




CESTA SVÄTOSTI

Digitálny svet ťa môže vystaviť riziku, že sa uzavrieš 
sám do seba, do izolácie alebo do prázdneho pôžitku.  
Ale nezabúdaj, že sú mladí, ktorí sú aj v tomto priestore 
kreatívni a dokonca geniálni. Je to prípad mladíka,  
ctihodného Carla Acutisa.

Pápež František, Christus vivit 104.



   DE VANNA, U.: Carlo Acutis 15 rokov priateľstva s Bohom. 
Bratislava, 2020.
   LUSCOŇ, J.: A tak klopem na nebeskú bránu.
Bratislava, 2020.
   VANDÁKOVÁ, Z.:  7 vecí, ktoré nás môže nový blahoslavený 
Carlo Acutis naučiť. [online]. [cit.2020-11-11]. Dostupné na 
internete: www.slovoplus.sk

Bibliografia

Carlo Acutis - Cesta svätosti
©ThLic. Martin Majda, PhD.
Recenzenti: 
Doc. ThDr. Peter Majda, PhD.
ThDr. Michal Janiga, PhD.
Nihil obstat:
ThLic. František Fudaly, PhD.
Imprimatur: 
Mons. Ján Kuboš, spišský diecézny administrátor
č. 12/2020, zo dňa 23.11.2020
Litánie: č. 7/2021, zo dňa 4.10.2021
Grafická úprava: 
Dominik Martinek, Dávid Holubjak
Fotografie a obrázky:
www.carloacutis.com, YOUCAT
Vydavateľstvo: 
Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, 
Spišská Kapitula, 2020
ISBN 978-80-89170-66-1



1

Obsah

Úvod........1
Modlitba k bl. Carlovi........3
Carlov život v skratke........5

9 skutočností, ktoré nás môže Carlo naučiť:

1 Nehľadaj seba, ale Boha........8
2 Eucharistia je tvojou diaľnicou do neba........10
3 Neboj sa často spovedať........12
4 Modli sa každý deň........14
5 Čítaj Božie slovo........16
6 Poslúž svojim blížnym........18
7 Internet nech je tvojím sluhom........20
8 Si jedinečný a originálny........22
9 Teš sa do neba........24

Príloha:

1 Eucharistický zázrak - Lanciano........27
2 Spytovanie svedomia........28
3 Modlitba posvätného ruženca........33
4 Ako čítať Sväté písmo?........35
5 Litánie k blahoslavenému Carlovi........36



2

Úvod

   Blahorečenie Carla Acutisa je radostnou sku-
točnosťou, lebo Cirkev nám v ňom dáva príklad a vzor 
hodný nasledovania, osobitne pre mladých. Je to chla-
pec našich čias, taký ako toľkí iní a vďaka Ježišovi sa 
stal majákom svetla pre všetkých, ktorí ho budú chcieť 
poznať a nasledovať jeho príklad.

   Prostredníctvom nasledujúcich strán spoznáš 
bližšie život bl. Carla a ktovie, možno sa stane tvojím 
sprievodcom a inšpiráciou na ceste k svätosti. 
    Tieto texty sa dajú použiť aj ako Novéna k bl. Carlovi. 
Stačí ak si 9 dní po sebe postupne deň za dňom prečítaš 
jednotlivé zamyslenia, pokúsiš sa vykonať navrhnuté 
predsavzatie, pomodlíš sa nasledujúcu modlitbu k bl. 
Carlovi a pridáš k tomu 5 krát “Otče náš”, “Zdravas” a 
“Sláva Otcu”. Môžeš sa taktiež pomodliť litánie.

Nájdeš tu aj pár zaujímavých odkazov na 
niektoré App-ky, či web-stránky, ktoré môžu 
obohatiť tvoj duchovný život. Veríme, že 
táto cesta s Carlom ku Kristovi ti ukáže 
počas týchto pár dní všetko to, čo môžeš 
potom praktizovať po celý život.



3

Modlitba k blahoslavenému Carlovi

Nebeský Otče, ty si nám dal obdivuhodný 
príklad kresťanského života v blahoslavenom 

Carlovi, ktorý za základ svojho života považoval 
Eucharistického Krista a od neho čerpal silu do 

všetkého, čo mu život prinášal. 

K Ježišovi túžil svojím slovom a príkladom 
priviesť všetkých, s ktorými ho život spojil, 

aby aj oni v ňom objavili zmysel svojho života.

Na príhovor našej nebeskej Matky 
Panny Márie, ktorú si tvoj služobník 

Carlo tak veľmi ctil a aj na jeho príhovor 
ťa prosím o túto milosť...

(môžeš povedať svoju prosbu).
 

