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Informácia pre čitateľa 

  

1. Táto práca nemá udelený imprimatur, čiže nebola recenzovaná 
príslušným, v Katolíckej cirkvi záväzným postupom, inštitúciou a jej 
zástupcom. To znamená, že farár žiadnej farnosti, v ktorej táto práca bola 
a bude rozširovaná, nezodpovedá za jej obsah, len jej autor. 

 
2. Z hľadiska vedeckej práce to však zásadným spôsobom neznižuje jej 

hodnotu, či dôveryhodnosť, pretože obsahuje informácie, ktoré sú  
obsiahnuté v nami citovanej literatúre, ktorá je presne a dôsledne 
uvádzaná v texte a je uvedená aj v zozname použitej literatúry. Takže 
čitateľ si jednotlivé časti textu môže v danej literatúre overiť. 

 
3. Napokon ešte jedna zásadná poznámka: vedecké, populárno-vedecké 

práce, odborné i iné práce sú vlastníctvom daného autora a bez jeho 
povolenia sa nesmú  rozmnožovať a šíriť. V tomto prípade je to naopak, 
len s tým rozdielom, že každý čitateľ tejto práce, ak to uzná za vhodné, 
môže túto prácu šíriť. Pripomínam iba, že by to mal robiť bezplatne, tak 
ako ja na svoje náklady, a rozmnožené práce nepredávať, ale rozdávať 
zadarmo ako skutočný dar.  

 
4. Túto prácu som osobitne v rokoch 2012 a 2013 rozdával členom 

celoslovenského klubu katolíckych seniorov Slovenska v Partizánskom, 
i v  kluboch v iných mestách a obciach,  a šírim ju i v súčasnosti, pričom 
zdôrazňujem, že dodnes mi neprišlo žiadne upozornenie, ani od členov 
klubov ani od ich kňazov, že som sa v nejakých jednotlivostiach dopustil 
herézy, čiže odklonu od pravej katolíckej viery. 

 
 

V Sládkovičove, august 2020.                                                                   autor                                  
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Slovo autora 
 

Čitateľovi z radov akademickej verejnosti bude nepochybne tento text 

pripomínať vedeckú prácu. Nebude to náhoda, pretože som tento text presne 

tak aj chcel napísať. A preto aj táto práca spĺňa kritériá vedeckej štúdie, až na 

to, že nepoužívam štandardný autorský plurál, čím chcem vyjadriť svoj vzťah 

k téme i vedomie osobnej zodpovednosti za daný text. Samozrejme, citáty a 

zoznam zdrojov dokazujú, že nie všetko  „je moje“. 

Na druhej strane verím, že obsah práce je dostatočne presvedčivý, a zároveň 

aj jej štýl je zrozumiteľný každému čitateľovi, ktorému sa dostane do rúk, bez 

ohľadu na výšku jeho všeobecného vzdelania. To považujem za dôležité, 

pretože ide o to, čo je (čo by malo byť) pre každého kresťana najdôležitejšie – 

o spásu, v prvom rade vlastnej duše, ale rovnako i spásu duší členov rodiny – 

osobitne tých najbližších – detí, rodičov, súrodencov. 

Som presvedčený, že z mojej role sociológa, sociálneho pracovníka a kresťana 

(gréckokatolíka) vyplýva sloboda vedecky spracovať akúkoľvek tému. Napriek  

tomu cítim potrebu vysvetliť, prečo  som zašiel „až tak ďaleko“, že som ako 

laik spracoval tému, ktorá má vyslovene teologický charakter.  

   Moje vysvetlenie je nasledovné:  

• Naši pastorační kňazi podľa môjho skromného názoru nepopisujú hrozné 
očistcové a pekelné muky dostatočne realisticky a teda pravdivo. Celkom 
presne povedané táto téma v ich kázňach absentuje.  

• Myslím si, že hlavne preto, lebo väčšina z nás kresťanov sa k tejto téme 
stavia laxne, hrozbu zatratenia neberieme dostatočne vážne a to aj 
napriek tomu, že ide o najvážnejšiu tému, ktorá existuje pre kresťana. 
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• A je možné i to, že sme mnohí spôsobu života súčasnej spoločnosti 
podľahli natoľko, že spásu či zatratenie našej duše nepovažujeme za 
otázku dnešného dňa, a tak ju odsúvame tak dlho, až  je už s Božou 
pomocou takmer neskoro a bez Božej pomoci neskoro úplne a 
neodvratne. 

• Preto som sa rozhodol, že túto štúdiu napíšem ako laik pre laikov, ako 
varovanie radového (a určite nie vzorného, či vzorového) kresťana, pre 
svojich bratov a sestry vo viere.  

• Je to zároveň môj príspevok k evanjelizácii, ktorá je povinnosťou každého 
kresťana. A je to tiež moja odpoveď na otázku, čo môžem urobiť pre svoju 
farnosť.  

                                                   
Hlavným cieľom tejto mojej práce, ako som už naznačil v predchádzajúcich 

riadkoch, je podať správu o najdôležitejšej veci, ktorou by mala byť pre každého 

kresťana spása jeho vlastnej  duše. Aj vzhľadom nato, že mám absolvované 

vedecké štúdium (sociológie) som text poňal  ako vedeckú štúdiu, ako 

teoreticko – empirickú prácu so silnou prevahou empírie, ktorú pre mňa 

predstavujú  osobné svedectvá bratov a sestier vo viere. 

V kapitole O pekle, popisujem peklo, vyvraciam veľmi mylný a škodlivý mýtus 

o tom, že nám ešte o pekle nikto nedal správu. V ďalších subkapitolách 

popisujem druhy pekelných múk, ktoré čakajú na zatratené duše.  A napokon 

v poslednej subkapitole podávam stručný návod ako sa peklu vyhnúť, ako pred 

peklom zachrániť svoju dušu. 

V kapitole O očistci popisujem očistec, jeho stupne a rovnako i muky, ktoré 

nás tam čakajú. Zároveň podávam čitateľovi odôvodnenie potreby očistca pre 

konečnú spásu našich duší; bez tejto očisty by  sme sa do neba nemohli dostať. 

Za hlavnú vec považujem skutočnosť, že pobyt v očistci zaručuje našim dušiam 

skôr či neskôr spásu, alebo inak povedané znamená definitívnu záchranu duší 

pred večným zatratením (pred peklom). 
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Napokon obsah i celý text kapitoly O nebi,  je z práce najstručnejší. 

Odôvodňujem to tým, že pobyt v nebi, po ktorom túži každá kresťanská duša, 

nepovažujem za problém, ale na druhej strane o nebi máme najmenej 

informácií.    

V texte záveru  nazvanom ako Namiesto záveru,  ešte raz  zdôrazňujem  moje 

dôvody, pre ktoré som napísal túto prácu, a ktoré mimochodom nie sú len 

utilitárne, ale aj egoistické. Tento text som totiž písal aj pre seba a mienim sa 

k nemu pravidelne vracať s nádejou, že mi pomôže k spáse mojej duše. Okrem 

toho zištne, a teda mylne, počítam s tým, že mi to Pán zohľadní na poslednom 

súde. Pán nám vidí do sŕdc, takže zištné úmysly znižujú, možno až negujú naše 

dobré skutky, ktoré si sami započítavame. Čo už s tým? Aj ja som človek, teda 

aj ja som často egoistický a zištný. Výnimkou sú možno tí, ktorí sú už svätí na 

Zemi, ale tých nie je veľa a ja k nim určite nepatrím.  

Napokon  v poslednej kapitole Apendix: Tri z mnohých ciest k záchrane 

duše uvádzam tri cesty (návody) ako sa vyhnúť zatrateniu svojej duše. V tejto 

súvislosti zdôrazňujem, že rozum sme dostali od Pána Boha aj na to, aby sme 

si vedeli nájsť z množstva ciest vedúcich k spáse našej duše tie správne.  
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PEKLO 
 

Naozaj nám ešte nikto nepodal správu o pekle 
 

Viera v Boha je zakotvená v každej ľudskej duši. Viera v peklo už menej.  Aj 

keď aj najtvrdší a školený ateista, a k nim som patril do svojej päťdesiatky aj ja, 

si občas pomyslí: A čo keď „to všetko existuje?“  

Ja, ako kresťan, sa najviac divím tomu,  že jeden z najrozšírenejších 

argumentov je ten, že „o pekle nevieme nič, lebo sa odtiaľ ešte nikto 

nevrátil, aby nám o ňom podal správu.“ Skoro až nepochopiteľné je, že táto 

nepravda sa šíri už takmer tisíc rokov a stále sa opakuje a stále prežíva, 

napriek tomu, že Boh nám vo svojej ľudským rozumom nepochopiteľnej 

milosrdnosti posielal a stále posiela ďalších a ďalších svedkov, ktorí o existencii 

pekla priniesli a prinášajú osobné svedectvá. 

