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Zusammenfassung: Unter Eschatologie versteht man die Glaubensasusagen über das 
Endschicksal des einzelnen Menschen und die von Gott gewirkte endzeitliche Neugestaltung 
der Menschheit und des gesamten Kosmos. Der Artikel will zeigen, wie der selige Bischof 
von Prešov, Pavol Gojdič, sein Leben sub species aeternitatis lebte und wie er es in seinen 
Predigten ausdrückte. Ich will vor allem die Wirklichkeit des Todes, des besonderen 
Gerichtes, des Himmels, der Hölle und des letzten Gerichtes mit dem Leben und dem Denken 
des seligen Bischofs konfrontieren. 

 
V tomto príspevku poukážeme, ako sa v spisoch a v živote nášho blahoslaveného biskupa 

a mučeníka Pavla spájal pohľad na večnosť s časnosťou, ako je on spojený s nami teraz, 
s naším pozemským životom a ako sa v jeho pozemskom a večnom živote realizovali pravdy 
našej kresťanskej viery. Keď skúmame život, učenie a spisy blahoslaveného Pavla Gojdiča 
(17.07.1888 – 17.07.1960), musíme konštatovať, že naplnil slová Svätého písma: In omnibus 
operibus tuis memorare novissima tua et in aeternum non peccabis (Vo všetkých tvojich 
dielach pamätaj na posledné veci a nikdy nezhrešíš – Sir 7, 40). Jeho duchovný pohľad na 
tejto zemi bol naplnený pohľadom na večnosť. Môžeme hovoriť o eschatologickom 
charaktere jeho života, špirituality, biskupskej služby, teológie. Hovorí sa: Aký život, taká 
smrť, aká smrť, taká večnosť. Keď bol náš vladyka vysvätený za kňaza, otec biskup Dr. Ján 
Vályi v svojom príhovore spomenul, že Boh počas dobrej a dlhej prípravy pozdvihol ruky a 
srdcia svätencov, aby nimi mohli dosiahnuť nebo. Možno v kňazskom účinkovaní aj zahynú 
pre Kristove evanjelium. Ale kto stratí život pre Krista, nájde ho (Mt 10, 39).1 Pavol Gojdič 
išiel Božou cestou, Božou pravdou a Božím životom, teraz je blahoslavený, je poslom 
z neba.2 

Prešovský biskup Pavol Gojdič našiel nebo. Veľmi vzácnou udalosťou 
v Gréckokatolíckej cirkvi bola návšteva Katedrály Jána Krstiteľa v Prešove rímskym 
pápežom Jánom Pavlom II. Ján Pavol II. sa pomodlil v kaplnke sv. Petra a Pavla, kde si uctil 
pamiatku biskupa a mučeníka Pavla Gojdiča. V svojom príhovore gréckokatolíckym veriacim 
nástupca sv. Petra spomenul aj mučeníctvo biskupa Pavla Gojdiča, ktoré tiež prispelo 
k obnoveniu a posilneniu gréckokatolíckeho spoločenstva. O dva dni neskôr na Mariánskej 
hore v Levoči pápež spomenul tiež Pavla Gojdiča, ktorý bol uväznený v žalári na základe 
pseudoprocesov. Sám Ján Pavol II. vyzval, aby sa začal proces jeho blahorečenia.3 O večnosti 
nášho vladyku vyhlásila Cirkev cez rímskeho pápeža, Božieho služobníka Jána Pavla II., že 
Petrovi Pavlovi Gojdičovi patrí koruna slávy.4 4. novembra 2001 bol zapísaný do zoznamu 
blahoslavených. Vladykovi Pavlovi, ktorý počas pozemského života so živou vierou a láskou 
navštevoval chrámy, teraz sú mu po jeho blahorečení zasvätené Božie chrámy. 