A okrem toho, ťa prosím, aj o pravú vieru, 
hlbokú nádej, obetavú lásku, príkladný 

kresťanský život, horlivosť v evanjelizácii 
a o šťastnú hodinu smrti, aby som sa po skončení 

tejto pozemskej púte mohol v nebi radovať 
s tebou a so všetkými svätými, lebo ty žiješ 

a kraľuješ na veky vekov. Amen.
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“Smútok pozerá na seba, 
šťastie pozerá smerom 

k Bohu.”
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Carlov život v skratke

    Carlo sa narodil 3. mája 1991 v Londýne. Krátko 
na to sa presťahovali do Milána. Na prvý pohľad to 
bol obyčajný mladý chlapec, ako mnohí ďalší okolo 
neho. Nevyhýbal sa technológiám, internetu, športu, 
hudbe, hral na saxofón, miloval prírodu a mal radosť 
zo života. Dokonca sníval o tom, že by raz mohol byť 
kňazom. Študoval na gymnáziu Leva XIII. v Miláne, 
bol počítačovým nadšencom i géniom. Vďaka tomuto 
talentu pripravil výstavu a web stránku, kde sú zdoku-
mentované eucharistické zázraky z celého sveta. 

 

  

    Na prvom svätom prijímaní bol už ako sedem-
ročný a odvtedy bol jeho život poznačený hlbokou 
láskou k Eucharistii. Nazýval ju “diaľnicou do neba”. 
Denne chodieval na svätú omšu, sväté prijímanie 
i adoráciu. Každý týždeň pristupoval k sviatosti zmie-
renia. Jeho kompasom bolo Božie slovo, rád sa modlil 
ruženec. Svoju lásku, ktorú čerpal z Eucharistie, pre-
javoval konkrétnymi skutkami lásky aj voči chudobným. 

(Vyšli aj knižne v slovenčine pod názvom 
Eucharistické zázraky vo svete. Dostupné sú aj 
na internete v niektorom zo svetových jazykov: 

http://www.miracolieucaristici.org).
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   Vo veku pätnásť rokov zasiahla do jeho života leu-
kémia, na ktorú onedlho zomiera. Svoje utrpenie 
obetoval za kňazov v ťažkostiach, Svätého Otca, Cirkev 
a za to, aby mohol ísť rovno do neba. Do večnosti vstúpil 
12. októbra 2006. Za blahoslaveného bol vyhlásený 10. 
októbra 2020 v Assisi, za prítomnosti svojich rodičov 
a dvoch súrodencov. Jeho liturgickú spomienku slávime 
12. októbra.  
        (A možno sa raz stane aj patrónom internetu.)

POZRI AJ VIDEO 
O CARLOVI
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 SKUTOČNOSTÍ
ktoré nás môže 
bl. Carlo naučiť 9
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1. Nehľadaj seba, ale Boha

Božie slovo:

   “Tu k nemu pristúpil jeden zo zákonníkov, ktorý ich 
počúval, ako sa hádajú. A keď videl, že im dobre odpovedal, 
spýtal sa ho: „Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých?“ Ježiš 
odpovedal: „Prvé je toto: »Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je 
jediný Pán. Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svo-
jho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej 
svojej sily!« Druhé je toto: »Milovať budeš svojho blížneho 
ako seba samého!« Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto, 
niet.“ (Mk 12, 28-31)

   “Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. Ale život, ktorý 
teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma 
miluje a vydal seba samého za mňa.” (Gal 2, 20)

Z Carlovho života:

   „Byť stále zjednotený s  Ježišom – to je môj život-
ný program!“  povedal mladý Carlo. Rád sa rozprával 
s Ježišom o všetkom, čo prežíval a cítil. Nehľadal seba, 
ale Boha: „Nie ja, ale Boh,“ opakoval často a v ňom na-
chádzal zmysel svojho života. Pripomína nám, že tou 
najdôležitejšou vecou na svete je dať práve Boha na 
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prvé miesto v našich životoch a vtedy bude všetko na 
správnom mieste. Hovoril, že  „posväcovanie v živote 
nie je proces, pri ktorom sa niečo pridáva, ale naopak – 
uberá. Je to menej ‚ja‘, aby som nechal miesto práve pre 
Boha,“ a k tomuto nasledovaniu povzbudzuje každého 
z nás. 
    Je jasné, že tento proces posväcovania nie je ľahký 
a neustále sa potrebujeme zdokonaľovať. Avšak, keď 
zlyháme a sme z toho smutní, Carlo nám radí, aby sme 
hneď zdvihli svoj zrak zdola hore, pretože „smútok je 
pohľad zameraný na seba, no šťastie je pohľad obrátený 
na Boha.“ 

Predsavzatie:

   Napíš si hierarchiu svojich hodnôt. Pokús sa odpove-
dať na tieto otázky: Čo považujem v živote za naj-
dôležitejšie? Aké sú moje najhlbšie túžby a sny? Aké 
miesto má Boh v mojom živote?
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2. Eucharistia je tvojou diaľnicou do neba

Božie slovo:

   “Ježiš im povedal: „Kto je moje telo a pije moju krv, 
má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň.  Lebo 
moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto 
je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom.“ 
( Jn 6, 53-57)

   “Pri večeri vzal Ježiš chlieb a dobrorečil, lámal ho 
a dával učeníkom, hovoriac: „Vezmite a jedzte: toto je 
moje telo.“ Potom vzal kalich, vzdával vďaky a dal im ho, 
hovoriac: „Pite z neho všetci: toto je moja krv novej zmlu-
vy, ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie hriechov.“   
(Mt 26, 26-28)

