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„Nedávajte, čo je sväté, psom a nehádžte svoje perly pred svine, aby 

ich nohami nepošliapali, neobrátili sa proti vám a neroztrhali vás“1, 

alebo Nezneucťujte sväté veci 

 

V prvom momente, keď si prečítame hore uvedený evanjeliový text, 

napáda nás myšlienka, či je vôbec možné, aby ktosi dával sväté psom2 

a perly sviniam. Sviatosti3 dávať zvieratám4 je neprijateľné, pretože Boh tu 

prišiel kvôli tomu, aby pomohol človeku. Preto mu ide predovšetkým 

o duchovné a telesné zdravie človeka a jeho duchovné napredovanie 

a zdokonaľovanie. V životoch svätých nachádzame mnohé príklady, keď 

svätci pomáhali liečiť5 aj zvieratá, ale adekvátnymi liečebnými postupmi.  

 S posväteným mäsom sa stretávame v prinášaní zvieracích obetí 

v Jeruzalemskom chráme. Všetkým je dobre známe obetovanie 

                                                 
1Mt 7, 6. So svätými vecami treba zaobchádzať sväto. V Starom Zákone sa to 
vzťahovalo na obetné mäso, ktoré sa nesmelo hodiť psom. Na tejto vete spočíva aj 
disciplína v držaní tajomstva v prvotnej Cirkvi. O tajomstvách viery nehovorili pred 
nekresťanmi. Pozri Sväté Písmo Starého a Nového Zákona. Trnava 1996, s. 2146. 
2 Ako mladý a značne horlivý bohoslovec som chcel misionársky pôsobiť medzi ľuďmi. 
Preto som za čias totalitného systému začal rozdávať vreckové vydania Evanjelia, ktoré 
sa mi podarilo zohnať od mojich známych evanjelických bohoslovcov. Tie sa vtedy 
v tom čase pašovali cez hranice z Rakúska. Raz sa mi stalo, že som ich nerozumne 
rozdal rómskym deťom, ktoré sa u nás pripravovali na prvú sv. spoveď (vtedy ešte prvé 
sv. prijímanie). Tie my vtedy sľúbili, že ich budú doma čítať. Keď mi istá bohabojná 
žena priniesla zablatený Nový Zákon, ktorý našla v zemi, upozornila ma, aby som 
„takéto nevhodné darčeky pre ich vek“ nedával. Tak som si uvedomil, že som neurobil 
dobre.  
3 Sv. Tajiny. 
4 S týmto nevhodným zvykom sa stretáme u ľudí, ktorí prichádzajú k Eucharistii 
a namiesto toho, aby prehltli Telo a Krv Isusa Christa, prinášajú ho domov a žiaľ veľmi 
primitívnym až magickým či okultným spôsobom sa snažia „liečiť choré zviera“ 
v domácnosti. Žiaľ s takýmto pohanskými praktikami sa môže človek stretávať ešte aj 
dnes v zaostalých dedinkách, kde sa pohanstvo skrýva pod „kresťanský odev“. Tento 
neduchovný a nekresťanský aspekt sa prísne trestá epitímiou, ktorú ukladajú kánony 
Cirkvi. Napr. podávanie po prijímaní laikom posvätenej prosfory a tzv. „zapivky“ rus. 
запивка (vína zmiešaného s vodou) má za cieľ v Rusku aj to, že sa sledovalo, či laik 
Eucharistické Telo a Krv prehltol.  
5 Poznáme príbeh sv. mnícha Gerasima, ktorý vyliečil levovi poranenú labu, či sv. 
Simeona Stĺpnika, ako vyliečil chorého hada.  
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paschálneho baránka a následné stolovanie celej rodiny doma ako aj 

pripomínanie si odchodu z Egypta a zbavenie sa otroctva. Dať posvätné 

mäso psovi znamenalo vystaviť sa hrozbe trestu smrti1. Kŕmiť takýmto 

spôsobom psov je nedôstojné a navyše dotyčný riskuje, že ho môžu 

agresívne plemená napadnúť. V poslednom čase média prinášajú rôzne 

útoky bojových psov na človeka, ktoré sa často najmä v prípade detí končia 

smrťou. Taktiež stretnutie v lese poraneného diviaka, či diviačicu brániacu 

svoje malé, môže mať tragické následky.  

