
Úvod napísal 
pápež František

Angelo Comastri
Ilustrovala Bimba Landmannová

V BOŽOM OBJATÍ
O sviatosti zmierenia



 © 2015 Edizioni San Paolo s. r. l.
 Piazza Soncino 5 – 20092 Cinisello Balsamo (Milano) – ITALIA
 www.edizionisanpaolo.it
 Slovak edition © Spolok sv. Vojtecha – Vojtech, spol. s r. o., Trnava 2021

 ISBN 978-80-8161-507-8

Angelo Comastri
Ilustrovala Bimba Landmannová

V BOŽOM OBJATÍ
O sviatosti zmierenia

Úvod napísal  
pápež František

Spolok svätého Vojtecha 
Trnava 2021

Angelo Comastri
V BOŽOM OBJATÍ
O sviatosti zmierenia

Z talianskeho originálu Angelo Comastri: L’abbraccio di Dio, 2015 Edizioni San Paolo s. r. l., 
Piazza Soncino 5 – 20092 Cinisello Balsamo (Milano), Taliansko, 
preložila Marta Jedličková

Vydal Spolok sv. Vojtecha – Vojtech, spol. s r. o., Trnava 2021, 
ako svoju 4 359. publikáciu
Zodpovedná redaktorka Alžbeta Šuplatová 
Jazyková úprava Katarína Kročková
Ilustrovala Bimba Landmannová
Technická úprava Elena Radošovská
Tlač Finidr, Český Těšín
Druhé vydanie

www.ssv.sk, eVojtech.sk
objednávky: 033/590 77 18
objednavky@ssv.sk

Členská zľava 15 % platí v obchodnej sieti SSV.



5

PREDHOVOR

Rok milosrdenstva mi vyvrel zo srdca ako pozvanie k nádeji a ob-
raciam sa ním na celý svet.

Dnešný svet je poznačený hlbokými zraneniami a trpí pre mnohé 
nespravodlivosti. Môže sa však zmeniť, ak sa každý z nás stane lep-
ším a dovolí, aby sa ho dotklo milosrdenstvo.

Kto môže urobiť tento zázrak? Iba Boh, ktorý je nekonečne milo-
srdný.



10

Vyšiel z domu, odrezal prút a začal ho nožom zbavovať kôry, aby z neho bo-
la pekná palica.

Keď sa mama vrátila, Janko jej šiel v ústrety so sklonenou hlavou a so slza-
mi v očiach jej povedal: „Mama, bol som zlý. Tu je palica. Môžete ma potrestať, 
lebo si to zaslúžim.“

Keď mama videla, že svoj čin úprimne ľutuje, dojalo ju to. S láskou otvorila 
náruč a objala ho, aby mu tak dala pocítiť, že mu naozaj odpúšťa. Aký upoko-
jujúci záver!

A myslíte si, že Boh neurobí to isté?
Myslíte si, že Boh nie je taký dobrý ako Jankova mama?
Jedna úprimná slza nám u Boha zaručí jeho odpustenie.

ÚSKOK, KTORÝ SA DOBRE SKONČIL

Jedno je isté: nerodíme sa svätí. Svätými sa stávame.
Je to naozaj dobrá správa, ktorá nás napĺňa dôverou a nádejou. Vďaka nej 

cítime, že svätí sú nám veľmi blízki.
Aby som uviedol príklad, porozprávam vám o jednom úskoku veľkého svä-

tého – Jána Bosca. Keď bol ešte chlapec a jeho mama raz nebola doma, dostal 
nie práve najšťastnejší nápad. Bolo to v čase veľkého hladu. Mama mala vy-
soko na kredenci vedľa veľkej fľaše s olejom aj niekoľko pohárikov marmelády, 
lebo to bol jediný spôsob, ako ich uchrániť pred maškrtnosťou detí.

No keď sa malý Ján ocitol doma sám, skúšal tam vyliezť. Postavil si na stôl 
stoličku a načiahol sa za marmeládou. Len čo sa na ňu pozrel, už sa mu v ústach 
zbiehali slinky. Ale nepodarilo sa mu hneď zachytiť pohárik.

Janko sa ďalej načahoval, ako mohol. No zrazu sa stolička pod ním pohla 
a rukou vrazil do fľaše s olejom. Fľaša spadla na zem a olej sa rozlial. 

Jankovi sa vďaka jeho šikovnosti a pružnosti nič nestalo. Ale bola to galiba, 
a nie malá.

Snažil sa očistiť dlážku, ako najlepšie vedel, ale čakala ho nevôľa mamy, kto-
rá zaiste nezostane ľahostajná.

Čo robiť? Všetko zakryť? To nebolo možné. Oklamať? Túto myšlienku Janko 
hneď zavrhol. Čo teda?



 8) Klamal si? Si presvedčený, že pravda je naša najlepšia obrana?
 9) Si priezračný a čistý vo svojich citoch? Bol by si rád, keby tvoje myšlienky 

bolo vidno na obrazovke?
 10) Si naviazaný na peniaze a veci, ktoré máš? Alebo si slobodný a štedrý, pre-

tože si pochopil, že pravým bohatstvom je dobrota, láska, ktorá sa prejavuje 
skutkami, a dobro, ktoré konáme chudobným?

MALÉ SPYTOVANIE SVEDOMIA

 1) Svätý František z Assisi sa modlil takto: „Buď pochválený, môj Pane, za sln-
ko a mesiac, za hviezdy a zem, ktorá je našou živiteľkou!“ Už si sa niekedy 
poďakoval Bohu za dar života? Pomodlíš sa krátko ráno a večer?

 2) Cítiš túžbu dať spoznať Ježiša niekomu zo svojich priateľov? Alebo ti skôr 
z úst vychádzajú zlé, vulgárne, urážlivé slová?

 3) Cítiš potrebu zúčastniť sa v nedeľu na svätej omši, aby si počúval Božie 
slovo a pristúpil k svätému prijímaniu, čo je veľkou pomocou v úsilí stať sa 
dobrým? Urobíš po svätej omši nejaký dobrý skutok lásky k chudobným, 
chorým, osamoteným?

 4) Máš naozaj rád svojich rodičov a dáš im pocítiť svoju lásku aj tým, že im to 
otvorene povieš a s láskou a vďačnosťou ich objímeš? Pamätáš na svojich 
starých rodičov a chodíš ich navštevovať?

 5) Si k niekomu zlý, spôsobuješ mu bolesť?
 6) Pochopil si, že ak chceš niekoho naozaj milovať, musíš mať čisté srdce, slo-

bodné od egoizmu? Nie si egoista?
 7) Vzal si niečo, čo nebolo tvoje? Pomohol si chudobnejšiemu od teba?