   Carlo bol už ako malý chlapec fascinovaný Eucharis-
tiou. Nazval ju “moja diaľnica do neba.” Bol si istý, že 
ak ju budeme denne s vierou prijímať, určite pôjdeme 
rovno do neba, pretože ona nám pomáha stávať sa viac 
a viac podobnými Ježišovi. „Je to podobne, ako s opaľo-
vaním. Keď sa vystavíme pôsobeniu slnka, opálime sa. 
Keď sa vystavíme pôsobeniu eucharistického Ježiša, 
staneme sa svätými.“

Z Carlovho života:
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   Trápilo ho, že mnohí ľudia si túto skutočnosť vôbec 
neuvedomujú. Hovoril, že: „Máme väčšie šťastie ako 
zástupy pred dvetisíc rokmi, pretože oni, aby stret-
li Ježiša, museli ho ísť hľadať do dedín, zatiaľ čo nám 
stačí ísť do kostola neďaleko nášho domu a nájdeme ho 
reálne prítomného v Eucharistii. Jeruzalem máme pod 
svojimi oknami. Ako je to možné, že to ľudia nechápu? 
Mnohí stoja v dlhých radoch, aby si mohli kúpiť lístok 
a ísť na koncert, alebo na nejaký zápas, ale nevidíme tie
isté rady stáť pred kostolom. Asi to ľudia vážne 
nepochopili. Ježiš je medzi nami skutočne prítomný. Ak 
si to hlboko uvedomíme, nenecháme ho osamoteného 
vo svätostánkoch, kým on nás očakáva s láskou, aby 
nám pomohol a bol nám oporou na pozemskej púti... 
Keby si všetci uvedomili, aké veľké šťastie nám daroval 
Ježiš tým, že sa nám dal za pokrm v Eucharistii, chodili 
by do kostola každý deň, aby mali účasť na ovocí obety, 
ktorá tam je prinášaná a nezaoberali by sa toľkými 
nepotrebnými vecami...“

Predsavzatie:

Prečítaj si - Prílohu č.1.
EUCHARISTICKÉ 
ZÁZRAKY
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3. Neboj sa často spovedať

Božie slovo:

   “Keď to Ježiš povedal, dýchol na nich a hovoril im: 
„Prijmite Ducha Svätého.  Komu odpustíte hriechy, budú 
mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“ 
( Jn 20, 22-23)

   “Ak hovoríme, že nemáme hriech, klameme sami seba 
a nie je v nás pravda. Ale ak vyznávame svoje hriechy, on 
je verný a spravodlivý: odpustí nám hriechy a očistí nás od 
každej neprávosti.” (1 Jn 1, 8-9)

   Sviatosti boli pre Carla nenahraditeľnými prostried-
kami na ceste do neba. Jedinečnú hodnotu pripisoval 
aj svätej spovedi. Spovedal sa každý týždeň a hovoril, 
že jediná vec, ktorej sa máme v živote báť, je iba hriech.
   Bol si vedomý aj svojich nedostatkov. Hovoril, že 
„my všetci si o sebe tak trochu namýšľame, pretože, 
keď nám druhý povie niečo, s čím nesúhlasíme, hneď 
sa nahneváme. “ Aj on zápasil so svojimi slabosťami, ale 
vždy vedel, kde hľadať posilu.

Z Carlovho života:



13

  Svoje chápanie hriechov a svätej spovede vysvetľuje 
týmto prirovnaním: „Keď chcete, aby teplovzdušný 
balón vystúpal do výšky, musí zhodiť záťaže. A podobne 
aj duša, ktorá sa túži vzniesť do neba, musí sa zbaviť aj 
tých najmenších záťaží – a nimi sú všedné hriechy. Ak 
nás ťaží ťažký hriech, duša padá k zemi. A svätá spoveď 
je ako oheň pod tým balónom, ktorý umožňuje duši 
opäť sa povzniesť, preto je potrebné často pristupovať 
k svätej spovedi.“ 
    A na inom mieste sa Carlo pýta: „Prečo sa ľudia tak 
veľmi starajú o krásu svojho tela, ale nestarajú sa o krásu 
svojej duše?“ Odpovedz si i ty na túto otázku.

Predsavzatie:

   Skús ísť na sv. spoveď aspoň raz do mesiaca a vždy sa 
na ňu dobre priprav. 
   S prípravou ti pomôže - Príloha č. 2.



14

4. Modli sa každý deň

Božie slovo:

   “Raz sa na ktoromsi mieste modlil. Keď skončil, povedal 
mu jeden z jeho učeníkov: „Pane, nauč nás modliť sa, ako 
Ján naučil svojich učeníkov.“ Povedal im: „Keď sa modlíte, 
hovorte: Otče, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovst-
vo.  Chlieb náš každodenný daj nám každý deň  a odpusť 
nám naše hriechy, lebo aj my odpúšťame každému svojmu 
dlžníkovi. A neuveď nás do pokušenia.“ (Lk 11, 1-4)

   “Keď sa vrátil Ježiš k učeníkom, našiel ich spať. I povedal 
Petrovi: „To ste nemohli ani hodinu bdieť so mnou? Bdejte
a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia! Duch je síce 
ochotný, ale telo slabé.“ (Mt 26, 40-41)

   Carlo sa veľmi rád modlieval najmä v kostole, či už 
pred svätostánkom alebo pred vyloženou Sviatosťou 
oltárnou. Raz, keď sa ho miestny kňaz opýtal, či sa 
často takto modlieva? Carlo mu odpovedal: „Áno, pre-
tože vďaka tomu dokážem ľahšie zvládať všetko, čo odo 
mňa vyžaduje život: doma byť pozorný a vďačný voči 
rodičom za starostlivosť, v škole si plniť povinnosti, 
a predovšetkým sa učiť, ako sa mám správať k iným.”

