli, že svätí by sa mali internetu vyhýbať.) Avšak aj s internetom vedel narábať 

striedmo a bol preňho dobrým sluhom, nie zlým pánom. „Svätým môžeš byť aj ty. Je potrebné po tom túžiť z celého 

srdca. Ak po tom ešte netúžiš, treba o to s vytrvalosťou prosiť Pána,“ hovoril. 

 4. Eucharistia je diaľnicou do neba, preto ju prijímajte často. 

Carlo, mladý chlapec, bol fascinovaný Eucharistiou: „Ježiš je veľmi originálny, pretože sa ukryl v kúsku chleba… iba Boh 

mohol urobiť takúto neuveriteľnú vec…“ Volal ju svojou „diaľnicou do neba“, cestou, ktorá vedie priamo do večnosti, 

ak ju prijímame často. Od siedmich rokov k nej pristupoval denne a pozýval k tomu aj ostatných. „Čím viac prijímame 

Eucharistiu, tým viac sa stávame podobní Ježišovi,“ opakoval. Eucharistiu považoval za vrchol lásky a sviatosť, skrze 

ktorú z nás Boh robí dokonalé osoby, ktoré sú stvorené na jeho obraz. Svoju lásku k Eucharistii prejavil aj tým, že 

vytvoril výstavu o eucharistických zázrakoch vo svete, ktorá obehla celý svet. „Uvažujme… táto obeta kríža, ktorá sa 

udiala pred dvetisíc rokmi, sa stáva prítomnou nekrvavým spôsobom pri všetkých svätých omšiach, ktoré sú slúžené 

každý deň. Ako Ján – aj my môžeme stáť pri tom istom kríži,“ hovorí mladík s múdrosťou. „Máme väčšie šťastie ako 

zástupy pred dvetisíc rokmi, pretože oni, aby stretli Ježiša, museli ho ísť hľadať do dedín, zatiaľ čo nám stačí ísť do 

kostola neďaleko nášho domu a nájdeme ho reálne prítomného v Eucharistii. Jeruzalem máme pod svojimi 

oknami,“ pokračuje. Carlo často adoroval Eucharistiu – bolo to preňho miesto, kde naberal silu do všetkého, čo žil. 

Zároveň nás vyzýva, aby sme ďakovali Ježišovi za tento veľký dar, ktorý nám dal. 

5. Nebojte sa často pristupovať k sviatosti zmierenia. 

Sviatosti boli pre Carla prostriedkom na ceste do neba a vedel, že prostredníctvom intenzívneho sviatostného života 

sa získavajú čnosti. Spovedal sa každý týždeň a hovoril, že jediná vec, ktorej sa mám báť, je hriech: „Keď chce 
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teplovzdušný balón vystúpiť do výšky, musí zhodiť záťaže. A podobne aj duša, ktorá sa túži vzniesť od neba, musí sa 

zbaviť aj tých najmenších záťaží – a nimi sú všedné hriechy. Ak nás ťaží ťažký hriech, duša padá k zemi. A spoveď je 

ako oheň, je potrebné často pristupovať k spovedi.“ A inde dodáva: „Prečo sa ľudia tak veľmi starajú o krásu svojho 

tela, a nestarajú sa o krásu svojej duše?“ 

6. Hľadajte Krista vo svojich blížnych – obzvlášť chudobných. 

Svedectvá hovoria o tom, že Carlo neadoroval len Krista v bohostánku – hoci to robieval veľmi často – ale nachádzal 

ho aj v chudobných. „Milovať zajtrajšok znamená dať to najlepšie zo seba už dnes,“ vravel. Svojimi úsporami 

podporoval vývarovňu pre chudobných, spravovanú kapucínmi v Miláne, pomáhal núdznym a bezdomovcom vo 

svojom okolí. Už ako jedenásťročný pomáhal s vyučovaním katechizmu vo svojej farnosti. Jeho skutky lásky neboli 

nápadné, ale neraz skryté. Až na jeho pohrebe jeho mama zbadala, že Carlo bol priateľom mnohých chudobných – 

a ona si to predtým nevšimla. „Život je dar, pretože pokiaľ sme na tejto zemi, môžeme zvyšovať svoju úroveň lásky. 

Čím vyššia bude, tým viac sa budeme tešiť večnej blaženosti Boha,“ povedal mladík. Namiesto toho, aby si kúpil hru, 

zabezpečil napríklad spací vek pre bezdomovcov. Rovnako nerád míňal peniaze na bezcenné veci. Ak mu mama chcela 

kúpiť druhé topánky, povedal jej, že mu stačia jedny a nech radšej pomôžu chudobným. 

7. Modlite sa každý deň ruženec a budujte vzťah s Máriou. 

Carlo sa každý deň modlil ruženec a pozýval k tomu aj druhých. Táto modlitba mu bola veľmi blízka. O Panne Márii 

hovoril ako o jedinej žene svojho života: „Láska, ktorú má Panna Máriu ku každému z nás, mi dáva veľkú nádej.“ Raz 

prosil v Pompejách pred Madonou za obrátenie jednej pani. Tá sa vrátila k sviatostiam a mladík to vnímal ako 

potvrdenie toho, že modlitba ruženca je účinná. „Pán Ježiš si pri vtelení ako matku vybral chudobné pätnásťročné 

dievča a ako domnelého otca chudobného tesára. Keď sa mal narodiť, nebolo pre neho miesta, našla sa len maštaľ. 

Uvažujme: Betlehem bol lepší ako mnohé dnešné domy, v ktorých je Pán odmietaný a často hanobený. Chudobné 

pätnásťročné dievča a chudobný tesár sa stali rodičmi Boha, ktorý si zvolil chudobu, a nie luxus. Pre mňa je to 

neuveriteľná vec!“ povedal. Blahoslavený Carlo Acutis, oroduj za nás! 

 

Mama Carla Acutisa o sebe 

 

Otvorte cez qr kód, alebo si pozrite cez odkaz: https://www.slovoplus.sk/matka-carla-acutisa-nebola-som-vzornou-

katolickou-matkou/ 

 

https://www.slovoplus.sk/matka-carla-acutisa-nebola-som-vzornou-katolickou-matkou/
https://www.slovoplus.sk/matka-carla-acutisa-nebola-som-vzornou-katolickou-matkou/
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Z brožúrky „Blahoslavený Carlo Acutis“ ( ThLic. Martin Majda PhD.)  
9 skutočností, ktoré nás môže Carlo naučiť 

1. Nehľadaj seba, ale Boha. 
2. Si originálny a Boh má pre teba neopakovateľný príbeh. 
3. Čítaj Božie slovo. 
4. Eucharistia je diaľnicou do neba, preto ju prijímaj často. 
5. Neboj sa často pristupovať k sviatosti zmierenia. 
6. Hľadaj Krista vo svojich blížnych – obzvlášť chudobných. 
7. Modli sa každý deň ruženec a buduj vzťah s Máriou. 
8. Internet nech je tvojim sluhom, a nie pánom. 
9. Svätosť je tvojim reálnym cieľom, ku ktorému smeruješ. Teš sa do neba. 


