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“Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni” 
 

POHNÚTKY K SVÄTENIU NEDELE 
 
1. Kto svätí nedeľu, Boh ho odmení požehnaním. 
 

Uvedomme si predovšetkým, aký je dobrotivý Boh: veď 

žiada vlastne len náš odpočinok. Len keď svätíme nedeľu, 

budeme mať šťastie vo svojich prácach. 

Krištof Kolumbus na svojej objavnej ceste na mori 

zastavoval sa každú nedeľu a odpočíval; šťastne objavil 

Ameriku. Kto svätí nedeľu, toho Boh chráni od nešťastia. Na 

rieke Mississippi plavila sa parná loď, na ktorej sa musel tovar 

každú nedeľu prekladať. Jeden lodník sa zdráhal konať každú 

nedeľu túto nepotrebnú prácu; preto bol prepustený. O 

niekoľko dní sa roztrhol na lodi kotol a mnoho ľudí prišlo o 

život; ale ten bohabojný lodník unikol nešťastiu. 



Istému remeselníkovi poradil raz nábožný priateľ, aby v 

nedele zastavil prácu, a sľúbil mu, že sa o pol roka vráti a 

utrpenú škodu mu vynahradí. Prišiel naozaj, no dozvedel sa, že 

remeselník napriek sväteniu nedele za tento čas zarobil oveľa 

viac, než predtým. 

 

Právom teda hovorí sv. Písmo: „Boh požehnal siedmy 

deň“ (Kniha Mojžišova), to jest urobil ho donášajúcim 

požehnanie. Aj protináboženský Rousseau povedal: „Ak chcete 

urobiť národ pracovitým, dajte mu sviatky. Dni, ktoré sa takým 

spôsobom stratia, zapríčinia viac dobrého, než iné“. 

 

2. Kto znesväcuje nedeľu, toho Boh trestá časnou biedou. 
 

Na nedeľnej práci niet nijakého požehnania. 

Najobyčajnejší trest tých, čo znesväcujú nedeľu a v tento deň 

nechodia ani len do kostola je, že sa stávajú otrokmi všetkých 

neprávostí. „Tí, čo v nedele vyhľadávajú bohatstvá sveta, nájdu 

bohatstvá hriechov a stratia nebeské poklady“ (Sv. Ambróz). 

Kto ustavične pracuje, príde o zdravie. Odpočinok je 

zákonom pre človeka; ako nemôže žiť bez jedenia, tak nemôže 

žiť ani bez odpočívania. Nedeľná práca v mnohých fabrikách je 

na vine tomu, že robotníci telesne ochorejú a skôr zomierajú. 

Pre znesvätenie nedele prichádzajú neraz na celé krajiny 

neúrody, kamenec, povodne a iné zlá. 

 

3. Znesvätenie nedele podkopáva rodinu i spoločnosť. 
 

Keď členovia rodiny nenavštevujú sv. omšu, stratia 

poznanie svojich povinností a dostanú sa na mylné cesty: otec 

stane sa násilným, matka ľahostajnou, deti bezuzdnými. Pod 

strechou takej rodiny nie je raj, ale peklo. K tomu ešte treba 

povážiť, že otec, ktorý v nedeľu pracuje, nemôže plniť 

najsvätejšiu povinnosť – vychovávanie detí. Lebo sa za týždeň 

zriedka stretne s deťmi a len v nedeľu, keby nepracoval, mal 

by času spoznať vlastnosti svojich detí a dať im užitočné rady. 

Ak je rodina podkopaná, nuž tým trpí i spoločnosť; práve tak, 

ako budova sa zrúti, ak je otrasená v základoch. 
 

Tí, čo zanedbávajú svätenie nedele, utratia znalosť 

a dobrý návyk v náboženstve, zabudnú celkom na Boha i svoj 

posledný cieľ. 

 

 