Z Carlovho života:
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Bol si vedomý, že modlitba mu pomáha aj pri formo-
vaní jeho správania. Z nej čerpal každodennú posilu.
   Okrem adorácie nechýbala v jeho živote ani každoden-
ná modlitba posvätného ruženca. Ruženec považoval za 
najkratší rebrík, ktorým sa možno dostať do neba. Carlo 
mal skutočne vo veľkej úcte Pannu Máriu - na svojej 
internetovej stránke opísal aj najznámejšie mariánske 
pútnické miesta.
   Carlo do svojich každodenných úmyslov v modlitbe 
zahŕňal prosbu, aby všetci ľudia spoznali Ježiša. Aj jeho 
mama a otec začali horlivejšie praktizovať svoju vieru 
vďaka jeho modlitbe a príkladu. Sami hovoria, že ich 
syn im ukazoval cestu bližšie k Bohu. A neboli jediní, 
ktorých Carlova modlitba a vzor priviedli k Bohu.

Predsavzatie:

   Pomodli sa dnes posvätný ruženec. Pomôže ti 
Príloha č. 3. Ale ak by si dnes išiel na svätú omšu as-
poň o pol hodiny skôr, pravdepodobne sa tam budú 
modliť posvätný ruženec, tak sa ho môžeš pomodliť 
v spoločenstve veriacich vašej farnosti.

                  
         TOTUS TUUS
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5. Čítaj Božie slovo

Božie slovo:

   “A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje 
ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na 
skale. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica 
a oborili sa na ten dom, ale dom sa nezrútil, lebo mal zákla-
dy na skale. A každý, kto tieto moje slová počúva, ale ich 
neuskutočňuje, podobá sa hlúpemu mužovi, ktorý si postavil 
dom na piesku.  Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla 
sa víchrica, oborili sa na ten dom a dom sa zrútil; zostalo 
z neho veľké rumovisko.” (Mt 7, 24-27)

   “Preto aj my neprestajne vzdávame vďaky Bohu za to, že 
keď ste od nás prijali Božie slovo, ktoré sme hlásali, neprijali 
ste ho ako ľudské slovo, ale - aké naozaj je - ako slovo Božie; 
a ono pôsobí vo vás veriacich.” (1 Sol 2, 13)

  
  
   Carlo bol fascinovaný Božím slovom. Rád ho čítal 
a uvažoval nad ním. Dokonca vedel mnohé časti 
Svätého písma naspamäť. Neraz sa stalo, že keď si jeho 
učiteľ náboženstva nevedel spomenúť na nejaký citát 
zo Svätého písma, tak práve jeho poprosil o pomoc.

Z Carlovho života:
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   Už ako jedenásťročný pomáhal dokonca s vyučovaním 
katechizmu vo svojej farnosti. 
  O modlitbe a o Božom slove povedal: „Pán je asi 
jediný ku komu sa netreba ohlásiť vopred na audienciu. 
Jemu sa vždy môžem zdôveriť, dokonca sa mu môžem 
aj posťažovať, pýtať sa ho na dôvod jeho mlčania a na 
všetko, čomu nerozumiem. A potom ma zasiahne slovo, 
ktoré mi Pán posiela. Je to nejaká časť evanjelia, ktorá 
mi prinesie pokoj a istotu.“
   Božie slovo nás zároveň učí a formuje, aby sme vedeli 
ako máme žiť svoj život podľa Božej vôle. Carlo o tom 
hovorí: „Skutočný učeník Ježiša Krista je ten, kto sa ho 
snaží v  každej situácii napodobniť a  konať Jeho vôľu, 
a kto koná Jeho vôľu bude naozaj slobodný.“

Predsavzatie:

   Urči si pravidelný denný čas na čítanie Božieho slova. 
Pomôcka: Príloha č. 4. 
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6. Poslúž svojim blížnym

Božie slovo:

  „Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto 
mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ (Mt 25, 34-40)

   “Tak aj viera: ak nemá skutky, je sama v sebe mŕtva. Ale 
niekto povie: „Ty máš vieru a ja mám skutky.“ Ukáž mi 
svoju vieru bez skutkov a ja ti zo svojich skutkov ukážem 
vieru.” ( Jak 2, 17-18) 

  
   Svojimi úsporami Carlo podporoval vývarovňu pre 
chudobných, spravovanú kapucínmi v Miláne, pomáhal 
núdznym a bezdomovcom vo svojom okolí. Namiesto 
toho, aby si zo svojich úspor kúpil hru, či niečo iné, 
kúpil radšej spacáky pre bezdomovcov a potom im ich 
roznášal. Rovnako nerád míňal peniaze na bezcenné 
veci, nepotrpel si ani na značkovom tovare. Ak mu 
mama chcela kúpiť druhé topánky, povedal jej, že mu 
stačia jedny a nech radšej pomôže chudobným.
   Jeho skutky lásky neboli nápadné, ale neraz skryté. 
Až na jeho pohrebe jeho mama zbadala, že Carlo bol 
priateľom naozaj mnohých chudobných, ktorí sa s ním 
prišli rozlúčiť – a ona si to predtým vôbec nevšimla.