Eschatológia (gr. eschatos - posledný) je náuka o posledných veciach človeka, v teológii 
sa týmto termínom myslí konštatovanie viery, ktoré sa týka posledného údelu jednotlivcov a 
celkovej premeny, ktorú Boh udelí ľudstvu a celému kozmu. Prvýkrát termín eschatológia 
použil evanjelický teológ A. Calova († 1686). Eschatológia sa delí na všeobecnú a 
individuálnu. Všeobecná eschatológia sa zaoberá udalosťami, ktoré majú nastať na konci 
ľudskej histórie. Tu sa hovorí o parúzii (druhý príchod) Krista, zmŕtvychvstanie, posledný súd 
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(všeobecný), premena vesmíru a nebo i peklo ako definitívne spôsoby realizácie spásy alebo 
zatratenia po vzkriesení zomrelých. Individuálna eschatológia zahrňuje smrť človeka, 
osobitný súd a ďalší život po smrti, ktorý sa chápe zvyčajne ako kontinuácia existencie duše 
bez tela, ale sa to vždy chápe, že duša má vzťah k zmŕtvychvstalému telu. V katolíckej 
teológii tu ide hlavne o prostredný stav a s tým spojené očisťovanie po tomto živote v očistci 
alebo nebo a peklo ako „miesta“ posmrtnej odmeny alebo trestu pred zmŕtvychvstaním. Až do 
najnovších časov teológia sa usilovala opísať eschatologické miesta priestorovo. Dnes vládne 
presvedčenie, že tieto miesta je potrebné chápať ako mimozemské spôsoby existencie, pri 
ktorých rozhodujúce je stretnutie s Bohom. V súčasnej teológii sa rozdeľuje eschatológia na 
uskutočnenú eschatológiu, ktorá sa už začala a eschatológia, ktorá sa má uskutočniť. 
Eschatológia má hodnotiť budúce veci v perspektíve minulosti. Eschatológia je spojená 
s náukou o Bohu, lebo on je správcom mimozemských spásnych udalostí. Treba tiež vidieť 
spojitosť s christológiou, lebo smrť a vzkriesenie Ježiša Krista tvoria záruku eschatologickej 
spásy človeka. Eschatológia má súvis s ekleziológiou a morálnou teológiou vzhľadom na 
odplatu alebo trest za ľudské morálne skutky.5  

Vzťah eschatológie a prítomného života opisoval v svojich pastierskych listoch  
hieromučeník Pavol Gojdič, prešovský biskup. Nech v nás v tomto príspevku vedie slovo a 
život tohoto blahoslaveného. Blahoslavený Pavol sa smrti nebál. Každý deň sa pripravoval na 
túto chvíľu. Tešil sa, že je blízko hodina, keď po hrdinskej smrti nastúpi večný život, kde 
bude večná radosť v objatí dobrého nebeského Otca.6  

Večný život je v podstate zhrnutím kresťanskej nádeje. Biblický pojem života znamená 
skôr kvalitatívnu než kvantitatívnu zmenu. Život je sumou hodnôt ako zdravie, blahobyt, 
šťastie, pokoj, svetlo. Večný život znamená v Novom zákone Božie kráľovstvo. Čo je život, 
to sa zjavilo v Ježišovi Kristovi (Jn 1, 4). Kto žije s Ježišom, má večný život už počas 
pozemského života. Tento život pretrvá aj fyzickú smrť (Jn 11, 25n). Len Boh je večný. 
V slove večnosť ide o nadvládu nad časom. Boh je večný, lebo nie je nikým a ničím 
obmedzený. Podiel na Božej večnosti znamená podiel na plnosti Božieho života. Večný život 
znamená zotrvávanie v šťastí, ktoré nemôže byť človeku vzaté, večný život je stretávanie sa 
v stále novej láske s Bohom a ľuďmi, večný život je život v plnosti. Večný život je naplnením 
prítomného života.7 Vladyka Pavol často pozýval, aby sme pohliadli duševnými očami do 
večnosti.8 Vyzýval kňazov, aby premýšľali pred liturgiou zvlášť o cieli života, o smrti, o súde, 
o pekle, o nebi.9 Náš vladyka bol kazateľ nestáleho pamätania na smrť.10 V našom živote 
nikdy nemáme zabúdať na večnosť.11 

