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... triezvosť je jedným zo základov osobného, rodinného a národného života. Iba triezvi ľudia 

môžu uskutočňovať svoje najkrajšie sny o láske a radosti, o živote s Bohom, o založení 

trvácej a šťastnej rodiny, či tiež o kňazskom alebo rehoľnom živote. Iba triezvi ľudia sú 

v stave žiť v slobode božích detí, v slobode robiť dobro a stavať sa svätými a iba takto sa 

môžu podobať Bohu.  

Dnes je mnoho predajcov falošných ilúzii. Robia to cynicky a kvôli peniazom chcú opiť celý 

národ. Okrem toho alkoholická menšina terorizuje triezvu väčšinu. Reklama na alkohol, 

zvlášť tá ktorá sa spája so zdravím, šťastím, športom, ... v skutočnosti je jedovatá ideológia 

ktorá má byť zakázaná!!! 

U nás sú škodlivé obyčaje podporujúce alkoholizmus. Je vytvorený v našej krajine silný 

spoločenský proalkoholický systém. Prevláda aj násilne nútenie na alkohol. S tým je spojená 

aj ľahká dostupnosť na alkohol. Je veľmi nutné aby sa fyzicky a ekonomicky ohraničilo 

a obmedzilo nadmierne konzumovanie alkoholu.  

Ľudia sú v klamstve lebo si neuvedomujú veľké ohrozenie vyplývajúce z alkoholizmu. 

Alkohol má ničiacu silu a moc. Ničí manželstvo a rodinu. Ničí mladé pokolenie. Podporuje 

zločiny. Telesné a psychické choroby. Dokonca máme aj škodlivé mýtusy, ktoré podporujú 

alkoholizmus: mýtus bezradnosti, mýtus beznádeje, mýtus riešenia, mýtus impulzu 

a povzbudenia, ...  vnímame aj zvláštne prepojenie ľudí zo spoločenských elít a ľudí ktorí 

zarábajú na ľudskom nešťastí.  

Siahanie po alkoholu mladými, či dospelými – to  nie je iba prejav zlozvykov, ale je to 

dôsledok toho že sa 1. málo tešíme životom tu a teraz, 2. málo preukazujeme lásku našim 

blížnym a že 3. málo lásky prijímame, že 4. dôsledne neberieme Ježišove slova a skutky a ze 

sa 5. nesnažíme vytrvať v božej milosti.  

Preto máme prijať aktívnu a vytrvalú snahu o vlastnú triezvosť a triezvosť blízkych. Takto 

prebudíme spoločnosť. Zvlášť pozor! Na matky v požehnanom stave aby boli nevyhnutne 

v stave abstinencie. Niet lásky, šťastia, rozvoja a dobrej budúcnosti bez triezvosti!!! Niet 

slobody bez triezvosti!  

Rodina. Cirkev. Štát. obec a mesto. Všetci sa majú do tejto snahy zapojiť.  

Kňazi a laici! Majú sa snažiť o obnovené úsilie a angažovanie sa v pastorácii triezvosti 

a budovaní cnosti triezvosti. Kard Wyszynski povedal: bez kňazov abstinentov nebude 

triezve Poľsko!!! Máme sa modliť za triezvosť! Aktivizovať skupiny a prostredie kde sa 

vychováva deti a mládež v abstinencii. Máme odmietať pijanstvo! Máme duchovne  

podporovať závislé osoby a ich spoluzavisle rodiny. Manželia a rodičia pamätajte na vernosť 



prísahe!, vzájomne si preukazujte obetnú a vernú lásku, s láskou máte prijať a vychovať deti 

po katolícky. To je základ triezvosti dospelých a zachovania abstinencie deti a mládeže.  

Od štátu sa žiada, aby skvalitnil legislatívu. Aby naozaj dospeli boli chránení pred 

nadmiernym konzumovaním alkoholu a deti a mládež, aby boli chránení vôbec pred 

alkoholom ako takým. Nech štátne inštitúcie sa viac zaangažujú do legislatívneho procesu.  

Od samosprávy sa čaká väčšia aktivita pre dobro deti, mládeže a dospelých a podporu 

rodičov. Nech sa nepredáva alkohol maloletým osobám a opitým osobám. Dôležite je aj 

pomáhať tým, ktorí trpia z dôvodu alkoholických problémov.  

Ba ani ten najlepší zákon, ani tie maximálne profesionálne programy prevencie a terapie 

nebudú fungovať, pokiaľ sa nenájdu ochotní ľudia, ktorí sa obetujú, múdro a vytrvalo 

s láskou sa nepodujmú na službu v tejto oblasti.  

Najdôležitejší prejav lásky k blížnemu je starosť o výchovu mládeže v abstinencii,  ako aj 

starosť o poklad triezvosti vo vzťahu k dospelým. V cirkvi, rodinách, štáte a samospráve je 

dosť ľudí, ktorí majú starosť o  triezvosť národa. Je potrebná spolupráca a integrácia ich 

snáh. Mala by vzniknúť koalícia ľudí dobrej vôle, ktorí sa zjednotia v snahe o triezvosť našej 

spoločnosti.  

Má nastúpiť proces záchrany pred nemiernosťou v konzumovaní alkoholu. Zvlášť pred 

tragédiou alkoholizmu a jeho bolestnými dôsledkami pre jednotlivé osoby. Bola to aj túžba 

sv Jána Pavla II. 

Aj Panna Mária vo svojom zjavení pred 140 rokmi  v Gietrzwałdzie vyjadrila túžbu po 

triezvosti.  

Nadišla hodina zápasu o slobodu. Od triezvosti závisí budúcnosť krajiny, aj všetky 

spoločensko ekonomické plány.  

Tento zápas zverujeme Panne Márii. Aj našim svätým a blahoslaveným.  

Triezvosť prináša vonkajšiu a aj duchovnu slobodu.  Naša krajina potrebuje 

požehnané ovocie triezvosti.  

Aby naša vlasť bola vlasťou, tak musíme dosiahnuť triezvosť národa. Zamerajme sa na 

triezvosť a abstinenciu. Odmietajme opilstvo a proalkoholickú mentalitu. 

Abstinenciou mnohých k triezvosti všetkých!!! Preto sme vyzvaní k abstinencii, ktorú 

prijmeme ako dar pre našu vlasť, rodiny, farnosti a všetky komunity ľudí dobrej vôle.  

 


