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Úvodom  

 
Táto zbierka príkladov, zostavená v roku 1988, je 12. dodatkom 

k predchádzajúcej zbierke, ktorá pozostáva zo siedmich základných častí 
(I.-VII.). Keďže časom sa príklady nachádzajú vždy nové a nové, zostavil 
som z nich ďalšiu samostatnú, ktorá predchádzajúce dopĺňa. Táto časť ob-
sahuje 300 príkladov.  

Mariánske príklady sú v samostatnej časti (Mária). 
Použitá literatúra je v skratke uvedená za každým z nich. 

 
František Dancák 
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ANJEL – anjel strážca, ochrana 

1. Vnútorný božský hlas 

Sokrates (469-399 pr. Kr.), jeden z najslávnejších mudrcov v ľudských 
dejinách, pohanský filozof, sa pravidelne radil so svojím „daimonionom“. 
Grécke slovo daimonion znamená božský, vnútorný hlas, dobrý duch, 
strážny duch. Sokrates prijímal jeho podnety a varovania a podľa nich for-
moval a potom tiež uskutočňoval svoje životné plány. 

KN 1985, 39 

BOH – existencia, nebeský Otec, Stvoriteľ, vlastnosti... 

2. Aký veľký si, Pane 

Astronóm mal prednášku o veľkosti vesmíru. V diskusii sa ozvala jeho 
žena: „Keď je vesmír taký veľký a naša Zem taká malá, ako potom máme 
veriť tomu, že sa o nás stará Boh?“ „To pani“ – odpovedal astronóm – „zá-
leží na tom, akú máte predstavu o Božej veľkosti.“ 

Hom. směrnice 1985, 4 

3. Máme Otca na nebi 

Jedna ázijská študentka sa v rozhovore pýtala: „Čo by som mala 
z toho, keby som sa stala kresťankou?“ Dostala odpoveď: „V každej situácii 
vášho života by ste vedeli, že máte Otca, ktorý vás miluje.“ Ona odpoveda-
la: „No, to by bolo naozaj veľa.“ 

Hom. směr., príl. 1984 

4. Chváľte Pána, Stvoriteľa 

Povšimnutia hodné sú myšlienky známeho švédskeho spisovateľa Axe-
la Muntheho (1857-1949), ktorý píše: „Všetko, čo je skutočne krásne sa 
vôbec nepredáva... Je nám dovolené hľadieť na východ a západ slnka, na 
oblaky plávajúce po oblohe, na lesy a polia, na nádherné more bez toho, 
aby sme zaplatili čo len jediný halier. Vtáky nám spievajú zadarmo... Do 
siene, osvetlenej hviezdami noci, neplatíme vstupné...“ 

Veru, naozaj máme za čo všetci Stvoriteľa chváliť a oslavovať. 
Ev. posol... 1988, 3 
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5. Kde býva Boh? 

Mladý muž prišiel ku kňazovi a povedal: „Dám vám tisíc korún, keď 
mi poviete, kde býva Boh?“ Kňaz vybral dve päťstovky a odpovedal: „Toto 
je vaše, ak mi poviete, kde Boh nebýva!“ 

Krátke příběhy, 19 

6. V ňom žijeme, hýbeme sa... 

Ryby jednej rieky sa zišli na priateľský večierok a hovorili o všetkom 
možnom, tiež o ľudskej hlúposti. „Predstavte si“, povedala jedna malá ryb-
ka, „nedávno som vypočula, ako jedna matka poučuje svoje deti o nás, ako 
veľmi potrebujeme vodu, aby sme žili. Úbohá! O čom to hovorila? Ja som 
žiadnu vodu nikdy nevidela.“ „To je pravda“, kričali ostatné ryby jedna 
pred druhou, „my sme tiež žiadnu vodu nikdy nevideli.“ Ale niektoré staré 
ryby povedali, aby veľa nekričali, ale radšej sa išli spýtať jednej múdrej 
ryby, ktorá žije v mori, ako je to vlastne s tou vodou. Rybám sa rada zapáči-
la a išli sa radiť k múdrej rybe. Keď sa stretli s múdrou rybou, predniesli jej 
svoju otázku. „Vy ste ale hlúpe ryby“, povedala, „žijete vo vode, dýchate 
vodu, pohybujete sa vo vode a vy neviete, čo je to! Voda je váš život, v nej 
ste sa narodili, v nej zahyniete, do nej sa vraciate, keď vás vlna vyhodí na 
breh. Bez vody nemôžete žiť!“ 

I my žijeme, hýbeme sa a sme v Bohu (porov. Sk 17, 28) a robíme s, že 
Boha nepotrebujeme, keď ho popierame. 

Krátke příbehy, 33 

7. Boh vo mne 

Sestra Alžbeta od Najsvätejšej Trojice, karmelitánka v Dijone, hovo-
rievala: „Boh vo mne a ja v Bohu, to je môj život!“ 

Z koho vyžaruje láska, pokoj..., v tom pôsobí Boh. 
Hom. směr. 1987, 2 

8. Ak tužíme po Bohu 

Joseph Ernest Renan (1823-1892), francúzsky spisovateľ a filozof, vo 
svojej knihe Život Ježišov, opísal Ježiša Krista ako človeka, ktorý nebol 
Božím Synom. Čítaním tejto knihy mnohí stratili vieru – dokonca aj jeho 
vnuk Ernest Psichari. Ako dôstojník slúžil v Maroku a tu, na pokraji Saha-
ry, pod hviezdnatým nebol našiel vieru. Od tejto doby túžil napraviť, čo 
jeho dedo pokazil a dokonca sa ponúkol Bohu ako obeť. Tá bola prijatá. 
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Poručík Psichari padol v Belgicku hneď na začiatku vojny. O dôkazoch 
proti viere a nebu napísal: Proti každému dôkazu možno postaviť iný dôkaz 
a tak sa ukazuje nezmyselnosť dokazovania. Ak niet v človekovi túžba po 
niečom vyššom, ak niet v ňom túžby po Bohu, je každý dôkaz zbytočný. 

Hom. směr. 1987, 2 

9. Boh je iný ako človek 

Istý spisovateľ opisuje zážitok svojho stretnutia s Bohom týmto spôso-
bom: 

Vidí na strome sedieť havrana. Oslovil Boha. „Potrebujem vedieť, že 
si. Až skončím, prikáž tomuto vtákovi, nech odletí. Bude to dohovorené 
znamenie, a aj budem vedieť, že si a už nebudem tak smutne sám.“ – 
A pozoroval vtáka. Ten sa ani nepohol. Človek dokončil modlitbu: „Máš 
pravdu, pane, že sa nepodriaďuješ mojim rozkazom. Keby ten havran odle-
tel, bol by som ešte smutnejší. Znamenalo by to, že len plníš moje želanie, 
že naše zmýšľanie je rovnaké. A zasa by som bol osamotený.“ 

Exupery: Citadela 

10. Všetci sme v Božích rukách 

Pápež Ján XXIII. pri jednej príležitosti povedal: „Pre ľudí dobrej vôle 
nejestvujú a nemôžu jestvovať neprekonateľné prekážky.“ 

Všetci sme v rukách všemohúceho Boha, ktorý má o nás ustavičnú sta-
rostlivosť, vyplývajúcu z nekonečnej lásky a tiež z pomoci ľudí dobrej vôle. 

KN 1984, 29 

11. Všetko k Bohu 

V gruzínskom filme Pokánie, ktorý pred časom udivil a fascinoval 
svet, sa veľký napínavý dej končí vetou: „K čomu je cesta, keď nevedie ku 
kostolu?“ (porov. Jn 6, 68). 

Hom. směr. 1988, 5 

12. Nájsť čas pre Boha 

Pozrime sa na vzdelaného človeka, ktorý má čas pre Boha... 
V r. 1936 zomrel Victor Grignard (1871-1935), francúzsky chemik 

a profesor na univerzite v Nancy a v Lyone, ktorý v r. 1912 dostal Nobelo-
vu cenu. Bol nadmieru pokorným človekom. Denne pred vyučovaním sa 
zúčastňoval na sv. liturgii. Pred smrťou si sám zavolal kňaza a prijal svia-
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tosti chorých. Smrteľne chorý si kľakol na zem a prijal Eucharistiu. Tomu 
vedcovi nezáležalo na bohatstve a svetskej sláve, nevyhováral sa, že mu 
vedecká práca zaberá všetok čas. Za najdôležitejšie považoval starať sa 
o svoju dušu a získanie večnej blaženosti. On pri svojej vedeckej práci je 
blízko pri Bohu a my pri svojej každodennej práci ako sa vzďaľujeme od 
Boha. Je to pre nás smutné konštatovanie, lebo našou povinnosťou vyplýva-
júcou zo sv. krstu je, aby sme hľadali Ježiša – Boha. 

Hom. směr., príl, 1984 

13. Vedie nás Božia prozreteľnosť 

V románe českého prozaika J. Š. Baara (1869-1925) Holoubek úplne 
zmenila život hlavnej postave malá čiaročka. Nemožné sa stalo možným. 
Rovnicu elipsy vedel napísať. Pod tou mal napísať rovnicu hyperboly. Za-
váhal, či má napísať znamienko plus alebo mínus. Rozhodol sa pre mínus 
a táto čiaročka spôsobila, že na skúške prepadol. Nestal sa lekárom, ale 
rozhodol sa pre kňazské povolanie. 

Božie cesty sú nevyspytateľné! Boh si privádza ľudí na miesta, kde ich 
chce mať, často po neobyčajne zložitých cestách. Prežíva sily prírody, počí-
ta s ľudskými vlastnosťami, ba aj s ľudskými chybami. 

DP 1984, 6 

14. Pričiň sa človeče... 

Známy biskup chudobných Dom Helder Camara v jednej svojej kázni 
povedal legendu amerických indiánov: 

Dvaja pohoniči išli lesnou cestou, kde im vozy zapadli do blata. Jeden 
z nich padol na kolená do blata a začal sa vrúcne modliť: „Bože, pošli nám 
pomoc!“ druhý ale začal s ťažkosťou znášať vetvy, klásť ich do blata 
a spevňovať cestu. 

A tu sa na prekvapenie obidvoch objavil sa Boží posol a šiel pomáhať 
– viete komu? Nie tomu, čo len kľačal a len sa modlil, ale tomu, čo sa na-
máhal. 

Boh pomáha tomu, kto sa snaží, zakončil biskup svoju kázeň... Pričiň 
sa človeče, a Boh ti pomôže! 

Hom. směr. 1988, 3 

15. S Božou pomocou 

Po štyroch týždňoch nebezpečného cestovania bezcitní námorníci Kriš-
tofa Kolumba (1451-1506) reptajú proti svojmu veliteľovi. Rúfus a Diego 
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navrhnú hodiť veliteľa do mora. „To je diabolská cesta! Leviatan1 nás zaže-
nie!“ – hovoria. Práve vtedy vstúpi medzi nich veliteľ. Ihneď sú pripravení 
likvidovať ho. Kolumbus chladnokrvne hovorí: „Nemôžete sa obrátiť na-
späť, už máme len na týždeň jedlo. Ja viem, že zem je guľatá a brehy Indie 
už nie sú ďaleko. Ja sa neobávam o svoj život. Chcem túto cestu uskutočniť 
na božiu slávu a na spásu duší. Nebuďte poverčiví. Leviatan nejestvuje. 
Verte v Boha!“ 

Vtom už idú naňho nožmi a strhujú mu rúcho. On sa nahlas modlí: 
„Božej môj, Pán a Stvoriteľ celého sveta, daj nám znak, že si starostlivý 
Otec! Ty si bol mojou nádejou od detstva. Tvoje sú zem i nebo. Vypočuj 
moju modlitbu v tejto opustenosti! Ukáž svoju láskavú moc týmto zasle-
pencom, daj nejaký znak tvojej moci!“ 

Námorníci sa smiali a kričali: „Počkáme, či ho vypočuje Boh!“ V tom 
tichu skočí malý námornícky učeň a ukazuje na stožiar lode Santa Maria, 
kde vtáčik veselo spieva. Kolumbus uisťuje vzbúrencov, že kde sú vtáčatá, 
tam je už zem blízko. Boh posla svojho malého posla. Všetci si kľakli 
a ďakovali dobrému Bohu, že ich zachránil. 

Na druhý deň na susednej lodi Pinta už delom dali znak, že vidia pev-
ninu. V rannom slnečnom svetle Kolumbus ako prvý vystúpil na pevninu, 
pobozkal zem, vztýčil svätý kríž a pomenoval zem: San Salvador (Zem 
Spasiteľa). Lode zakotvili v polkruhu a všetci spievali: teba Boha chváli-
me... V dôsledku trvalej viery, kresťanskej ľudskosti a vyspelej vedy sa 
začínala nová éra pre celé ľudstvo: Novovek, rok 1492. 

KN 1987, 29 

16. Dôverujme Bohu 

Keď židia boli hromadne vraždení nacistami, deportovaní, mučení, je-
den z nich sa pýtal rabína v jednom vyhladzovacom tábore: „Ako ešte mô-
žeš veriť v Boha, keď vidíš, čo všetko sa s nami robí?“ Odpoveď zbožného 
rabína znela: „Ako môžeš neveriť v Boha po tom, čo všetko sa s nami sta-
lo!“ 

Boh dopúšťa, ale neopúšťa! 
Krátke příběhy, 10 

                                                        
1 Leviatan – morská obluda, ktorá sa viackrát spomína v Starom zákone (Jób 3, 
8; 40, 25). Podľa niektorých vykladačov Svätého písma ide pravdepodobne 
o krokodíla. V prenesenom zmysle sa týmto názvom označuje diabol alebo 
bezohľadný svetský tyran. 
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17. K Božiemu milosrdenstvu 

Jednou z mnohých apoštoliek dôvery v Božie milosrdenstvo je Božia 
služobnica Faustína Kowalská († 1938 v Krakove), ktorej sa zjavil Ježiš 
a povedal: „Ľudstvo nenájde pokoja, pokiaľ sa s dôverou neobráti k môjmu 
milosrdenstvu.“ 

Hom. směr. 1988, dodatok 

18. Zachráni nás len Božie milosrdenstvo 

Známy evanjelický spisovateľ Wilhelm Busch (1897-1966) hovorí 
o svojom poklesku v mladosti. Bol v štvrtom ročníku gymnázia a nechcelo 
sa mu učiť. Keď dostal zlú známku, falšoval, písal si lepšie známky, napo-
dobňoval podpis učiteľa, len aby otec pri kontrole nič nezistil. Tak sa za-
plietol do klbka podvodov. Prišli Vianoce a poštár doniesol otcovi list zo 
školy. O niekoľko minút si otec zavolal syna. Podal mu list zo školy, kde 
boli len dva riadky, prosba, aby otec navštívil triedneho učiteľa. „Čo to 
znamená?“ Vilhelm musel povedať pravdu. Otec len počúval a potom po-
vedal: „To je klinec do mojej rakvy. Teraz choď!“ Vilhelm odišiel do svojej 
izby. K večeri ho nikto nevolal. Cítil sa ako vyhnanec. Pochopil, že hriech 
ho vylučuje zo spoločenstva a činí človeka samotného. Ľahol si, ale nespal. 
Neskoro v noci počul, ako otec ide okolo jeho izby, zastal, otvoril dvere 
a povedal: „Už spíš?“ Syn zaplakal. Otec k nemu pristúpil, chytil mu ruku 
a povedal: „Si rád, že to všetko vyšlo najavo, však?“ Sklonil sa nad syna 
a pobozkal ho. Vilhelm ostal ako ohromený. Namiesto výčitiek – odpuste-
nie! Teraz bude všetko iné! Začne nový život! 

Otec na druhý deň išiel do školy. Čo tam hovoril s učiteľom, nikto ne-
vie. Nikdy mu tiež nepripomenul jeho podvody. Hriech zmizol, bol odpus-
tený. Lenivý syn sa stal „milovaným synom“ odpúšťajúceho otca. 

Hom. směr. 1984, 2 

19. Veľkosť Božej lásky 

Ruský spisovateľ a mysliteľ F. M. Dostojevskij (1821-1881) vo svo-
jom románe Zločin a trest opisuje osud mladého muža, ktorý sa stal vra-
hom. Najprv ho prenasleduje svedomie. Potom ale láska k dievčaťu mu dá 
silu a odvahu, aby svoj zločin prekonal, podrobil sa trestu a v kajúcej láske 
našiel svoj pokoj. 

Ak má ľudská láska takú moc, o čo väčšia je moc Božej lásky! V nej 
nájde naše vnútro pokoj, svoje odpočinutie. 

Hom. směr. 1985, 4 
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20. Vďaka patrí Bohu 

Český hudobný skladateľ Antonín Dvořák (1841-1904) po návrate 
z Ameriky, keď ho Praha s nadšením vítala, nechcel po jednom z takýchto 
prejavov uznania povedať viac slov, než to, že všetka sláva patrí Bohu. 
A keď sa ho pýtali, či naozaj verí v Boha, vtipne odpovedal: „Iste, veď ako 
by sa inak v mäsiarskom učňovi, ako som ja, vzalo toľko hudby.“ 

Hom. směr. 1984, 2 

21. Bohu vždy vďační 

Sv. Katarína Sienska (1347-1380), panna a učiteľka Cirkvi, 
v posledných chvíľach života nevýslovne trpela. V najväčších bolestiach 
pozdvihla oči k nebu a jej ústa šepkali: „Grazie, grazie!“ (Vďaka, vďaka!). 
Duša tejto svätice – učiteľky Cirkvi, poznala iba vďačnosť. 

DP 1984, 9 

22. Boh odpúšťa 

Alexander Serenelli, mladý vrah sv. Márii Gorettiovej (1890-1902), si 
skoro uvedomil svoj veľký hriech. Keď vyšiel z väzenia, nemohol byť do 
kláštora prijatý, pretože prelial krv, ale celý svoj život prežil v kláštore ako 
pomocník v kuchyni a záhrade. A keď r. 1950 pápež Pius XII. kanonizoval 
s. Máriu Gorettiovú, medzi tisíckami veriacimi bol i starý muž v rehoľnom 
rúchu, vrah-kajúcnik, ktorému iste bolo odpustené. 

Nič tak rád Boh nečiní, ako odpúšťa. Spomeňme si na Kristove podo-
benstvá o dobrom pastierovi, márnotratnom synovi... 

Hom. směr. 1985, 1 

23. Božia vôľa vo všetkom 

V jednej textilnej továrni v Elberfelde zaviedli cenný vynález. Nový 
tkáčsky stroj, ktorý vyrábal za kratší čas a s menšími nákladmi lepšiu látku. 
Cudzí návštevník si so záujmom pozeral prácu stroja, ale na vynález nepri-
šiel. Konečne si všimol, že všetky nite vedú do jednej skrine a obídu ho. 
Prosil, aby mu skriňu otvorili. Od skrine však bol iba jeden kľúč, ktorý mal 
majiteľ továrne. On nechcel skriňu otvoriť, aby cudzinec nespoznal výrob-
né tajomstvo. 