My kresťania, na rozdiel od starovekých židov, ktorí Božích prorokov 

kameňovali, svedkov, ktorí nám podávajú svedectvo o pekle nezabíjame, my 

ich „iba“ ignorujeme. Vôbec si pritom neuvedomujeme, že keby nebol náš 

všemohúci stvoriteľ našim milujúcim Bohom, tak by sme svoju ignoranciu platili 

podstatne drahšie, než ju platíme teraz, keď máme možnosť v poslednej chvíli 

pred pádom do pekelných hlbín, chytiť sa jeho mocnej ruky. (Porovnaj Mráček., 

F. 2004, s. 41). 

Prvý (možno najstarší) prípad svedectva o existencii pekla podal vo svojej práci 

de Ségur, keď popísal už skoro zabudnutý prípad z roku 1082. V tomto roku 

Reimond Diocrés, známy vtedajší univerzitný vedec mal byť po svojej smrti 
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pochovaný ako kresťan, so všetkými poctami vyplývajúcimi z jeho 

spoločenského postavenia, a to v chráme Notre Dame v Paríži, za prítomnosti 

stoviek ľudí.  

Pri pohrebnom obrade, za prítomnosti všetkých týchto svedkov sa po prečítaní 

úvodu ofícia: „Odpovedz mi, aké veľké a početné sú tvoje hriechy“ -  ozval silný 

hlas: „Spravodlivým súdom Božím som bol obžalovaný.“ Prítomní lekári 

skontrolovali stuhnutú mŕtvolu zakrytú bielou plachtou a pohrebný obrad 

pokračoval.  

Tentoraz sa po citovaných slovách ofícia, pred očami všetkých prítomných 

mŕtvola posadila a silným hlasom povedala: „Spravodlivým súdom Božím bol 

som odsúdený“.  Potom mŕtvola padla naznak a prítomní lekári opäť kontrolou 

zistili, že nebohý je studený a nehybný. O zdesení stoviek prítomných netreba 

ani písať, ani o ňom pochybovať. 

Vtedajšie cirkevné autority usúdili, že všetci budeme obžalovaní (niet človeka 

čo by nezhrešil) a mnohí z nás i odsúdení, čo ale automaticky (vďaka Bohu) 

neznamená, že budeme i zatratení. Preto sa pohreb opakoval na druhý deň. 

O tom, koľko tam bolo ľudí, čiže očitých svedkov, určite netreba zdôrazňovať.  

Nebohý Diocrés sa pri úvode ofícia opäť vzpriamil a tentoraz jasne zvolal: 

„Spravodlivým súdom Božím som zatratený“.  

De Ségur ešte uvádza, že  jeden z priamych svedkov tejto udalosti, kanonik 

a predstavený katedrálnej školy v Kolíne (vo veku 45 rokov) opustil po odchode 

z katedrály spolu so svojimi šiestimi kolegami tento svet a založil veľmi prísnu 

rehoľu kartuziánov. Svojim ďalším životom si vyslúžil zaradenie do zoznamu  

svätých pod menom svätý Bruno. (de Ségur, 1995, s. 16-17).  

Vo Svätom písme stojí, že veriaci nepotrebuje zázraky a neveriaceho 

nepresvedčí ani sto zázrakov. Napriek tomu, že to teda považujem za 

zbytočné, uvediem ešte ďalšie svedectvá.  
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Jedno z nich uvádza už citovaný de Ségur, na základe spisov arcibiskupa 

Florencie, svätého Antóniusa. Udalosť sa stala koncom 15. storočia, keď mladý 

muž z dobrej rodiny, ktorý zomrel ako rehoľník, v povesti skoro svätého, tesne 

pre pohrebnými obradmi oznámil tiež svoje zatratenie. Priamym svedkom bol 

iba jeden spolubrat z kláštora, ale neznesiteľný pekelný zápach bolo cítiť 

v celom kláštore. (de Ségur, 1995, s. 16-17). 

De Ségur tiež spomína  prípad známeho vysokého predstaviteľa starej ruskej 

šľachty generála Orlova, ktorého priateľ generál padol hneď na začiatku 

Napoleonovho ťaženia na Rusko v roku 1812. Títo dvaja žili dosť nezriadeným 

životom, pričom si jedného dňa uprostred búrlivej zábavy dali „generálske 

slovo“, že ten kto zomrie prvý a presvedčí sa o existencii pekla, príde to tomu 

druhému povedať. Priateľ hneď po svojej smrti (samozrejme s Božím 

dovolením) dodržal generálske slovo, objavil sa pred generálom Orlovom 

a oznámil mu, že peklo existuje a on je v ňom. (de Ségur, 1995, s. 19-20). 

Peklo videli a svedectvo o tom podali a podávajú aj viacerí iní – za všetkých 

menujem svätú Teréziu z Avilly, Máriu Faustínu Kowalsku (zomrela 5. októbra 

1938) a napokon aj súčasníka nás starších, pátra Pia, ktorý zomrel v roku 

1968.   

K tomu ešte dodávam, že sestra Mária  Faustína Kowalska nás po zhliadnutí 

pekla vo svojom svedectve varuje:  V pekle sú „väčšinou duše, ktoré v peklo 

neverili.“ (de Ségur, 1995, s. 32-33). 

Rovnako dôveryhodné svedectvo, ak sa to dá takto hodnotiť, pochádza 

z Fatimy, kde Matka Božia, podľa Ivesa de Lassusa prezidenta Cap Fatima, 

13. júla 1917 ukázala deťom, trom vizionárom, malým deťom, Hyacinte, Lucii a 

Františkovi peklo. Deti od hrôz, ktoré uvideli, skoro zomreli.  (de Lassus, 2017, 

s. 22-23). 
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Čo je peklo a čo to znamená reálne „byť 

v pekle“ ? 
 

O existencii pekla hovorí v prvom rade text Svätého písma na viacerých 

miestach, priamo uvedieme napr. slová samotného Ježiša, uvedené 

evanjelistom Matúšom: „A ak ťa zvádza na hriech tvoje oko, vylúp ho a odhoď 

od seba; je pre teba lepšie, keď vojdeš do života s jedným okom, ako keby ťa 

mali s obidvoma očami vrhnúť do ohnivého pekla.„ (Mt, 18,9). 

Samozrejme, že Ježiš sa vyjadruje len metaforicky, je si vedomý toho, že 

zakrátko by bola väčšina z nás slepých. On len zdôrazňuje hrôzy pekla.   

Každému je asi jasné, že peklo je vo svojej podstate „mimozemská 

skutočnosť“. To samo osebe znamená, že na vystihnutie toho, čo všetko je 

peklo, nám naše slová nestačia. Preto aj informácie tých, ktorí ho z rozhodnutia 

Boha mohli navštíviť, aby nám o tom podali správu sú opísané len slovami, 

ktorých obsah je týmto svedkom i nám známy. 

Peklo znamená v prvom rade definitívne a nevratné zatratenie bez konca – 

jeho podstatou je neodvolateľná a nezmeniteľná strata Boha, bez akejkoľvek 

nádeje na opätovné získanie Božej prítomnosti. O následkoch zatratenia si 

nemožno robiť ilúzie – muky pekelné nie sú iba metaforou, ale naozajstnou 

a desivou skutočnosťou.  

V katechizme sv. Pia X. (3. diel č. 46) znie definícia pekla nasledovne: 

„Peklo je miesto utrpenia, tam boli odsúdení všetci tí, ktorí sa svojimi zločinmi 

postavili na odpor proti poriadku Božej prozreteľnosti alebo predurčeniu 

a v tomto zločine tak zotrvávali, že sa neobrátili. (...) Tie tresty a utrpenia, ktoré 
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si zaslúžili svojimi zločinmi trvajú večne a nikdy neprestávajú. (de Lassus, 

2017, s. 23).  

Kňaz Igor Giboda, ktorého štúdia Čo nás čaká po smrti? má imprimatur a bola 

vydaná v edícii Viera do vrecka, čiže jej obsah možno považovať do určitej 

miery  za stanovisko Cirkvi, k tomuto píše: 

„Podstata večného trestu pekla spočíva v totálnej samote. Odsúdený sa už 

nikdy nestretne ani s Bohom, ani s nijakým milovaným človekom. Iba so 

zatratenými a zlými duchmi.“ ( 2013, s. 16). 

Na základe prečítaného som sa pokúsil skonštruovať nasledovnú klasifikáciu 

pekelných múk spojených so zatratením. (pozri de Ségur, 1995, s. 24-25). 

    Psychické muky  

• výčitky svedomia – spojené s vedomím toho, že sme si tento stav 
zapríčinili my sami a dobrovoľne, s vedomím, že sme chvíľkové slasti 
a úspechy zamenili za večné muky,   

• zúfalstvo – spojené s vedomím, že sa naše muky nikdy neskončia,   

• nenávisť a zloba – ku všetkému, ku všetkým a osobitne ku sebe 
a k Bohu.  

