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Ak ste ešte nezažili vyznanie ako nádherné osobné stretnutie s Ježišom, ak nepoznáte ten pocit ísť na svätú spoveď s rovnakou radosťou a horlivosťou ako na sväté prijímanie, potom je táto kniha
presne pre vás. Otvorí vám nové obzory a pozve vás k tomu, aby
ste zažili podmanivú cestu osobného uzdravenia a svätosti. Zmení
váš život.

Vinny Flynn

Autor v tejto knihe predstavuje nový prístup k sviatosti zmierenia prostredníctvom 7 kľúčových tajomstiev spovede. Sú to
pravdy o veľkej duchovnej kráse, moci a hĺbke tejto sviatosti.
Chápanie spovede u mnohých katolíkov je tak úzko zamerané, že im bráni v objavovaní jej skutočnej krásy a hodnoty. Pre
mnohých je spoveď len prostriedok, ako si dať veci do poriadku,
ako byť očistený od hriechu a opäť plne začlenený do spoločenstva veriacich. No pápež František hovorí, že spoveď je oveľa
viac, ako len „ísť do čistiarne“. Je to „stretnutie s Ježišom, ktorý
na nás čaká“.

SVÄTEJ SPOVEDE

„Strach je zbytočný. Potrebná je dôvera.“
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„Tí, čo si prečítajú túto krátku, ale podnetnú knihu, by mali pristupovať k sviatosti zmierenia s väčšou láskou, horlivosťou a vďačnosťou.
Veľmi rád ju odporúčam každému katolíkovi a spovedníkovi.“
– kardinál Donald Wuerl, arcibiskup Washingtonu
„Vinny Flynn je môj obľúbený katolícky autor. V knihe 7 tajomstiev
svätej spovede hovorí o najnepochopenejšej sviatosti Cirkvi. Jeho čitatelia sa už nikdy nebudú na spoveď pozerať tak ako doteraz.“
– Felix Carroll, autor knihy Lost, Loved, Found:
17 Divine Mercy Conversions
(Stratený, milovaný, nájdený:
17 obrátení vďaka Božiemu milosrdenstvu)
„Naozaj úžasné! Vinny Flynn nám dal dar – pre každú dušu, pre
každé zblúdené dieťa, rodiča, priateľa a nepriateľa a pre každého
veriaceho katolíka.“
– matka Miriam od Božieho Baránka, OSB,
Dcéry Máriine, Matka nádeje Izraela,
www.motherofisraelshope.org
„Vďaka tejto knihe budem pristupovať k svätej spovedi vo svetle
pravdy!“
– Kathleen Beckman, moderátorka Rádia Mária, Živá Eucharistia,
autorka knihy Rekindle Eucharistic Amazement
(Opäť zapáliť údiv nad Eucharistiou)
„Povzbudzujem každého, katolíkov i nekatolíkov, aby si prečítali
týchto 7 tajomstiev svätej spovede a uvažovali o nich – povzbudzujem najmä všetkých pastierov duší, formátorov a učiteľov viery. Táto
kniha by mala byť v každom formačnom dome, seminári, rehoľnom spoločenstve a fare.“
– (Dr.) Martin Igwe Uzoukwu,
katolícky biskup v Minne, Nigéria,
zakladateľ Misionárov Božieho milosrdenstva

„Naberte odvahu a nehovorte, že sme vás nevarovali. Vinny Flynn
vás v knihe 7 tajomstiev svätej spovede povedie k bližšiemu vzťahu
s Ježišom. Oveľa lepšie doceníte túto dôležitú sviatosť. Táto kniha je
určite na mojom zozname ,najlepších kníh roku 2013ʻ.“
– Sarah Reinhard, blogerka na SnoringScholar.com,
autorka knihy A Catholic Mother´s Companion to Pregnancy
(Sprievodca katolíckej matky v tehotenstve)
„Fenomenálna kniha! Dotkne sa sŕdc a myslí veriacich všetkých vekových kategórií. Pomôže im jednoducho, ale hlboko pochopiť krásu sviatosti uzdravenia a milosrdenstva.“
– O. Gary M. Dailey, direktor povolaní,
diecéza Springfield, Massachusetts
„Ako niekto, kto mal veľa rokov vzťah k spovedi typu láska –
nenávisť – láska, môžem svedčiť, že úžasná kniha Vinnyho Flynna
7 tajomstiev svätej spovede dokáže zmeniť srdcia i mysle.“
– Lisa M. Hendey, zakladateľka CatholicMom.com,
autorka diela A Book of Saints for Catholic Moms
(Kniha svätých pre katolícke mamy)
„Bez ohľadu na to, na ktorej strane spovednice sa nachádzate, kniha
Vinnyho Flynna 7 tajomstiev svätej spovede je nevyhnutným sprievodcom pri sviatosti zmierenia.“
– Patrick Novecosky, ocenený katolícky novinár,
šéfredaktor časopisu Legatus
„Najnovší drahokam Vinnyho Flynna 7 tajomstiev svätej spovede si
zamilujete! V dobe, keď je sviatosť zmierenia často nesprávne chápaná, zanedbávaná a aj ignorovaná, táto kniha ponúkne cenné pohľady.“
– O. Donald Calloway, MIC, STL, autor knihy Under the Mantle:
Marian Thoughts from a 21st Century Priest
(Pod plášťom: Mariánske myšlienky od kňaza 21. storočia),
www.fathercalloway.com

