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1. časť 
 
1. Napomínať hriešnikov. 
Čím láskavejšie a šetrnejšie karháme, tým viac osoží karhanie. 
„Ako klinec, ktorý chceme vbiť, hlbšie a ľahšie vnikne, keď ho 

namastíme, tak je to aj s karhavými slovami; ak sa prednesú 

s citom, viac účinkujú“ (Sv. Martin). 
 
„Ak má byť napomínanie užitočné, musí sa podobať tichému 

dažďu. Dážď vsiakne do zeme a zúrodní ju len vtedy, keď prší 

jemne“. 
 
„Ako nezrelé ovocie je ťažko stráviteľné a v žalúdku zapríčiňuje 

bolesť, tak aj karhanie, keď obsahuje pravdy ťažko stráviteľné 

sa musí uvariť a zohriať ohňom lásky“ (Sv. František Saleský). 
 
 
 
 
 
 



Prísnosť má byť združená s jemnosťou, ako ruža s tŕním. 
„Lebo hriešnik sa neodhodlá polepšiť svoj život, keď vidí, že nie 

je úprimne milovaný“ (Sv. Alfonz). 
Keby sme pocestného sotením a kopaním chceli viesť na 
správnu cestu, išiel by práve opačnou cestou. 
 
„Cvičitelia koní sa snažia hladiť prchké kone nie bičom a krikom, 

ale pokojom; tak aj kresťan má zaobchádzať s blížnym, ktorý 

stratil pravú cestu“ (A. Stolz). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ako sa namáhal evanjelista sv. Ján, aby zachránil nešťastného 

mládenca, ktorý ním obrátený sa neskôr stal zbojníkom. 
Vyhľadal ho v horách a bežal za ním so slovami: “Prečo, syn 
môj, utekáš pred svojím otcom, bezbranným starcom? Neboj 
sa! Ja sám ti vyprosím u Krista odpustenie a vykonám zadosť-
učinenie.” Tieto slová lásky ho obrátili. 
 

„Nemôžeme viac prenasledovať Krista, ako keď mu 

odberáme duše; ani nemôžeme ho viac uctiť, ako keď mu 

naspäť privádzame zblúdené duše“. Táto almužna stojí viac, 
ako celý svet; lebo jedna duša je vzácnejšia, ako celý svet 
(Sv. Augustín). Nič sa nemôže porovnať s cenou duše. 

2. Poúčať nevedomých. 
Nevedomosť môže spôsobiť večné zatratenie, lebo človek 
nepozná cestu do neba. Preto poučiť tých, ktorí nepoznajú 
pravdy svätého náboženstva je veľkým skutkom 
milosrdenstva. Keď nás niekto na ulici požiada o informácie 
o mieste, ktoré nevie nájsť, radi mu ukážeme správny smer. 
Tak je to aj s duchovnou cestou do neba. 
Dnes je nevedomosť o kresťanských pravdách veľmi veľká 
a poúčať iných je nanajvýš potrebné. 
 
3. Dobre radiť pochybujúcim. 
Ak náš blížny pochybuje o tom, ako sa má o niečom rozhodnúť 
a prosí nás o pomoc, musíme poradiť tak, ako by poradil na 
našom mieste Pán Ježiš. Veľakrát dávajú ľudia ľahké 
a neuvážené rady, ktoré ešte viac pomýlia pochybujúceho. 
Vtedy sú vinní za ich ďalšie rozhodnutia. 
Raz sa jedna pani pýtala svojej kamarátky, čo má robiť 
s ťažkosťami v manželstve. Dostala odpoveď: „Veď sa rozveď“. 
Takto poradiť je smrteľným hriechom. 
 