 

Fyzické muky 

• pekelný oheň – je to strašné, ale podľa všetkých informácií má tento 
oheň (aj) fyzicko-hmotnú podstatu, pričom podľa svedectiev pozemský 
oheň je popri ňom stokrát slabší (de Ségur, 1995, s. 24-25),  

• svätá Terézia z Avilly hovorí aj o temnote a strašne zapáchajúcom 
bahne plnom ohavného hmyzu a tiež o fyzických bolestiach, ktoré 
prekonávali to čo dovtedy zažila, pričom dodáva, že utrpenie duše bolo 
ešte hroznejšie (de Ségur, 1995, s. 32), 

• sestra Jozefa Menendéz (zomrela v roku 1923) – svoje pocity z krátkeho 
zostúpenia do pekla popísala nasledovne: cítila som sa „akoby stlačená 
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medzi ohnivé dosky a zo všetkých strán priklincovaná žeravými 
klincami“... „okolo sa ozývalo hrešenie a rúhanie“..., „ale najväčším 
utrpením  bola úzkosť a strach zatratenej duše“ (de Ségur, 1995, s. 36). 

 

Asi najkomplexnejšiu správu o pekelných mukách nám podala sr. Faustína vo 

svojom denníku (741). Jej slová o pekle z jej zápiskov odcitujem, pretože som 

v danom texte nenašiel ani jedno slovo, ktoré by som mohol s pokojným 

svedomím vynechať. 

„Dnes som bola v priepastiach pekla. Viedol ma anjel. Je to miesto veľkých 

múk. Jeho územie je veľké. Druhy múk, ktoré som videla: 

• Prvé utrpenie, ktoré vytvára peklo, je strata Boha. 

• Druhé – ustavičné výčitky svedomia. 

• Tretie – tento osud sa už nikdy nezmení. 

• Štvrtá muka je oheň, ktorý bude prenikať dušou, ale ju nezničí. Je to 
strašná muka. Je to oheň čisto duchovný, zapálený Božím hnevom! 

• Piata muka je ustavičná tma a strašný zápach. Hoci je tma, satani 
a zatratené duše sa navzájom vidia  a vinia za všetko svoje  zlo iných. 

• Šiesta muka je ustavičná prítomnosť satana. 

• Siedma  muka – strašné zúfalstvo, nenávisť voči Bohu, zlorečenie, kliatby, 
rúhanie. 

 
Sú to muky, ktoré všetci odsúdení trpia spolu. Ale to nie je koniec trápenia. Sú 

jednotlivé muky pre dušu, a to sú muky zmyslov. Čím ktorá duša hrešila, tým 

je mučená spôsobom, ktorý sa nedá opísať. Sú to hrozné priepasti, v ktorých 

jedna muka sa líši od druhej. Bola by som hrôzou umrela, keď som videla tie 

hrozné muky, keby ma pritom nebola podporila Božia všemohúcnosť.  

Nech hriešnik vie, že akým zmyslom hreší, takým bude mučený po celú 

večnosť. Píšem o tom z Božieho rozkazu, aby sa žiadna duša nemohla 

vyhovárať, že peklo neexistuje alebo že tam nikto nebol a preto nevie, ako tam 

je.“ (Svätá hodina a pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu, s. 44). 
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Ako sa vyhnúť peklu? 
 

Hneď úvodom radostné správy:  

• Boh nechce aby sme skončili v pekle.  
 

• Preto v pekle končia len tí, ktorí  to sami chcú, tí ktorí odmietnu aj tú 
poslednú ponuku Božiu na záchranu svojej duše, ktorú dáva Boh 
v posledných okamihoch smrti, tí ktorí si neuvedomia ani v posledných 
okamihoch života, čo ich v pekle čaká. (Croix, M., 1998, s. 22 – 23).    

 

• Učebnicovým príkladom pre človeka nepochopiteľného Božieho 
milosrdenstva bolo rozhodnutie Ježiša, ktorý kajúceho sa zločinca uistil, 
že ešte dnes bude s ním v raji – inak povedané jeden z prvých obyvateľov 
neba sa stal zločinec, ale upozorňujem, že zločinec, ktorý sa kajal, čiže 
priznal si svoje hriechy a oľutoval ich, na to nezabúdajme.  
 

• Pred peklom nás môžu zachrániť aj modlitby našich najbližších – rodičov, 
starých rodičov, manželských partnerov, väčšinou manželiek, ale i 
manželov a pod. Samozrejme, že je tam aj podmienka, že nesmieme mať 
zatvrdnuté srdce, dar viery musíme prijať a byť Bohu vďačný. 

 

Vzápätí však upozorňujeme:  

• Boh nám vidí až na dno srdca a preto vie, kedy hrešíme z nedbalosti, 
a kedy z nevedomosti. 

 

• Opovážlivé spoliehanie sa na Božiu dobrotu je smrteľným hriechom, ktorý 
môže prispieť k nášmu zatrateniu. To platí aj o podceňovaní menších 
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hriechov. Mali by sme si uvedomiť, že  aj o tomto aspekte rozhoduje Boh 
a nie my. 

 

• Nakoniec ani nikomu neodporúčame spoliehať sa na to, že sa dostane do 
večnej blaženosti po vzore „kajúceho sa zločinca“. Pretože Boh túto 
poslednú možnosť síce môže, ale tiež nemusí poskytnúť a my sa 
v momente smrti zrútime do priepasti zatratenia.  

 

Konkrétne rady: 

• V najkrajnejšom prípade sa môžeme zachrániť pred večným pobytom 
v pekle, tým, že sa (vo chvíľach smrteľného zápasu) chytíme poslednej 
ponuky Boha, oľutujeme svoje hriechy a poprosíme ho o spásu našej 
duše. Realita je taká, že o tomto vie iba Boh a zomierajúci, a preto nikto 
žijúci nemôže z istotou povedať, či bol daný hriešnik zatratený, alebo 
spasený a odsúdený len na očistec.  

 

• Ďaleko väčšiu istotu nám poskytuje prosba Bohu v čase, keď ešte máme 
svoje telesné a hlavne duševné sily pod kontrolou.  

 

• Keď sme schopní požiadať o privolanie kňaza, keď sme schopní slobodne 
a úprimne oľutovať svoje hriechy a poprosiť milosrdného Boha o spásu 
našej duše a prijať vedome pomazanie chorých.   

 

• Keď sme schopní prijať krst, čo sa týka tých, ktorí prežili svoj život ako 
nepokrstení 

 

• a pod. 
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OČISTEC 
 

V evanjeliu podľa Matúša je verš: „Preto vám hovorím: Ľuďom sa odpustí každý 

hriech i rúhanie, ale rúhanie proti Duchu sa neodpustí.“ (Mt, 12, 31). Tento verš, 

označili tí, čo redigovali dané vydanie Svätého písma z roku 1998, ako 

nepriamy dôkaz pravdivosti učenia Cirkvi o existencii očistca. (Pozri, Mt, s. 

2155). 

 

Nešlo by to bez očistca? 
 

Myslím si, že po krátkom vysvetlení „o čom je peklo“, už samotné ubezpečenie, 

že existuje očistec môžeme všetci považovať za radostnú správu, a to napriek 

tomu, že (opäť podľa svedectiev mystikov  a hlavne mystičiek) muky v ňom 

(fyzické i psychické) hodne pripomínajú muky pekelné.   

Sr. Marie de la Croix dokonca povedala, že „oheň na zemi je len jemným 

vánkom v porovnaní so žeravou horúčosťou ohňa v očistci.“ (1998, s. 19). 

Zásadný rozdiel je však v tom, že duša vie, že tieto muky sa skôr či neskôr 

skončia, a že po očistení sa od hriechov, ktorých sa dopustila, spočinie v Božej 

prítomnosti  a teda v blaženosti, ktorá sa nikdy neskončí.    

Duše v očistci, ako som na základe výpovedí mystikov už naznačil, trpia tiež 

veľmi, ale iba bolesťou vyplývajúcou z vedomia odlúčenosti sa od Boha, čo sa  

skončí, a teda nie vedomím jeho neodvolateľnej straty, ako je to v pekle.  

Plamene očistca spôsobujú tiež kruté bolesti, ale na rozdiel od tých pekelných 

majú svoj zmysel: nie sú trestom, ale očisťujú nás od našich hriechov a tým nás 
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približujú k okamihu, keď budeme môcť očistení spočinúť v Božej náruči. „Duše 

v očistci majú záruku, že nikdy nebudú zatratené, majú istotu, že ich čaká 

večná spása.“  (Croix, M., 1998, s. 14).  

Úplne zásadným rozdielom medzi odsúdením do pekla a odsúdením do očistca 

je to, že do ohňa očistca sa vrháme sami, zdesení priepastným rozdielom  

medzi čistotou a krásou Boha a špinavými, odpornými fľakmi na našej duši, 

ktoré tam zanechali naše hriechy. V tomto okamihu jasne vidíme všetky svoje 

viny a je nám jasné, že v takomto stave do neba nepatríme, dokonca cítime, že  

takto pošpinení by sme tam ani nechceli ísť. (Croix, M., 1998, s. 23, Mráček, 

F., 2004, s. 148).   