 
1 Smrť 
 
Ježiš Kristus svojím zmŕtvychvstaním zvíťazil nad smrťou a vyriešil problém ľudstva – 

problém smrti. V Ježišovi každý nachádza zmysel svojho života.12 Smrť je odchod (Flp 1, 
23), pri nej sa oddelí duša od tela. Opäť sa spojí so svojím telom v deň vzkriesenia. Pre vieru 
smrť je mzdou hriechu (Rim 6, 23). No pre tých, ktorí umierajú v Kristovej milosti, je 
účasťou na Pánove smrti, aby mohli mať účasť aj na jeho zmŕtvychvstaní (Rim 6, 3-9; Flp 3, 
10-11).13 Vladyka Pavol, prešovský biskup, si to uvedomoval, preto keď mu lekári oznámili, 
že jeho zdravotný stav je veľmi vážny, ešte horlivejšie sa začal pripravovať na smrť. S nikým 
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sa nerozprával a modlil sa.14 Preosvietený bol skutočne vzorom, ako sa pripravovať na smrť. 
Podľa blahoslaveného Vasiľa Hopku, keď vladyka Pavol vedel, že má rakovinu, ešte 
vrúcnejšie sa pripravoval na prechod do večnosti. Vladyka si vždy želal zomrieť 
vyspovedaný. Vždy sa modlil za šťastnú hodinu smrti. Trochu sa bál, lebo z jeho predchodcov 
všetci poumierali bez kňazov.15 No aj to treba pripomenúť, že smrť nášho vladyku nebola 
jednoduchá. Pred smrťou prežíval otec biskup veľké muky, telesné aj duševné. Mal úžasné 
bolesti. Sám vyznal, že mal strašné bolesti.16  

Smrť je strašný okamih v ľudskom živote. Boh svojmu služobníkovi, nášmu vladykovi, 
splnil prianie, že zomrel v deň, kedy sa aj narodil (17. júl). Niekoľko dní pred smrťou sa vo 
väzení vyspovedal, prijal eucharistiu. Pri zomieraní mal blahoslavený Pavol kňaza, ktorý mu 
šepkal do uší posledné vzdychy umierajúcich a slová povzbudenia. Bol poznačený znakom 
kríža.17 Podľa blahoslaveného Vasiľa sa k zomierajúcemu vladykovi zázračne dostavil kňaz. 
Dobrotivý Boh splnil vôľu Pavla Gojdiča do posledného písmena. Zomrel tak, ako len 
najkrajšie môže zomrieť vladyka vyznávač. Smrť ho zastihla v momente utrpenia za svoju 
vieru. Za svoju vieru nielen trpel, ale ju potvrdil svojou smrťou. Vladykovi bolo jedno, kde by 
zomrel. Dôležité bolo, aby sa dostal do nebeského kráľovstva.18 Otec biskup Pavol často 
opakoval: „Ježišu, pre teba žijem, v teba umieram, tvojím som teraz i na veky!“ Touto 
modlitbou s plnou dôverou voči Bohu zakončil svoj hrdinský život ako mučeník.19  

„Tým, čo opúšťajú tento život, Cirkev poskytuje okrem pomazania chorých aj eucharistiu 
ako viatikum (pokrm na cestu). Prijatie Kristovho tela  a krvi v tejto chvíli prechodu k Otcovi 
má osobitný význam a dôležitosť. Je semenom večného života a silou vzkriesenia. „Kto je 
moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň (Jn 6, 54). 
Eucharistia, sviatosť zosnulého a vzkrieseného Krista, je v tomto prípade sviatosťou prechodu 
zo smrti do života, z tohoto sveta k Otcovi.“20 Náš vladyka v momente prechodu do večnosti 
prijal tento pokrm večného života. 

Smrť je zakončením pozemského života. Myšlienka, že sme smrteľní, slúži aj na to, aby 
nám pripomínala, že na realizovanie času máme vymedzený čas (Kaz 12, 1.7). Smrť je 
následok hriechu (Gn 2, 17; 3, 3.19; Múd 1, 13; Rim 5, 12; 6, 23; Múd 2, 23-24). Smrť je 
posledným nepriateľom človeka (1 Kor 15, 26), ktorý má byť premožený. Ježišova 
poslušnosť premenila kliatbu smrti na požehnanie (Rim 5, 19-21).21 Kazateľ pri rehoľných 
sľuboch nášho vladyku spomenul, že mu želá veľa utrpení, aby ho pripravili na smrť tu na 
zemi, ale aj aby ho korunovali mučeníckym vencom, ktorý bude zárukou jeho večného 
šťastného života a večnej slávy v nebi.22 Hieromučeník Pavol často pripomínal, že tento svet 
nie je našou poslednou zastávkou.23 V hodine smrti začína naše večné blaženstvo v nebi alebo 
naše večné zatratenie v pekle. Dobrý, kresťanský a svätý život smeruje k dobrej smrti. 
Blahoslavený Pavol v svojom pastierskom liste po latinsky spomína: „Ut moriens viveret, 
vixit ut moriturus“ (Aby mohol žiť aj po smrti, žil ako zomierajúci). Hodina našej smrti 
rozhoduje o našej večnosti.24 Stigmatizovaná Terézia Neumannová konštatovala, že jeden 
z troch biskupov, ktorí ju navštívili, zomrie mučeníckou smrťou. Medzi nimi bol aj 
blahoslavený Pavol. Potvrdil to blahoslavený Vasiľ Hopko, pomocný biskup prešovskej 
eparchie. Zomrieť za vieru bolo pre otca biskupa Pavla veľkým vyznamenaním.25 
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2 Osobitný súd 

