
SPRAVODLIVÝM ŽIARI SVETLO V TEMNOTÁCH 
Môžu naše dobré skutky jasne žiariť? Môžeme nimi vzdávať Bohu slávu? Kľúč k pochopeniu 

Ježišových slov nájdeme v dnešnom čítaní z Knihy proroka Izaiáša.  
Opisujú sa v ňom skutky, ktoré sa neskôr začali nazývať skutkami telesného milosrdenstva: kŕmiť 

hladných, zaodievať nahých, poskytovať prístrešie ľuďom bez domova, deliť sa s núdznymi (porov. Iz 58, 
7. 10). Ich konaním napodobňujeme nebeského Otca, ktorého milosrdenstvo nemá hraníc. Naši blížni 
prostredníctvom týchto „dobrých skutkov“ (Mt 5, 16) vidia aj to, ako ich Boh miluje: veľkoryso, milosrdne 
a verne. Taktiež veríme, že prostredníctvom našich skutkov sa k druhým ľuďom približuje sám Boh. Sám 
Boh nám pomáha zjavovať druhým túto črtu Božej rodiny, a tak upriamovať pohľad ľudí naspäť k nemu.  

Naše skutky milosrdenstva môžu taktiež prispieť k vytváraniu spoločnosti, ktorá poukazuje na Božie 
priority. Ako? Milosrdenstvo, ktoré preukazujeme druhým, mení i naše srdce. Pozeráme sa na druhých ako 
na milované Božie deti a to ovplyvňuje naše správanie. A ľudia si to všimnú. Ak si napríklad odoprieme 
jednu večeru v reštaurácii s kamarátmi a namiesto toho venujeme tento čas alebo peniaze núdznym, náš 
kúsok sveta sa začne o čosi viac podobať na kúsok Božieho kráľovstva. Vďaka vnímaniu Božej štedrosti 
začneme premáhať svoje sebectvo a pripútanosť k materiálnym veciam a ľuďom okolo seba tak pomôžeme 
upriamiť pohľad na niečo iné, na niečo lepšie. Ako hovorí Izaiáš, potom naše „svetlo vyrazí ako zora“ 
(porov. Iz 58, 8).  

Akými konkrétnymi spôsobmi môže Boh cez teba zjaviť svoje milosrdenstvo? Začni vo svojej 
farnosti. Ak máte farskú charitu, zapoj sa do nej. Alebo možno osobne poznáš nejakú chudobnejšiu rodinu, 
ktorej treba nejako pomôcť. Ak niekomu podáš pomocnú ruku, zjavíš Božie milosrdenstvo. Zapoj sa a 
dovoľ Božiemu svetlu žiariť aj cez teba.  

„Otče, osláv sa mojimi skutkami!“       
zdroj: Slovo medzi nami 

 
ČO SÚ ODPUSTKY A MOŽNOSTI ICH ZÍSKANIA – záver 

Úplné odpustky, ktoré je možné získať v hociktorý deň v roku 
Odpustky je možné získať každodenne pri eucharistickej adorácii, ktorá trvá aspoň pol hodinu.  
Taktiež je ich možné získať pri modlitbe a pobožnosti krížovej cesty. Tá má byť  vykonaná pred 

riadne zriadenými zastaveniami krížovej cesty, pričom pri jej modlitbe stačí nábožná meditácia o 
umučení a smrti Pána; nie je preto potrebné zvláštnym spôsobom meditovať nad tajomstvami jednotlivých 
zastavení. Je vhodné premiestňovať sa od jedného zastavenia k ďalšiemu, ak to nie je možné, stačí  aby 
medzi jednotlivými zastaveniami prechádzal aspoň ten, kto pobožnosť vedie, ostatní zostávajú na svojich 
miestach. Pre veriacich, ktorí majú opodstatnené prekážky, je daná možnosť získať úplné odpustky vtedy, 
ak sa určitý čas venujú nábožnému čítaniu a meditácii o umučení a smrti nášho Pána Ježiša Krista, v 
trvaní napríklad štvrť hodiny. 
            Úplnými odpustkami je obdarená aj modlitba ruženca, ak sa nábožne pomodlí v kostole či 
kaplnke, v rodine, v rehoľnej komunite, v združení veriacich a všeobecne vtedy, keď sa viac 
veriacich zhromaždí za nejakých čestným účelom. Pre získanie úplných odpustkov spojených s 
recitáciou mariánskeho ruženca je postačujúca recitácia piatich desiatkov, ktoré však musia byť recitované 
bez prerušenia; k ústnej modlitbe je potrebné pripojiť  aj nábožnú meditáciu nad tajomstvami; pri verejnej 
recitácii je potrebné jednotlivé tajomstvá vyslovovať podľa schválených a platných miestnych zvykov, pri 
súkromnej modlitbe stačí, keď veriaci pripája k ústnej modlitbe meditáciu nad príslušnými tajomstvami.  
            Odpustky sa pri modlitbe ruženca a krížovej cesty dajú získať aj nábožným sledovaním prenosu 
týchto modlitieb prostredníctvom  rádia, televízie alebo internetových sietí, ak im predsedá Najvyšší 
veľkňaz. 

Úplné odpustky sa udeľujú veriacemu, ktorý sa pomodlí hymnus Akathistos alebo 
ofícium Paraclisis v kostole,  v kaplnke, v rodine, v rehoľnej komunite, v združení veriacich a všeobecne 
vtedy, keď sa viac veriacich zhromaždí za nejakých čestným účelom. 


