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ZMENA V MODLITBE SV. RUŽENCA 
kvôli vzrastu úcty k sv. Jozefovi 

 

Konferencia biskupov Slovenska ustanovila, že od dňa 

19. 3. 2015 (slávnosť sv. Jozefa) nastane doplnenie vo 4. a 5. 

tajomstve radostného sv. ruženca, ktoré budú znieť: 

 

4. tajomstvo: ” Ježiš, ktorého si, Panna, so svätým 
Jozefom v chráme obetovala”, 

 

5. tajomstvo: “Ježiš, ktorého si, Panna, so svätým 
Jozefom v chráme našla”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HRIECHY JAZYKA 
 

ÔSME BOŽIE PRIKÁZANIE 
 

Hriechov jazyka sa môžeme chrániť najlepšie tak, keď sa 

vyhýbame rečnivosti a sme opatrní v čo hovoríme; ďalej, keď 

pri počúvaní utŕhačných rečí vyhovárame alebo bránime 

blížneho a ďalej to nerozširujeme. 

 

„Mlčanie je smrť hriechu“ (Sv. Anton). 

 

„Najlepším prostriedkom proti neprávosti jazyka je mlčanie“ 

(Sv. Augustín). 

 

Už grécki filozofi kázali svojim žiakom mlčať za dlhší čas; takto 

sa mali naučiť rozumne hovoriť. 

 

„Mlčanlivosť je matkou rozumných myšlienok“ (Sv. Ambróz). 

 

„Kým všetky zmysly sú otvorené, Boh ohradil jazyk 
dvojnásobným múrom, zubami a perami, aby nás napomínal k 
opatrnosti v reči“ (Sv. Bernard). 

 

„Ako si vyberáš jedlá, ktoré chceš jesť, tak si voľ aj slová, ktoré 
chceš hovoriť“ (Sv. Augustín). 

 

„Ústa máme otvárať k hovoreniu s toľkou rozvahou, s koľkou 
obyčajne otvárame peňaženku k plateniu“ (Sv. Vincent Ferrer). 

 

Pán Ježiš hovorí: „V súdny deň vydajú ľudia počet z každého da-
romného slova, ktoré budú hovoriť“. 

 

PRAKTICKÉ RADY 
 

Keď niekto o druhom hovorí niečo zlé a je to pravda, 

pripisuj chybu blížneho veľkému pokušeniu, nevedomosti 

alebo ľudskej slabosti a usiluj sa takto aspoň zmierniť 

rozsudok. Alebo môžeme vyzdvihovať dobré vlastnosti, ktoré 

blížny má. Tak robila sv. Terézia, a nik sa neopovážil ohovárať 

v jej prítomnosti. 

 

Dobre je tiež spraviť vážnu tvár, keď musíme počúvať 

utŕhačné reči. Takým spôsobom ukážeme osočovateľovi svoj 

nesúhlas a privedieme ho do rozpakov. Taktiež sa odporúča v 

takých prípadoch, opatrne obrátiť rozhovor na iné veci; tým sa 

znemožní osočovateľovi ďalšia reč. No kto chce počúvať 

utŕhačné reči, je spoluvinný hriechu. 

 

Nepýtaj sa, čo robia iní; pozeraj na svoje vlastné veci. 

Nech si každý zametá len pred svojimi dverami. 

 