Ako teda vyplýva z textu vyššie, odpoveď na moju rečnícku otázku, či by to 

nešlo bez očistca  znie: Pre tisíce v súčasnosti už blahoslavených a svätých 

asi áno, pre milióny detí, ktoré idú údajne do neba väčšinou priamo, asi áno, 

pre miliardy nás ostatných určite  nie.  

 

 

Čo by sme mali o očistci vedieť? 
 

V prvom rade si musíme uvedomiť, že nebo je dom samotného Boha – a teda 

je svätý. Je preto celkom logické, že Boh do neho nemôže pustiť nič čo by ho 

znesvätilo. V tejto súvislosti uvediem svedectvo Svätého Jozefa z Leonisy, 

kňaza kapucínskeho rádu (zomrel v roku 1612). Jeho zomrelý spolubrat ho 

prišiel informovať nasledovnými slovami: „Keby si Jozef vedel, aký prísny je 

Boží súd, keď zomrieme.“ (Mráček, F., 2004, s. 150).     

Stupne očistca 

V tomto prípade sa naša ľudská predstava o spravodlivosti sčasti zhoduje s 

logikou Božou. Vzhľadom na to, že vážnosť i množstvo našich hriechov je 
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rozličné, čiže inými slovami pohybuje sa u každého z nás na škále od 

relatívneho minima až k relatívnemu maximu, Boh otec pre nás pripravil 

očistec, ktorý presne zodpovedá tejto realite.  

Veľký očistec 

Je pomyselným prvým stupňom očistca, ktorý sa sám ešte delí na viacero 

ďalších stupňov. Jeho najťažším stupňom je dočasné peklo. Od pekla sa líši 

hlavne tým, že pobyt duše v ňom je len dočasný – čo vedia aj duše, ktoré sú 

v ňom. Preto aj tieto duše Boha nepreklínajú, ako v pekle, ale ďakujú mu za 

zázračnú záchranu, za jeho ľudsky nepochopiteľnú milosrdnosť.   

Musia ním prejsť duše:  

• najťažších hriešnikov, ktorí boli pred peklom zachránení iba zásluhou  
jedného, svojho dobrého skutku, alebo vďaka modlitbám svojich 
najbližších príbuzných, 

• tých, ktorí síce nespáchali ťažké hriechy, ale boli voči Bohu ľahostajní,  

• ateistov, ktorí sa v poslednej chvíli obrátili, alebo boli zachránení vďaka 
svojim dobrým skutkom a milosrdenstvu Božiemu,  

• vlažných kresťanov, a to i rehoľníkov, ktorí svoje povinnosti k Bohu 
zanedbávali, či nebrali dostatočne vážne. (Croix, M., 1998, s. 15-17). 
 

K veľkému očistcu patrí zvláštny trest, ktorým je totálna  izolácia. Duše trpia 

hrozné bolesti (fyzické i psychické) pričom nemajú žiadny kontakt ani 

navzájom, ani s okolím. To znamená, že nemôžu dať o sebe vedieť, nemôžu 

prosiť o pomoc, nikto nemôže za nimi prísť a utešiť ich, ani  matka Božia. Duša, 

ktorá o tomto informovala Mariu de la Croix, povedala, že v tomto stupni očistca 

strávila dva roky. (Croix, M., 1998, s. 15-16). 

Keď však hovoríme o čase v očistci, treba to brať s rezervou, hlavne z toho 

dôvodu, že našou rečou neopísateľné bolesti spôsobujú, že jedna duša 

povedala, že je v očistci osem rokov, ale pripadá jej to viac ako desať tisíc 

rokov.  Okrem toho táto duša povedala, že dĺžka pobytu duší v očistci je veľmi 
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rôzna, ale väčšina duší  tu zostáva v priemere 20 – 40 rokov, a niektorí i stovky 

a tisíce rokov, dokonca niektoré až do konca sveta. (Croix, M., 1998, s. 18). 

 

Malý očistec   

I v tomto očistci sú akési „stupne“, ktoré sú pridelené dušiam nielen v závislosti 

od ich hriechov, ale aj od ich zásluh. Malý očistec je pomyselným druhým 

stupňom očistca, ktorým musia prejsť duše, ktoré: 

• zomreli iba s ľahkými hriechmi, ale v živote za ne nedali Bohu 
zadosťučinenie,  

• spáchali ťažké hriechy, tieto im boli odpustené, ale opäť Božej 
spravodlivosti na Zemi nedali zadosťučinenie. (Croix, M. 1998, s. 17). 

 

Malý (pragmatický) exkurz: 

Z predošlých riadkov vyplýva niečo dôležité, čo veľa ráz opomíname, 

zľahčujeme, o čom nechceme počuť a nechceme vedieť. Podstata toho 

všetkého je tá, že Pán nám naše hriechy prostredníctvom svätej spovede 

odpustí, ale týmto sa to pre Pána a teda ani pre nás nekončí.   

Za svoje hriechy musíme dať Božej spravodlivosti zadosťučinenie – musíme si 

ich odpykať  - a to buď za života na zemi, alebo po smrti v očistci. Ako veľmi, 

preveľmi sa mýlia ateisti, a osobitne tí kresťania, ktorí sa domnievajú, že 

katolíkovi sa stačí vyspovedať a bez problémov  môže páchať (osobitne malé) 

hriechy ďalej. V tejto súvislosti odkazujeme na slová svätého Pavla: „... kto 

pácha  krivdu, dostane za odplatu neprávosť, ktorej sa dopustil. Tu sa nenadŕža 

nikomu.“ (Kol,  3,  25). 
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V týchto súvislostiach je ešte treba zdôrazniť dve dôležité veci: 

• ako kresťania – katolíci nebudeme súdení miernejšie ako ostatní, ale 
naopak skôr prísnejšie – mimochodom zodpovedá to aj logike pozemskej, 
keď informovanosť previnilca o nebezpečnosti a morálnej nesprávnosti 
jeho konania, sa berie ako priťažujúca okolnosť,   

 

• preto katolíci budú súdení prísnejšie ako evanjelici a tí zasa prísnejšie ako 
ateisti – útechou pre nás katolíkov je na druhej strane to, že  my budeme 
mať podiel na Božích dobrodeniach – či už na modlitbách Cirkvi 
a príbuzných, utešovaní anjela strážneho a v neposlednom rade na 
pomoci našej nebeskej matky panny Márie, čo má nesmierny význam, 
pretože osobitne modlitby a  prosby môžu skrátiť – niekedy i značne -  čas 
nášho pobytu v očistci. 

 

V tejto súvislosti upozorňujeme na text na s. 12, pojednávajúci o svätosti 

Božieho domu, do ktorého máme namierené. Zadosťučinenie v tomto prípade 

neznamená len trest, ako je to na Zemi, ale hlavne očistenie duše a záruku, že 

do neba neprinesie nič zo svojich pozemských hriechov.  

Očistec túžobného očakávania 

Tento stupeň očistca je asi relatívne najmenej známy. Podľa informácií, ktoré 

dostala  Marie de la Croix, tomuto stupňu očistca sa vyhne len veľmi málo duší. 

Podarí sa to len tomu, kto v živote veľmi túži po nebi a po prítomnosti Božej. 

My katolíci sa často Boha bojíme,  máme pred ním aj úctu, ale po nebi túžime 

skôr menej, radšej sa držíme toho, čo poznáme, tu a teraz – života na zemi.  

Martýrium v tomto stupni očistca by sme tiež nemali podceňovať. Podľa 

svedectiev duše v ňom trpia (a to strašne) vedomím, že sú zbavené pohľadu 

na Ježiša Krista. (Croix, M. 1998, s. 17). Ich utrpenie je o to väčšie, že už sú 

veľmi čisté a nemožnosť uvidieť Boha ich bolí o to viac.  
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Ich bolesti zväčšuje aj ich vedomie, ktoré im hovorí, že im k večnej blaženosti 

chýba už len malý krôčik, ale oni nevedia či budú čakať (v pozemských 

meradlách) už len hodinu, alebo sto rokov. Pričom iba pre istotu opakujeme, že 

duše sami osebe sú aj tu bezmocné, odkázané na pomoc žijúcich. Okrem toho 

zdôrazňujeme, že duše v očistci (vo všetkých jeho stupňoch) majú účasť iba na 

Božej spravodlivosti a nie na jeho milosrdnosti.   

 
 
 

 
 

 
 

Ešte niekoľko informácií o očistci a o pobyte 
v ňom 

 

 

Na začiatku tejto kapitoly som položil rečnícku otázku: Či by to nešlo bez 

očistca? Odpoveď samozrejme znie, že nešlo. Len si to predstavme, že by sme 

neprešli ohňom očistca a do neba by sme priniesli svoj egoizmus a lakomosť, 

pýchu a povýšenosť, neznášanlivosť a aroganciu, bezohľadnosť, krutosť 

a kopu ďalších našich ľudských chýb a nedostatkov. Boh by nás musel po 

krátkom čase vyhnať z raja nebeského, tak ako musel našich prarodičov 

Adama a Evu  vyhnať z raja pozemského. 