Koľkokrát nite ľudského života prebiehajú ako neusporiadane a neisto, 
ale v rokoch zrelosti badáme, že smerujú k jednej skrinke a tou je Božia 
vôľa. Kľúč od tejto skrinky má Pán Boh, a kým sme tu na zemi, sme ešte 
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len cudzincami a nepoznáme v plnej miere Boha a jeho plány. Raz vo več-
nosti dokonalejšie pochopíme, že Boh, jeho vôľa a jeho plány mali vždy na 
zreteli dobro sveta, ľudstva i naše osobné dobro. Preto čím skôr sa snažme 
dôslednejšie vyhľadávať a plniť Božiu vôľu, aby sme žili múdro. 

DP 1988, 6 

24. Nestarajte sa... 

Hodiny sa začali zaujímať o svoju budúcnosť. Každú sekundu musia 
tiknúť jedenkrát, za minútu 60-krát, za hodinu..., za jeden deň..., za jeden 
rok..., že z toho ochoreli. Zaniesli ich k hodinárovi. A opravár zistil, že 
hodiny sú choré, pretože sa starajú o svoju budúcnosť. A tak povedal, že 
budú zdravé, ak sa budú starať iba o jedno tiknutie, o to, ktoré práve teraz 
príde. A tak hodiny išli sto rokov. 

Naučme sa odovzdávať do Božej vôle. Nestarajme sa, čo a ako bude... 
Boh sa o vás postará... (porov. Mt 6, 25). 

Hlas Ameriky, 1987 

25. Nepochopiteľnosť Najsvätejšej Trojice 

Kardinál Jozef Ratzinger, prefekt Kongregácie pre náuku viery 
a známy teológ, má vo svojom biskupskom znaku mušľu. Je to mušľa 
z onej legendy, keď sv. Augustín na morskom brehu počul slová: „Skôr ja 
touto mušľou prelejem veľké more do jamky v piesku, než ty svojím rozu-
mom pochopíš tajomstvo trojjediného Boha.“ 

Mušľa v znaku má pripomínať nemožnosť, slabosť, obmedzenosť  
nášho poznania v oblasti Božieho tajomstva. I teológ si musí stále pripomí-
nať, že Boha sa nemožno zmocniť ako nejakého objektu. 

Hom. směr. 1988, 4 

BOHATSTVO – pominuteľnosť, lakomstvo 

26. Márna sláva 

V románe Faraón čítame, že egyptským panovníkom – faraónom – 
dávali po smrti na tvár masky zo zlata, aby ich tváre ostali zachovalé, hoci 
ostatné telo spráchnivelo. 
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To bola márnivosť a márna sláva. Pyramídy, v ktorých boli uložené ich 
ostatky, stáli nesmierne mnoho obetí, životov zotročených Izraelitov, takže 
tie masky zo zlata boli výsmechom zneuctenej slobody. 

KN 1988, 3 

27. Bohatstvo robí priateľov? 

Isteže, život toto neraz potvrdzuje. Aj podobenstvo o márnotratnom 
synovi... Ľudová múdrosť o tom hovorí: 

Kedz máš mišek jako cele, 
ta máš i veľo prjacele, 
kedz máš mišek jako lata, 
nemáš šestry ani brata (Šarišské príslovie). 

Domová pokladnica 1971 

28. Nemať peniaze – neznamená byť chudobným 

Svoju dôveru v Božiu pomoc pekne vyjadrila spisovateľka Mária 
Trappová v knihe S piesňou okolo sveta. Keď sa dozvedela, že ich banka, 
v ktorej mali uložené všetky peniaze, skrachovala, jej manžel bol blízko 
zúfalstva. Zatiaľ mal všetkého dosť, teraz je na mizine. S vierou v srdci mu 
povedala: „My predsa nie sme chudobní, my len nemáme peniaze.“ Jej 
rodina bola veriaca a tak verila, že sa všetci s touto novou realitou zmieri 
a nebudú podliehať zúfalstvu preto, že prišli o majetok. 

Hom. směr. 1984, 2 

29. Lakomstvo 

Jozef Flavius, židovský historik (37-100 r. po Kr.) vo svojej knihe 
o židovskej vojne píše, že za čias zničenia Jeruzalema, Marta, dcéra boha-
tého Nikodema ben Huriona, ktorá mala jeden milión zlatých denárov vena, 
v smetiach na ulici hľadala niečo k jedlu... 

Hľa, obraz tvrdošijného človeka! 
Hom. príloha obežníka III. Prešov 1984 
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30. Lakomec nemá srdce 

V paduánskej Scuola del Santo je freska, ktorá predstavuje pitvajúceho 
lakomca a hľadajúceho jeho srdce. Niet však srdca v hrudi nešťastníka! 
Komusi zíde na um otvoriť lakomcov kufrík s peniazmi. Hrozné! Srdce je 
tam! (porov. Mt 6, 21). 

KN 1985, 39 

BOLESŤ – choroba, utrpenie 

31. Vedieť prija ť utrpenie 

Grácia Gengová, talianske dievča z Turína, zomrela na rakovinu vo 
svojich 16-tých rokoch. Pred operáciou si do denníka napísala: „Pane, rada 
by som sa modlila za seba. Idem dnes k lekárovi, a tam sa rozhodne 
o mojom osude. Bude to začiatok konca, alebo začiatok počiatku? Netúžim 
to vedieť. Túžim iba po tom, aby si mi pomohol prijať tieto utrpenia.“ 

Zomrela 17. marca 1975. 
Objavitelia prameňov, 132 

32. Byť vždy namieste 

Veľkému dirigentovi oznámili cez predstavenie, že mu umrela man-
želka. Vyhŕkli mu slzy, ale rýchlo si ich osušil a dokončil svoju prácu tak, 
že nikto z divákov netušil o rane, ktorá zasiahla jeho srdce. 

KN 1985, 36 

33. Človeku nie je vždy do smiechu 

Český básnik Jaroslav Seifert (1901-1986) napísal aj báseň pre mračia-
cu sa slečnu. V jednom verši sa pýta: „Slečno, proč se mračíte, že celý deň 
prší?... Víte, ono to tak občas musí být...“ 

Iste! Človeku nie je vždy do úsmevu a do smiechu. A nie každý sa už 
naučil nedávať najavo to, čo sa odohráva v jeho vnútri. 

KN 1985, 36 
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34. Kresťan ochotne trpí 

Francúzsky mysliteľ Blaise Pascal (1623-1662) použil výrok, ktorý na 
prvý pohľad zaráža, ale potom pozná, že obsahuje pravdu: „Pravý stav 
kresťana je choroba.“  

Toto tvrdenie by naháňalo strach, keby znamenalo, že kresťan má 
s vášňou a so záľubou vyhľadávať utrpenie. Tak to nemyslel onen mysliteľ. 
Chcel povedať, že duševná sila, ktorá nabáda kresťanské zmýšľanie, sa 
nikdy neprejaví krajšie, ako v čase utrpenia a rán osudu. 

Hom. směr. 1987, 3 

35. Kresťan neuteká pred bolesťou 

Americký lekár dr. Carle H. Mays hovorí: „V USA v nemocniciach je 
každé druhé lôžko obsadené duševne chorými, choromyseľnými, idiotmi 
a slabomyseľnými. Príčina: náš nepokojný život. Ten nám ničí rozum 
a silu.“ 

Áno, čím viac sa odvraciame od neba, tým viac sa blížime k peklu. 
Hom. směr. 1985, 4 

36. Každý má problémy 

Keď sa novinári kedysi pýtali prvého indického premiéra Nehruá, či 
má jeho krajina mnoho problémov, tento prezieravý politik odpovedal: 
„Áno má – 460 miliónov“ (Toľko mala jeho krajina vtedy obyvateľov). 

Časopis Televízia 1987, 5 

37. Vedieť poznať svoje miesto aj v utrpení 

V júni 1968 prišla do Lurd ochrnutá matka, Talianka, so svojou dcé-
rou, ktorá mala v Lurdách pristúpiť k prvému sv. prijímaniu. Kňaz, ktorý jej 
po prvýkrát podal Telo a Krv Pána, povedal jej: „Choď a pobozkaj svoju 
mamičku.“ Dievčatko pobozkalo nielen svoju matku, ale i všetkých ostat-
ných chorých ležiacich na jednej strane. Po tomto bozku jedna z nevylie-
čiteľne chorých povedala: „Už nechcem byť zdravá; pre tento bozk dievča-
ťa stojí za to byť chorou a dokonca prísť do Lurd. Keď ma to dievča 
pobozkalo, zdalo sa mi, že ma pobozkal sám Kristus.“  

Vedieť naučiť sa správne vidieť svoje postavenie v živote, naučiť sa 
rozumieť utrpeniu i chorobe... (porov. Jn 9, 1-41). 

Hom. směr. 1987, 2 
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38. Obetovať sa v chorobe 

Otec jedného z amerických misionárov veľmi ťažko ochorel. Rozhodol 
sa, že svoje utrpenie bude obetovať na úmysel misionárskej práce svojho 
syna, ktorý vtedy pôsobil v Korei. Po nejakom čase jeho syn napísal: „Za 
posledné mesiace bolo v Korei pokrstených niekoľko sto dospelých. Je to tu 
neobyčajná vec. Som presvedčený, že otcove modlitby a jeho utrpenie pri-
speli k týmto skvelým výsledkom mojej práce.“ 

Keď bol list prečítaný otcovi, bol veľmi dojatý. Poznal zmysel svojej 
choroby: môžem pomáhať synovi, i keď som pripútaný k lôžku. 

Jeho podielom na synovej práci bolo uvedomele trpieť a modliť sa. Je-
den pracoval na Východe, druhý mu pomáhal utrpením znášaným v tichos-
ti. Takéto utrpenie nie je príťažou života, ale prináša i opravdivú útechu. 

Hom. směr. 1988, 2 

39. Bez kríža nemožno do neba 

Na adresu kríža povedal svoje slovo i Martin Luther: „Rozhodne sa va-
ruj túžby vyliezť do neba tohto rebríku“ (porov. Gal 6, 14). 

Hom. směr. 1983, 5 

40. Vziať svoj kríž 

Slávny virtuóz a skladateľ Franz Liszt (1811-1886) vo svojom testa-
mente napísal: „Áno, Ježišu Ukrižovaný, vziať svoj kríž a nasledovať ťa, to 
malo byť pravým povolaním na tomto svete...“ 

KNč 1986, 39 

41. Učme sa niesť svoje jarmo 

Stará legenda hovorí, že Ježiš Kristus, keď sa naučil od svojho Pestú-
na, sv. Jozefa, tesárčiť, vyrábal jarmá. A tie jarmá, ktoré vyrábal Ježiš, boli 
také dobré, tak priliehali na zvieratá, že tie nebolo treba ani poháňať. Diel-
ňa, v ktorej pracoval Pán Ježiš, údajne mala nápis: „Moje jarmo je lahod-
né.“  

Keď Pán Ježiš slovo jarmo používa aj o svojej náuke, o svojom evanje-
liu, o svojich príkazoch, chce povedať, že zachovávať to všetko nie je ľah-
ké. Žiť podľa evanjelia, to vyžaduje isté sebazaprenie a obete a mnoho raz 
veľké sebazaprenie a veľké obete, ale nakoľko to evanjelium je dávané 
s láskou a s láskou je aj prijímané, toto jarmo nespôsobuje neznesiteľnú 
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bolesť. Veď aj Kristus ako človek ho niesol a preto mohol povedať: Učte sa 
odo mňa niesť toto jarmo... 

KN 1984, 27 

42. Jeden druhému bremená znášajme 

V televíznom seriáli M. Zinnerovej My všetci školopovinní (12. časť), 
doktor – psychológ hovorí učiteľke: „Ak sa okolo seba poriadne rozhliad-
neme, tak vidíme, že každý so sebou nesieme nejaký ten kameň a že my 
môžeme jeden druhému pomôcť, aby ten kameň bol ľahší.“ 

Čs. televízia 1984 

43. Utrpením svedčiť o Kristovi 

Joni Eareckson v knihe Joni opisuje svoj bolestný a ťažký život. Špor-
tovala, zabávala sa, mala priateľov. Život, plný radosti a optimizmu, sa 
zmenil v jednej chvíli. Pri kúpaní si zlomila chrbticu a navždy ochrnula. 
V nemocnici bola zúfalá, keď sa pozerala na nehybné telo. Nechcelo sa jej 
žiť. Najbližší ju povzbudzovali, čítali jej zo Svätého písma o nádeji 
a dôvere v Boha. Skoro si zúfa: „Čo môže Pán Boh povedať mne, ktorá leží 
bezmocne, pripútaná na lôžku a odkázaná na pomoc iných?“ V utrpení však 
spoznávala, že život, ktorý nie je zameraný na Boha, na večnosť, vedie do 
zúfalstva. 

„Čo mám robiť?“ – pýta sa seba. „Budem oslavovať Boha i v bolesti, 
dám zmysel životu i s ochrnutým telom. I Kristus bol na kríži bezmocný 
ako ja.“ 

Nezmierila sa s utrpením, ale ho naplnila láskou k Bohu a k blížnym. 
Modlila sa. Zobrala ceruzku a štetec do zubov a učila sa písať a kresliť. 
Kreslila obrazy plné radosti a nádeje. Naučila sa sama jesť. Vystúpila 
v televízii a vydala svedectvo o viere v Ježiša Krista. Hovorila: „Utrpením 
chcem svedčiť o Kristovi a potešovať iných. V Bolesti som spoznala, ako 
ma Boh miluje.“ 

I my každodenne máme dobrovoľne, s láskou a trpezlivo niesť svoj 
kríž. Kríž, ktorý prechádza cez naše rodiny, pracoviská, kríž, ktorý si pri-
pravíme samí, alebo nám ho spôsobia iní. 

KN 1984, 33 

44. Ochotne vzala svoj kríž 

V roku 1987 som do redakcie SLOVO dostal list od čitateľky Marty 
Hudákovej z Novej Polhory (okr. Košice), v ktorom napísala: 
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„Mám 26 rokov a už od svojej rannej mladosti som pripútaná na lôžko 
(po úraze chrbtice) a neschopná pohybu, ba ani písania. Ešte šťastie, že 
môžem čítať. Odoberám časopis Slovo a pravidelne ho čítam. Dlho som 
nemala odvahu Vás obťažovať, až napokon teraz som sa rozhodla vám 
poslať zo svojich básní, ktorí ma obklopujú. Som bezvládna, trpím cukrov-
kou, ale nevzdychám, nezúfam a som šťastná, že môžem trpieť, lebo mám 
Pána Boha. Chcela by som týmito svojimi básňami povzbudiť k láske 
k Bohu tak zdravých ako aj podobne chorých ako som ja.“ 

V jednej svojej básni (Drahí chorí, počúvajte) napísala: 
Drahí chorí, počúvajte, 
V chorobe si nezúfajte. 
Veď Ježiš vie, že trpíte, 
Raz k vám príde – určite. 
Neplačte už, neplačte, 
Slzy svoje potlačte. 
Ježiš vám odkazuje, 
Že vás veľmi miluje.2 

45. Veľké veci sa rodia v bolesti 

Mnohé vrcholné svetové diela vznikli za veľmi ťažkých podmienok. 
Axel Munthe, keď začal strácať zrak a predvídal svoj osud, začal sa učiť 
písať na stroji a už ako slepý starec napísal svoje krásne dielo San Michel 
(Kniha o živote a smrti). 

Žiadna obeta neostane bez odmeny... 
KN 1988, 8 

CIRKEV – Kristom založená, jednota 

46. Cirkev žije! 

Cisár Dioklecián bol presvedčený, že kresťanstvo zničil, a dal raziť 
medailu s nápisom: Christiano nomine deleto (Na pamiatku vyhladenia 
kresťanského mena). O niekoľko rokov vyšla cirkev z katakomb ako víťaz-
ná sila.  

                                                        
2 List bol uverejnený v časopise Slovo (1987, č. 10, s. 16). Báseň Daj mi silu 
(1987, č. 9, s. 10); Všetko bez slova (1987, č.10, s. 16); Výzva ku kajúcnosti 
(1988, 8, s. 14). Básne pre tlač upravil ThDr. Ivan Mastiliak. 
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Aj za čias sv. Augustína sa hlásala téza: „Cirkev umiera. Jej doba už 
pominula.“ Augustín odpovedá: „To vy denne zomierate, ale Cirkev žije!“ 

Žije i napriek nepriazni sveta. Žije v srdciach tých, ktorí ju milujú... Ži-
je v nás... 

DP 1988, 3 

47. Aby sme boli jednotní 

Známy francúzsky ateistický filozof, spisovateľ a dramatik Jean Paul 
Sartre (1905-1980) zažil ako dieťa stiesnenosť nábožensky miešaného 
manželstva a cítil to ako veľké pohoršenie. Povedal: „Ako sedemročný žil 
som s ovdovenou matkou u katolíckej a protestantského dedka. Pri stole sa 
jeden vysmieval viere druhého. Nie zo zlomyseľnosti, ale bol to zlozvyk už 
po predkoch. Vyvodil som z toho, že obe vyznania nestoja za nič.“ 

Hom. směr. – máj. čtení, 1984 

48. Za jednotu a vernosť 

Gertrude von Le Fort vo svojej knihe Posledná na popravisku, ktorej dej 
sa odohráva počas Francúzskej revolúcie, píše o rehoľných sestrách, ktoré na 
výzvu predstavenej obetujú svoje životy ako obety zmierenia za pokoj 
a jednotu Francúzska. Boh prijíma ich obetu. Ale jedna z nich sa ľaká tejto 
skutočnosti a utečie z kláštora. Medzitým, čo blúdi v rozbúrenom dave po 
uliciach, vezú jej spolusestry na popravu. Spievajú hymnus Veni, Creator 
Spiritus (Príď, Duchu Stvoriteľu). Sestry popravujú jednu po druhej a stále 
spievajú tento hymnus. Len poslednú slohu nemá kto dospievať, lebo všetky 
sú už popravené. Tu sa poblúdenej sestry dotkne milosť, milosť jednoty spo-
ločenstva. Vyskočí na popravisko, dospieva ostatnú slohu a popravia aj ju. 

Aj nás Kristus pozýva, aby sme sa modlili a obetovali za jednotu 
a pokoj... Za bratskú lásku, jednotu, vernosť a pokoj medzi národmi celého 
sveta...  

KN 1988, 3 

49. Úprimný dar 

Pápež Ján Pavol II. počas svojej návštevy v Poľsku v júni 1987 dostá-
val v obetných sprievodoch rôzne dary, napr. živý dar 200 kňazov 
a rehoľných sestier pre misie, sto ornátov pre misie rehoľných kongregácií, 
plody zeme, výrobky umelcov a remeselníkov. Vo svojej reči v Gdansku 
povedal: Zo svojich ciest po celom svete som dostal už mnoho symbolic-
kých a skutočných darov, ale ešte sa mi nestalo, aby som dostal – ako tu – 
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monštranciu za cukríky. Deti z Gdanska si odriekali sladkosti a ušetrené 
peniaze odovzdávali na dar Svätému Otcovi na misie: krásnu monštranciu. 
A tak bola zakúpená „monštrancia za cukríky“. A čo vy, dospelí – fajčiari, 
milovníci piva – nebol by nejaký dar – balíček pre misie? Pre deti 
v misijných krajinách? 