Ozdobovať perlami ošípané je nevídaný jav, pretože zvieratá si 

neuvedomujú hodnotu šperku, ktorý môžu znehodnotiť, alebo zničiť jeho 

zašliapnutím do blata. Bohatí muži vo vyššej spoločnosti zvykli kupovať 

ako hodnotnejšie darčeky svojim manželkám či priateľkám perlový 

náhrdelník, čím ukazujú ako si ich vážia.  

  Zmysel vyššie uvedeného evanjeliového citátu vlastne znamená, že 

ak sa nezachováme správne voči iným, môžeme počítať s reakciou a 

následkami2. V tejto súvislosti si spomínam zo svojho vysokoškolského 

života na jeden dialóg, ktorý som si mal možnosť vypočuť vo vlaku v čase 

totalitného režimu, pri ceste na prednášky. Môj kolega z vyššieho ročníka 

teologickej fakulty začal rozhovor s dievčinou študujúcou pravdepodobne 

na pedagogickej fakulte, ktorá bola asi ateistka. Nepamätám sa presne na 

obsah rozhovoru, ale reč bola o existencii Boha, či pravdivosti Svätého 

Písma. Keďže každý si hájil svoju pozíciu, dialóg, ktorý sa vyostroval, 

ukončil môj kolega dostatočne nahlas a to „víťazoslávne“ práve citátom, 

ktorý rozoberáme. Dievča sa pritom veľmi urazilo. Záver, ktorý teraz 

robím, keď spomínam na obsah tohto rozhovoru a premýšľam nad vyššie 

uvedenou Božou radou, ktorá je zakódovaná vo vyššie uvedenom 

                                                 
1 Pozri: ЛОПУХИН, А., Толковая Библия, Т. 3. Петербург 1911- 1913, s. 148. 
2 Pozri: HARRINGTON, D., Evangelium podle Matouše. Kostelní Vydří 2003, s. 127.  
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evanjeliovom texte, je taký, že o Bohu treba rozprávať s ľuďmi, ktorí chcú 

o Ňom rozprávať a zaujíma ich to a nie presvedčovať kohosi, kto zatiaľ 

v Neho neverí. Za ľudí, ktorí neveria, sa treba modliť, aby prišli k viere 

v Boha. Istý český psychiater nazýva ateistov „veriacimi ľuďmi“, pretože 

veria, že Boh neexistuje.  