 
Smrťou sa končí život človeka ako čas otvorený na prijatie alebo odmietnutie Božej 

milosti. Nový zákon hovorí o súde z hľadiska konečného stretnutia s Kristom pri jeho druhom 
príchode, ale tiež hovorí o odplate bezprostredne po smrti každého človeka podľa jeho 
skutkov a jeho viery. Je to podobenstvo o chudobnom Lazárovi (Lk 13, 22), o kajúcom 
zločincovi na kríži (Lk 23, 43) a tiež iné texty hovoria o konečnom osude duše (2 Kor 5, 8; 
Flp 1, 23; Hebr 9, 27; 12, 23; Mt 16, 26).26 Podľa hieromučeníka Pavla prijatie sviatosti pred 
smrťou je dobrá príprava na Boží súd.27 Zvláštny súd je súd priamej odplaty. Táto odplata 
spočíva v stúpení do blaženosti neba priamo alebo po očisťovaní alebo vstup do večného 
zatratenia v pekle.28  

 
3 Nebo 

 
 Vladyka Pavol chcel tak žiť, aby raz prišiel do neba. Keď ho nahovárali na 

pravoslávie, povedal, že svoju vieru za žiadnych okolností nezradí, lebo chcel, aby jeho duša 
bola spasená. Aj vstup do baziliánskej rehole sprevádzala túžba po večnom živote.29 Keď sa 
vladyka dozvedel, že medzi našimi veriacimi účinkujú rôzni agitátori, aby ich vyrvali 
z Gréckokatolíckej cirkvi, vtedy náš blahoslavený dával za príklad kresťanov prvých troch 
storočí, ktorí boli ochotní obetovať nielen svoj majetok, ale aj svoj život. Oni vedeli, že večné 
šťastie je hodné každej obety.30 V apríli v roku 1950 v kázni spojil náš vladyka vernosť 
k Cirkvi s veľkou odmenou v nebi. Len ten dostane odmenu, kto vydrží s Ježišom Kristom.31 
V roku 1949 uprostred prenasledovania otec biskup Pavol kázal, že žiale a zápasy nás majú 
spojiť so Vzkrieseným, lebo veríme, že do nebeského kráľovstva sa vchádza skrze mnohé 
utrpenia, a že po Veľkom piatku prichádza svetlé vzkriesenie. Pastiersky list z 31. augusta 
1949 pripomína, že naša viera nie je predmetom obchodovania a zárobku, ale je naším 
najcennejším pokladom, ktorý prináša duchovnú útechu na zemi a po smrti nebo. Vladyka 
Pavol si radšej vyvolil korunu mučeníctva, ktorú nezamenil za dva alebo tri roky života.32 

Do neba prídu tí, čo zomierajú v Božej milosti a v priateľstve s Bohom a sú dokonale 
očistení. V nebi spasení pozerajú na Boha z tváre do tváre (1 Jn 3, 2; 1 Kor 13, 12). Nebo je 
spoločenstvo s Bohom, s Otcom i Synom i Svätým Duchom a so všetkými svätými a 
blaženými. Nebo je posledným cieľom človeka a splnením jeho najhlbších túžob. Nebo 
znamená byť s Kristom (Jn 14, 3; Flp 1, 23; 1 Sol 4, 17). Ježiš Kristus nám svojou smrťou a 
zmŕtvychvstaním otvoril nebo. Nebo sa nazýva život, svetlo, pokoj, svadobná hostina, víno 
Kráľovstva, dom Otca, nebeský Jeruzalem, raj (1 Kor 2, 9). Nazeranie na Boha v jeho 
nebeskej sláve Cirkev nazvala visio beatifica (oblažujúce videnie). Blažení v nebi budú 
kraľovať s Kristom (Zjv 22, 5).33 Nebo je pre blahoslaveného Pavla večné blaženstvo.34 Svätí 
žijú aj po smrti v nekonečnej sláve a vo večnej blaženosti.35 Nebo je stav najvyššieho, 
nekonečného šťastia.36 