Hom. směr. 1988, 1 

DUCH SVÄTÝ 

50. Osvietenie Svätým Duchom 

Svätý Duch pobáda k modlitbe, k zbožnosti, k obráteniu, k dobrým 
a nezištným skutkom. Ba prejavujú sa aj mimoriadne osvietenia. 

Sv. František Hieronym († 1716), apoštolský kňaz v Neapole, raz pocí-
til v sebe neprekonateľné nutkanie vybehnúť na ulicu. Zastavil práve tam 
idúceho muža. Poznaním osvietenia zhora mu povie: „Nešťastník! Ideš 
kohosi zabiť. Pod šatami máš vražednú zbraň!“ Bolo tak. A toto stretnutie 
sa skončilo spoveďou a obrátením. 

KN 1985, 21 

DUŠA – jej cena, nesmrteľnosť, starosť o ňu 

51. Čistá duša 

Sv. Terézia z Lisieux (1873-1897), patrónka misií, vyznáva: „Keby 
človek videl za živa svoju dušu, ako vyzerá pred Bohom, dokiaľ je úplne 
svätá, a čo je pre ňu pripravené v nebi, pocítil by takú radosť, že by ju ne-
zniesol, že by od samej radosti zomrel.“ 

DP 1988, 4 

52. Čo osoží človekovi... 

Svojho času sa robila zbytočná reklama vdove po zavraždenom prezi-
dentovi USA Johnovi Kennedym, Jacqueline. Sklamala. Nechcela žiť ako 
vdova po človekovi, ktorý bol zavraždený pre svoje ideály. Vydala sa za 
starého, ale veľmi bohatého Gréka, Onassisa. Opustila vieru, len aby mohla 
žiť v prepychu. Netrvalo to dlho. Starec zomrel a nastali nechutné spory 
o majetok. 

Čo osoží človekovi... (porov. Mt 16, 26). 
Hom. směr. 1987, 4 
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53. Duša je silná len s Bohom 

Dva týždne po Vianociach hovorí otec synovi: „Synu, zajtra oberieme 
stromček.“ „Škoda, - hovorí syn, - nedbal by som, keby zostal v izbe celý 
rok.“ – „To je nemožné, ihličie opadáva, stromček musí ísť von!“ – „A prečo 
stromčeky v lese sa slnečným teplom ešte viac zelenajú a ihličie im neopa-
dáva?“ – „Lebo tie stromčeky majú korene v zemi, berú výživu z pôdy 
a tento náš bol odrezaný a začína pomaly schnúť. Bude už súci len na oheň.“ 

Aký poučný je ten rozhovor otca so synom! Pokiaľ duša človeka je 
spojená s Bohom, ktorý oživuje a udržuje dušu, neškodí mu ani slnko, ani 
víchrica. Ale len čo sa človek odtrhne od Boha, začína vysýchať a zahynie. 

Slovo 1984, 5 

54. Starosť o dušu – kým je čas 

Istý otec ležal na smrteľnej posteli. Keď cítil, že sa blíži jeho koniec, 
zavolal si svojho syna, aby mu dal ponaučenie do života. Hovorí takto: 
„Vieš, syn môj, keď som bol ešte mladý, moji rodičia trvali na tom, aby 
som sa modlil, aby som chodil do kostola, ale ja som všetky tieto rady bral 
ako hluchý. Keď som sa oženil, manželka ma nabádala na to, aby som sa 
staral o svoju dušu. No zlý duch ma presviedčal, že na také veci budem mať 
čas, keď zostarnem. A teraz, keď som už starý – priznáva otec – moje srdce 
je už tak zostarnuté, že už nemôžem milovať Pána Boha. Moje oči sú už tak 
zaslepené, že nevidím ten večný význam. Moje uši sú už tak ohlušené tým-
to svetom, že nepočujem hlas večného Boha.“ 

Smutný je takýto koniec. Ako musí zúfať ten, komu na Pánu Bohu po-
čas celého života nezáležalo, keď Božie pravdy mu boli všednou, nezaují-
mavou záležitosťou. 

Hom. príloha obežníka, Prešov 1984, 72 

EUCHARISTIA – sväté prijímanie 

55. Nezabúdajme na Eucharistického Krista 

Páter Pio často hovorieval: „Často bozkávaj Ježiša, a to s láskou! Dáš 
mu tým náhradu za zradný Judášov bozk... Judášu dneška... za svoje zrady 
v minulosti.“ 

Nezabúdajme na Eucharistického Krista v svätostánku! Navštevujme 
ho v chráme, pozdravujme ho srdcom doma. 

Posolstvo nádeje 
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HRIECH – zlo, následky 

56. Hriech nás otupuje 

V Štajersku – oblasť Rakúska – pri nohách starého vrchu je kryštálovo 
čisté jazero plné pstruhov. Tieto pstruhy nasledujúc svoj inštinkt plávať 
proti prúdu, dostávajú sa do vnútra vrchu, kde je tma. Následkom tmy strá-
cajú zrak, lebo im dlho trvá preplávať popod vrch. Keď sa dostanú do jaze-
ra, určitý čas im nefunguje očný nerv, ale po čase znovu vidia. 

Hriech je pre nás tmavou komorou, kde ochrnie naša duševná schop-
nosť vidieť v svetle, lebo človek bez Boha a jeho zákonov blúdi v tmavom 
svete nenávisti a nevery. Stráca zmysel pre Božie pravdy. 

Hom. směr., príl, 1984 

57. Hriech prináša bolesť 

Spisovateľ v knihe Cez pralesy a moria opisuje otrasnú príhodu o boji 
tigra s jedovatým hadom. Tiger sebavedome sa snažil labou hada zneškod-
niť. Had sa zvíjal ako vedel a snažil sa ho uhryznúť. Výsledok bol ten, že 
tiger rozdriapal hada a nakoniec ho víťazoslávne zjedol. Spokojne si ľahol 
na výslnie. Čoskoro vstal. Začal skučať, krv sa mu valila z nosa, krútil hla-
vou, pobehával, kmásal pazúrmi seba samého až nakoniec v strašných bo-
lestiach zahynul. Stačila malá nepozornosť. Jedno jedovaté uštipnutie hada 
a kráľ pralesa biedne skončil. 

Toľko rozprávka. A o čom hovorí život? Nie jeden človek si namyslí, 
že je tigrom v ľudskej spoločnosti. Vo svojej pýche ignoruje zákony. Ťažké 
hriechy obťažujú svedomie. Tie mu otrávia život, spôsobia mnoho boles-
tných sĺz a utrpenia. 

KN 1987, 12 

58. Chrániť sa hriechu 

Sv. Izabela († 22.02.1271) svojmu synovi, Ľudovítovi, francúzskemu 
kráľovi, hovorievala: „Z lásky, akou len matka môže milovať svoje dieťa, ti 
hovorím, že radšej by som ťa videla hneď v tejto chvíli mŕtveho, ako by 
som sa mala raz dozvedieť, že si sa dopustil 5žakého hriechu.“ 

KN 1988, 8 
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59. Ovládajme svoje vášne 

Istý šľachtic sa prihováral u sv. Františka Salezského o miesto pre 
svojho priateľa kňaza. Svätý biskup odpovedal, že celú vec musí vyšetriť 
a podľa toho rozhodnúť. Interventovi sa táto odpoveď nepozdávala, veľmi 
sa rozzúril a biskupa urážal, nadával mu a vyhrážal sa mu. Sv. František 
pokojne počúval, a keď sa šľachtic vyzúril, odišiel. Jeden známy bol prí-
tomný pri tejto scéne. Keď šľachtic odišiel, pýtal sa biskupa, ako mohol byť 
pri takom drzom osočovaní pokojný. Sv. František odpovedal: „To nebol 
šľachtic, ktorého poznám, to rozprávala z neho vášeň, hnev. Uvidíte, že 
príde ku mne a práve preto, že som mlčal, budeme lepšími priateľmi ako 
predtým. Po čas jeho zúrivosti som myslel na jeho dobré vlastnosti, pre 
ktoré si ho vážim.“ 

Skutočne, šľachtic za krátky čas prišiel a ospravedlňoval sa za svoje 
správanie. 

Či aj my v každodennom živote nebývame svedkami podobných situá-
cií? 

DP 1988, 6 

60. Ale v mravnosti padáme 

Slávny predvojnový kazateľ Tihamer Tóth hovorí vo svojom úvodnom 
predslove na Desatoro príhodu, ktorú zažil ako vysokoškolák vo Viedni. Na 
ulici sa na neho obrátila žobráčka po francúzsky a pýtala almužnu. Udivený 
Tóth sa jej opýtal: „Vy hovoríte francúzsky?“ A ona odpovedala anglicky. 
Prečo skončila na ulici ako žobráčka, Kedysi bola mladá, pekná, vzdelaná, 
a to ju priviedlo na cestu hriechu a ku konečnému pádu. Zostala len žobro-
ta! 

Nie je to obraz súčasného sveta? – pýta sa kazateľ Tóth. Stále vyššie 
vzdelanie, dokonalejšia technika, blahobyt a súčasne stále nižšia mravná 
úroveň. 

Hom. směr. 1988, 3 

61. Hriech neprináša radosť 

Oslavovali sa narodeniny. Medzi prítomnými bol aj vodič auta. Pil 
s druhými. Som skúsený vodič; pôjdem bočnými ulicami, tam polícia ne-
hliadkuje, povedal si. V noci aj šiel. Na ceste polícia nebola, ale boli tam 
stromy. Do jedného narazil. Zabil dieťa, manželka ťažko ranená, on sám 
putoval do väzenia na niekoľko rokov. 
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Hriech neprináša radosť. O tom by nám mohli rozprávať padlí anjeli, 
prarodičia v raji a potom všetky ľudské pokolenia. 

Hom. směr. 1985, 1 

62. Z hriechu treba povstať 

Sv. Makar Egyptský († 390), pustovník, hovorí: „Beda duší, ktorá zo 
svojho ťažkého pádu nepovstáva.“ 

Slovo 1984, 5 

63. Ľudská chamtivosť 

O jednom dlhom rade pred drogériou sa hovorí vtip, že sa tam pristavil 
aj jedna kúpychtivá pani. Poctivo čakala, až na ňu príde rad, aby kúpila to, 
čo kupovali všetci. Vonku potom zvedavo rozbalila úhľadný balíček 
a vytiahla z neho taký divný lesklý dlhý pásik. S údivom sa išla spýtať 
predavača, k čomu slúži tá vec. Predavač jej mohol len povedať: teraz už 
k ničomu, ale bol to film. 

Ľudská chamtivosť je iste jedna z najhorších ľudských vlastností. Nie-
len preto, že plne odhaľuje sebectvo človeka, ale samotného chamtivca 
úplne ničí. 

Hom. směr. 1984, 2 

64. Zavrhujme hriech – nie hriešnika 

Herečka Jana Fondová prijala úlohu mladej rehoľnice vo filme Agnesa 
od Boha. Po premiére spomenutého filmu sa v talianskej tlači objavilo 
oznámenie, v ktorom sa hovorilo o príbehu ženy, ktorá zadlávila synčeka 
a potom ako bojovala medzi vierou a spravodlivosťou. „Pochopila som“, 
povedala herečka, „nakoľko vážna je prítomnosť Boha v živote človeka. Už 
dlhý čas som celkom zabudla na Boha. To je môj veľký hriech. Teraz sa 
chcem priblížiť k viere, vrátiť sa k Cirkvi a žiť v súlade so zásadami kres-
ťanskej viery. Omnoho viac ľutujem, že i svoju dcéru som tak neučila. To 
všetko sa pousilujem zmeniť v našom živote. 

Prosme o milosť, aby sme nepohrdli našimi blížnymi, i keď vidíme, že 
žijú hriešne. Ich hriech zavrhujme, ale nimi samými ako ľuďmi nepohŕdaj-
me. Snažme sa pomáhať im dostať sa z neho, oslobodiť sa z hriechu, očistiť 
sa a začať nový život. 

KN 1986, 11 
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65. Na zemi oplakávajme svoje hriechy 

Keď sv. Pimen Veľký († 440) počul, že pustovník Arzén zomiera, po-
náhľal sa ho navštíviť. Keď ho uvidel, povedal: „Šťastný Arzén, lebo mal 
dar sĺz v tomto živote! Lebo kto neoplakáva svoje hriechy na zemi, bude na 
ne nariekať vo večnosti! 

Slovo 1984, 6 

66. Duch zla pôsobí 

Nedávno autor jedného fejtónu v novinách opisoval túto príhodu: 
Vodič autobusu bol v protismere oslnený nezodpovedným vodičom 

protiidúceho auta. Svoju zlosť si odreaguje hrubými slovami voči staršej 
žene, ktorá na nasledujúcej zastávke príliš pomaly nastupuje. Teraz je zasa 
dotknutá ona, a pretože ide na návštevu k synovi, hneď po príchode mu 
nešetrne vytkne, že vlastne jeho manželka vôbec nevie variť. Nevesta stratí 
rozvahu a manžela zahrnie rozhorčenými výčitkami. Manžel to nevie 
zvládnuť a odíde za kamarátmi. V pití prekročí mieru, v noci robí výtržnos-
tí. Deti nemôžu spať, v nasledujúci deň prinesú horšie známky... atď. 

Autor sa snažil vystihnúť jeden takýto reťaz zla, ktorý ide od človeka 
k človeku, vteľuje sa stále do nových osôb, rozkladá a znehodnocuje ľudské 
vzťahy a snaží sa narušiť Boží pokoj a poriadok v človekovi a vo svete. 

Hom. směr. 1986, 5 

67. Zlyhanie vedomia viny 

Mníchovský psychológ Alfréd Görres uviedol ako jeden 
z charakteristických znakov psychickej a spirituálnej situácie , v akej sa 
ocitnú niektorí ľudia v druhej polovici 19. storočia, zlyhávanie vedomia 
viny. Podľa neho je príznačným javom, že na klinikách pre nervovo cho-
rých skoro ani nie je taký pacient, ktorý by mal vtieravú predstavu, že „vy-
padol z Božej milosti“ svojím hriechom. Skôr napĺňajú kliniky takí chorí, 
ktorí majú vtieravú predstavu, že zlyhali v oblasti vlastnej sebarealizácie. 
Görres sa potom pýta, či v hĺbke mnohých neuróz sa neskrývajú príčiny, 
ktoré vyvierajú z potlačovanie vedomia o vlastnej vine. 

Isteže veľmi často nejeden previnilec skoro až s neprekonateľnou vy-
naliezavosťou hľadá únikové cesty, ako by sa mohol vyhnúť pocitu viny, 
alebo ako by v sebe utlmil cit pre zodpovednosť. 

DP 1984, 3 – podľa Új Ember 1981, 44 



30 

68. Svet radšej prijíma lož 

Jana z Arku, inak Panna Orleánska, je významná osoba francúzskych 
dejín. Jej príbeh sa odohral v dobe, keď Francúzsko viedlo s Anglickom 
nekonečnú, dlhú, tzv. storočnú vojnu, ktorá sa zvrhla v nekonečné dranco-
vanie. A vtedy sa na dvore francúzskeho kráľa zjavuje devätnásťročná Jana. 
Kráľ zveril tejto mladej dievčine vojsko, ktoré potom šlo od víťazstva 
k víťazstvu za podpory ľudu. Dobyla mnoho miest a nakoniec Remeš, kde 
bol kráľ korunovaný. 

Toto mladé lotrinské dievča sa stalo symbolom mravnej čistoty 
a veľkosti. Je neuveriteľné, ako hrubí vojaci, násilníci, vrahovia, boli fasci-
novaní jej zjavom. A ako skončila? Na hranici. Keď bola zajatá Burgun-
ďanmi, jej strana stratila o ňu záujem. Bola vydaná Angličanom a v procese 
falošne odsúdená ako kacírka a čarodejnica. Svoj mladučký život skončila 
na popravisku (Rouen 1431). A dlho trvalo, než bola rehabilitovaná 
a vyhlásená za svätú (9. mája 1920). 

Svet radšej vidí milosrdnú než krutú pravdu. Ľudia radšej uverili, že ju 
viedol diabol, než Božia sila a láska. Svet sa nezmenil. Dopúšťa sa rovna-
kých chýb aj dnes. Umelci Claudel a Honeger vložili do úst umierajúcej 
Jany slová ľudovej piesne. Základnou myšlienkou je vedomie, že Boh je 
s nami. 

Hom. směr. 1984, 3 

CHLIEB – jeho cena 

69. Cena chleba 

Známy ruský prírodovedec Timirjajev povedal: „Kus dobre upečeného 
chleba je jedným z najväčších objavov ľudského umu!“ 

Má pravdu! Dejiny dosvedčujú, že vďaka každodennému chlebu člo-
vek vedel zdolať mnohé prekážky, vedel prežiť kataklizmy a vytvoriť obdi-
vuhodné diela. 

KN 1987, 28 

CHRÁM – Boží dom, návšteva 

70. Chrám – miesto pokoja 

Biskup Hugo Aufderbech (Erfurt - † 17.01.1981) vo svojom testamen-
te napísal želanie, aby jeho katedrála, mariánsky dóm v Erfurte, bol pre 
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neho i pre všetkých „Beata pacis visio“, - miestom blaženého pokoja, oného 
pokoja, ktorý jemu a všetkým nech pán dopraje. 

Hom. směr, 1982, Ex 80 

71. jednoduchý chrám – ale plný 

Kedysi veľké dámy ľutovali misionára, keď ho počúvali, v akej malič-
kej, chudobnej, prostej kaplnke koná bohoslužby pre katolíckych černo-
chov. Upracovaný, unavený staručký misionár povedal: „Iste, je to škoda, 
že kaplnka je malá, bez zvláštnej výzdoby. Ale mali by ste ju vidieť 
v nedeľu. Presvedčili by ste sa, o koľko krajšia a úhľadnejšia vyzerá, keď sa 
naplní mojimi čiernymi, zbožnými veriacimi...“ 

Z kázne J. Červeného 

72. Chrám – duševná rekreácia 

Keď bol Baťa v Zlíne za prvej republiky v najväčšom rozmachu budo-
vania svojich tovární, prišli za ním veriaci zamestnanci, aby pre nich 
v Zlíne postavil kostol. Buduje pre nich byty, kina, reštaurácie, prečo by nie 
aj kostol. Ale Baťa vraj povedal: „Škoda tej hodiny na sv. omši. Je to strata 
času.“ Kostol nepostavil. Dodnes je vo veľkom Gottwaldove (Zlíne) len 
malý kostolík (r. 1988). 

Dnes je už na Božej pravde, - a aj Baťa vie, že sú aj iné spôsoby du-
ševnej rekreácie a obnovy síl, než v kine a pri pive. 

(Aplikácia: My to tiež vieme, a preto sa schádzame do chrámu 
v nedeľu a sviatok. Poďakujme Pánu Bohu za našich predkov, ktorí nám 
postavili chrámy. Poďakujme sa, že sa máme kde schádzať, aby...). 