F. Mráček odôvodňuje nutnosť očistca takto: 

• aby človek v očistci pochopil svoje chybné názory a previnenia, pravdu 
o Bohu, jeho dokonalosti a láske, 

• aby prežil očistné utrpenie a tým odčinil chyby, ktoré v živote urobil, 

• aby vplyvom poznania Božieho poriadku a očistného utrpenia si vytvoril 
a upevnil nové názory. ( 2004, s. 10).  
 

Mne však ide týmto textom hlavne o to, že (takmer) nevyhnutný pobyt mnohých 

z nás v očistci v mukách , ktoré sú z očistcom spojené, znamená a určite stojí 

za to, aby sme urobili všetko čo je v našich silách, aby sme tento pobyt skrátili 

na naozaj nevyhnutnú dobu a rovnako i zmiernili muky, ktoré nás čakajú.  
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V prvom rade musím zdôrazniť, že naše možnosti sú veľké, ale ohraničené 

našim pobytom na zemi. V momente našej smrti strácame všetky možnosti 

vylepšiť si vlastnými činmi svoje postavenie a zmierniť spravodlivý, ale aj prísny 

rozsudok Boha.   

Veľmi dôležitú informáciu nám poskytla svätá Kateřina Janovská (zomrela 

v roku 1510). Jej podstatou je, že tresty v očistci sa nedajú porovnať s trestami  

na zemi. To znamená, obrazne povedané, že tie hriechy, ktoré môžeme na 

zemi zaplatiť centami, či už pokáním, dobrými skutkami a pod., musíme 

v očistci zaplatiť  stovkami, či dokonca tisícmi eur ergo veľkým utrpením.  

Preto, je tragickou chybou odkladať „splatenie  svojich dlhov“, čiže poskytnutie 

zadosťučinenia Božej spravodlivosti -  až na očistec, tam bude cena našich 

previnení oveľa vyššia, ktorú budeme musieť zaplatiť. (Mráček, F., 2004, s. 41). 

Podľa najnovších informácií, oheň očistca nie je jedinou formou očisty duší. 

Niektoré duše si odpykávajú svoje hriechy tam, kde sa ich dopustili – napríklad 

úplatný sudca v temniciach žalára, kde sedeli nespravodlivo odsúdení, vlažné 

duše, ktoré pohŕdali svätými omšami pred vchodom do daného farského 

chrámu, na cestách a pod. (Mráček, F.,  s. 47-53). 

Niektoré utrpenia nie sú viazané na oheň, ale naopak na veľkú zimu striedanú 

s plameňmi ohňa, temnotu, hlad a smäd, dokonca i na bitie a pod. Opilci často 

musia dlhý čas žiť ako odporné zvieratá, napríklad celé roky, o ktoré si skrátili 

alkoholom život a pod. (Mráček, F., 2004, s. 62).  

V zásade možno povedať, že všetci dostávame to, čo sme sami dávali 

Bohu i iným ľuďom. 
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Čo môžeme urobiť preto, aby sme sa očisťovali 
v (relatívne)  ľahších stupňoch očistca a čo 

možno najkratší čas? 
 

Vzhľadom na  realitu, máme len dve možnosti: 

• Uvedomíme si, že svojim správaním páchame (niekedy len ľahšie), ale 
predsa len hriechy, vyspovedáme sa z nich, oľutujeme ich a zbavíme sa, 
respektíve sa budeme o to snažiť, aby sme sa zbavili svojich zlozvykov 
ešte za nášho života na zemi. 

• Ak tak neurobíme za živa na zemi, po smrti nás takýchto zlozvykov zbavia 
plamene očistca (prípadne iné očistcové tresty) – bude to strašne 
bolestivé, bude to trvať relatívne dlho, a bude to našťastie pre nás účinné, 
pretože nás to očistí a tak budeme môcť vstúpiť do neba.  

 

Pragmatický návod 

• V prvom rade, začnime s očistou ihneď. Netreba asi zdôrazňovať, že tí 
starší máme väčšinou k dispozícii menej času, ako tí mladší.  Keď 
hovoríme o očiste – máme na mysli očistu duše od hriechov (čiže od 
špiny), ktorá sa na nás nalepila počas našej životnej púte. 

• Vieme si prestaviť, že by sme sa po čistení kanalizácie, či po inej 
mimoriadne špinavej práci – tak ako sme ju ukončili, dožadovali vstupu 
na mestský fašiangový ples? A to je samozrejme iba slabý odvar 
kontrastu čistoty neba a nečistoty našich hriechov.  

• Z hriechov sa v prvom rade vyspovedajme, prestaňme si ich odobrovať 
a začnime s nimi bojovať s vedomým cieľom zbaviť sa ich. 

• Dbajme aj na vyliečení sa z vyššie spomínaných zlozvykov. Napríklad, 
keď vieme, že často berieme Božie meno nadarmo – uprime na to 
pozornosť. Požiadajme našich blízkych aby nás na to okamžite upozornili. 
Zapisujme si to a následne sa z toho spovedajme – všímajme si, či tento 
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náš zlozvyk ustupuje, alebo nie. Ak nie, hľadajme, kde robíme chybu  - či 
nám chýba dostatok dobrej vôle, alebo je chyba inde.  Predstavme si, že 
z nás daný zlozvyk vypaľujú očistcové plamene, oproti ktorým je údajne 
pozemský oheň iba ľahkým vánkom. 

• Nezľahčujme svoje zlé skutky, negatívne vlastnosti, nesprávne postoje, 
nevhodné slová, nečisté, či nevhodné myšlienky a pod. Vždy si 
pripomeňme, že sú to škvrny na našej duši, s ktorými do neba nemôžeme 
vstúpiť, nad ktorými preto Boh v žiadnom prípade „neprižmúri oko“. 

• Pravidelne a čo najčastejšie navštevujme sväté omše, spovedajme sa 
(minimálne 1x za mesiac) a posilňujme  naše telo a hlavne dušu 
požívaním Božieho tela. 

• Do svojho denného programu zaraďme modlitby, tak aby tvorili súčasť 
nášho dňa rovnako ako práca, jedlo, hygiena, či zábava. V modlitbách 
prosme za seba, za našich príbuzných, za priateľov i nepriateľov. 

• Fungujúcou cestou k zvyšovaniu našej duchovnej úrovne sú pôsty 
a rôzne iné seba -zápory. 

• Nakoniec trpezlivo a bez sťažností Bohu znášajme fyzické i duševné 
utrpenie, ktoré na nás Pán dopúšťa. Je jasné, že je to vždy nepríjemné 
a ťažké, ale utešujme sa tým, že utrpenie je niečím nezmyselným iba pre 
ateistov. Pre nás katolíkov je to zaručený spôsob, ako sa priblížiť Bohu, 
mať účasť na jeho utrpení, ktorým prešiel kvôli nám; a nie v poslednej 
rade je to pre nás záruka kratšieho a menej bolestného pobytu v očistci. 

 

Na záver tejto subkapitoly ešte raz zdôrazňujem, že v očistci sa najviac trestajú 

hriechy, ktoré my sami nepovažujeme za príliš vážne, a preto ich podceňujeme, 

nedostatočne sa z nich spovedáme a nesnažíme sa dostatočne, aby sme sa 

ich zbavili.  

A to sú napríklad: 

• hriechy proti láske, 

• nactiutŕhanie, 

• ohováranie, 

• nedostatok zmierlivosti – neochotu pomeriť sa, 
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• zištnosť, 

• závisť a pod. (Mráček, F., 2004, s. 116-117). 
 

Ježišove slová v tomto smere sú dokonca veľmi tvrdé: „Ľudia sa budú v deň 

súdu zodpovedať z každého daromného slova, ktoré vyslovia“. (Mt, 12, 36). 

A to je dobré pre introvertov, ale desivé pre nás ako extroverta.  

 

Čo môžeme urobiť pre duše v očistci? 
 

Ako som už spomenul, duše vo všeobecnosti, čiže aj naše duše a duše našich 

najbližších po smrti strácajú možnosť aktívne si vylepšiť svoj stav, uľahčiť, či 

skrátiť  si svoje utrpenie. Tieto veci môžeme však urobiť my, ich pozostalí.  

Stručný popis očistca a múk, ktoré tam duše čakajú,  snáď stačil nato, aby sme 

si uvedomili aká je naša pomoc trpiacim dušiam v očistci pre ne samotné 

dôležitá. Kto by ešte váhal, pripomínam, že vyslobodené duše sa môžu a určite 

budú  modliť za tých, ktorí im pomáhali a budú im uľahčovať čas keď aj ony 

budú trpieť v očistci. 

Možnosť trpieť za duše v očistci je pre drvivú väčšinu z nás neprístupná. 

Jednak je to milosť, ktorú dostávajú len Bohom vyvolení a jednak by to zrejme 

väčšina z nás nevydržala.  

