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LETO S ANDREJOM (6.)
Ahoj, kamaráti!
– Sledujeme spoločne cestu mladého kňaza 
Andreja Radlinského. Kam povedie Boh jeho 
kroky?
– Ako tak pozerám do mapy, Svetlúšik, veru-
že do rôznych miest.
– Pozri, Dobromilka, Andrej pôsobí ako 

kaplán v Budíne (dnes 
Budapešť), v  Zlatých 
Moravciach i  v  Ban-
skej Štiavnici.

Andrej sa zaujíma o radosti i starosti svojich farníkov. Zisťuje, aké zlo 
a biedu spôsobuje v rodinách prehnané pitie alkoholu. Zakladá spolky 
miernosti (striezlivosti). Mnohým otcom rodín tak pomôže skoncovať 
so závislosťou od pálenky. Po skúške niekoľkých týždňov bez alkoholu 
sa dokážu zase vrátiť do práce a starať sa o rodinu.

Do šiesteho políčka hracej 
karty si nalep kupón so 
symbolom preškrtnutých 
pút závislosti.
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V Banskej Štiavnici v roku 1843: Kňaz 
Andrej sa v kázni prihovára veriacim. 

Múdro vraví ten pán kaplán.
Tak naozaj od srdca. 
Hmm, mám nad čím premýšľať.

Chlapi, držím vám palce. Zapísali ste sa do tejto špeciálnej 
knihy miernosti, teraz vás čaká skúšobný čas bez alkoholu. Po 
skúške bude nasledovať slávnostný sľub na nedeľnej svätej 
omši. Idete do toho?

Je to výzva, pán kaplán. 
Už nechcem ničiť seba 
ani svoju rodinu.

V Banskej Štiavnici Andrej začína vydávať knihy a noviny, ktoré 
sa dostanú do rúk ľudí široko-ďaleko. Takto ich môže na diaľku 
vzdelávať a povzbudzovať vo viere.

Hmm, dobrý Bože, ale načo 
budem vydávať knihy  
a učebnice, keď veľa ľudí 
nevie čítať? Najprv musí  
byť dostatok škôl.  
Žiadna škola bez života,  
žiaden život bez školy.

A tak Andrej zakladá nielen spolky miernosti, ale aj nedeľné školy, vzdelá-
vacie spolky, knižnice, sporiteľne, dokonca v roku 1846 aj prvé slovenské 
divadlo. (Pokračovanie nabudúce.)

A n d r e j 
Radlinský 

sa pod niektoré svoje literár-
ne diela podpisoval tajným 
menom (pseudonymom) RA-
DOLINSKÝ. Máš aj ty nejakú 
prezývku alebo tajné meno? 
Čo to meno znamená? (Zapíš 

si do zápisníčka.)

11. úloha Andrej povzbudzoval svo-
jich farníkov, aby bojovali 

so zlozvykmi, ktoré ich zotročovali. V dnešnej 
dobe by Andrej možno založil spolok miernosti 
času strávenom na internete, mobile, tablete 
a  iných obrazovkách. Prijmeš jeho výzvu? 
Koľko dní dokážeš byť bez počítača, tabletu, 
mobilu? Vyskúšaj to tento týždeň a počet dní 
(alebo hodín) si poznač do zápisníka. 

12. úloha
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