Hom. směr, 1988, príl. 16 

73. Chodiť do chrámu – nenormálna vec? 

Na hodine spoločenskej výchovy pýta sa učiteľka žiakov, ako strávia 
nasledujúcu nedeľu. Jedna žiačka hovorí, že bude sledovať program 
v televízii; druhá, že pôjde k babičke, atď. A učiteľka sa pekne usmieva na 
každé dieťa. Tu jedno povie, že ono pôjde v nedeľu do kostola. A učiteľka 
sa už neusmieva, tak ako na ostatné... Či to dieťa je menejcenné? Či tí, čo 
chodia do chrámu, sú neľudia? 

Vat. rozhlas 19.01.1988 
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74. Buďme prirodzení i v chráme 

Významný teológ Louis Evelly vidí medzi príčinami, prečo mladí ľu-
dia strácajú vieru, i to, že sa nestretli s opravdivou cirkvou, takto: „Priro-
dzene boli v chráme. Lež práve tam sa nestretli s opravdivou cirkvou. Práve 
tam nikdy nevideli zázrak spoločenstva dospelých, ktorí sa dokázali navzá-
jom, milovať. Nikdy nezažili v zhromaždení jej údov živého Krista.“ 

Hom. směr, 1983, 8  

JEŽIŠ KRISTUS – Boží Syn, Spasiteľ, jeho učenie 

75. Boh sa stal človekom 

Matka ukladá dieťa spať, pobozká ho a zhasne svetlo. Dieťa plače, ne-
znáša tmu, bojí sa. Matka ho potešuje: „Neboj sa, vieš predsa, že Boh je 
s tebou!“ „Viem, že je tu“, hovorí dieťa, „ale ja ho nevidím, chcem mať pri 
sebe niekoho, kto má tvár!“ 

Boh sa preto stal človekom, aby mal ľudskú tvár, ktorá by nás zbavo-
vala strachu a neistoty. 

Krátke příběhy, 45 

76. Stal sa jedným z nás 

Mladý Vincent van Gogh (1853-1890) pracoval v chudobnej baníckej 
oblasti Belgicka. Videl, že ľudia okolo neho sú nevzdelaní, ale úprimného 
srdca. Učil ich a pomáhal im. V miestnosti, kde sa konali bohoslužby, sa 
rozhodol týchto ľudí tiež vyučovať. Ale aby nemrzli, potreboval aspoň 
trochu uhlia na kúrenie. Celá dedina mu prišla na pomoc zbierať uhlie 
z haldy a on tiež pracoval celý deň. Večer sa skoro zabudol umyť od uhoľ-
ného prachu a tak odišiel na zvolané zhromaždenie. Hovoril o našom spo-
ločnom Otcovi a o nasledovaní Krista. Na tejto bohoslužbe prvýkrát pocítil, 
že mu ľudia začínajú dôverovať. Výsledok sa ukázal hneď po bohoslužbe. 
Prišla k nemu jedna farníčka a povedala: „Ďakujem vám. Mala som ťažký 
život a stratila som Boha. Ale vy ste mi ho pomohli vrátiť.“ Vincent odchá-
dzal domov zamyslený, lebo nevedel pochopiť túto zmenu. Večer, keď sa 
oprel o umývadlo a pozrel sa do zrkadla, pochopil. Viečka a sánky mal 
čierne od sadzí. Ponoril ruky do vody, aby sa dobre umyl mydlom, ale ruky 
mu zostali na polceste. Áno, povedal nahlas, preto ma prijali, lebo som sa 
im stal podobným. 

Hom. príl. obež. Prešov 1984, 55 
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77. Vzal na seba podobu človeka 

V gréckych dejinách čítame zaujímavú povesť, ako kmeň Dórov na-
padol Aténčanov, porazil ich a spustošil celé okolie ich mesta. Keď sa to 
dozvedel kráľ Kodros – bol práve na cestách – prosil pohanské božstvo 
Apolóna, aby mu oznámil, ako by mohol vyslobodiť svoj ľud z otroctva. 
Pohanskí žreci mu oznámili, že Aténčania len tak premôžu dórskych utlá-
čateľov, keď začnú boj a v tomto boji musí padnúť sám kráľ. Keď sa to 
Dóri dozvedeli, vydali prísny rozkaz, aby sa nikto neopovážil zabiť kráľa 
Kodrosa, ale že ho treba zajať živého. Keď sa kráľ dozvedel, že nepriatelia 
už vedia o tomto tajomstve, z lásky k svojmu ľudu prezliekol sa za obyčaj-
ného vojaka a zaradil sa do boja, do prvej línie. Pri prvej tuhej zrážke 
s nepriateľským oddielom kráľ Kodros padol. Keď to Dóri videli, zľakli 
sa, rozutekali sa, lebo podľa predpovede vedeli, že boj je márny, že ho 
musia beztak prehrať. 

Tento príbeh – avšak v reálnej udalosti sa celkom zopakoval v dejinách 
spásy človeka. Ježiš Kristus, hlava veriaceho ľudstva, vzal na seba podobu 
obyčajného človeka a postavil sa do prvého radu, do boja proti Zlému... 

Flp 2, 6-8. 
DP 1983, 2 

78. Vzal na seba hriechy sveta 

Máhatmá Gandhí (1869-1948), Veľký duch, indický politik a národný 
vodca, vo svojej Autobiografii, píše: 

Ďalšiu svoju krádež som spáchal v 15 rokoch. Teraz to bol kúsok zlata 
z bratovho náramku. Ľutoval som to, ale už sa to stalo. Sľúbil som, že to už 
viac neurobím, ale zároveň som cítil, že so všetkým sa musím priznať 
svojmu otcovi. Nemal som ale odvahu, pretože som sa bál trestu. Povedal 
som si, že to všetko napíšem na papier, kde napíšem aj prosbu o primeraný 
trest. A prosil som otca, aby tento trest nebral na seba.  

So strachom som podával list otcovi. Ten ležal chorý na lôžku. Sedel 
som naproti. Otec čítal a po tvári mu stekali slzy, ktoré zmáčali papier. Otec 
zavrel oči, premýšľal a stískal v ruke papier. Rozplakal som sa aj ja. Videl 
som totiž, ako otec trpí. Tie jeho slzy očistili moje srdce a zmysly. Pochopí 
to len ten, kto sám na sebe zažil podobnú lásku. Čítal som niekde, že len 
ten, kto zažil podobnú lásku, je schopný poznať jej silu. 

Bola to pre mňa ukážková lekcia. Vtedy som pochopil, čo je to otcov-
ská láska. Pretože priznanie s opravdivým predsavzatím je najčistejšia for-
ma obrátenia, keď je vložená do rúk toho, ktorý má právo to prijať. 
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S tou najväčšou láskou sa môžeme stretnúť v Ježišovi Kristovi. On je 
láska, ktorá víťazí nad smrťou. 

Hom. směr. 1987, 2 

79. Poznať Ukrižovaného 

Keď sv. Ján Bosko prišiel raz k pápežovi Piovi IX., ten sa ho opýtal, 
ktorá veda sa mu najviac páči. Svätec odpovedal: „Poznať Ježiša Krista, 
toho Ukrižovaného.“ 

Hom. směr. 1985, 7 

80. Kristovo vzkriesenie – najväčšia udalosť 

Keď sa americkí kozmonauti vrátili z letu na Mesiac, boli privítaní tou-
to vetou: „To je najväčšia udalosť od stvorenia sveta“ (prezident Nixon). 
Na to vyhlásil známy ľudový misionár Billy Graham: „Najväčšia udalosť 
svetových dejín je narodenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista.“ 

Ten kazateľ mal pravdu. Ľudia budú lietať ešte aj na iné planéty, obja-
vovať ďalšie svety, ale nikde nenarazia na skutočnosť, že mŕtvy svojou 
vlastnou mocou vstal z hrobu. Vtom je vzkriesenie Kristovo jedinečné. 

Hom. směr. 1984, 3 

81. Poznali ho pri lámaní chleba 

Jean Cocteau (1889-1963), francúzsky básnik, dramatik, maliar, filmo-
vý scenárista a režisér, povedal raz Jeanovi Guittonovi, prečo dal takú 
zvláštnu podobu freskám kaplnky vo Villefranche, ktorá má za patróna sv. 
Petra. Guitton mal v ruke notes a nad ním, stojac na rebríku, s murárskou 
lyžicou v ruke bol Jean Cocteau. Hovoril: Kaplnka je oltár, ku ktorému sa 
zbiehajú všetky línie a všetky svetlá. Všimnite si môj oltár a zbadáte, že 
všetko som usporiadal tak, aby šikmé lúče slnka dopadali na stred oltára, na 
kríž, na oltárnu plachtu, na chlieb a kalich a na skloneného kňaza. Mal som 
na mysli slová Lukášovho evanjelia: Poznali ho pri lámaní chleba. 

KN 1983, 356 

82. Kristus Kráľ (Kráľovstvo) 

Evelyn Waugh (1903-1966), anglický spisovateľ, vo svojej knihe He-
lena zmieňuje sa o „kráľovskej atmosfére Vianoc, Veľkej noci a Letníc“. 
A právom! Tieto ústredné liturgické slávnosti, oznamujúce hlavné tajom-



35 

stvo a podstatný obsah evanjelia, nám totiž približujú Božie kráľovstvo, sú 
posolstvom o božom kráľovstve, ktoré je v Kristovi medzi nami. 

KNč 1986, 47 

83. Kristova smrť si zaslúži našu pozornosť 

V Taliansku kedysi pôsobil sv. Pavol z Kríža (1694-1775), kňaz, za-
kladateľ rehole pasinistov. S bolesťou v duši pozoroval, že mnohí ľudia – aj 
kresťania – nepoznajú cenu Kristovho umučenia, nerozjímajú o Kristovej 
smrti na kríži ani neďakujú Pánu Ježišovi za to, že ich smrťou na kríži vy-
kúpil. Preto založil rehoľu pasionistov. Členovia tejto rehole nielen sami 
rozjímali o Kristovom utrpení a smrti, ale aj veriacich poučovali prednáš-
kami a kázňami o Kristovej smrti a viedli ich k čnostnému životu. Meno 
pasionisti dostali podľa latinského slova pasio (utrpenie). 

Vykupiteľská smrť Ježiša Krista si zasluhuje aj našu pozornosť 
a vďačnosť. 

DP 1988, 3 

84. Poznanie Krista mení človeka 

Francúzsky spisovateľ a redaktor Jaclet po skončení štúdií šiel do kláš-
tora aj so skupinkou mladíkov. Všetci boli neveriaci a do kláštora ich viedla 
zvedavosť, aby videli, akí čudáci tam žijú. Spisovateľ pozoroval rehoľníkov 
a takto sa vyslovil o nich pod vplyvom prvého dojmu: „To sú blázni.“ Len-
že zvedavosť ho pobádala ďalej. Pozoroval život v kláštore aj naďalej a keď 
videl krásne tváre a urastené postavy, počul krásne hrajúceho rehoľníka za 
orgánom, dlhšiu dobu s nimi diskutoval – srdce spisovateľa zvolalo moc-
ným hlasom: „Veď to sú ľudia, svätci a nie blázni!“ nasleduje hlas srdca, 
prijíma krst a píše svoju najčítanejšiu knihu: V noci som ťa hľadal, Pane, 
Bože môj. Stal sa kňazom toho, po ktorom túžil. Kňazom Ježiša Krista, 
ktorého služobníkov pokladal za bláznov. 

Obdivuhodná zmena po poznaní Krista, jeho moci a slávy. 
Hom. príl. obež., Prešov 1984, 67 

85. Treba sa nám stretať s Ježišom 

Niekedy k viere priviedol hľadajúceho človeka zdanlivo nepatrný im-
pulz. O takomto impulze, hlbokom vnútornom zážitku, píše francúzsky 
konvertita André Frosard: „Boh jestvuje, ja som sa s ním stretol!“ Frosard 
opisuje svoje stretnutie s Bohom. Prechádzal popri kostole so svojím priate-
ľom. Priateľ vošiel do chrámu na krátku adoráciu. On zatiaľ čakal vonku; 
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do chrámu nechodil, neveril v Boha. No po chvíli predsa len vošiel do 
chrámu – z určitej zvedavosti. A tu sa niečo odohralo v jeho vnútri, čo sa 
nedá vyjadriť ľudskými slovami. Frosard sa vnútorne premenil pod vply-
vom stretnutia s Bohom. 

Ak má byť naša viera živá, musíme sa stretať s Ježišom, ktorý z našej 
strany žiada ochotu stretať sa s ním. 

KN 1984, 12 

86. Ježiš sa stále prihovára 

Akási žena – tak hovorí žart – navštívila mestskú hvezdáreň. Počula 
niečo o kométe, ktorú bolo možné vidieť. Vedúci observatória jej 
s poľutovaním hovorí, že to bolo možné len do včerajška. Pani prišla o deň 
neskoršie. Nezaťažená odbornými vedomosťami hovorí: „Ale, pán profe-
sor, so mnou predsa urobíte výnimku...“ Profesor sa usmial a poznamenal: 
„Žiaľ, to nie je možné. Neskoro je neskoro. Kométa má určitý čas, kedy je 
viditeľná. Táto hodina je neprivolateľná.“ 

Pán Ježiš nepozná úradné hodiny pre tých, čo hľadajú spásu. On sa 
prihovára na uliciach, v rodinách, všade... odpočívanie pri studni, pohoste-
nie u priateľa v Betánii..., poskytnú mu dostatok príležitosti pre stretnutie, 
pre rozhovor... 

KN 1984, 12 

87. Všetci ho hľadajú 

Istý maliar namaľoval obraz, ktorý dostal názov: Všetci ho hľadajú. Je 
rozčlenený na niekoľko výjavov a v každom z nich niekto hľadá Ježiša 
Krista. 

Na prvom vidno pastierov, ako hľadajú novonarodeného Kráľa. Aj vo-
jaci na Herodesov rozkaz hľadajú toto betlehemské Dieťa. Jozef a Mária 
tiež hľadajú svojho syna, ktorý sa „stratil“ počas púte do Jeruzalema. Vidno 
tu i smutný obraz z Getsemanskej záhrady, kde sa farizejov a vojakov pýta 
Ježiš: „Koho hľadáte?“ 

KN 1988, 3 

88. Hľadal a našiel 

Jedným z mnohých, čo úprimne hľadali pravdu a dopátrali sa jej, je 
i Max Jacob (1876-1944), astrológ, maliar a básnik vo Francúzsku. Žil 
v Paríži v chudobe a biede – ako napokon mnohí umelci. Pablo Picaso 
o ňom vyhlásil, že je najväčším básnikom storočia. Jacobova cesta k viere 
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nebola ľahká. Keďže však túžil po pravde a úprimne ju hľadal, Pán Boh mu 
doprial túto milosť. Mnoho sa o ňu modlieval, navštevoval chrámy a prosil 
o milosť, aby mohol byť pokrstený. Dostalo sa mu hodnosti kresťana kato-
líka až po šiestich rokoch stáleho hľadania. Krstným otcom mu bol Pablo 
Picaso, španielsky maliar žijúci v Paríži. Na pamiatku krstu mu daroval 
knižočku Tomáša Kempenského O nasledovaní Krista. A on Krista skutoč-
ne nasledoval. Najradšej sa modlieval krížovú cestu, často rozjímal o smrti 
a opakoval: „Žijem s Bohom. Mám len jednu túžbu: chcem umrieť po kato-
lícky!“ 

KN 1988, 3  

89. Ježiš nás oslobodzuje 

Matyáš Claudius rozprával tento príbeh: 
Jedna spoločnosť sa vydala na cesty. Pre svoju ľahkomyseľnosť sa 

však dostali v cudzej krajine do zajatia. Priateľ jedného z členov výpravy sa 
vydal za nimi, aby ich oslobodil. Našiel ich a podarilo sa mu i získať kľúč 
od cely, kde boli uväznení. Kľúč potom hodil medzerou do cely a povedal, 
že si musia sami otvoriť a odísť. Čo však urobili väzni? Začali sa hádať 
o kľúč. Jedni tvrdili, že kľúč je pravý, druhí zasa, že kľúč sa musí prerobiť. 
A tak celý čas premárnili kritizovaním kľúča a z väzenia a sa nedostali. 

Ľuďmi v cudzine a v zajatí sme my. Svoju vlasť máme v nebi. Priateľ, 
ktorý prišiel, aby nás oslobodil z hriechov a aby nám pomohol, je Ježiš, 
Boží Syn... 

Hom. směr. 1985, 5 

90. Kristus – pravý základ 

Pri zemetrasení v juhoslovanskej Skoplji sa stala zaujímavá vec. Na-
priek tomu, že otrasy zničili väčšinu domov, zostal stať veľmi malý starý 
kostolík, skôr kaplnka. Keď sa hľadala príčina jeho pevnosti, zistilo sa, že 
bol postavený na veľkom kameni. Aj keď sa zem pohla, múry stavby zostali 
neporušené. 

Sk 10, 34. 
Hom. směr. 1987, 2 

91. Nebol prijatý 

V televíznej hre Vonku predo dvermi hovorí autor Wolfgang Borchert 
(1921-1947) o slobodníkovi Beckmanovi, ktorý sa vracia zo zajatia. Tento 
vojnový invalida je však všetkými odmietnutý: nechce ho manželka, rodi-
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čia, jeho bývalý nadriadený, je odmietnutý pri hľadaní zamestnania. Nikto 
ho nechce, zostáva vonku predo dvermi. Prišiel inak, než ho čakali, a nebol 
prijatý. 

Boh prišiel inak, než sme očakávali. Nie však tak, že by naše očakáva-
nie nesplnil. On ho práve prekročil takou mierou, že sme ho nepoznali 
a nechali stať vonku. 

Hom. směr. 1986, 1 

92. A svoji ho neprijali 

Pri stretnutí absolventov z oxfordskej univerzity, jeden z účastníkov si 
spomína na zážitok z prvého dňa na vysokej škole: 

V prestávke medzi prednáškami vybral som sa pozrieť si knižnicu. 
V parku pri knižnici videl som skupinu záhradníkov, ako usilovne zhrabá-
vajú lístie. Medzi nimi však stál muž oblečený do pokrčeného kabáta, na 
hlave mal lyžiarsku čiapku. Vyhrieval sa na slniečku a vôbec mu nevadilo, 
že všetci pracovali. 

Táto scéna ma natoľko zaujala, že som podišiel bližšie, odhodlaný u-
pozorniť ho, že keď nebude pracovať, stratí zamestnanie. Zrazu sa mi vy-
jasnilo v hlave. Prudko som sa otočil a uháňal som ku knižnici zahanbený, 
že v mužovi som nepoznal Alberta Einsteina. 

Myslíte, že keby Ježiš Kristus prišiel znova na svet v ľudskej podobe, 
svet by ho spoznal? Spoznal by ho kresťanský svet? Spoznali by sme ho 
my? 