„Vinny Flynn veľmi jasne, s láskou a nadhľadom napísal krásnu
knihu, ktorá má katolíkov priviesť k jednému z najväčších darov
Ježišovho Srdca – ku sviatosti zmierenia.“
– Timothy T. O’Donnell, STD, KGCHS,
prezident, Christendom College
„Spoveď je jedna z najsilnejších sviatostí, ale je smutné, že v dnešnom
svete ju zanedbávajú. Vinny Flynn v knihe 7 tajomstiev svätej spovede
prináša zemitú prezentáciu, ktorá odhaľuje jej hlbokú krásu a vedie
nás k správnejšiemu zmýšľaniu. Keď sa budeme pozerať na sviatosť
zmierenia očami Božieho milosrdenstva, zatúžime po nej tak, ako
túžime po svätom prijímaní.“
– matka M. Asumpta Long, OP,
generálna predstavená dominikánskych Máriiných sestier,
Matka Eucharistie
„Vinny Flynn napísal veľmi podnetnú a praktickú knihu. Vrelo ju
odporúčam nielen pravidelným penitentom, ale najmä tým, ktorí
z akéhokoľvek dôvodu boli na spovedi už veľmi dávno – a hľadajú
dôvody vrátiť sa.“
– Mons. William E. Lori, arcibiskup v Baltimore
„Táto jednoduchá a jasná, ale hlboká kniha by mala byť v každej katolíckej domácnosti a na poličke každého spovedníka a vodcu duší.“
– O. Peter Damian Fehlner, STD,
autor knihy St. Maximilian Kolbe: Martyr of Charity
(Sv. Maximilián Kolbe: mučeník lásky)
„Škrípal som zubami, keď som si predstavil, že idem opäť na spoveď
s tým istým zoznamom hriechov. Keď som si prečítal 7 tajomstiev
svätej spovede, nemôžem sa dočkať, kedy pôjdem – znova a znova.
Aký je to dar! Ďakujem ti, Vinny Flynn.“
– David Came, výkonný redaktor Marian Press,
autor knihy Pope Benedict’s Divine Mercy Mandate
(Poslanie pápeža Benedikta súvisiace s Božím milosrdenstvom)
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Venované Otcovi Petrovi, OFM,
môjmu spovedníkovi a celoživotnému priateľovi,
ktorý sa so mnou smial i plakal a modlil sa,
ukazoval mi milosrdnú tvár Otca
a trpezlivo so mnou kráčal
po ceste k uzdraveniu a svätosti.

Osobitné poďakovanie
Mojej milovanej dcére a zanietenej redaktorke
Erin Flynn, ktorá ma udržiavala na správnej ceste
a tak úzko a nenahraditeľne so mnou spolupracovala
pri písaní a spracovaní knihy.
Davidovi Cameovi,
výkonnému redaktorovi v Marian Press,
ktorý si napriek nabitému programu našiel čas
prejsť rukopis a poskytnúť nám
cennú redaktorskú pomoc pri príprave knihy.

