
 

 
Záhorská Ves-Suchohrad 

5. JANUÁR 2020        Č. 2 
2. BOŽIE PRIKÁZANIE 

“Nevezmeš Božie meno nadarmo” 
(pokračovanie) 

 
Je potrebné vzývať meno Ježiš pri smrti; rob ako sv. 

Štefan, ktorý volal: «Pane Ježišu, prijmi môjho ducha!». 
Vzývanie mena Ježiš v hodinu smrti je potrebné k získaniu 
odpustkov pre umierajúcich. 
 

Meno Ježiš máme vzývať zvlášť preto, lebo je 
najmocnejším menom, skrze ktoré všetko môžeme 
dosiahnuť.  

Kto v tomto mene prosí Boha, toho modlitba bude 
vypočutá. Skrze meno Ježiš činili zázraky apoštoli a svätí; mysli 
na slová sv. Petra ku chromému od narodenia u chrámových 
dverí: «V mene Ježiša vstaň a choď». 

Vzývaním mena Ježiš môžu veriaci zaháňať diablov; tak 
prisľúbil Kristus. „Keď vzývame meno Ježiš, bojuje s nami 
Kristus proti satanovi; preto nepriatelia utekajú, akonáhle 
počujú meno Ježiš“ (Sv. Justín). „Diabli sa trasú, keď sa spomína 
toto meno“ (Sv. Gregor Naziánzsky). „Meno Ježiš má zvláštnu 
silu potešiť myseľ“ (Sv. Vavrinec). „Podobá sa oleju; ako tento 
svieti, živí a uľavuje bolesti, tak i meno Ježiš, keď ho vzývame“ 
(Sv. Bernardín). „Meno Ježiš je pomocný prostriedok vo všetkých 



nebezpečenstvách, proti duchovnému, telesnému i časnému zlu“ 
(Sv. Vincent Ferrer). 
 
«Niet iného mena pod nebom, skrze ktoré by sme mohli byť 
spasení“. V mene Ježiš sa má skloniť každé koleno v nebi, na 
zemi i v podsvetí“ (Filipanom 2, 10). Bár by každý mohol 
povedať, ako sv. Bernard: «Meno Ježiš je mi medom v ústach, 
ľubozvukom v uchu a rozkošou v srdci». Avšak sotva bude 
niekto vstave nábožne vzývať toto meno, ak žije v smrteľnom 
hriechu; lebo «nik nemôže povedať: Pane Ježišu, len v Duchu 
Svätom» (1. Korinťanom 12, 3), 

 
Máme preukazovať veľkú úctu všetkému, čo je určené 
k Božej úcte, zvlášť Božím sluhom, svätým miestam a 
veciam i náboženským úkonom. 
 
1. Máme preukazovať veľkú úctu voči Božím sluhom. 

Krásny príklad nám zanechal gróf Rudolf Habsburský. Tento 
stretol raz na poľovačke kňaza, ktorý s Najsvätejšou 
Sviatosťou išiel k chorému. Rudolf hneď zostúpil z koňa a 
ponúkol ho kňazovi. Keď mu kňaz zase naspäť doviedol koňa, 
neprijal ho, ale venoval ho svätej službe. Kňaz mu sľúbil 
vysokú hodnosť a veľké šťastie. O 9 rokov nato (v roku 1272) 

bol Rudolf vo Frankfurte nemeckými kniežatami zvolený za 
rímskeho kráľa. 

Kristus požaduje veľkú úctivosť voči kňazom; lebo 
hovorí: «Kto vami pohŕda, mnou pohŕda», «Nedotýkajte sa 
mojich pomazaných». „Či neviete, že česť preukazovaná kňazovi 
sa preukazuje Bohu samému?“ (Sv. Ján Zlatoústy). 
 
2. Boh žiada veľkú úctivosť voči svätým miestam a veciam. 

Mojžišovi, ktorý sa blížil k horiacemu tŕňovému kríku, volal: 
„Nepribližuj sa sem, vyzuj si obuv z nôh, lebo miesto, na ktorom 
stojíš je svätá zem». V Starom zákone bolo prísno nedovolené 
dotknúť sa archy zmluvy. Kresťania majú mať veľkú úctu ku 
chrámu, v ktorom býva Boh v bohostánku. 
 
3. Máme preukazovať úctu voči náboženským úkonom. 

Sv. Alžbeta Uhorská si snímala pri každej sv. omši korunu z 
hlavy a na sv. omšu si nikdy nebrala na seba šperky. 

Sv. Alžbeta Uhorská 
 