Sv. Ján Krstiteľ sa priznáva, že ani on ho nepoznal. 
Hlas Ameriky, 2. januára 1987 

93. Milovať Krista 

Dňa 23. apríla 1854 preletela Parížom správa: v chráme sv. Sulpicia 
bude kázať karmelitán otec Augustín od Najsvätejšej Eucharistie. Čo bolo 
na tej správe zaujímavé? Kto by nechcel počuť kázne bývalého klaviristu 
Hermana Cohena, ktorý bol pôvodom žid, ktorý zmenil svoj život, prijal 
krst a usiloval sa o prehĺbenie kresťanského života v karmelitánskej reholi? 
A aké to boli slová? – Poznal som svet, videl som ho a miloval som ho, 
presvedčil som sa, že mi nedá šťastie. A predsa som bežal svetom a hľadal 
šťastie. Hľadal som ho pod modrým južným nebom, pod vysokými švaj-
čiarskymi velikánmi. Hľadal som ho v salónoch, v úspechu umelca, 
v stretnutí so slávnymi ľuďmi, v srdci priateľa – ale nenašiel som ho. Ako 
si vysvetliť to neuspokojené hľadanie šťastia? Predsa človek je stvorený pre 
šťastie! Ale hľadá ho tam, kde ho nemôže nájsť. Ja som ho našiel v takejto 
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miere, že som ním preplnený. Je len jedno šťastie na zemi – milovať Krista 
a byť ním milovaný. 

Hom. směr. 1988, 4 

94. Priateľstvo s Kristom 

Sv. Peter Damiáni (1007-1072), biskup a učiteľ Cirkvi, komusi, s kým 
sa často stretával, napísal: „Keď sa pozerám na tvoju tvár, môj zrak sa po-
vznesie až k tomu, koho mám raz vidieť spoločne s tebou.“ 

Jediným prameňom čností a teda aj priateľstva a lásky vôbec je život 
s Kristom. 

Hom. směr, 1988, 3 

95. Neprijali ho 

Kašubovia žijú na severe Poľska, južne od Gdyne. Je to kmeň doposiaľ 
veľmi svojrázny. Dokázali si zachovať svoju slovanskú národnosť, i keď sú 
celé storočia obklopení Nemcami. Nosia kroje, majú ľudové výšivky, 
ozdoby, zvyky, reč i piesne. Tiež aj svoje koledy. Jedna z nich hovorí asi 
toto: Prečo si, Ježišu, neprišiel miesto Betlehema k nám? My by sme ťa 
nenechali v jaskyni. My by sme ťa inak privítali:“ A koleda vypočítavá, čo 
všetko by pripravili nebeskému Dieťaťu. 

Ale bolo by to naozaj tak? Prijali by Svätú Rodinu pri vyhriatom krbe? 
Ponáhľali by sa s darmi, Kašubovia alebo ktokoľvek z nás? 

Hom. směr, 1987, 1 

96. Ježišova posledná reč 

Keď dňa 12. augusta 1985 veľké japonské lietadlo v dôsledku naruše-
ného riadenia šialenou rýchlosťou narazilo na lesnatý vrch, zaznačil si vo 
veľkom chvate obchodník Kawaguchi správu pre svoju rodinu. Našli ju 
záchrancovia a odovzdali ju rodine. Aká vzácna pozostalosť to bola pre 
nich! Každé jednotlivé slovo ich otca bolo závažné a vzácne. 

Tak si máme aj my uchovať Ježišovu rozlúčkovú reč v našich srdciach. 
KN 1986, 17 

97. Ja som s vami... 

Americký vedec Edward Lacomte si dal prácu: zbieral posledné výro-
ky slávnych ľudí. Výsledkom bola kniha: Slovník posledných slov. Cituje 
1669 ľudí všetkých storočí, ich posledné slová. Mnohé vyznievajú patetic-
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ky, banálne, frázovito, iné naproti tomu vyjadrujú odvahu, statočnosť. Len 
je škoda, že tu chýbajú posledné slová Ježiša Krista. Nie tie z kríža, ale tie 
z hory Nanebovstúpenia: Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sve-
ta. Jeho slová nie sú len upokojením apoštolov pred jeho odchodom... Ježiš 
ostáva s nami, reálne, v Najsvätejšej Eucharistii. 

DP 1988, 4 

KŇAZ – duchovný, pastier, dôstojnosť 

98. Zmysel kňazskej služby 

Erfurtský biskup Hugo Aufderbeck, už ťažko chorý, keď naposledy 
svätil svojich novokňazov, povedal: „Štatistika nepodá správu o úspechu či 
neúspechu vašej pastierskej služby, ale vaša láska, s akou budete obetovať 
svoj život za svojich bratov.“ A nabádal ich k nádeji, že i v tom hmotár-
skom a nepriateľskom svete má ich kňazská služby zmysel. 

Hom. směr. 1985, 5 

99. Celý sa obetoval 

Giraudet bol mladý francúzsky kňaz. Keď sa dopočul o nesmiernej 
hmotnej i morálnej biede francúzskych robotníkov, ktorých Hitler dal od-
vliecť na nútené práce, poprosil svojho biskupa, aby mu dovolil odísť dob-
rovoľne do Nemecka, kde by ako robotník slúžil svojim rodákom. Gestapo 
nesmelo vedieť, že je kňazom. Vo dne Giraudet pracoval, v noci a počas 
bombardovania slúžil sv. liturgiu a vysluhoval sviatosti. Gestapo to vypát-
ralo a Giraudet sa dostal do koncentračného tábora. I za cenu telesného 
týrania pomáhal, kde mohol. Keď vypukol týfus, ošetroval všetkých, kým 
sa nenakazil. Umierajúceho ho našla francúzska oslobodzujúca armáda. 
Keď ho dopravili do Paríža, vydýchol naposledy a národ jeho telo uložil 
k národným hrdinom. 

KN 1984, 15 

100. Sila dobrého pastiera 

Vo filme o biskupovi sv. Tomášovi Becketovi (1118-1170), kňazovi 
a mučeníkovi, je zaujímavý výjav. Sudca z rozkazu kráľa falošne obvinil 
biskupa. Tomáš sa dostaví pred súd. Vplyv jeho osobnosti a niekoľko slov, 
ktoré povie, tak zapôsobia, že sudca nie je schopný pokračovať v tomto 
procese. Tomáš odchádza bez toho, aby sa mu niekto postavil do cesty. 
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V tomto výjave vidieť silu, ktorá je v dobrom pastierovi. Táto sila pramení 
z hlbokej dôvery v najvyššieho Pastiera. Táto sila sa prejavovala u veľkých 
svätcov, ktorí boli vnútorne spojení s Ježišom. 

DP 1984, 3 

101. Účinok modlitby 

P. Duval († 1984) – ako 65-ročný), na celom svete známy priekopník 
kresťanských songov, autor mnoho textov, ktoré sám spieval a šíril v mno-
hých krajinách, napísal do jedného časopisu toto: 

Do nášho mesta prišiel raz kňaz z Maroka. Na jeho meno si ani nepa-
mätám. Bol ťažko ranený, prišiel sa liečiť. Viem len to, že bol z Bretana 
a že voňal tabakom. Považoval sa už za dosť silného na dlhú prechádzku po 
osamelej poľnej ceste, ktorá viedla od nás do mesta. 

Jedného dňa som tohto kňaza našiel pri našom dome. Ležal na zemi, 
z úst mu tiekla krv. Nebál som sa, pristúpil k nemu a sklonil som sa nad 
ním. Viete, čo mi povedal? „Som rád, že ťa vidím. Ideš akoby na zavolanie. 
Ja zomriem. A práve som sa modlil a prosil Boha, aby ma niekto nahradil. 
Nechcel by si...? 

Tento kňaz je mŕtvy. Zomrel. A ja, Aimé Duval, ja ho nahradzujem. 
Bolo mi vtedy dvanásť rokov. 

Hom. směr. 1984, 26 

102. Nielen prípad... 

Známy a slávny chirurg sa chystá k operácii. Vykonal ich už mnoho 
a tak úspešne, že každá nová operácia je pre neho len anonymný prípad. 
Raz priviezli jednu pacientku. Nebezpečné pretrhnutie hnisavého slepého 
čreva. Prípad vážny, životu nebezpečný. Chirurg sa pozrie len tak mimo-
chodom na tvár chorej. Je akoby premenený. Na operačnom stole leží jeho 
manželka. 

Naraz sa všetko zmenilo. Operačná sála je rovnaká, personál rovnaký, 
a predsa je všetko iné. V sazke je i chirurgov život. Miluje svoju ženu 
a život bez nej si nevie predstaviť. Všetko zostáva rovnaké, a predsa 
v chirurgovom srdci sa niečo zmenilo. 

V budúcnosti sa už bude pacientom pozerať do tváre, nebudú to len 
anonymné prípady. Bude pred ním vždy človek, ktorý má príbuzných 
a známych. Už nebude operovať pre slávu svojho mena. Bude ľuďom pre-
dlžovať život preto, že milujú a sú milovaní. Pohľad do tváre jeho lásky 
zmenil v jeho srdci to najdôležitejšie: motiváciu jeho práce. 
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V tomto prípade je dobre vyjadrená tá najdôležitejšia vlastnosť pastie-
ra. Pre kňaza nesmie byť žiadny zo zverených veriacich len prípad. Musí 
byť pre neho človekom, ktorý potrebuje Kristovu lásku a lásku našu. 
A zachovať tento prístup ku každej duši sa stáva pre kňaza v dnešnej dobe 
skoro neuskutočniteľný. A predsa musí byť zachovaný. 

Hom. směr. 1987, 2 

103. Pápež reprezentuje Krista 

Keď bol pápež Ján Pavol II. vo Francúzsku, na štadióne v Paríži, kde 
bola zhromaždená mládež, spýtal sa jej: „Kto je pre vás Kristus?“ Odpoveď 
bola šokujúca: „To ste vy. Vy nám dávate príklad, ako máme podľa Kris-
tovho príkladu žiť...!“ 

Takým je skutočne pápež. Mužom, ktorý má otvorené náručie pre 
všetkých. Vidíme ho objímať deti, vypočuť i prostú chudobnú ženu 
v treťom svete. 

Hom. směr, 1988, 4 

KRÁĽOVSTVO NEBESKÉ – nebo, večný život 

104. Staráš sa o mnohé veci... 

Hovorí sa o mladom chlapcov, ktorý našiel na ceste drobný peniaz. 
Odvtedy chodil stále so sklonenou hlavou. Za svojho života nazbieral 
množstvo špagátov, gombíkov, drobných peňazí, - ale tiež zohnutý chrbát 
a zbytočne prežitý život. 

Tento chlapec nám znázorňuje starostlivosť biblickej Marty: „ Marta, 
Marta...“ 

Slobodná Európa, 29.09.1987 

105. Odmenou bude nebo 

Roku 310 videl rímsky dôstojník Hadrián kráčať kresťanov na smrť, 
a nemohol pochopiť, ako môžu mať úsmev na tvári. Pýtal sa ich: „Akú 
odmenu čakáte za tieto hrozné muky, ktoré tak pokojne znášate?“ Odpoveď 
znela: „Čo oko nevidelo, čo ucho nepočulo, čo človeku ani na um nepri-
šlo...“ 

Hadrián neodolal, stal sa kresťanom a počet kresťanských mučeníkov 
vzrástol. 

Hom. směr. 1985, 4 
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106. Ani oko nevidelo... 

Zo života anjelského učiteľa sv. Tomáša Akvinského (1225-1274) je 
iste mnohým známa nasledujúca epizóda: 

Keď sa Tomáš na sviatok sv. Mikuláša vrátil k svojej práci, bolo vidieť 
na ňom podivnú zmenu. Teologickú Summu, mnohozväzkové dielo, na 
ktorom toľko a s takou horlivosťou pracoval, odsunul nabok bez toho, že by 
skončil čo by len kapitolu z predchádzajúceho dňa. Na naliehanie spolubra-
ta, aby sa dal do práce, odpovedal vždy rovnako: „Všetko, čo som doteraz 
napísal, je v porovnaní s tým, čo som videl, plevou.“ 

Po čase vysvitlo, že tomáš mal mystický zážitok. 
KN 1987, 11 

107. Učme sa odriekať si 

Hovorí sa o filozofovi Sokratovi, že keď išiel na trh, pri pohľade na 
množstvo a výber tovaru údajne vykrikoval: „Aké množstvo vecí je tu, 
ktoré nepotrebujem!“ 

Iste, ako ukazuje aj Sokrates, neexistuje správna cesta k cieľu bez 
zrieknutia sa. Musí sa však na životnej ceste naučiť hovoriť aj „nie“. Kto sa 
to nenaučí, nikdy nenájde cestu k cieľu. 

KN 1987, 37 

108. Odvrat od neba – nepokoj 

Americký lekár dr. H. Mays povedal: 
„V USA je v nemocniciach každé druhé lôžko obsadené duševne cho-

rými, choromyseľnými, idiotmi a slabomyseľnými. Príčina: náš nepokojný 
život. Ten nám ničí rozum a silu.“ 

Áno, čím viac sa odvraciame od neba, tým viac sa blížime k peklu. 
Hom. směr. 1985, 4 

109. Každý deň znova a znova 

Istý mladý človek, ktorý vo väzení strávil niekoľko rokov, vrátil sa ko-
nečne domov. Na ulici svojho mesta stretol potom starčeka, ktorého poznal 
ako čestného a čnostného človeka. Nuž prosil ho o radu, čo má robiť, aby sa 
viac do väzenia nedostal. Starček ho objal a láskavo mu hovorí: „Syn môj, 
žiť poriadnym životom je, ako vydať sa na dlhú cestu. Aby sme cieľa došli, 
musíme urobiť prvý dobrý krok a k nemu musíme každý deň prikladať iný 



44 

dobrý krok za krokom a musíme to robiť, nech by nás to stálo koľkokoľvek 
sebazaprenia.“ Mladík poslúchol. 

J. Záň: Blahozvesť 

KRESŤANSTVO – kresťan, povinnosti 

110. Hlavné veci nášho života 

Sv. Pimen Veľký († 440) často hovorieval svojim rehoľným bratom: 
„Sú tri hlavné veci, ktoré má mať každý človek: báť sa Boha, často sa 

modliť a robiť dobro každému.“ 
Slovo 1984, 6 

111. Buďme požehnaním pre svet 

Henri Charriére vo svojej knihe Vabank takúto poctu dáva ľuďom vo 
Venezuele, ktorí ho prijali po prepustení z väzenia: „Skade sa v nich teda 
berie kresťanská láska, ušľachtilosť duše, ktorá odpúšťa ľuďom, čo sa pre-
vinili, Skade berú také vhodné slová a ochotu pomôcť bývalému galejníko-
vi radami a poskytnúť mu to málo, čo sami majú?“ 

Buďme požehnaním pre tento svet, v ktorom sa pohybujeme: v rodine, 
v práci, vo všetkých medziľudských vzťahoch. Na našich tvárach majú 
všetci poznať, že sa Pán na nich pozerá a v našich skutkoch majú pocítiť, že 
Pán ich žehná. 

KN 1987, 11 

112. Po tom poznajú všetci... 

Zážitok z väzenia: 
Za jedným väzňom prichádza spoluväzeň: „Ty si veriaci, nie?“ „Áno, 

ako si na to prišiel?“ „Moja manželka je veriaca. A píše mi takéto pekné 
listy, nefňuká a ešte ma povzbudzuje. Myslel som, odkiaľ to ma, a prišiel 
som na to, že je to asi z tej viery. Potom som si vymyslel takúto hru 
a vypytoval som sa takých optimistických ľudí, či sú veriaci, a predstav si, 
vždy som sa trafil.“ 

Hom. směr. 1988, 1 
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113. Aj napriek slabostiam 

Známy americký kazateľ biskup Fulton Sheen rozpráva, ako v jednom 
neznámom meste, kde prišiel prednášať, zablúdil. Opýtal sa dvanásťročné-
ho chlapca na cestu k motelu. Chlapec však bol na neznámeho cestujúceho 
zvedavý, a tak namiesto odpovede sa začal vypytovať, odkiaľ je, čo tu robí, 
aké je jeho povolanie... A Sheen odpovedal: „Som katolícky biskup, mojím 
povolaním je ukazovať cestu k Pánu Bohu...“ Chlapec sa zasmial a povedal: 
„He-he, nepoznáte cestu do motela, a chcete ukazovať ľuďom cestu 
k Bohu?“ 

Nemohli by nám povedať mnohí, s ktorými sa denne stretávame: si 
rovnako zúfalý, uštvaný, smutný, - ako my – prečo si vlastne kresťanom...? 

Hom. směr. 1988, 1 

114. Výchovná sila 

Roku 1865 sa v Turíne stala udalosť, ktorá obyvateľom takmer vyrazi-
la dych. Don Bosko so súhlasom úradov vyviedol na celodennú vychádzku 
všetkých maloletých trestancov z väznice pre maloletých, zvanej Generala. 
Bolo to po ich duchovných cvičeniach. Svätec strávil s nimi celý deň upros-
tred polí a lesov. Chlapci odolali pokušeniu využiť túto príležitosť na útek 
a večer sa všetci vrátili do prevýchovného ústavu. O niekoľko dní minister 
Ratazzi prijal Don Boska a pýtal sa ho, ako získal taký vplyv na chlapcov. 
Don Bosko odvetil: „Silu, ktorú máme, je mravná sila. Zásadne sa prihová-
rame k srdcu mladých a slovom, ktorým sa prihovárame, je Božie slovo.“ 

DP 1988, 2 

115. Sila, ktorá tiahne 

Človek, ktorý ako pacient strávil pol roka v nemocnici, hovorí: Prišiel 
som ako neveriaci, vyšiel ako veriaci. Bolo to zásluhou rehoľnej sestry, 
ktorú som poznal pri jej každodennej ťažkej práci. Bola vždy usmievavá, 
trpezlivá, ochotná, vždy s dobrou náladou, pomáhajúcou. A tak som došiel 
k názoru: musí existovať Boh, ktorý dáva takúto silu ľuďom, existuje hovo-
riaca duša skrze telo. 

Buďme soľou zeme a svetlom sveta! 
Hom. směr. 1984, príl. 
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KRÍŽ SVÄTÝ – sila, úcta 

116. Kríž nás drží 

Paul Claudel (1868-1955) v dráme Saténová črievička vyjadruje tento 
pôsobivý obraz: 

Piráti sa na šírom mori zmocnia lode. Medzi zajatými je i kňaz. Povra-
zmi ho priviažu na stožiar. Potom celú loď vyhodia do povetria. Muž pripú-
taný ku stožiaru katastrofu prežil. Len vďaka tomu, že drevo má tú vlast-
nosť, že zostáva nad vodou a neponorí sa. A tento bezmocný priviazaný 
muž sa modlí slovami: Bože, ďakujem ti, že si ma pripútal k tomuto drevu. 
Neviem, kam ma vlny ponesú, som im vydaný napospas, ale viem, že si ma 
zachránil a že nado mnou je modré nebo. 

Tento obraz môže na seba aplikovať každý, až sa ocitne v moci kríža. 
Len kríž nás drží „nad vodou“, len vďaka jemu prežijeme. Tí, ktorí sa kŕčo-
vite chytajú čohokoľvek iného, budú strhnutí ku dnu a nezachránia sa.  