Vyššie uvedený text poukazuje na to, aby človek premýšľal, či bude 

rozprávať s niekým cudzím o dôležitých a vzácnych veciach, ktoré ten 

druhý vôbec nevie oceniť. Určite odborník na perly nebude rozprávať 

o svojej práci napr. s pekárom, ktorý vie ohodnotiť dobre upečený chlieb, 

ale nemá predstavu, za akú cenu sa predávajú a kupujú perly. Isus Christos 

nevykonal pred kráľom Herodesom1 žiaden zázrak, ani nič z Evanjelia mu 

nepovedal, pretože pravdepodobne „duševne mŕtvy politik“ to už 

nepotreboval k svojmu prebudeniu. Ak by tam aj niečo vykonal, Herodes 

by ho bral ako čarodejníka, mága a iluzionistu a možno by mu „za 

vystúpenie aj zaplatil“. Pritom vieme, že Christos činil zázraky iba vtedy, 

ak ľudia mali vieru a obracali sa na Neho s prosbou pomoc. Christos 

nezneužíval Božiu moc pre svoje osobné2 potreby a zázraky nekonal, aby 

sa zviditeľňoval pred ľuďmi. Vieme, ako v Starom Zákone reagoval 

egyptský faraón, keď mal možnosť vidieť na vlastné oči desať egyptských 

rán3, ale jeho srdce ostalo zatvrdnuté a nebol ochotný pripustiť, že Mojžiša 

posiela Boh, pretože faraón sa považoval za boha na Zemi. Jeho reakcia po 

prepustení židovského národa bola taká, že okamžite poslal svoje vojská 

k Červenému moru, aby priviedli naspäť prepustených otrokov, pretože 

                                                 
1 Lk 23, 8.  
2 Mt 4, 3. „Ak si Syn Boží, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby! On však 
povedal: Napísané je: Nie samým chlebom bude človek žiť, ale každým slovom, ktoré 
vychádza z úst Božích“.   
3 2Mjž 7-12 kap. 
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rozmýšľal hospodársky a to: Kto bude robiť tú najťažšiu fyzickú prácu 

v Egypte? Veď otroci sú najlacnejšia pracovná sila.  

Rovnako Isus Christos na kríži nereagoval na posmešky zostúp z kríža 

a uveríme1, pretože ako Syn Boží mohol zostúpiť z kríža, lenže ak by to 

urobil, opäť by Ho obviňovali, že to robí s pomocou démonov2. Blažený 

Augustín pri výklade hore uvedeného citátu hovorí o nepripravenosti 

prijatia pravdy3. 

So znesväcovaním posvätných vecí sa stretávame u satanistov4, čím 

prezentujú svoju „inú orientáciu“, pretože slúžia zlu a jeho pôvodcovi, t. j. 

padlému anjelovi. Týmto sa rúhajú a vysmievajú všetkým posvätným 

veciam5 a sviatostiam,6 používaným v Cirkvi. Ako hovorí blažený 

Augustín, „diabol je opicou Boha“, ktorý sa usiluje napodobňovať Boha. 

Veď už tretie pokúšanie Christa7 na púšti, keď Satan hovorí „pokloň sa mi 

a ja ti dám kráľovstvá a slávu“ svedčí, ako keby on mohol dať moc i slávu.  

 

                                                 
1 Mt 27, 42. 
2 Mt 12, 24. 
3 О нагорной проповеди Господа 2.20.68-69. Cl 0274.2.68.1527-69.1555: PL 34:1300 
In: ГАВРИЛКИН, К.: Евангелие от Матфея 1-13. Герменевтика 2007, s. 186-187; 
porovnaj AUGUSTÍN, S.: Boží štát, I.-II. zväzok. Bratislava 2005. 
4 CANTELMI, T. – CACACEOVÁ, C., Černá kniha satanismu. Kostelní Vydří 2008, s. 
57-60. Pozri: Satanistické rituály, svátky. 31 október je pamiatka zosnulých a všetkých 
temných mocností zvaných Samhain alebo Halloween. Tento deň je považovaný za 
začiatok nového satanského roku, pretože podľa starej ľudovej legendy prichádzajú 
duše zomrelých navštíviť dom, kde žili, a preto sa s nimi dá nadviazať kontakt. Satanisti 
vykonávajú obrady, aby prosili diabla o hmotné zisky, pretože veria, že tieto ich prosby 
budú vypočuté. So sviatkovaním Halloweenu mal skúsenosť jeden náš zahraničný 
absolvent, teraz už duchovný Michal Rahr. Ten spomínal na svoje študentské časy, 
keďže ako kresťan sa nezúčastňoval na týchto sviatkoch, ako sa z neho študenti 
a učitelia vysmievali, že sa neúčastní na tomto štátom uznávanom sviatku.  
5 Kríž, ikona, kalich, sviečka, ladan, reverenda. 
6 Zneužíva sa najmä Eucharistia a potom aj sv. Tajina manželstva. 
7 „A zasa ho diabol vzal na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich 
slávu a vravel mu: „Toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi klanať. 
Vtedy mu Isus povedal: „Odíď, satan, lebo je napísané: „Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš 
klaňať a jedine jemu budeš slúžiť“ Mt 4, 8-10. 
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