Pre spasených sa v hodinu smrti začína večná blaženosť.37 Blahoslavený Pavol 
v príhovore k mládeži povzbudil ich slovami svätého Alojza: Ad maiora natus sum (Pre 
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väčšie veci som stvorený). Náš pohľad musí byť zameraný na blaženú večnosť, ktorú nám 
zaslúžil Ježiš Kristus. Kristus získal pre ľudí nebeské blaženstvo, ktorí veria v Ježiša, slúžia 
mu a milujú ho z celého srdca. Aj pri najdôležitejších pozemských úlohách máme pozerať na 
potrebu spasiť svoju dušu. Lebo čo osoží človekovi, ktorý celý svet získa, ale duši svojej by 
uškodil (Mt 16, 26)?38 V inom príhovore použil vladyka ten istý citát (Mt 16, 26) 
s povzbudením, aby sme kvôli pozemským, materiálnym dobrám nestratili večné, nebeské 
hodnoty.39 Láska k Bohu a k blížnemu je cestou k večnej radosti.40 Biskup Pavol si svojou 
sociálnou aktivitou a skutkami lásky k blížnemu získal večný veniec slávy po smrti a na zemi 
sa stal biskupom zlatého srdca.41 Cieľ nášho života je nebeské bohatstvo, nehynúca sláva 
neba, večná radosť a blaženosť.42 Dnes je náš vladyka účastníkom nebeskej liturgie. Náš 
biskup slúžil Ježišovi Kristovi ako kňaz, mních, biskup i väzeň. Teraz vyprosuje svojmu ľudu 
Božiu milosť.43  

Už po smrti mnohí verili, že náš vladyka Pavol dostal za veľké zásluhy odmenu v nebi a 
prežíva večnú radosť blízkeho spoločenstva s Bohom, lebo veril slovám večnej Pravdy a 
dúfal. Každý kto ho poznal, považoval ho za jasnú hviezdu našej cirkvi, za spravodlivého, 
ktorý žil v ustavičnom spojení s Bohom, v Božej bázni, ktorý plnil Božiu vôľu a hľadal Božie 
kráľovstvo. Mnohí boli presvedčení, že už po smrti bol započítaný medzi mučeníkov a 
vyznavačov a očakávali vyhlásenie Cirkvi. 44 

 
4 Peklo 

 
Náš Pán nás upozorňuje, že budeme od neho odlúčení, ak nebudeme pomáhať vo vážnych 

potrebách chudobným a maličkým, ktorí sú jeho bratmi (Mt 25, 31-46). Zomrieť v smrteľnom 
hriechu, ak sme ho neoľutovali a ak sme nedosiahli Božiu milosrdnú lásku, znamená zostať 
navždy odlúčenými od Boha vinou našej slobodnej voľby. Peklo znamená stav definitívneho 
vylúčenia seba zo spoločenstva s Bohom a s blaženými.45 Podobne pripomínal aj Peter Pavol 
Gojdič, ktorý poukazoval, že človek, ktorý zomrie v ťažkom hriechu, končí v zatratení.46 

Ježiš často hovorí o pekle, o neuhasiteľnom ohni (Mt 5, 22.29; 13, 42.50; Mk 9, 43-48), 
ktorý je určený tým, ktorí až do konca svojho života odmietajú veriť a obrátiť sa, a kde môžu 
zahynúť naraz duša i telo (Mt 10, 28). Ježiš závažnými slovami oznamuje, že pošle anjelov, 
ktorí vyzbierajú z jeho kráľovstva tých, ktorí pášu neprávosť a hodia ich do ohnivej pece (Mt 
13, 41-42), a že vyhlási: „Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa“  (Mt 25, 41).47 Podľa 
nášho vladyku za smrteľný hriech si človek zasluhuje po smrti večné muky v pekelnom 
ohni.48 Večného zavrhnutia budú účastní tí, ktorí slobodne zomierajú v smrteľnom hriechu, 
ktorí sa slobodne vylúčia zo spoločenstva s Bohom a odmietnu Božiu lásku.49 Náš 
blahoslavený tvrdil, že tento svet je cestou do blaženej alebo prekliatej večnosti, do takej 
večnosti, akú si kto zaslúži.50 