Hom. směr. 1985, 3 

117. Boli to naše hriechy 

Misionár prišiel na novú misijnú stanicu. Vybalil svoju batožinu – pre-
dovšetkým veľký misionársky kríž s telom Ukrižovaného. Misionársky kríž 
zasadil do zeme v prítomnosti domorodcov, ktorí taký kríž ešte nikdy nevi-
deli. Naraz sa ozval náčelník domorodcov: „Počuj, biely misionár, - to ale 
musel byť veľký zločinec na tom dreve, že ho tak strašnou smrťou popravi-
li!“ „Mýliš sa, náčelník“, odvetil misionár. „Nikdy nebolo lepšieho 
a svätejšieho človeka na zemi než bol on!“ „Tak potom musel byť veľkým 
zločincom ten, čo mu takú bolestnú smrť zapríčinil!“ „To máš pravdu, ná-
čelník!“ – poznamenal misionár. „A aby si vedel, hneď ti poviem, že tým 
zločincom som bol vlastne ja, ale aj ty, ba všetci ľudia na svete!“ 

A misionár nato začal svoju prvú misijnú kázeň: o Bohu, o stvorení 
človeka, o dedičnom hriechu, o prisľúbení Vykupiteľa, o samotnom vykú-
pení, o vykúpení smrťou Ježiša Krista na kríži.  

DP 1984, 4 
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LÁSKA K BOHU 

118. Byť len Boží 

Mladý muž zazrel peknú mladú ženu v parku. Začal ju sledovať a keď 
to ona spozorovala, spýtala sa ho: 

„Prečo idete za mnou?“ 
„Pretože ste taká krásna. Milujem vás a chcem, aby ste bola moja“, 

odpovedal. 
Na to mu mladá žena hovorí: 
„Pozrite sa za seba, tam ide moja mladšia sestra, tá je oveľa krajšia ako 

ja.“ 
Mladík sa obzrel a vyčítavo hovorí: 
„Prečo ma klamete, Tam nie je nikto!“ 
Mladá žena hovorí: 
„Ak ste zamilovaný do mňa, prečo ste sa teda obzreli? Ide vám 

o ozajstnú lásku, alebo o chvíľkové vzplanutie?!“ 
Vidíme nášho Božského Spasiteľa, ktorý nás pozýva do svojho kráľov-

stva, - alebo sa obzeráme na všetky strany, odkiaľ by nám mohlo prísť 
vzrušujúcejšie pozvanie? 

Hlas Ameriky, 27.01.1987 

119. Radosť zo zrieknutia sa pre Boha 

Francúzska balada hovorí o mladej Denise. Stojí pred zrkadlom 
a pripravuje sa na ples. Je veriaca. Cíti, že Ježiš stojí pri nej a rozpráva sa 
s ňou. Hovorí jej: Daj mi svoje vlasy, hrebeň, knihy, priateľky i túto zába-
vu. Denisa odpovedá: Vezmi si všetko, na ničom si nezakladám, chcem byť 
iba tvojou. 

Denisa je modernou ženou, ktorá vie, že to, čoho sa zriekne, ostáva jej 
znásobené radosťou a vnútorným šťastím. 

KN 1986, 7 

LÁSKA K BLÍŽNEMU – aj k nepriate ľom 

120. Láska – základ našich vzťahov 

„Mama, prečo má pomaranč toľko dielov?“ pýta sa dievčatko svojej 
matky. 

„Aby si sa mohla podeliť s inými.“ 
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„A jablko prečo má len jeden diel? Aby som ho mohla zjesť sama?“ 
„Nie! Ale preto, aby si ho mohla dať celé inému“, odpovedá matka. 
Láska je základom našich vzťahov k blížnemu... 
1 Kor 13, 1n. 

Čs. rozhlas, 24.05.1984 

121. Predovšetkým láska 

Sv. Makar Egyptský († 390), takto poučuje: 
„Znamením kresťanskej dokonalosti nie sú charizmy – dary, ale doko-

nalá láska!“ 
Slovo 1984, 5 

122. Žiť v láske s každým 

Starodávna ľudová múdrosť nás poučuje, aby sme boli prísni voči se-
be, ale láskaví voči iným. Sv. František Salezský, keď sa ho pýtali, ako 
môže žiť v obcovaní s hnevlivým človekom, povedal: „Uzavrel som 
s jazykom zmluvu, aby neprehovoril ani slovo, keď by sa srdce chcelo búriť 
a prerušiť láskou!“ 

KN 1985, 13 

123. Slúžiť s láskou 

Je známe, že sestry Matky Terézie konajú nádhernú službu na celom 
svete. Slúžia s láskou a radosťou. Raz jedna sestra mala zarmútenú tvár, 
keď nastupovala do služby medzi trpiacich. Matka Terézia ju zastavil 
a slovami: „Vráť sa domov, odpočiň si; so zachmúrenou tvárou nemôžeš ísť 
medzi trpiacich.“ 

 Je to skutočne tak. Ľudia telesne postihnutí, chorí a starí potrebujú na-
šu pomoc, našu službu, ale predovšetkým našu lásku. Lásku, ktorá začína 
prinášať ovocie doma, medzi svojimi, najbližšími... 

KN 1986, 47 

124. Kým žiješ, miluj! 

Pod týmto názvom Valentín G. Rasputin (* 1937) vydal knihu povie-
dok. V názve (Kým žiješ, miluj!) sa skrýva celé krédo autorovej tvorby. 
Autor sa o tom vyjadril takto: „Dnes sme všetci vzdelaní, učení, ba až preu-
čení. Ale lásky je v našom živote málo. Získali sme vysoké vzdelanie, ale 
nie sme schopní zmeniť sami seba, využiť svoje morálne schopnosti. Je 
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správne, ak sa človek do smrti učí, ale je ešte dôležitejšie, aby človek až do 
smrti miloval – šíril okolo seba lásku a pokoj.“ 

ĽUD, 13.10.1987 

125. Milujem, teda som 

V roku 1986 vyšla v Prahe kniha Jany Marhounovej o medziľudských 
vzťahoch v rodine: Milujem, teda som. Autorka v názve knihy zmenila 
známy axiom filozofa Descarta († 1650): cogito, ergo sum. Správne pocho-
pila – to vidieť z celej knihy – že kvalita nášho života je určovaná mierou 
lásky: som taký, aká je moja láska. 

Hom. směr.1988, 3 

126. Svet premení láska 

Sv. Jozef Moscati, primár oddelenia pre nevyliečiteľne chorých, uni-
verzitný profesor, vedec a lekár celý svoj život zasvätil trpiacim. Aj na úkor 
vlastného času sa im venoval a navštevoval ich. Hoci používal výdobytky 
vedy, často pripomínal: „Viera a veda si neprotirečia. Svet nepremení veda, 
ale láska.“ 

Zomrel 47-ročný 12. apríla 1927. 
DP 1988, 3 

127. Človek, ktorý nepozná lásku 

Jean-Paul Sartre (1905-1980) napísal drámu S vylúčením verejnostií, 
kde opisuje život troch ľudí, ktorí pre svoje previnenie na spolublížnych 
boli odsúdení k tomu, že museli byť stále spolu. Majú sa v rukách, každý 
pozná chyby druhého a to ich mučí až k šialenstvu. Keď sa vyskytne niečo 
iného, láska medzi dvoma, ten tretí to prekazí. Celá hra vyústi nakoniec do 
výkriku: „Peklo sú tí druhí!“ 

Taká je priepasť medzi človekom a človekom, ktorý nepozná lásku. 
Bez lásky je človek jeden druhému zdrojom utrpenia a záhuby. 

Hom. směr. 1983, Ex 57 
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128. Láska – najlepší liek 

Istý lekár povedal: 
Vykonávam svoje povolanie už tri desaťročia a predpísal som mnoho 

liekov. Vždy sa však ukázalo, že vo väčšine prípadov je láska najlepším 
liekov. A keď to nepomôže, Potom je potrebné dávku zdvojnásobniť. 

KN 1984, 43 

129. Dobré slovo hreje 

Japonské príslovie hovorí, že jedno dobré slovo zohrieva ľudské srdce 
po celú zimu. 

Každý človek potrebuje dobré slovo, každý človek potrebuje trochu 
ľudského tepla. Je však múdre pamätať aj opak tohto krásneho príslovia, že 
totiž jedno zlé slovo môže zmraziť ľudské srdce na celé leto. 

KN 1986, 47 

130. Bez lásky nemožno žiť 

Mnohí poznajú príbeh, ktorý napísal François Mauriac (1885-1970) 
v knihe Bozk malomocnému. Opisuje život istého Jána, ktorý bol nevylieči-
teľne chorý a nepekného vzhľadu. Jedna zdravá dievčina, ktorá sa volala 
Noemi, sa rozhodla mu urobiť život znesiteľnejším a príjemnejším. 
Z kresťanskej lásky sa vydala za neho. Bola mu vernou manželkou 
a opatrovníčkou. Okrem veľkej starostlivosti o neho pridávala mu aj vrúcne 
prejavy manželskej lásky. Bozkávala ho ako malomocného. Ján si bol ve-
domý, že nie je hoden jej lásky, a preto bol povďačný svojej manželke. Po 
istom čase je Noemi vyčerpaná. Nemá síl. Jej láska ochabuje. Ján to 
s bolesťou pozoruje a je veľmi nešťastný. Cíti, že bez lásky nemôže žiť, 
preto umiera. 

Aj dnešný svet a človek bez Krista je nešťastný a umiera. Sme malo-
mocní najmä vtedy, keď zhrešíme, ublížime bratom a sestrám, keď zane-
dbávame urobiť dobro. 

KN 1985, 7 

131. Vidieť Boha v blížnom 

Človek snažiaci sa počúvať Ježiša, bude mu podobný. Veľký kazateľ 
parížskej katedrály Lacordaire vidiac skromného dušpastiera Jána z Arsu, 
povedal: „Videl som Boha v tomto človekovi.“ 

KN 1985, 9 
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132. Blížny – Boží obraz 

Domorodci istého afrického kmeňa sa dodnes pozdravujú zvláštnym 
pozdravom: „Ja ťa vidím!“ To znamená: Nevidím predovšetkým sebe, ne-
myslím najprv na seba, ale vidím teba, tvoju dôstojnosť, cenu. 

Tento postoj nám dnes chýba: úcta pred dôstojnosťou blížneho. Blížny 
nie je objektom na vykorisťovanie..., ale je Božím obrazom. 

Hom. směr. 1985, 6 

133. Byť človeku blížnym 

Košický biskup dr. Jozef Čársky mal nádherné životné vyznanie: „Po 
celý život som sa snažil pomáhať ľuďom...“ 

Ježiš Kristus nám veľmi jasne ukázal, ako máme pomáhať blížnym... 
To znamená zabúdať na seba a mať ochotu vidieť blížneho. Nie je dôležité, 
ako to ukázal Boží Syn, kto je môj blížny, ale ako sa ja stávam blížnym. 

KN 1988, 18 

134. Človek človeku človekom 

Starý otec po príchode domov z okresného mesta povedal: „Dnes som 
v autobuse natrafil na človeka!“ „Ako?“ pýtal sa syn, „veď tam bolo veľa 
ľudí, plný autobus.“ „Hej, synak, ľudí tam bolo veľa, ale len jeden sa sprá-
val ako človek. Mňa, starého človeka – vojnového invalida, si všimol jeden 
mládenec a uvoľnil mi miesto.“ 

Áno, veľa ľudí ešte neznamená, že sú si blízki, ľudskí... 
KN 1988, 18 

135. Tma – ak nepoznáme brata, sestru 

Múdry rabín zdvihol ruku a povedal svojim žiakom: 
„Chlapci, viete, že často je najťažšie odpovedať na najjednoduchšie o-

tázky? Hneď to skúsime. Mohol by niekto z vás povedať, kedy sa končí 
noc? Alebo lepšie, kedy sa začína deň?“ 

Žiaci rozmýšľali, radili sa medzi sebou, potom sa jeden prihlásil. 
„Dovtedy, kým nemožno rozoznať, kto alebo čo sa pohybuje v našej 

blízkosti“, povedal prvý. 
„Je v tom čosi“, odpovedal učiteľ. „Ale to nie je tá pravá odpoveď. Kto 

vie lepšiu?“ 
„Trvá dovtedy, kým sa neobjaví na oblohe prvý ranný lúč“, povedal 

druhý. 



52 

„Aj toto je dobrá odpoveď, ale nie tá pravá.“ 
„No poviem vám to“, ozval sa rabín po krátkej prestávke. „dobre si to 

zapamätajte: Noc trvá dovtedy, kým nespoznáme brata alebo sestru. Lebo 
dovtedy vládne tma v našej duši...“ 

KN 1988, 6 

136. Chýba nám láska 

Sv. Filip Neri (1515-1595), kňaz, apoštol mesta Ríma, uvažuje: 
„Kresťanstvu nechýbajú ani učenci, ani čnostní ľudia, ani krásne púte, 

ani obrady, ani manifestácie. Ale, bohužiaľ, veľmi často chýba tomuto 
všetkému podstatné, a to opravdivá láska, ktorú Kristus zapaľuje 
v dušiach.“ 

KN 1985, 13 

137. Zo srdca k srdcu 

Ludwig van Beethoven (1770-1827), nemecký hudobný skladateľ, svo-
ju slávnu Missu venoval vtedajšiemu olomouckému arcibiskupovi Rudolfo-
vi. Na úvod napísal slová: „Čo vzišlo zo srdca, k srdcu má preniknúť.“ 

V tejto vete je vyjadrený skrytý zákon určujúci silu komunikácie, a to 
nielen v hudbe, ale i v slovách: slová, ktoré vyslovujeme k blížnemu len 
povrchne, príliš hlboko nepreniknú, zasiahnu len povrchnú vrstvu duše. 
Naopak to, čo vychádza z hĺbky srdca, lásky a záujmu o blížneho, pomôže 
v ňom preniknúť hlboko a priniesť účinnú pomoc. 

Hom. směr. 1985, 7 

138. Styk s ľuďmi mu bol potešením 

Keď sa raz pýtali pápeža Jána XXIII. – keď ešte nebol na Petrovom 
stolci – v čom je tajomstvo, že vie tak milo zaobchádzať s ľuďmi, že sa 
usiluje každému ukázať svoju usmiatu a jasnú tvár, odpovedal: „Netrpím na 
pečeň, ani na nervy, preto mi robí potešenie stýkať sa s ľuďmi.“ 

Tento vznešený pápež hľadel cez okno svojej usmievavej a spokojnej 
tváre na všetkých ľudí dobrej vôle a nazýval ich bratmi a sestrami. 

KN 1984, 29 
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LITURGIA – aj obrady 

139. Žime svätú liturgiu 

Žime svätú liturgiu! To je Kristus sám – Golgota a my pod krížom! 
Keď to pochopíme, objavili sme nový svet! 

Stigmatizovaný kapucín Páter Pio († 1968) napísal: „Skôr sa zem obí-
de bez slnka než bez svätej liturgie.“ 

Po celý deň a po celú noc v každej chvíli sa niekde na svete prináša 
obeta sv. liturgie. Na našej planéte je stále vztýčený mystický kríž. Spoluo-
betujeme často cez deň tieto Ježišove obety jeho nebeskému Otcovi... 
a s nimi svoje srdce, svoje obety... v spojení s Pannou Máriou a s jej záslu-
hami. 

Posolstvo nádeje 

140. Zachránila ho účasť na svätej liturgii 

Pracovník letiska rozprával svoj životný príbeh. 
Už 15 rokov chodil do práce vlakom. Cestou hrávali so spolupracov-

níkmi karty. Tak to malo byť aj v jeden deň, keď mali 10. výročie sobáša. 
Manželka objednala na ten deň za manželov svätú liturgiu. 

V ten deň mal veľmi termínovanú prácu a tak manželke naznačil, že 
dovolenku na ten deň si nemôže vziať. Ráno, keď vstávali, počul manželkin 
plač. Prišlo mu jej ľúto. Rýchlo skočil na stanicu povedať spolupracovní-
kom, že dnes necestuje. 

Potom išli do chrámu. Prvýkrát bol cez všedný deň v chráme. Opano-
vala ho zvláštna atmosféra. A bol šťastný, pretože bol s celou rodinou. 
Vrúcne ďakoval Bohu za tieto krásne chvíle. 

Cestou z chrámu sa dozvedeli, že vlak, s ktorým mal ráno cestovať do 
práce, zrazil sa s rýchlikom. 

KN 1987, 26 

141. Zmeny v bohoslužbách (s trpezlivosťou) 

Kňaz prišiel na nové pôsobisko. Po svätej liturgii prišla za ním do sak-
ristie istá pani a ostro protestovala: „Vy tiež podávate sv. prijímanie posto-
jačky! To ja neuznávam. Ja k sv. prijímaniu pristupujem s úctou, kľačiačky. 
Iste mi nebudete chcieť kľačiačky podať – a preto si budem na vás sťažo-
vať.“ Kňaz jej povedal: „Ja podávam aj sediacim a ležiacim – chorým. Úcta 
k Pánovi je v srdci – postojom môže byť len navonok vyjadrená. Len po-
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kojne si pri sv. prijímaní kľaknite, keď to cítite ako zbožnejšie, rád vám 
podám sv. prijímanie aj tak.“ Netrvalo dlho – a tá pani sa prispôsobila 
ostatným. 

Prudentia pastoralis hovorí, aby kňaz nevynucoval to, čo doposiaľ ne-
pochopil – on, aj iní. Aj sebalepšie veci sa stávajú zlom, keď ju chceme 
zaviesť po zlom a s netrpezlivosťou. 

Hom. směr. 1988, príl. 19 

MANŽELSTVO – vzájomná láska 

142. Pravé šťastie v láske 

Nemecký básnik J. G. Herder (1744-1803) o svojej manželke povedal: 
„Boli sme jedno srdce, jedna duša; bola útechou a šťastím môjho života.“ 

Kiež by to tak mohol povedať každý manžel, manželka... 
Hom. směr. 1984, 4 

143. Až do smrti 

Po 40 rokoch manželstva vážne ochorela matka 7 detí. Lekári určili 
diagnózu ako rakovinu mozgu. Prišli i chvíle, keď nemohla normálne mys-
lieť. Mala divné pocity, sklony utekať z domu. Jej manžel sa musel o ňu 
starať vo dne i v noci. Choroba sa stupňovala, manželka už nemohla ani 
chodiť, ani hovoriť. Musel jej pomáhať so všetkým, musel ju obliekať, 
kŕmiť, umývať. Trvalo to 15 rokov. Priatelia mu radili, aby ju dal do ústa-
vu, príp. do nemocnice. Nesúhlasil. „Je to moja žena a matka našich 7 detí. 
Nemôžem ju opustiť.“ Krátko pred smrťou, keď sa jej na chvíľu podarilo 
zobrať všetky sily a myšlienky, povedala kňazovi: „Kdekoľvek budete 
hovoriť o manželstve, povedzte ľuďom, že ten môj manžel ma teraz má 
rovnako rád ako vtedy pred svadbou.“ 

Obeta nie je strata, ale posvätenie. Láska, ktorá vedie k oltáru, je roz-
dávanie... A tej najdokonalejšie láske nás učí Láska na kríži. 