„Kým budeme uzdravení,
zverme sa do rúk
nášho božského Lekára.“
– z homílie, 2. storočie
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Úvod
„Strach je zbytočný. Potrebná je dôvera.“
Ježiš nám v Denníčku sv. Faustíny h
 ovorí: „Modli sa za
tieto duše, aby sa nebáli priblížiť sa k tribunálu môjho
milosrdenstva“ (Denníček, 975). Myslím si, že ľudia sa
na tento úmysel modlia a táto kniha pomôže mnohým
vrátiť sa k sviatosti zmierenia.
Keď som bol v seminári, chodil som na spoveď každú sobotu ráno, hoci som nemusel. Bolo to moje každotýždenné stretnutie s Ježišom. Vo sviatosti milosrdenstva som sa stretával s jeho láskou. Dávala mi veľký pokoj a radosť. Dostať sa tam však nebolo ľahké. Takmer
vždy pred spoveďou tu boli prekážky, ktoré považujem
za duchovné útoky.
Najčastejším útokom bol strach. Pochytil ma, keď
som čakal v rade pred spovednicou. Čím viac som sa
k nej blížil, tým viac strach rástol. Obyčajne ho sprevádzali takéto myšlienky: „Kňaz bude na teba kričať. Si
najhorší hriešnik, pre teba niet milosrdenstva. Nespomenieš si na hriechy a budeš vyzerať ako hlupák. Tvoje
15
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hriechy ho šokujú. Stále sa spovedáš z tých istých hriechov. Tentoraz Boh s tebou stratí trpezlivosť.“
Tieto myšlienky a vlny úzkosti, ktoré ich sprevádzali, nedávali zmysel. Veď celé roky prechovávam úctu
k posolstvu o Božom milosrdenstve. Môj obraz Boha
bol určite obrazom Ježiša plného lásky a milosrdenstva.
Napriek všetkému, čo som vedel o jeho milosrdenstve, som sa nedokázal týchto myšlienok a obáv striasť.
Bojoval som s nimi modlitbou: „Ježiš, dôverujem ti!“ –
ale nebolo to ľahké. Zdalo sa mi, že vždy, keď sa postavím do radu na spoveď, stratím pamäť a zabudnem na
všetko, čo viem o Božom milosrdenstve.
Raz som si prečítal úryvok z Denníčka sv. Faustíny, ktorý mi pomohol možno viac než iné časti. Ježiš
Faustíne povedal:
„Vždy, keď prichádzaš na svätú spoveď,
s veľkou dôverou sa celá ponáraj do môjho milosrdenstva, aby som mohol vyliať na
tvoju dušu hojnosť svojej milosti... Povedz
dušiam, že z tohto prameňa milosrdenstva
môžu čerpať milosti jedine nádobou dôvery. Ak ich dôvera bude veľká, moja štedrosť
bude bezhraničná.“ (Denníček, 1602).
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Niet divu, že útoky sa každý týždeň zamerali na strach!
Satan ma chcel obrať o milosti plynúce z tejto sviatosti.
Vedel, že strach zabíja dôveru. Po prečítaní úryvku z Denníčka (uvedeného vyššie) som sa pevne rozhodol, že budem pristupovať k spovednici tak, ako pristupujem k Ježišovi – s ľútosťou a veľkou dôverou v jeho milosrdenstvo.
Toto rozhodnutie mi pomohlo, ale často musím zápasiť.
Vďaka knihe 7 tajomstiev svätej spovede sa však tento
zápas ľahšie bojuje. Vinnyho „7 tajomstiev“ je ako sedem výbuchov, ktoré odstránia prekážky brániace nám
pristúpiť k sviatosti milosrdenstva. Ak sa vám nechcelo
ísť na spoveď, boli ste znechutení, že sa stále spovedáte
z rovnakých hriechov, alebo ste si kládli otázku, ako by
mohli byť vaše spovede plodnejšie, túto knihu si zamilujete. To, čo mnohí považujú za únavnú povinnosť, táto
kniha mení na vzácne, vytúžené stretnutie s Pánom.
Či už chodíte na spoveď každý týždeň, alebo ste sa
už veľa rokov nespovedali, táto kniha vám pomôže znovuobjaviť a zamilovať si tento dar Božieho milosrdenstva v tejto mimoriadnej sviatosti. Som veľmi vďačný, že
Vinny si tieto tajomstvá nenechal pre seba. A keď si túto
knihu prečítate, aj vy budete vďační. Našiel som v nej
odpoveď na moju modlitbu.
o. Michael Gaitley, MIC
17
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tec Michael Gaitley je riaditeľ Združenia mariánskych pomocníkov v Stockbridge, Massachusetts. Je veľmi nadaným
spisovateľom a obľúbeným rečníkom. Je autorom niekoľkých kníh, ako napríklad 33 Days
to Morning Glory (33 dní do rannej slávy),
Consoling the Heart of Jesus (Utešovať Ježišovo Srdce) a The ,One Thing´ Is Three (Jedno sú
traja). Vytvoril aj celkový program novej evanjelizácie pre farnosti pod názvom Hearts Afire
(Zapálené srdcia) (www.AllHeartsAfire.com).
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Viac než zoznam potravín
„S radosťou a dôverou
znovu objavme
túto sviatosť.“1
pápež Ján Pavol II.

Z

ačnem tým, že budem úprimný. Spoveď som nikdy
nepovažoval za príjemnú činnosť na sobotné popoludnie. Alebo kedykoľvek inokedy.
Predstava, že inému človeku mám hovoriť veci, ktoré nechcem priznať ani sám pred sebou, nebola veľmi
vábivá. Vždy to bolo nepríjemné, často ťažké a niekedy priam ponižujúce – najmä keď kňaz nebol trpezlivý
a chápajúci.
1

Pápež Ján Pavol II., List kňazom na Zelený štvrtok, č. 4, 17. 3. 2002.
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