Učenie Cirkvi potvrdzuje, že jestvuje peklo a že je večné. Duše v stave smrteľného 
hriechu hneď  po smrti zostupujú do pekla, kde trpia pekelné muky, večný oheň. Hlavný trest 
pekla spočíva vo večnej odlúčenosti od Boha.51 Hieromučeník Pavol používal myšlienky 
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večného ohňa.52 Výroky Písma a učenie Cirkvi o pekle sú pre človeka výzvou na 
zodpovednosť, ako využívať slobodu, sú pre človeka výzvou na obrátenie (Mt 7, 13-14).53 
Boh nikoho nepredurčuje na to, aby išiel do pekla. Boh nechce, aby niekto zahynul, ale aby 
všetci sa dali na pokánie (2 Pt 3, 9).54 To nás povzbudzuje robiť pokánie, na čo často 
poukazoval Peter Pavol Gojdič. 

 

5 Posledný súd 
 
Pred Ježišom Kristom, ktorý je pravda, sa definitívne ukáže pravda o vzťahu každého 

človeka k Bohu. Posledný súd odhalí až do posledných dôsledkov, čo dobré každý urobil 
alebo zanedbal počas svojho pozemského života.55 Blahoslavený Pavol zdôrazňoval, že máme 
mať často pred očami Boží súd, na ktorom musíme vydať počet nielen z toho, čo sme hovorili 
alebo konali, ale aj na čo sme mysleli alebo po čom sme túžili.56 Pri všeobecnom súde Ježiš 
vysloví rozsudok pre všetkými ľuďmi k blaženému životu alebo k večnému zatrateniu.57 Peter 
Pavol Gojdič pripomínal veriacim, že Boh je spravodlivý sudca, ktorý daruje spravodlivým 
nebeské kráľovstvo a hriešnikov trestá večným peklom.58 Posolstvo posledného súdu vyzýva 
na obrátenie, zakiaľ ešte Boh dáva ľuďom milostivý čas (2 Kor 6, 2). Vnuká bázeň pred 
Bohom, zaväzuje zasadiť sa za spravodlivosť Božieho kráľovstva.59 Náš otec Pavol teraz 
prežíva Božiu lásku bez bojov, tú lásku, ktorú tak hrdinsky praktizoval, ktorá sa prejavovala 
aj vo vzťahu k ľuďom, ktorí mu krivdili a znevažovali ho.60 Na strašnom súde sa kresťan 
katolík bude hanbiť za utajené hriechy nie pred jedným kňazom, ale pred celým svetom, pred 
všetkými ľuďmi.61  

Život a dielo nášho vladyku nám ukazujú, ako on žil pravdy kresťanskej viery a 
povzbudzujú nás, aby sme aj my v svojom živote spájali pohľad na večný život s pozemským 
životom. Eschatologický aspekt života nášho otca neznamená, že sa nestaral o pozemský 
život. Práve jeho pohľad do večnosti ho povzbudzoval k životu konkrétnej lásky k svojím 
bratom a sestrám. Môžeme konštatovať, že v jeho živote sa ukazuje, že láska Cirkvi 
k chudobným patrí k jej stálej tradícii.62 

Eschatologický aspekt života a smrti nášho vladyku, súvis pozemského a večného života, 
vyjadruje aj modlitba k hieromučeníkovi Pavlovi: „Blahoslavený biskup a mučeník Pavol, ty 
si svojou odvahou, láskou a pevnou vierou povzbudzoval svoj veriaci ľud v ťažkých chvíľach 
prenasledovania. Svojím utrpením a smrťou vo väzení si vydal svedectvo o viere, láske a 
nádeji v Božie milosrdenstvo. Vyprosuj nám svojím príhovorom u Boha hojnosť milostí, 
pevnosť vo viere a horlivosť v láske, aby sa aj v našom živote oslávilo vznešené meno Otca i 
Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.“ 
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