Hom. směr. 1988, 1 
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MODLITBA – rozhovor s Bohom 

144. Kto neprosí, nedostane 

Sv. Makar Egyptský, pustovník († 390), takto hovorí: 
„Keby bol ten slepec na ceste nekričal a tá žena k Ježišovi nepristúpila, 

neboli by boli uzdravení. Tak i ten, kto z vlastnej vôle a z pevného predsa-
vzatia nepríde k Pánovi a nebude k Pánovi volať a nebude ho prosiť plnou 
vierou, nedosiahne uzdravenie.“ 

Slovo 1984, 5 

145. Pri modlitbe bedliví 

V roku 1846 vydal dánsky kráľ Kristián VIII. výnos: „Pretože sme sa 
dozvedeli, že sa v kostoloch príliš rozšírilo spanie, nariaďujeme láskavo, že 
má byť v každej obci určených niekoľko mužov, ktorí by chodili do kostola 
a dlhou palicou poklepali na hlave spiacich ľudí, aby sa tak dosiahlo žiada-
nej zbožnej pozornosti.“ 

I keď sa nám takýto výnos spred rokmi zdá podivný, predsa i my pot-
rebujeme stálu výzvu k bedlivosti pri modlitbe. 

Hom. směr. 1984, 2 

146. Zbožnosť zošľachťuje 

„Počúvam, že sa budeš ženiť“, hovorí kňaz mladíkovi, ktorý prišiel na 
faru. „Áno, chcem.“ „Akú si si vybral za ženu?“ „No, pekná je,“ hovorí 
mladík. Kňaz napísal na papier nulu. „Aká je ešte?“ „No, pracovitá, vzdela-
ná, z dobrej rodiny, bohatá...“ Kňaz píše ďalšiu nulu. „Aká je ešte?“ „Vidí 
sa mi, že je aj zbožná.“ Tu duchovný pred nuly napísal jednotku so slova-
mi: „Zober si ju! Je milionárkou. Budeš mať s ňou dobrý život.“ 

Keď zbožnosť prenikne celú našu bytosť, všetko dostáva posvätnosť, 
skutočnú vážnosť, zošľachťuje človeka, robí ho Bohu i blížnym milým. 

KN 1987, 46 

147. Potreba modlitby starých 

Moravský spisovateľ Václav Kosmák v jednej zo svojich kníh píše 
o starenke. Jej život bol hotovým peklom na zemi. Toto peklo jej robil 
vlastný syn s nevestou. Ešte aj tanier polievky jej ľutovali, hoci skoro všet-
ku prácu robila doma. Mala aj dcéru, ktorá chcela starkú vziať k sebe, ale 
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starenka nechcela. Dcéra išla za duchovným otcom, aby on ju presvedčil, 
ale všetko bolo márne. Nakoniec jej kňaz povedal: „To, čo robíte, je starec-
ká zaslepenosť, veď vaša dcéra vám chce dobré a dobre vám bude u nej.“ 
Vtedy starenka pozrela na kňaza a povedala: „Otče, ja v dome svojho syna 
musím ostať. Tu od rána do večera nepočujete len samé nadávanie 
a rúhanie a kto by sa pod touto strechou vôbec modlil, nebyť mňa?“ 

Hom. směr. 1984, príl. 

148. Ruženec – cesta do neba  

Veľký maliar Michelangelo (1475-1564) na maľbe Posledného súdu 
namaľoval dvoch ľudí, ako sa svätým ružencom ťahajú hore do neba. 

Horlivá modlitba sv. ruženca nám dáva nádej, že tak ako vo svojom ži-
vote nasledujeme Pána Ježiša a Pannu Máriu, tak budeme po svojej smrti 
s nimi aj oslávení. 

KN 1984, 39 

149. Modliť sa pred jedlom 

Jeden britský kapitán pozval na pohostenie náčelníka indického kmeňa 
a jeho sprievod. Všetko bolo prepychové. Strieborné misy, čaše, taniere, 
vybrané jedlá. Hostiteľ je už tu, ale domorodí Indiáni sa v rozpakoch dívali 
jeden na druhého, jedál sa však nedotkli. Preľaknutý kapitán sa pýta misio-
nára: „Nevyhovuje im azda moje jedlo, Alebo im niečo chýba?! „Áno“, 
odpovedal misionár, „to najdôležitejšie im chýba! Oni totiž sa nedotknú 
jedál, kým sa nepomodlia!“ 

Robíme to aj my? 
KN 1988, 30 

150. Boha nájdeme v tichu 

Matka Terézia (1910-1997), zakladateľka spoločnosti Misionárok lás-
ky, napísala: 

„Boha musíme nájsť, nikdy ho však nenájdeme v hlučnej činorodosti 
a v unáhlenosti. Pozrite sa na prírodu, v akom hlbokom tichu rastie strom, 
kvet, tráva a ako ticho vychádzajú a zapadajú hviezdy, mesiac, slnko. 
V tichu nás čaká Ježiš. V tichu nás bude počúvať. V tichu bude hovoriť 
k našim srdciam a my budeme vnímať jeho slová. Vnútorné ticho je veľmi 
ťažké, ale my si musíme dať tú námahu a modliť sa. V tichu nájdeme novú 
silu a pravú jednotu.“ 

Hom. směr. 1987, 1 
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151. Modli sa a pracuj! 

Dva vozy zaviazli pod kopcom. Cesta je mokrá, klzká, kone nemôžu 
vytiahnuť náklad. Jeden kočiš, keď vidí, že nevyjde, kľakni si vedľa cesty 
a modlil sa: „Pane Bože, pomôž nám vyjsť.“ Modlil sa a modli a pritom 
pozorne pozoroval nebo, či nepríde anjel, aby jeho voz vyniesol na kopec. 
Druhý sa nemodlil, opieral sa do voza, kričal na kone, praskal bičom. Po-
tom vzal lopatu, nakopal piesok a hádzal ho pod kolesá. Keď to nepomohlo, 
začal z lesa nosiť drevo, aby mohli kolesá na mokrej ceste zabrať. 

A stal sa zázrak. Z neba prišiel anjel a k prekvapeniu oboch ujal sa vo-
za toho, ktorý nekresťansky klial. Ten bol celý zmätený a povedal: „To 
musí byť omyl; iste si prišiel pomôcť tomu, kto sa modlil.“ „Nie, prišiel 
som pomôcť tebe“, povedal anjel. „Nie je pekné, že si klial, ale Boh pomá-
ha tomu, kto pracuje.“ 

Krátke příběhy 130 

NESÚĎME 

152. Nesúďme! 

Keď prorok Samuel mal pomazať za kráľa jedného zo synov Izaiho, 
Betlehemčana, Pán mu pripomenul: „Nehľaď na jeho výzor a na výšku jeho 
postavy, lebo ho nepokladám za súceho. Veď (Pán nehľadí) ako hľadí člo-
vek. Lebo človek hľadí na výzor, ale Pán hľadí na srdce“ (1 Sam 16, 7). 

Vopred ho tým upozornil, aby nesúdil podľa zovňajšku. Láska nám to 
zakazuje. 

KN 1986, 47 

153. Nehovorme zlé o neprítomných! 

Romano Guardini (1885-1968), taliansky kňaz a filozof, vysokoškol-
ský pedagóg, ktorému na prednášky prichádzalo toľko študentov, že sa 
nemohli vmestiť do auditória maxima na univerzite v Mníchove, raz večer 
v kruhu známych počul, ako jeden profesor a známy teológ sa nešetrne 
vyjadril o inom, neprítomnom učiteľovi teológie. Tvár Guardiniho sa náhle 
zmenila. So zadržiavaným hnevom povedal: „Tak neslobodno hovoriť 
o človekovi, ktorý nie je prítomný!“ 

DP 1984, 2 
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ODPÚŠŤAJME 

154. Vedieť odpúšťať 

V slovenskom poeticko-baladickom filme P. Jaroša Magma, ktorý ho-
vorí o človeku, ktorý prežil vojnové útrapy a znova hľadá miesto medzi 
ľuďmi, počuť aj takého slová učiteľa: 

„Keby som sa vedel modliť, modlil by som sa, aby som odpustil tým, 
ktorí mi ublížili, a aby mi odpustili tí, ktorým som ublížil ja.“ 

Čs. tel. 1984 

155. Buďme pripravení odpúšťať 

Slávna nemecká poetka Gertrud von Le Fort sa jadrne a básnicky 
vzletne vyjadrila: „Ak je niekto pripravený odpúšťať aj neodpustiteľné, 
vtedy je najbližšie k Božej láske.“ 

Ježiš jasne vyhlásil svoje prikázania lásky k Bohu a lásky k blížnemu 
ako najvyššiu normu v živote kresťana... 

DP 1984, 7 

156. Všetko, čo chcete... 

Slávny výrok Ježiša Krista: „Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, 
robte aj vy im“ (Mt 7, 12), nápadne jasne rezonujú v úsloví, ktoré vyjadruje 
ušľachtilú skúsenostnú múdrosť čínskeho ľudu: „Žaluj na seba, ako si zvy-
kol žalovať na iných, odpúšťaj iným, ako odpúšťaš sebe.“ 

DP 1984, 7 

POKORA – poníženosť 

157. Nepovažujme sa za dôležitých 

Jánovi XXIII. ako pápežovi ponosoval sa mu istý kardinál:  
„Svätý Otče, odkedy ste ma vymenovali za kardinála, natoľko cítim na 

sebe ťarchu zodpovednosti, že neviem ani spávať.“ 
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Pápež mu na to žartovne: 
„Keď ma kardináli zvolili za pápeža, tiež som prvú noc zle spal. Ale na 

druhú noc sa mi vo sne zjavil môj anjel strážca a vyčítal mi: Ján, aj keď si 
pápežom, nepokladaj sa za takého veľmi dôležitého! Odvtedy spávam cel-
kom pokojne, dobre.“ 

KN 1986, 6 

158. V duchu skromnosti 

Fakulta literatúry univerzity v Perugii chcela poctiť Jána Pavla II. ude-
lením čestného doktorátu za jeho literárne dielo. Vyznačenie mal prevziať 
26. októbra, keď sa chystal navštíviť toto významné mesto v talianskej 
Umbrii. Pápež vyhlásil, že je pre neho poctou, ak si na neho chcelo spome-
núť také významné učilište, ale súčasne dal najavo, že mu stačí už úmysel 
univerzity, ale doktorát neprijme. 

KN 1986, 40 

POSLEDNÝ SÚD – koniec sveta 

159. Príprava na príchod Pána 

Na jar roku 1972 podrobili predstavení nemeckého mesta Stuttgart 
svojich občanov dôležitej skúške. Vyhlásili fingovaný bombový útok na 
mesto na deň 2. júla. Anonymnými listami upozornili na to obyvateľov 
a vyzývali ich, aby urobili všetky možné opatrenia na svoju záchranu. Uká-
zala sa veľká disciplinovanosť. V stanovený deň bolo mesto ako vymreté. 
Prejavila sa veľká ochota a solidarita občanov, keď išlo o záchranu života 
a kultúrnych i materiálnych hodnôt mesta. 

Na záchranu časných vecí, materiálnych hodnôt vedia ľudia vynaložiť 
veľa úsilia, na záchranu duše pre nebo už značne menej alebo nič. Veď 
toľko kresťanov žije povrchným a ľahostajným životom, akoby smrť pre 
nich nejestvovala, ako keby nikdy nemali zomrieť. 

KN 1987, 45 

160. Poznať správny čas 

„Hlásime presný čas!“ – Počúvame často z rozhlasu. Preruší sa hudba, 
preruší sa celý program, aby v správnej chvíli zaznelo časové znamenie... Je 
dôležité poznať správny čas, - autobus ide presne, škola i práca začína pres-
ne... 
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V Biblii sa tiež hovorí o tom, ako je dôležité poznať správne znamenie 
času, správnu hodinu, ktorá prišla, čo je pre nás dôležité... 

Hom. směr. 1988, príl. 

161. Raz príde Pánov deň 

Malý chlapec Marek mal veľmi dobrého otca, ale často bol smutný, 
keď videl ako ostatní chlapci sa hrajú so svojimi otcami. Markov otec, inži-
nier, pracoval v ďalekej Sýrii, v severnej Afrike. Domov sa dostal len nie-
koľkokrát v roku. Marek vedel, ako ho otec má rád, pretože vždy mu pri-
niesol zahraničné hračky. Často sa mu po otcovi clo. Deti so susedstva sa 
radi hrali s Marekom, pretože mal pekné hračky. Jedného dňa, keď si znovu 
hral s chlapcami a staval pekný hrad z piesku, ozval sa matkin hlas: Marek, 
otec prišiel, priviezol ti pekné hračky. Marek nechal všetko na mieste 
a utekal domov. Deti sa rozišli domov a nastalo ticho. 

Raz príde taký deň, keď sa na zemi všetko zmení. Bude treba prerušiť 
každú prácu a zábavu. Pán Ježiš sa vráti k nám na zem. Príde krásny, plný, 
so všetkými anjelmi a svätými. 

Hom. směr. 1983, 1 

162. Verím v vzkriesenie mŕtvych 

Isaac Newton (1643-1727) vo veľkonočné ráno vyšiel so študentmi na 
prechádzku, ktorá viedla okolo cintorína. Istý študent si chcel utiahnuť 
z veriaceho profesora a sa ho pýta: „Vy veríte, že prach týchto mŕtvych 
môže vytvoriť nové telo schopné života?“ Profesor mu hneď neodpovedal. 
Na budúcej hodine robil pokusy. Dal si priniesť oceľových pilín, ktoré 
zmiešal s obyčajným prachom a zmes vysypal na tanier. Začal nad ňou 
pohybovať magnetom a tu sa zmes začala hýbať: oceľové piliny sa prilepili 
na magnet a prach ostal na tanieri. Potom nasledovalo poučenie z úst profe-
sora. „Boh si ponechal nekonečne viac síl, než vložil do magnetu.“ 

Nesmieme sa však nazdávať, že naše osobné vzkriesenie bude spočí-
vať v exhumácii – vykopaním mŕtvoly... 

DP 1988, 3 
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PÔST 

163. Kroťme sa v pôste 

Istý kňaz rozpráva, že bol povolaný zaopatrovať do nemocnice ťažko 
chorého človeka. Vošiel do izby. V izbe svietil televízor a pri ňom sa veria-
ci pacienti veselo bavili. V kúte izby pri lôžku zomierajúceho plakala matka 
s dcérou. Ich milovaný otec bol v smrteľnej úzkosti – a spolupacienti boli 
bezcitní, bezohľadní... 

DP 1988, 2 

PRÁCA 

164. Práca – najkrajšia modlitba 

Orfeo Mantovani (1911-1967), ktorý pracoval ako misionár medzi 
chudobnými v Indii, hovorieval, že práca v prospech chudobných je naj-
krajšou modlitbou. 

Priekopníci lepšieho sveta 

165. Každá práca je záslužná 

Vive labeur! Nech žije práca! 
Slová, ktoré napísala prostá ruka na priečelie rodného domu oslobodi-

teľky Francúzska Panny Orleánskej, Jeanne d’Arc, a stali sa heslom výcho-
vy. 

Každá práca je záslužná a čestná. Žiadne povolanie neznižuje človeka, 
ale človek ľahko znižuje svoje povolanie. 

KN 1986, 17 

166. Práca prináša poklad 

Zomierajúci otec povedal svojim synom: „Vo vinici je ukrytý poklad; 
kopte hlboko, nájdete ho.“ 

 Po otcovej smrti synovia dôkladne prekopali vinicu, ale poklad zatiaľ 
nenašli. V nasledujúce roky opäť a opäť hlboko prekopali celú vinicu. Po-
klad síce nenašli, ale úroda bola veľmi veľká; doslova poklad. Vtedy syno-
via pochopili význam otcovej reči o ukrytom poklade vo vinici. 

KN 1987, 27 
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167. Keď vie o tom Boh 

Spisovateľ A. J. Cronin (1896-1981) vo svojom románe Zelené roky 
píše o tom, že ako mladý lekár pracuje v kraji Montmouth, kde niet 
nemocnice. Má veľa práce. Pomáha mu dobrá zdravotná sestra, asi 
päťdesiatročná. Pracuje s úsmevom a v dobrej pohode. Cronin sa jej raz 
spýtal na plat a bol prekvapený, aký nízky bol tento plat. Sestra však bola 
spokojná, „na živobytie to stačí“, povedala. „Ale veď len sám Boh vie, 
koľko musíte pracovať“, hovorí Cronin. „Keď to Pán Boh vie“, odpovedala 
sestra, „tak je to pre mňa najdôležitejšie“.  

Hom. směr. 1988, 1 

168. Úcta k mozoľnatým rukám 

Popredný francúzsky kresťanský spisovateľ, filozof a historik Monta-
lembert vo svojom diele Mnísi západu, hovorí o opátovi Ermenfriedovi 
z Cusanze, že v nedeľu pri sv. liturgii rozdeľoval chudobnému ľudu chlieb, 
ktorý zámožnejší priniesli ako obetu do chrámu. A keď videl ich ruky 
a kládol do nich ten chlieb, a zbadal mozole od ťažkej práce, hlboko sa pred 
nimi uklonil a bozkával im dlane. A spisovateľ dodáva, že nevidel a nepoz-
nal v dejinách národov taký obraz, ako tohto opáta, ktorý v neznámom kúte 
pohoria sa stal mníchom a pred oltárom bozkával mozoľnaté ruky galského 
roľníka. 

KN 1983, 46 

169. Pracujme, ale s pokorou 

Náboženský spisovateľ Carlo Caretto píše: 
Dlhé roky som žil v presvedčení, že som v Cirkvi niekto a všetko som 

robil behom. Behom sa šlo zo schôdzky na schôdzku, od jednej povinnosti 
k druhej, z jedného mesta do druhého. Modlil som sa iba úchytkom, pred-
náška boli plné nervozity a srdce nespokojné. A pretože všetko záviselo od 
nás, a pretože ba často sa nič nedarilo, bolo logické byť nespokojným. Ježi-
šove slová „ste neužitoční sluhovia“, „bezo mňa nemôžete nič urobiť“ boli 
podľa mňa pre iných, pre iné časy. Po dvadsiatich piatich rokoch som si 
všimol, že som vlastne svojím plecom nepodopieral skutočne nič. Potrebo-
val som dosť času pochopiť, že v skutočnosti nezáviselo odo mňa nič a tým 
uveriť Ježišovým slovám, ktoré pred dvetisíc rokmi povedal i na moju adre-
su: „Keď všetko urobíte, čo sa vám rozkázalo, povedzte: sme neužitoční 
sluhovia...“ 

Listy z púšte 



63 

170. Čestne konať svoje povinnosti 

Istá herečka, ktorá svojím pekným hlasom vždy vzbudzovala obdiv 
u poslucháčov, na predstavení, ktoré sa opakovalo už po deväťdesiatykrát, 
a na ktorom bol prítomný aj autor opery, ale sedadlá v divadle už boli ried-
ko obsadené, svoju úlohu zaspievala vynikajúcim spôsobom. Všetci prí-
tomní boli nadšení jej výborným výkonom a odmenili ju dlhotrvajúcim 
potleskom. Po skončení predstavenia prišiel k herečke skladateľ a povedal 
jej: „Dnes ste prevýšili seba samú. Hrali a spievali ste akoby to bolo po 
prvýkrát i keď divadlo nebolo naplnené. Neprekážalo vám to?“ „Nie“, od-
povedala herečka, „lebo bol tu človek, pre ktorého sa vyplatí vydať zo seba 
všetko najlepšie.“ „A keby tu nebol ten človek?“ – pýtal sa skladateľ. He-
rečka odpovedala: „Bola by som tu ja a do svojej práce chcem vždy dať 
sama seba celú.“ 

Veľmi správny náhľad. Nič nekonajme povrchne, nedbalo, lebo nie na 
takú prácu nás stvoril Boh. 