Z toho, čo je pre nás vo všeobecnosti prístupné a pomáha to dušiam v očistci 

uvádzame: 

• obetovanie svätých omší, 

• modlitby, 

• obetovanie seba- záporov, 

• získavanie odpustkov. 
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Zasa cítim potrebu zdôrazniť, že mnohí z nás si neuvedomujú, aké veľké 

a mnohoraké  milosti pre duše zomrelých poskytuje náš dobrotivý Boh, a ako 

ľahostajne tieto možnosti my, ich pozostalí ignorujeme.  

Osobitným príkladom je Deň  pamiatky zomrelých, kedy nastáva na Slovensku 

„sťahovanie národa“, osobitne zo západu na východ. Nezodpovedanou 

otázkou zostáva, nakoľko využívame tento sviatok, tieto dni na to, aby sme 

skrátili očistcové tresty našich zomrelých príbuzných, alebo aby sme získaním 

úplných odpustkov ich vyslobodili z očistca a pomohli im dostať sa do neba, do 

večnej blaženosti.        
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NEBO 
 

Priamo, respektíve iba s minimálnou dobou pobytu v očistci, vstupuje do neba 

len veľmi málo ľudí. A to i tých duší, ktoré sa na zemi dopustili minimálneho 

počtu hriechov. V ich prípadoch je to preto, lebo málo túžili po Bohu a po nebi. 

Nech si čitateľ odpovie sám na otázky prečo je tomu tak: Bojíme sa prechodu, 

ktorým je smrť ? Nechceme stratiť majetok, našich blízkych, či všetky krásy 

a príjemnosti tohto sveta a vymeniť ich za väčšiu blaženosť na druhom svete? 

Nie je hlavným problémom naša slabá viera, následkom ktorej v tomto prípade 

väčšinou dávame prednosť povestnému „vrabcovi v hrsti  - pred holubom na 

streche“? 

Veľa z nás si neuvedomuje, akú čistotu vyžaduje od duší Pán ako podmienku 

pre vstup do neba. Často krát vedome zľahčujeme svoje ľahké hriechy, 

o ktorých vieme, klameme, alebo si robíme žarty z iných ľudí, ohovárame iných 

a pod. Prístup do neba nemáme dokonca ani s takými na pohľad nie príliš 

vážnymi nedostatkami, či zlozvykmi, ako sú napríklad netrpezlivosť, zbytočné 

reči, náladovosť a pod. Mali by sme si uvedomiť, že svätosť Božieho domu by 

poškvrnili aj takéto, či iné podobné „svetské maličkosti“. 

Informácií o nebi máme relatívne menej než o očistci, respektíve o pekle. 

Myslíme si, že to má svoju logiku:  

• duše v očistci majú vážnejší dôvod (a preto aj dostávajú povolenie Boha) 
kontaktovať sa s ľuďmi na zemi, aby ich varovali – dušiam v nebi tento 
dôvod odpadá, v prípade kontaktov oznamujú jednoducho len to, že im je 
v nebi veľmi dobre, 
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• okrem toho, informácie o nebi nie sú pre nás tak potrebné, ako sú 
informácie o očistci a osobitne o pekle, ktorému by sme sa mali vyhnúť; 
čo je napokon aj úmysel nášho dobrotivého Boha. 

 

Podľa niektorých informácií sa zdá, že blaženosť v nebi je tiež diferencovaná. 

Niektoré duše zaujímajú v nebi vyššie miesto, inak povedané bližšie k Bohu -  

tým ho poznávajú lepšie a ich blaženosť je väčšia. (Mráček, 2004, s. 49).  

Túto skutočnosť naznačujú aj niektoré miesta vo Svätom písme, napríklad sám 

Ježiš pri známom spore apoštolov, ktorý z nich bude v nebi väčší, postavil 

medzi nich dieťa a povedal: Kto sa  „poníži  ako toto dieťa, ten bude najväčší 

v nebeskom kráľovstve“. (Mt., 18, 4).  

Tieto jeho slová môžem interpretovať ako nepriame potvrdenie toho, že aj 

v nebi je určitá hierarchia, ktorej základ sa rodí na zemi a závisí od nášho života 

a teda v prvom rade od nás samých. Tento aspekt Božej spravodlivosti je 

pochopiteľný aj našim svetským rozumom.  

Jedným z mála obšírnejších prameňov, ktoré sa zaoberajú nebom je knižka 

Nebo nie je výmysel. Je to kniha  amerického  protestantského pastora Todda 

Burpa, spracovaného knižne s pomocou spisovateľky Lynn Vincentovej. 

Podtitulok knihy, ktorá vyšla v slovenskom preklade v roku 2011 znie: 

Neuveriteľný príbeh chlapčeka o výlete do neba  a naspäť. Je treba zdôrazniť, 

že ide o svedectvo dieťaťa, ktoré je podľa svetských zákonov a logiky 

najpochybnejšie, ale podľa Božích zákonov a logiky zasa najdôveryhodnejšie. 

Na margo podtitulku konštatujeme: dnešný človek verí väčšine toho, čo je 

v médiách, a určite nikto nemá problém veriť, že vo vesmíre existuje množstvo 

galaxií väčších od našej, čierne diery, a všetky možné iné javy, hoci nikto z nás 

nemá šancu tieto javy uvidieť na vlastné oči.  
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Ale zato tí istí ľudia – ateisti tvrdia, že nemôžu uveriť v Boha, pretože ho 

nemôžu vidieť a ohmatať, tak ako Kristove rany mohol vidieť a ohmatať 

neveriaci Tomáš. (Jn, 20, 24-28). Upozorňujeme však, že sám Ježiš túto 

situáciu komentoval jasne: „Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo 

nevideli, a uverili.“  (Jn, 20, 29).   

Vysvetlenie tohto zvláštneho javu  je podľa mňa veľmi jednoduché: aby sme 

uverili v Boha, k tomu potrebujeme jeho milosť, viera v Boha je jeho dar. Bez 

tohto jeho daru uveríme všetkému, čo nám ktokoľvek povie, ale uveriť v Boha 

len vlastným úsilím, chcením, nie je možné, nie je to v ľudských silách.  

V tejto súvislosti odporúčam všetkým kresťanom, čitateľom tohto textu, aby pri 

prípadných debatách s neveriacimi, alebo s váhajúcimi, ich vyzvali k tomu, aby 

od nasledujúceho dňa sami silou svojej vôle dokázali uveriť tomu, že Boh 

existuje. Túto stávku máte vopred vyhratú, lebo toto, nedokáže nikto.   

Už vopred upozorňujem, že v uvádzanej knihe nenájdeme žiadne senzačné 

popisy, či podrobnosti, ktoré by aspoň čiastočne uspokojili našu zvedavosť. Pre 

mňa osobne boli jedinými novými informáciami, že podľa svedectva malého, 

štvorročného chlapčeka v nebi videl aj zvieratá, napríklad koňa, mačky, a že 

po ľavej strane boha sedí archanjel Gabriel.  

Popri tom ešte chlapček povedal, že všetci ľudia tam boli mladí, a že tam videl 

množstvo detí, že sa k nemu hlásili viacerí príbuzní, a že pri Ježišovi videl aj 

jeho matku, a pod.   

Nakoniec už len poznámka, zvedavosť je prirodzenou vlastnosťou človeka, 

ktorú do nás vložil Boh, a ktorá je nekonečná. Ale na druhej strane nekonečný, 

ničím neohraničený, je len Boh, my sami, pokiaľ sme na zemi, sme ohraničení, 

obmedzení svojim telom svojimi psychickými a osobnostnými danosťami, 

i počtom a rozsahom Bohom darovaných talentov, takže Božie tajomstvá nás 

presahujú, a ich poznanie, kým sme na zemi, nám nie je súdené.   
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Namiesto záveru 
 

Ako som jasne naznačil v úvodných riadkoch tejto práce, v žiadnom prípade sa 

nestaviam do role mravokárcu, či niekoho, kto sa považuje za lepšieho než sú 

mnohí iní. Nepochybujem o tom, že ja sám sa v tom najlepšom prípade, budem 

musieť hodne dlho čistiť v ohni očistca, aby som napokon mohol predstúpiť 

pred Pánovu tvár a mať účasť na večnej blaženosti, ktorú poskytuje jeho 

prítomnosť. (Pre toho, kto by považoval tieto slová za pokrytecké, snáď postačí, 

keď uvediem tridsaťpäť rokov, ktoré som prežil ako ateista, ateistickú výchovu, 

ktorú som poskytol svojim deťom – a ktorej sa držia  doteraz a pod. a pod.)  

Ten, kto má záujem o ďalšie informácie, nájde ich v citovanej literatúre a 

samozrejme i v ďalších prácach. Ja som sa rozhodol, že v tomto prípade ďalšie 

práce študovať nepotrebujem, pretože tie informácie, ktoré uvádzam, sa mi 

zdajú byť dosť inšpiratívne, presvedčivé, podrobné a jasné.    

Napokon poslaním tejto štúdie nie je podať čo možno najkomplexnejší rozbor 

danej problematiky, ale varovať čitateľov (aj kresťanov), pred zatratením duše 

a teda pred peklom. Preto som sa aj snažil o to, aby môj text bol v prvom rade 

stručný. 