Z Carlovho života:
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   Vzorom skromnosti a zároveň citlivosti voči chudob-
ným bol pre neho sám Ježiš. Hovoril: „Pán Ježiš si 
pri vtelení ako matku vybral mladé chudobné dievča 
a ako domnelého otca chudobného tesára. Keď sa mal 
narodiť, zažil len odmietanie a nakoniec mu niekto 
ponúkol iba biednu maštaľ. Boh si zvolil chudobu, nie 
luxus. Pre mňa je to neuveriteľná vec. Ak sa však nad 
tým hlbšie zamyslíme, tak betlehemská maštaľ bola lep-
šia než mnohé naše domy, v ktorých dnes Ježiša tiež 
odmietajú, ba dokonca aj hanobia.“

Predsavzatie:

    Skús sa poobzerať po okolí, či by si aj ty nevedel 
nejako druhým poslúžiť. Starým, chorým, susedom, 
spolužiakom, alebo možno aj ako miništrant, či lektor 
v kostole, alebo v spevokole. 
  Prípadne si pozri nasledujúce stránky, kde určite 
môžeš nájsť inšpiráciu ako urobiť veľa dobra:
www.adopciasrdca.sk;
www.adopcianadialku.sk;
www.marysmealsslovensko.sk
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7. Internet nech je tvojim sluhom

Božie slovo:

  “Nik nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného 
bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude 
pridŕžať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj 
Bohu aj mamone.” (Mt 6, 24)

   „Choďte teda, učte všetky národy ... a naučte ich zacho-
vávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po 
všetky dni až do skončenia sveta.“ (Mt 28, 19-20)

  
   Nové technológie a internet boli pre Carla prostried-
kami na evanjelizáciu, aby druhých mohol pritiahnuť 
bližšie k Ježišovi. Aj preto založil už spomínanú inter-
netovú stránku o eucharistických zázrakoch, marián-
skych pútnických miestach, svätcoch...
   Svojim talentom poslúžil aj vo farnosti a v škole pri 
tvorbe web stránok. Vedel, že internet je dobrý sluha, 
ale zlý pán a že je ľahké padnúť do jeho osídiel. Preto 
sa prostredníctvom rôznych sebazáporov učil ovládať.
   Jeho mama hovorí: „Ako mnohí tínedžeri, aj Carlo 
rád hrával videohry, ale keďže si uvedomoval, že boli 
potenciálne škodlivé a nebezpečné, preto si predsavzal, 

Z Carlovho života:
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že sa bude hrať len hodinu týždenne.“ Carlo vedel, že 
s celým internetom je to o vyváženosti, lebo ak niek-
to strávi svoj život dlhým vysedávaním na internete 
a sledovaním „influencerov“, naučí sa možno iba to, ako 
sa obliekať, prípadne si bude myslieť, že jeho šťastie 
je závislé od toho či dostane lajk, alebo nie, ale pos-
tupne môže „úplne zabudnúť na Boha.“ A to je potom 
katastrofa.

Predsavzatie:

   Dnešný deň skús byť bez internetu. Celkom. Uvidíš, 
čo to v tebe spôsobí. Overíš si tak svoju slobodu, alebo 
závislosť od neho. A nasledujúci deň skús dať na so-
ciálne siete nejakú povzbudivú duchovnú myšlienku, či 
článok. Inšpirovať ťa môžu aj 3MC katechézy.

POZRI 3MC 
KATECHÉZY
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8. Si jedinečný a originálny

Božie slovo:

   “Keď hľadím na nebesia, dielo tvojich rúk, na mesiac a na 
hviezdy, ktoré si ty stvoril: čože je človek, že naň pamätáš, 
a syn človeka, že sa ho ujímaš?  Stvoril si ho len o niečo 
menšieho od anjelov, slávou a cťou si ho ovenčil a ustanovil 
si ho za vládcu nad dielami tvojich rúk.” (Žalm 8)

   “Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne; všetky tvoje 
diela sú hodny obdivu a ja to veľmi dobre viem.” (Žalm 139)

  
  Jedna z  najznámejších Carlových myšlienok, že 
„všetci sa rodia ako originály, no mnohí zomierajú ako 
fotokópie,“  nás povzbudzuje k tomu, aby sme aj my 
v našich životoch videli našu jedinečnosť a originalitu 
a nesnažili sa len niekoho kopírovať a napodobňovať.
  A aj keď Carlo obdivoval životy viacerých svätých, oso-
bitne sv. Františka z Assisi, predsa ho nekopíroval, len sa 
ním inšpiroval. Okrem mnohých iných vecí to môžeme 
vidieť napríklad v jeho láske k prírode. V konkrétnom 
živote sa to prejavilo aj tak, že si ako darček poprosil od
rodičov kliešte na zbieranie odpadu, aby mohol počas 
prechádzok v prírode zbierať odpadky.

Z Carlovho života:
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   Carlo prežil celý svoj život skutočne originálnym 
spôsobom v bežných každodenných záležitostiach. Jeho 
príklad nám ukazuje, že stať sa svätým je možné aj dnes 
a cesta, ktorou kráčal on, je dostupná pre nás všetkých.
   Hovoril: „Boh napísal pre každého jedného z nás 
jedinečný a neopakovateľný príbeh, ale nechal na našu 
slobodu, aby sme k nemu dopísali záver.“

Predsavzatie:

Pomodli sa vlastnými slovami
za svoje povolanie.

Ak chceš zistiť, aký má Boh 
s tebou plán a aké je tvoje
povolanie - pozri si: 
http://bit.ly/mojepovolanie
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9. Teš sa do neba

Božie slovo:

   “Potom som videl; a hľa, veľký zástup, ktorý nik nemohol 
spočítať zo všetkých národov, kmeňov, plemien a jazykov. 
Stáli pred trónom a pred Baránkom, oblečení do bieleho 
rúcha, v rukách mali palmy  a mohutným hlasom volali: 
„Spása nášmu Bohu, ktorý sedí na tróne, a Baránkovi!“ 
(Zjv 7, 9-10) 

   “Ako svätý je ten, ktorý vás povolal, buďte aj vy svätí 
vo všetkom svojom počínaní; veď je napísané: „Buďte svätí, 
lebo ja som svätý.“ (1 Pt 1,15-16)

  
  Na svojej internetovej stránke venoval Carlo jednu 
časť svätým, ktorí zomreli veľmi mladí, hovoril: „Zis-
til som, že v nebi mám mnoho priateľov. Je tam veľa 
mladých svätcov, ktorí dosiahli svoj cieľ za rekordne 
krátky čas.“ A aj nás povzbudzuje: „Svätým môžeš byť 
aj ty. Je potrebné po tom túžiť z  celého srdca. Ak po 
tom ešte netúžiš, treba o to s vytrvalosťou prosiť Pána. 
Veď večnosť je naša vlasť. Už od počiatku sme v nebi 
očakávaní.“ A čaká nás tam skutočne skvelá partia.
   Istý rehoľný brat spomínal, že začiatkom roka 2000 

Z Carlovho života:
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čítal jeden z lístkov s prosbami, ktoré píšu pútnici 
v Padove a ktorý na neho hlboko zapôsobil. Bolo tam 
napísané: “Chcel by som sa stať veľkým svätcom, ako 
bol svätý Anton: robiť zázraky, pomáhať chudobným, 
hlásať evanjelium mnohým ľuďom, obracať hriešnikov, 
meniť vrahov na ľudí dobrej vôle. Podpísaný: Carlo A.” 
A ak to aj nebol lístok Carla Acutisa, predsa vystihuje 
jeho život.

Predsavzatie:

   Pozri si životopisný film nejakého svätca, alebo si 
môžeš niečo o svätých prečítať. Pre inšpiráciu:
www.zivotopisysvatych.sk
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 PRÍLOHY
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Príloha č. 1

Eucharistický zázrak - Lanciano

   Približne v  roku 700 došlo v  Lanciane v  Talian-
sku počas sv. omše k  viditeľnej premene chleba na 
telo a vína na krv Pána Ježiša. Prvé vedecké výskumy 
o zázraku boli uskutočnené až v roku 1970. Zistili, že 
ide o  skutočnú časť ľudského tela (srdcového svalu), 
a ľudskú krv skupiny AB. (Tá istá, ako na Turínskom 
plátne.)
    Neboli zistené žiadne konzervačné zložky a do súčas-
nosti tieto spôsoby zázračne pretrvali - nerozpadli sa.   
Dokonca päť kúskov zrazenej krvi má rôznu veľkosť 
a tvar a pritom každý kúsok váži rovnako, ale rovnakú 
hmotnosť majú aj dva, aj tri, aj štyri, aj všetkých päť spo-
lu, čo je nevysvetliteľné z vedeckého hľadiska. 



28

Príloha č. 2
Spytovanie svedomia - DESATORO

  Ťažký hriech spácham, keď vedome, dobrovoľne a vo 
vážnej veci prestúpim Boží či cirkevný príkaz. Inak je 
hriech ľahký. Ak by si to nevedel rozlíšiť, opýtaj sa kňa-
za na sv. spovedi.

1. Ja som Pán, tvoj Boh, nebudeš mať okrem
mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal.

Milujem Pána Boha viac ako čokoľvek iné? Čo je na 
prvom mieste v mojom živote? Je tam Boh? Dôverujem 
mu? Hanbil som sa za svoju vieru? Modlievam sa ráno 
a večer? Viem s Bohom hovoriť aj vlastnými slovami? 
Spytujem si každý deň svedomie? Čítam Sv. písmo? 
Prehlbujem svoje náboženské vedomosti? Rozumiem 
významu sv. spovede, sv. omše, modlitby atď.? Verím 
vešteniu, talizmanom, horoskopom, poverám ako: čer-
vená nitka, čierna mačka, piatok trinásteho, poklopať 
trikrát na drevo...? Vyvolávanie duchov, čierna mágia, 
ezoterika... Aký je môj postoj k existencii diabla?