Pokiaľ sa týka desivej reality očistca a hlavne pekla, ja som ju skôr tlmil, než by 

som ju zväčšoval; napriek tomu desivá je, a hlavne mala by pre nás byť, 

pretože je pravdivá. Verím, že tento text aspoň u niektorých z čitateľov  prebudí 

okrem bežne známeho pudu „zachovať svoj život“, aj pud „sebazáchovy  duše“. 

A to je aj mojím cieľom.  

Ak navyše táto práca splní pre niektorých čitateľov úlohu akéhosi  „minimálneho 

itineráru spásy duše“ tak to už bude, ako hovoria dnešní mladí „úplne super“.   
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V každom prípade verím, že táto moja štúdia v najhoršom prípade prispeje 

aspoň k spáse mojej duše – otvorene sa priznávam, že sa cítim  v dvojjedinej 

úlohe jej autora i prvého a stáleho čitateľa. Ako som už uviedol, ak sa ku mne 

niekto pridá – budem len rád. 

Nakoniec ešte slová rímskeho exorcistu pátra Gabriela Amortha:  

• nielen množstvo kresťanov, ale aj mnoho kňazov v súčasnosti už neverí 
v existenciu diabla, ani pekla, 

• a to sa týka dokonca aj niektorých biskupov a kardinálov pôsobiacich 
priamo vo Vatikáne, (Amorth, Rodari, 2012), 

• a k tomu už nie je čo dodať, iba to, že koniec sa blíži. 
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Apendix - 
jedna z mnohých ciest k záchrane duše 

 

 

Pán nám vo svojej dobrotivosti otvoril veľa ciest vedúcich k spáse našich duší, 

z čoho vyplýva aj to, že pre každého z nás môže byť táto cesta iná, a že každý 

z nás by mal tú svoju cestu hľadať. 

Vo všeobecnosti sú podľa nás tri typy týchto ciest: 

• cesta skutkov lásky k blížnemu (praktický život kresťana, ktorý má živú 
vieru), 

• cesta modlitby, 

• brána Božieho milosrdenstva – najistejšia cesta. 
 

Nie je ťažké si domyslieť, že samo osebe nemusí jeden daný typ cesty 

k záchrane našej duše stačiť, minimálne všetci poznáme  pravdu, ktorá hovorí 

o tom, že viera bez skutkov je mŕtva. (Pozri napríklad Rim, 12, 17-21, Lk, 6, 31-

34, Mk, 10, 17-19, Mk 10, 45, a veľa iných miest  v Novom zákone). 

Cestu skutkov si naozaj musí každý z nás hľadať sám, v závislosti od svojich 

možností, hlavne od tých, ktoré mu umožňujú jeho majetok a spoločenské 

postavenie, ako i postavenie v práci, osobitne postavenie v mocenských 

štruktúrach politických, ekonomických a štátnych.   

Ciest modlitby je tiež veľa a zasa si myslím, že pre každého je iná, jednu 

z  nich ponúkam čitateľom tejto práce. 

Pobožnosť trvajúca 12 rokov (Sme zachránení, s. 13-17). 
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Božský spasiteľ zjavil Svätej Brigite dodatočne ešte nasledujúce prisľúbenie: 

„Vedz že tým, ktorí sa po 12 rokov denne pomodlia  sedem ráz Otče náš  

a Zdravas Mária ku cti mojej prečistej krvi, udelím tieto veľké milosti: 

1. Neprídu do očistca. 
2. Prijmem ich do počtu mučeníkov tak, akoby vyliali svoju krv za vieru. 
3. Trom príbuzným, podľa voľby dotyčného, udelím milosť vytrvania v stave 

posväcujúcej milosti. 
4. Duše jeho príbuzných až do štvrtého pokolenia uchránim od pekla. 
5. Budú mesiac pred smrťou upovedomení o jej príchode. 

 

Ak by dotyčný zomrel pred uplynutím týchto dvanástich rokov, aj tak budem 

považovať podmienky za splnené.“ 

Pápež Inocenc X. potvrdil toto zjavenie a dodal, že duše, ktoré tieto podmienky 

splnia, každý Veľký piatok, vyslobodia jednu dušu z očistca.  

Táto pobožnosť bola schválená Svätou kongregáciou – Sacro Collegio de 

propaganda fide, ako i pápežom Klementom XII.  

„Pred začatím pobožnosti 

O, Ježišu, chcem sa teraz sedem ráz pomodliť Otče náš a Zdravas Mária 

v zjednotení s tou láskou, ktorou si túto pobožnosť vo svojom srdci posvätil  

a osladil.  Prijmi ju z mojich úst do svojho Božského srdca, vylepši a zdokonaľ 

ju tak, aby pripravila Najsvätejšej Trojici takú česť a radosť, aké si jej ty pripravil 

na zemi. Nech sa preleje na Tvoje presväté človečenstvo, k oslave Tvojich 

svätých rán a drahocennej krvi, ktorú si za nás vylial.  

1. Obriezka 

Otče náš, Zdravas Mária. 
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Večný Otče, skrze nepoškvrnené ruky Panny Márie a skrze Božské srdce 

Ježišovo obetujem Ti prvé rany, prvé bolesti a prvé krvi preliatie Ježišovo za 

svoje hriechy, za hriechy mladosti všetkých ľudí a k zamedzeniu prvých 

ťažkých hriechov, najmä vo svojom príbuzenstve.  

2. Olivová hora 

Otče náš, Zdravas Mária. 

Večný Otče, skrze nepoškvrnené ruky Panny Márie a skrze Božské srdce 

Ježišovo obetujem Ti hrozné utrpenie srdca Ježišovho na Olivovej hore. 

Obetujem Ti každú kvapku jeho krvi ako náhradu za hriechy moje i všetkých 

ľudí. Ježišu, ochraňuj nás od každého hriechu a rozmnož v nás lásku k Bohu 

i blížnemu.     

3. Bičovanie 

Otče náš, Zdravas Mária. 

Večný Otče, skrze nepoškvrnené ruky Panny Márie a skrze Božské srdce 

Ježišovo obetujem Ti tisíce rán, hrozné bolesti a drahocennú krv, ktorú náš Pán 

vylial pri bičovaní, za moje hriechy tela a za hriechy všetkých ľudí. Prosím Ťa 

ochraňuj nás od takých hriechov a zachovaj našu nevinu. 

4. Korunovanie tŕním 

Otče náš, Zdravas Mária. 

Večný Otče, skrze nepoškvrnené ruky Panny Márie a skrze Božské srdce 

Ježišovo obetujem Ti rany, bolesti a drahocennú krv presvätého Ježiša, ktorý 

bol za nás tŕním korunovaný. Obetujem Ti to za moje hriechy ducha i za hriechy  

všetkých ľudí. Prosím Ťa ochraňuj nás od takýchto hriechov  a daj nám milosť 

rozšíriť kráľovstvo Kristovo na zemi. 
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5. Krížová cesta 

Otče náš, Zdravas Mária. 

Večný Otče, skrze nepoškvrnené ruky Panny Márie a skrze Božské srdce 

Ježišovo obetujem Ti jeho utrpenie na krížovej ceste, najmä jeho svätú ranu na 

ramene ako zmierenie za moje hriechy a za hriechy všetkých ľudí. Jeho krížová 

cesta nech je zmierením za naše spriečenia sa proti krížu a proti svätým 

príkazom, ako i za všetky hriechy nášho jazyka. Zachráň nás od takýchto 

hriechov a nauč nás milovať Tvoj svätý kríž. 

6. Ježišovo ukrižovanie  

 Otče náš, Zdravas Mária. 

Večný Otče, skrze nepoškvrnené ruky Panny Márie a skrze Božské srdce 

Ježišovo obetujem Ti Tvojho Božského syna na kríži, jeho ukrižovanie i jeho 

pozdvihnutie. Obetujem Ti jeho rany na rukách i nohách a tri prúdy jeho 

presvätej krvi, ktorá sa vyliala za nás. Obetujem Ti Jeho chudobu, Jeho 

dokonalú poslušnosť, všetky jeho duševné i telesné utrpenie, Jeho drahocennú 

smrť a jej nekrvavé obnovenie vo všetkých svätých omšiach na celej zemi ako 

zmierenie za porušovanie rehoľných pravidiel a sľubov; za zadosťučinenie 

mojich hriechov i hriechov všetkých ľudí, za chorých a umierajúcich, za Tvojich 

kňazov  i laikov, za úmysly Svätého Otca, za obnovenie kresťanských rodín, za 

silnú vieru, za našu vlasť, za jednotu národov v Kristovi a v jeho Cirkvi, ako i za 

kresťanov roztrúsených po svete. 

7. Prebodnutie kopijou      

Otče náš, Zdravas Mária. 

Večný Otče, prosím Ťa, prijmi drahocennú krv a vodu, ktorá vytiekla z rany 

Božského srdca Ježišovho pre potreby svätej Cirkvi a ako náhradu za 

zmierenie hriechov celého ľudstva. Bože buď k nám milostivý a milosrdný. 
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Kristova Krv, drahocenný obsah Jeho Svätého srdca nech zmyje moje viny, 

i viny všetkých ľudí, voda z boku Kristovho nech mi zmyje tresty za hriechy 

a nech zhasí plamene očistca pre mňa i pre všetky duše v očistci. Amen. 