2. Nevezmeš Božie meno nadarmo.
Vyslovoval som neúctivo Božie meno a mená svätých? 
Škaredo som hovoril? Hrešil som? Nadával som? Prisa-
hal som zbytočne? Dodržal som sľub? 
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3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.
V nedeľu a prikázané sviatky som bol na sv. omši? 
Koľkokrát som nebol? Prečo som nebol?  Z lenivosti? 
(Ak pre chorobu - to nie je hriech.) Ako som sa správal 
v kostole? Vyrušoval som? Pracoval som dobrovoľne 
v nedeľu a sviatok? Vedel som si odpočinúť?

4. Cti svojho otca a matku.
Mal som v úcte rodičov, (ale i starších ľudí, učiteľov, 
svetských, cirkevných predstavených)? Bol som 
poslušný? Pomáhal som im? Učil som sa do školy? 
Ťaháky? Šikanovanie? Moje vzťahy so súrodencami? 
Dával som druhým dobrý vzor a príklad? Bol som 
drzý? Viem si všimnúť druhého človeka a pomôcť mu? 
Rodičia: Staral som sa o výchovu detí - aj kresťanskú? 
Spoločná modlitba doma? Volím zodpovedne?

5. Nezabiješ.
Mal som v úcte seba samého? Neublížil som niekomu? 
Neprovokoval som bitku, hádku...? Rasizmus? Alko-
hol? Cigarety? Drogy? Nejazdil som rýchlo? Nepo-
tuloval sa po nociach – nevhodná zábava? Netrávil 
som veľa času pri TV, PC? Hry? Facebook a  pod.? 
Keď som sa s niekým pohneval, snažil som sa zmieriť? 
Ospravedlnil som sa, ak som niekomu ublížil? 
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Otázka potratu? (Kán. 1398: Kto vykonáva potrat, po 
dosiahnutí účinku upadá do exkomunikácie.) Nespravil 
som nič také, čo by mohlo zabiť už počaté dieťa? An-
tikoncepcia? Problematika umelého oplodnenia, eu-
tanázie? Aký je môj vnútorný postoj k týmto otázkam? 
Samovražedné myšlienky? Neznečisťoval som prírodu? 
Netrápil zvieratá?

6. Nezosmilníš.
Myslel som a túžil po nečistých veciach? Hovoril, písal 
som nečisto, dvojzmyselne? Pozeral som neslušné, 
nečisté obrázky, filmy, piesne? Robil som nečisté skutky 
sám (sebaukájanie)? Nečisté skutky s  druhou osobou 
(bozkávanie, nečisté dotyky, pohlavný styk, prostitú-
cia...)? Sexuálne zneužívanie? Otázka homosexuality 
a pod. Slušné obliekanie? 
Rodičia: Súhlasím s konkubinátom svojich detí?

Ako sa oslobodiť od pornografie? - pozri:
https://bit.ly/akosaoslobodit

7. Nepokradneš.
Vzal som niečo, čo mi nepatrí? Akú to malo približne 
hodnotu? Vrátil som to? Poškodil som, alebo zničil 
niečo, čo nie je moje? Napríklad v kostole, v škole, na 
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verejnom majetku? Vandalizmus? Hral som hazardné 
hry, automaty...? Nepožičiaval som peniaze za vysoké 
úroky? Nedával som a neprijal úplatky? Pracoval som 
svedomito? Mal som odvahu ozvať sa, keď som videl, že 
sa pácha akákoľvek krivda?

8. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu.
Hovoril som vždy pravdu? Rozširoval som chy-
by druhých (Ohováranie)? Vymýšľal som klamstvá 
na druhých (Osočovanie)? - Ak som niekomu takto 
ublížil je potrebné urobiť nápravu. Nevysmieval som sa? 
Nepovyšoval som sa nad iných? Nepredvádzal som sa? 
Nevyzradil som zverené tajomstvo? Overil som si pra-
vdivosť informácie? Zamyslel som sa niekedy nad tým, 
s akým úmyslom robím to, čo robím a prečo niekedy 
hovorím to, čo hovorím? Moje správanie na sociálnych 
sieťach? Čo všetko tam zdieľam?

9. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke
svojho blížneho.

Myslel som nečisto o cudzej žene, mužovi? Bol som 
verný svojej žene, (verná svojmu mužovi) - aj v myšlien-
kach? Dodržal som v manželstve morálny zákon? Ne-
dovolené zabraňovanie počatiu a pod.?



32

10. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho.
Závidel som druhým to, čo majú? Želal som nie-
komu, aby sa mu stalo niečo zlé? Nepoctivo som získal 
peniaze? Neutrácal som peniaze na zbytočnosti? Mám 
poriadok vo svojich veciach? Myslím aj na to, ako reálne 
pomôcť chudobným? 

Pätoro cirkevných prikázaní
1. V nedeľu a prikázaný sviatok sa zúčastniť

na celej sv. omši.
2. Zachovávať prikázané dni pokánia.

3. Aspoň raz v roku sa vyspovedať.
a vo Veľkonočnom období prijať Oltárnu sviatosť.

4. Uzatvárať manželstvo pred tvárou Cirkvi.
5. Podporovať cirkevné ustanovizne.

Sedem hlavných hriechov
1. Pýcha 2. Lakomstvo 3. Smilstvo 4. Závisť
5. Obžerstvo (opilstvo)  6. Hnev 7. Lenivosť

Modlitba posvätného ruženca

POZRI AJ 
MOTIVAČNÉ VIDEO
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Príloha č. 3
Modlitba posvätného ruženca

  

Radostný ruženec (modlí sa v pondelok a sobotu)
1. Ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
2. Ktorý nech posilňuje našu nádej.
3. Ktorý nech roznecuje našu lásku.

1. Ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala.
2. Ktorého si, Panna, pri navštívení Alžbety 
    v živote nosila.
3. Ktorého si, Panna, v Betleheme porodila.
4. Ktorého si, Panna, v chráme obetovala.
5. Ktorého si, Panna, v chráme našla.

Ruženec svetla (modlí sa vo štvrtok)
1. Ktorý nech je Svetlom nášho života.
2. Ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou.
3. Ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy.

1. Ktorý bol pokrstený v Jordáne.
2. Ktorý zjavil seba na svadbe v Káne.
3. Ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo.
4. Ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
5. Ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
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Bolestný ruženec (modlí sa v utorok a piatok)
1. Ktorý nech osvecuje náš rozum.
2. Ktorý nech upevňuje našu vôľu.
3. Ktorý nech posilňuje našu pamäť.

1. Ktorý sa pre nás krvou potil.
2. Ktorý bol pre nás bičovaný.
3. Ktorý bol pre nás tŕním korunovaný.
4. Ktorý pre nás kríž niesol.
5. Ktorý bol pre nás ukrižovaný.

Slávnostný ruženec (modlí sa v stredu a nedeľu)
1. Ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
2. Ktorý nech riadi naše slová.
3. Ktorý nech spravuje naše skutky.

1. Ktorý slávne vstal z mŕtvych.
2. Ktorý slávne vystúpil do neba.
3. Ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
4. Ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
5. Ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
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Príloha č. 4
Ako čítať Sväté písmo?

  

1. Krok – uvažujem nad tým o čom hovorí text Svätého 
písma, aj viackrát si ho môžem prečítať a  môžem sa 
zastaviť pri tom, čo ma oslovilo, čo sa mi páčilo, čo sa mi 
zdá byť zaujímavé. Môžem si prečítať aj nejaký odborný 
komentár. Postrehy si môžem zapisovať.

2. Krok – pýtam sa, čo mi chce to Božie slovo povedať, 
čo pre mňa znamenajú tie slová. V čom ma oslovujú. Čo 
znamenajú pre môj život a ako by som mohol svoj život 
usporiadať podľa tohto konkrétneho Božieho slova.

3. Krok – modlitba. Keď som objavil v  čom sa mám 
polepšiť, v čom sa mám zmeniť, za čo chcem ďakovať, 
prosiť, za čo oslavovať Boha, tak to všetko vkladám 
do modlitby a rozprávam sa o tom s Bohom – svojimi 
slovami. (Ak chceš, môžeš si vygoogliť: čo je to kon-
templácia.) 
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Príloha č. 5

Litánie k blahoslavenému Carlovi
Pane, zmiluj sa.                          Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa.                        Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa.                          Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože,           zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože...
Duch Svätý, Bože...
Svätá Trojica, jeden Boh...

Svätá Mária, Matka Božia,        oroduj za nás.
Blahoslavený Carlo, dôverujúci v Božie milosrdenstvo...

Blahoslavený Carlo, horlivý šíriteľ úcty k Najsvätejšej 
Eucharistii...

Blahoslavený Carlo, apoštol častého svätého prijímania...

Blahoslavený Carlo, apoštol sviatosti zmierenia...

Blahoslavený Carlo, apoštol modlitby posvätného ruženca...

Blahoslavený Carlo, žijúci podľa Božieho slova...

Blahoslavený Carlo, ktorý našiel zmysel života v zjednotení 
s Ježišom...



37

Blahoslavený Carlo, túžiaci pritiahnuť všetkých  
ku Ježišovi...

Blahoslavený Carlo, vidiaci Krista v každom človeku...

Blahoslavený Carlo, žijúci v hlbokej radosti a pokoji...

Blahoslavený Carlo, šíriteľ novej evanjelizácie...

Blahoslavený Carlo, chrániaci a milujúci Božiu 
pírodu...

Blahoslavený Carlo, pomocník pri správnom používaní 
internetu...

Blahoslavený Carlo, priateľ migrantov a chudobných...

Blahoslavený Carlo, tešiteľ ľudí bez domova...

Blahoslavený Carlo, vnímavý k problémom svojich 
kamarátov...

Blahoslavený Carlo, vzor študentov...

Blahoslavený Carlo, príklad skromnosti...

Blahoslavený Carlo, povzbudenie pre trpiacich a ťažko 
chorých...

Blahoslavený Carlo, obetujúci svoje utrpenie  
za Sväteho Otca a Cirkev...

Blahoslavený Carlo, príklad života pre mladých... 
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Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,  
zľutuj sa nad nami, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,  
vyslyš nás, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, 
zmiluj sa nad nami.

Oroduj za nás, blahoslavený Carlo,
aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlime sa.
Všemohúci Bože, 
ktorý si do tvojich svätých vložil veľké svetlo  
a v nich dávaš nám slabým vzor a ochranu,  
daj, aby sme na orodovanie  
a podľa príkladu blahoslaveného Carla Acutisa   
kráčali po ceste evanjelia a verne ťa nasledovali.  
Skrze Krista nášho Pána. Amen.
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