Najistejšia cesta k záchrane duše.  

Pravda našej viery nám hovorí: Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých 

odmeňuje a zlých trestá. Je pochopiteľné a normálne, že každý kresťan má 

obavy, ako obstojí na Krstovom súde.  A je tak isto pochopiteľné  a normálne, 

že čím sme bližšie k tomuto súdu, väčšinou následkom príchodu staroby 

a s ňou  spojených chorôb, tým sa náš strach zo smrti a neistoty zväčšuje. 

(Kormaník, V., 2020, s. 27).   

Svätá sestra  Faustína Píše vo svojom Denníčku, čo jej hovorí Ježiš: „Duše,  

ktoré sa odvolávajú na moje milosrdenstvo, mi spôsobujú radosť. Takým 

dušiam dávam viac milosti, než si želajú. Nemôžem trestať, hoci by bol niekto 

aj najväčším hriešnikom, ak sa odvoláva na moje zľutovanie, ale 

ospravedlňujem ho vo svojom nepochopiteľnom a nevyspytateľnom  

milosrdenstve.  

Napíš: Skôr ako prídem ako Spravodlivý Sudca, najprv otváram dokorán 

dvere môjho milosrdenstva. Kto nechce prejsť dverami môjho 

milosrdenstva, musí prejsť dverami mojej spravodlivosti. (Denníček 1146, 

in Kormaník, V. 2020, s. 27). 

Zdôrazňujeme, že tieto slová, tento obrovský prísľub koliduje so slovami 

v Novom zákone len zdanlivo:  „A Ježiš povedal svojim učeníkom, veru hovorím 

vám: Bohatí ťažko vojde do nebeského kráľovstva. Ba hovorím vám: Ľahšie je 

ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva. Keď to 

učeníci počuli, veľmi sa divili a hovorili: Kto potom môže byť spasený? Ježiš sa 

na nich zahľadel a povedal im: Ľuďom je to nemožné, ale Bohu je všetko 

možné.“ (Mt, 19, 23-26). A to isté sa opakuje aj v evanjeliách Mareka a Lukáša. 
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Interpretácia je jednoduchá. Brána Božej spravodlivosti je veľmi úzka nielen 

pre boháčov, ale aj pre väčšinu z nás. Každý kresťan, keď sa nad Božími 

požiadavkami zamyslí, tak nutne musí prísť k záveru, že pre väčšinu ľudí, a to 

aj pre kresťanov, sú to požiadavky nesplniteľné. Keby sme mali k dispozícii len 

túto jednu bránu, raj by bol ľudoprázdny.  

Boh o tom vie, a preto ako náš milosrdný otec nám otvoril aj bránu svojho  

milosrdenstva. Aby sme touto širokou bránou prešli stačí nám len jedno, 

úprimne sa odvolávať na Božie milosrdenstvo. 

Ešte nakoniec, cestu k spáse duše nenájdu len tí, ktorí na to nemajú čas, 

pretože hromadia peniaze, majetky a moc nad inými ľuďmi a aby to všetko 

dosiahli podporujú nárast zla na Zemi. A čo by tí robili v nebi?  
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Príloha - dve rozprávky 
 

Bol raz jeden kráľ, ktorý mal štyri manželky. 
 

Najviac miloval štvrtú ženu. Obliekal ju do drahých šiat a staral sa o ňu ako 

najlepšie vedel. Vždy dostávala to najlepšie. Svoju tretiu ženu tiež veľmi ľúbil a 

vždy sa ňou chválil pred inými kráľmi, hoci sa bál, že ho jedného dňa opustí a 

uprednostní niekoho iného.  

 

Rád mal aj svoju druhú ženu. Jej sa mohol so všetkým zdôveriť, pretože vždy 

k nemu bola milá, pozorná, trpezlivá. Zakaždým keď mal problémy, sa jej zveril 

a ona bola jeho oporou v ťažkých chvíľach.  

 

Prvá kráľova žena bola verná partnerka. Kráľ sa však o ňu nestaral, málokedy 

si ju všimol, hoci ona mu prejavovala vrúcnu a oddanú lásku.  

Jedného dňa kráľ ochorel. Bola to nevyliečiteľná choroba. Kráľ pochopil, že na 

zemi mu neostáva veľa času. Premýšľal o svojom živote a keďže na druhej 

strane nechcel byť sám, rozhodol sa, že so sebou zoberie aj svoje ženy.  

 

Mám štyri ženy, rozmýšľal, keď zomriem, určite nebudem sám. No potreboval, 

aby ženy s jeho plánom súhlasili.  

 

Zavolal svoju štvrtú ženu a povedal jej: "Teba som miloval najviac zo všetkých. 

Obliekal som ťa do najkrajších šiat a staral sa o teba celý život. Teraz 

odchádzam. Chceš ísť so mnou?"  
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Žena odvrkla: "Nikdy! Čo ti to zišlo na um?" Otočila sa mu chrbtom a bez 

rozlúčky odišla.  

 

Pozval svoju tretiu ženu a povedal jej: "Miloval som ťa celý život. Teraz 

zomieram, chceš ísť so mnou?" Ale aj ona ho odbila: "Nechcem! Život je príliš 

krásny. Keď zomrieš znovu sa vydám."  

Potom dal zavolať svoju druhú ženu a povedal jej: "Keď som potreboval pomoc, 

zakaždým som sa obrátil na teba a ty si v ťažkých chvíľach vždy stála pri mne. 

Teraz umieram, pôjdeš aspoň ty so mnou?" No ani ona nevyplnila jeho želanie. 

"Ľutujem," povedala, "ale tentoraz ti nemôžem pomôcť. Jediné, čo pre teba 

môžem urobiť, je to, že ťa pochovám."  

No skôr ako vydýchol, začul hlas: "Ja ťa budem nasledovať všade, kamkoľvek 

pôjdeš." Kráľ z posledných síl zdvihol hlavu a ledva spoznal svoju prvú ženu. 

Bola veľmi chudá, v roztrhaných handrách, pretože sa o ňu nestaral. Kráľ s 

ľútosťou a plačom povedal: "Mal som sa o teba viac starať a chrániť ťa, pretože 

ty jediná za to stojíš."  

Každý z nás má vo svojom živote štyri manželky:  

• Štvrtá žena je naše biologické telo, ktoré nás opustí, keď zomrieme, hoci 
sme sa oň toľko starali a skrášľovali ho.  

• Tretia žena je všetko to, čo vlastníme, naše spoločenské postavenie 
a naše bohatstvo. Keď zomrieme, všetko zostane iným.  

• Druhá žena je naša rodina a naši priatelia. Nech boli s nami akokoľvek 
dlho, môžu pre nás po našej smrti urobiť len to, že nás odprevadia do 
hrobu.  

• Prvá žena je naša duša, ktorá je často zanedbaná pre našu 
posadnutosť za bohatstvom, výhodami a slávou tohto sveta. Jedine 
od našej starostlivosti o ňu závisí, či naša smrť bude odchodom do 
radosti, či do večného zatratenia... 
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O Drakovi a poklade. 

(Veľmi stará čínska rozprávka) 

 

Podľa starých povestí, hlboko vo vysokých horách, ktoré sa týčili až nad mraky 

až k samému nebu, bola jedna veľká jaskyňa, ktorá skrýval nevídaný obrovský 

poklad; plné vozy zlata, striebra, drahých kameňov, šperkov a iných cenností.  

Ale, ako to už býva  celá vec mala jeden veľký háčik. Poklad strážil mocný drak. 

Celé veky sa mnohí odvážny rytieri, bojovníci vedení vidinou získania veľkého 

pokladu a bohatstva, pokúšali túto jaskyňu nájsť, ale nikomu sa to nepodarilo 

a mnohých z nich už nikdy nikto neuvidel. 

Až jeden rytier konečne tú jaskyňu našiel. Bol to skúsený  bojovník v najlepšom 

veku, ktorý so svojím mečom vybojoval množstvo víťazných bojov na život a na 

smrť a nikdy nepoznal porážku.  

Nebezpečenstvo smrti bolo veľké, ale odmena – obrovský poklad - bola tiež 

veľká. A tak sa rytier pustil do zápasu. Jeho boj s drakom bol dlhý a ťažký, ale 

nakoniec sa na neho usmialo šťastie a draka sa mu podarilo zabiť.  

Na smrť unavený si sadol a začal si obzerať nevídaný poklad, ktorý bol zrazu 

jeho a len jeho. Očarený nesmiernymi  a prekrásnymi cennosťami, si celé dlhé 

hodiny prezeral kopy zlata, striebra, drahých kameňov a šperkov, ktoré si 

vybojoval.  

A ani si nevšimol, ako mu začínajú rásť dračie šupiny a on sám sa mení 

na draka.  
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