KN 1984, 33 

PRIKÁZANIA 

171. Zachovávať prikázania 

Sv. Makar Egyptský, pustovník († 390) takto hovorí: 
„Beda dňu, v ktorom človek prestúpil Božie prikázanie.“ 

Slovo 1984, 4 

172. Desatoro – Božia vôľa 

Vo Svätom písme čítame, že Božia vôľa bola prvýkrát napísaná na 
kamenných doskách, ale že Mojžiš tieto dosky v hneve rozbil. A táto uda-
losť sa v dejinách opakuje... Človek sa znova a znova pokúša rozbiť Božie 
Desatoro – a Pán ich znova a znova vrýva do ľudských sŕdc v podobe sve-
domia, do listín v podobe chárt ľudských práv... 

Hom. směr. 1988, 4 

173. Sám Boh napísal ľuďom zákon 

Sv. Anton († 356), pustovník, dostal raz listy od cisára Konštantína 
Veľkého a od jeho synov. Odporúčali sa do jeho modlitieb a prosili ho, aby 
ich potešil listom. Pustovníci sa divili tomu, že slávny cisár píše skromné-
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mu utiahnutému mníchovi. On však povedal: Tomu sa nedivte, že cisár mi 
píše, veď aj on je iba človek; divte sa skôr tomu, že sám Boh napísal ľuďom 
zákon a že Boží Syn prebýval medzi nami. 

DP 1983, 8 

174. Šliapanie po Božích zákonoch vedie k záhube 

  
Keď bol sv. Šebastián obžalovaný, že je kresťanom (bol údajne velite-

ľom osobnej cisárskej stráže), dal si ho zavolať sám cisár Dioklecián 
a povedal mu: „Vážil som si ťa ako priateľa, a ty sa mi takto odvďačuješ? 
Ty ma takto zrádzaš?“ Šebastián mu odpovedal: „Veľký cisár, nemáš ver-
nejších služobníkov, ako sú kresťania. Milujeme svoju vlasť a poslúchame 
nariadenia cisára. Avšak my veríme, že cisár nie je bohom, že Boh je vyšší 
ako cisár, že Božie zákony chránia všetkých ľudí, aj cisára.“ 

Cisár Dioklecián tieto argumenty nechápal, lebo si myslel, že on je su-
verénny pán nad celou ríšou. Vyššieho pána neuznával. Zakrátko na zákla-
de tých istých princípov násilia, ktoré sám užíval, bol aj sám zavraždený. 
Politika násilia, šliapania Božích zákonov vedie k záhube všetkých. 

J. Vrablec: Homílie B 

175. Len s pomocou katechizmu 

Taliansky zborník La Fiamma (Plameň) napísal, že istý sudca 
v Piemonte chodil každú nedeľu do chrámu vyučovať deti katechizmus. 
Niektorí inteligenti z toho mesta sa čudovali, ako sa môže taký vážený sud-
ca zaoberať s malými deťmi a vyučovať ich náboženstvo dobrovoľne 
a zdarma. Ba jeden jeho priateľ mu raz povedal: „Prečo sa babreš s tými 
deťmi?“ Sudca mu odpovedal: „Vyučujem ich katechizmus preto, aby som 
sa nemusel s nimi babrať pri súde, keď po rokoch budú mladistvými alebo 
dospelými. Lebo už ma omrzelo ustavične súdiť mladých zlodejov, lupičov, 
zločincov, nevďačných synov, ktorí so zbraňou v ruke napadajú rodičov, 
neverných manželov, ktorí sa skrývajú pred dôsledkami otcovstva. Priateľu 
môj“, pokračoval sudca, - „sv. Don Bosko vytvoril novú spoločnosť počes-
tných ľudí s pomocou katechizmus.“ – A advokát to musel uznať za správ-
ne. 

J. Vrablec: Homílie B 
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PÝCHA 

176. Len prázdna hlava sa povyšuje 

Dvaja chlapci vyšli na pole. Pozri sa“, hovorí jeden, - „aké krásne sú 
tie klasy, ktoré prevyšujú všetky ostatné! A aké škaredé sú steblá, ktoré sa 
ohýnajú takmer k zemi!“ – „Ty blázon,“ povedal druhý, „tie klasy sú bez 
úrody, preto sa vypínajú prázdne nad ostatné.“ 

Tak je to aj s ľuďmi. Prázdne hlavy sa nosia vysoko, ale plné sa sklá-
ňajú v skromnosti k zemi ako tie plné klasy. 

Krátky příběhy, 70 

RODIČIA – povinnosti, úcta k ním 

177. Otec a matka 

Ján Guitton, člen Francúzskej akadémie, v knihe Dialóg s Pavlom VI. 
má pozoruhodné myšlienky o rodine, o otcoch a najmä o matkách. Píše: 
„Keď sa v jeseni nášho života zamýšľame nad sebou, prvé, čo nachádzame 
v nás svojho, je otec a matka.“ 

KN 1988, 30 

178. Matka je vždy mladá 

Ján Guitton, člen Francúzskej akadémie, v knihe Dialóg s Pavlom VI. 
hodnotí matku takto: „Matka nemá vek – ostáva vždy mladou. Všetky mat-
ky sú si podobné, sú jednou jedinou matkou.“ 

KN 1988, 30 

179. Matka nás neopustí 

Trónu zbaveného Napoleona opustili bratia a i sestry, králi i kráľovné, 
opustili ho najvernejší generáli, žena i národy – len matka ho neopustila, 
matkino srdce vznášalo sa k nemu i nad oceánom: „Stále som tam pri tebe, 
ak má hľadáš“, písala synovi. 

Keby na Poslednom súde matky súdili – domnievam sa – peklo by 
ostalo prázdne. 

L. Perlaky 
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180. Materinská láska 

V roku 1929 v jednej tirolskej dedine na upätí Dolomit, sa stala táto 
tragédia: 

Mladá dedinčanka odišla so svojimi deťmi pracovať na pole, asi hodi-
nu cesty vzdialenej od dediny. Deti sedeli na osliatku, ktorý niesol aj pra-
covné náradie. Počasie bolo pekné a keď došli na pole, matke šla práca od 
ruky. Za nejakú chvíľu si všimla, že oslík bol nepokojný, a keď hľadala 
príčinu, spozorovala tmavé mraky na oblohe. Pri prvom zahrmení sa oslík 
odtrhol a utekal k dedine. Začal fúkať studený vietor a v zapätí začalo sne-
žiť. Rozpútala sa zlá snehová búrka a v tej si matka s dvoma namáhavo 
razila cestu k domovu. Po hodine cesty sa obe deti rozplakali a únavou 
ďalej nemohli. Keď nepomáhalo dohováranie a povzbudzovanie a matka 
sama bola k smrti unavená, zakryla ich vlastným telom pred snehovou zá-
plavou, ktorá padala z neba. Keď víchrica ustala, videli dedinčania pred 
vchodom na hospodárstvo samého oslíka. Vydali sa hľadať matku s deťmi. 
Neďaleko dediny našli malú vyvýšeninu pokrytú snehom. Bola to mladá 
dedinčanka, už mŕtva, ale deti, zakryté jej telom dýchali. 

Slobodná Európa, 10.05.1987 

181. Materinská láska 

V nemčine existuje jedna balada, v ktorej sa hovorí o mladíkovi, ktorý 
spáchal zločin a preto bol zámockým pánom odsúdený k smrti na šibenici. 
Jeho stará matka prišla za neho prosiť. Pán ale nechcel trest zmierniť, ale 
potom sa predsa len dal uprosiť, ale pod jedinou podmienkou: keď do veče-
ra budú skosené tri obrovské lány obilia, syn dostane milosť. Prirodzene 
vedel, že je nad ľudské sily niečo takého vykonať. Aké však bolo jeho pre-
kvapenie, keď večer našiel všetky tri lány skosené. Na medzi posledného 
ležala matka ešte s kosou v ruke – mŕtva. 

Slobodná Európa, 10.05.1987 

182. Mama – posledné slovo 

Jeden vojnový sanitár spomínal: 
„Počul som posledné slová mnoho umierajúcich vojakov rôznych ná-

rodností. Väčšina z nich volala: Mama, matko!“ 
Hom. směr. 1987, 1 
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183. Buďme im vďační 

Televízna hra z prostredia domova dôchodcov s kriminálnou záplet-
kou: 

Jednej dôchodkyni sa stratilo šesť zlatých mincí. Vyšetrovaním sa zis-
tilo, že ich ukradla spolubývajúca. S plačom sa priznala, že jej syn a vnuci 
ju navštevujú. Preto odcudzila mince, napísala synovi, že niečo pre neho 
má. Samozrejmé, bola tu hneď celá rodina. Dostali mince a sľub, že nabu-
dúce dostanú ďalšie. 

Hom. směr. 1987, 1 

184. Príkladné správanie otca 

Švédska spisovateľka Selma Lagerlöfová (1858-1940), hovorí na jed-
nom mieste svojho románu Cisár z Portugalska o skúške detí z nábožen-
ských vedomostí. 

Deti mali najprv odpovedať, kto stvoril svet, a dopadlo to dobre. Učiteľ 
však ale omylom sa opýtal, či vie niekto iné pomenovanie Boha. 

Pre deti to bol kameň úrazu. Tváre sa im zamračili a začali rozmýšľať. 
Nevedeli. Učiteľ im pomohol tým, že im pripomenul modlitbu, ktorú sa 
modlia každý deň. 

Teraz si jedno z nich, Klára, spomenula. Učiteľ si žiada, aby sme mu 
povedali, že Boha nazývame otcom. Chcela teda povedať otec, ale namiesto 
toho povedala Ján. Učiteľ deťom povedal, že sa Klára zmýlila, pretože jej 
otec sa volá Ján. Ale potom dodal: „Tomuto dievčaťu sa nesmieme diviť, 
pretože sotva má nejaké dieťa tak dobrého otca ako ona. A tak nesmieme 
byť prekvapení, že povedala Ján, keď mala pomenovať to najlepšie, čo 
má.“ 

V správaní rodičov, v ich láske, ochrane, starostlivosti – trebárs aj ne-
vedome, vidí dieťa často správanie samého Boha, alebo lepšie povedané – 
čosi z Božej lásky. 

Hom. směr. 1985, 4 

ROK – začiatok, koniec 

185. Musíme prejsť bránou 

V Mykénach v Grécku je najstaršia brána Európy. Nazýva sa Ľva brá-
na. Nad trojmetrovou bránou sa dvíhajú dva mocné levy, ktorých vzoprenie 
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naháňa strach, ale vysoké múry vľavo a vpravo tie nenechajú žiadnu voľbu. 
Musíš prejsť dopredu. 

Tak je to s nami. Brána nového roku sa otvára pred nami. Čo nám pri-
nesie? Máme strach, ale musíme ísť dopredu. 

Hom. směr. 1983, Ex 83  

186. Pozrime sa na svoj denník 

Mnohí ľudia si vedú denník, systematicky si zaznačujú do neho rozlič-
né osobné udalosti... Takýto sa zachoval u pápeža Jána XXIII. Preložili ho 
do viacerých svetových rečí. V ňom čítame aj slová, ktoré si dobrý pápež 
vtedy – na konci roka – zapísal: „Si o rok starší. Si dokonalejší? Si lepší?“ 

Na „Silvestra“ si aspoň v duchu prelistujme náš denník a položme si aj 
my otázku: Sme lepší? Sme dokonalejší? 

DP 1984, 9 

 

SKUTKY – ich cena, význam, potreba 

187. Skutky – naša tvár 

Básnik J. W. Goethe (1749-1832), najväčší nemecký básnik, sa takto 
vyjadril o ľudských skutkoch: 

„Skutky sú zrkadlom, v ktorom každý ukazuje svoju tvár.“ 
Kiež by z našich skutkov bolo zjavné, že patríme Kristovi. 

DP 1988, 6 

188. Aj malé skutky 

Orientálna rozprávka hovorí takúto príhodu: 
Do malej rybárskej dedinky na morskom pobreží pricestoval boháč. 

Chcel sa tam niekoľko dní zotavovať. Večer si chcel v hostinci niečo kúpiť. 
Vytiahol veľkú bankovku, akú ani hostinský, ani rybári ešte nikdy nevideli. 
„U nás sa platí len drobnými“, povedal hostinský a všetci sa na cudzinca 
pozerali nedôverčivo. Odišiel do svojej izby, ale počul, ako jeden chlap 
povedal ostatným: „Nemá vôbec peniaze, klame nás, vyčistíme mu poriad-
ne kožu!“  

Cudzinec nato samozrejme nečakal, vyskočil oknom a bežal pustatinou 
ako mu len dych stačil. Po sedemhodinovom behu dorazil do mestečka, kde 
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si bankovku premenil na celkom drobné, naplnil nimi dve vrecia, najal si 
voz a vrátil sa do dedinky. Teraz platil drobnými, ktorým domáci rozumeli. 

Možno povedať, že aj náš život je takou dedinkou, kde ľudia poznajú 
drobné skutky a nie veľké hrdinstvá, o ktorých sa dočítajú v knihách, 
a ktoré sa prihodili ďaleko od nich. Kto chce konať len veľké skutky, malé 
nie, obyčajne klame. Za veľké reči skrýva svoju veľkú lenivosť... Kto chce 
byť veľkým hudobníkom, najprv sa musí potrápiť s notami a stupnicami. 

KN 1985, 35 

189. Konajme 

Sv. Vincent de Paul (1581-1660), zakladateľ charitatívnych diel, sa 
takto prihovára kresťanom: 

„Celkom zvlášť si musíme na toto dávať pozor: je viac ako dosť takých 
ľudí, ktorí si myslia, že úplne postačí už to, keď sa navonok správajú ko-
rektne a keď vo svojom vnútri pestujú vznešené city k Bohu. Ak však po-
tom príde na skutky a je tu príležitosť konať, vtedy zlyhávajú. Nie nemýľ-
me sa – celá naša úloha je toto: konať! 

DP 1988, 6 

190. Nezabúdajme konať dobro 

Byť pozorný k Božiemu volaniu je často otázka života a smrti. Dr. 
Klement Oberhammer uvádza príklad istej bohatej ženy z New Yorku. 

Po železničnom nešťastí, ležiac v nemocnici, s úzkosťou premýšľala, 
prečo nebola veľkodušnejšia, prečo nepomáhala toľkým trpiacim, chudob-
ným a opusteným, ale holdovala svojim radovánkam a pohodliu. Cítila, že 
Boh chcel dobre svojimi vnuknutiami, ale bolo už neskoro. 

Dobro, ktoré človek opomenul urobiť, v poslednej hodine môže ťažko 
napraviť. 

KN 1982, 41 

191. Aj ten najmenší skutok 

Sv. Ján Almužník (zomrel okolo r. 619), patriarcha, píše o pekárovi, 
ktorý bol nábožný, chodieval do chrámu, modlil sa – ale bol lakomý. Aká to 
bola nábožnosť? 

Raz piekol chlieb a veľmi sa ponáhľal. Vtom prišiel žobrák a prosil od 
neho almužnu. Pekár ho nechcel ani počuť. „Daj mi pokoj! Nevidíš, že sa 
ponáhľam? Prac sa mi z očí!“ A keď neodchádzal, pekár hodil do neho 
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peceň chleba, ktorý práve vytiahol z pece. Žobrák ho zdvihol, vzal si ho 
a povedal: „Pán Boh zaplať!“, a odišiel. 

V noci na to mal lakomý pekár sen. Stál pred Božím súdom. Videl, ako 
sa na jednu misku váhy kladie všetko zlé, čo v živote napáchal. Miska kle-
sala hlboko dole a bola by sa prepadla až kamsi do pekla. Ale prišiel anjel 
a položil na druhú misku peceň chleba. A lakomec videl, ako tento bochník 
chleba napravuje váhu, aby sa temer vyrovnala. Keď sa prebudil, premýš-
ľal: „Ako vysoko ohodnotil Boh môj jediný peceň chleba, ktorý sa ušiel 
žobrákovi!“ A odvtedy sa jeho pokrivená nábožnosť premenila a napravila 
akoby zázrakom. 

J. Vrablec: Homílie B  

192. Boh sa pozerá na skutky 

Sv. Makar Egyptský († 390), pustovník, takto poučuje: 
„Naozaj, nie panny, nie vydaté, nie mníchov, ani nie svetských, ale 

dobrotu Boh hľadá, ktorú prijíma ako sám skutok a podľa dobrej vôle kaž-
dého dáva Svätého Ducha, ktorý účinkuje a spravuje život každého, ktorý 
sa chce zachrániť.“ 

Slovo 1984, 5 

193. Pocit zodpovednosti za činy 

Detmar, prvý pražský biskup († 982), hoci bol svätého života, pred 
svojou smrťou sa zamýšľal nad sebou a bolestne povzdychol: „Beda mi! 
Ako vzdialený som od toho, čím som mohol teraz byť! Som stratený, ja 
úbožiak!“ 

Biskup pociťoval zodpovednosť za všetko, čo v živote konal, aj za se-
ba samého. V živote vykonal mnoho dobrého, a predsa na neho doliehala 
ťarcha zodpovednosti za všetko, čo robil. 

KN 1988, 5 

194. Šľachetné vlastnosti nás robia veľkými 

Ján Huňady (asi 1408-1456), uhorský panovník, sedmohradský vojvo-
da, ležal na smrteľnom lôžku. Okolostojaci medzi sebou rozprávali: „Ozaj, 
aký to bol vynikajúci vojvodca, koľkonásobný víťaz nad Turkmi! Prečo 
musí taký veľký človek umrieť?“ Keď to Ján Huňady počul, povedal: „Vy 
ma chválite za niečo, čo nebolo mojou zásluhou, ale výsledkom hrdinskosti 
vojakov. Keď ma chcete chváliť, pochváľte ma za to, čo som urobil. Milo-
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val som vlasť a usiloval som sa byť voči každému spravodlivý. Nikomu 
som nekrivdil!“ 

Môžeme povedať, že tieto šľachetné vlastnosti urobili Jána Huňadyho 
veľkým a ostatných strhávali k udatnosti. 

DP 1988, 5 

195. Akt ľudskosti 

Cez vojnu za leningradskej blokády bol veľký hlad. Prídelové lístky sa 
dávali dvojtýždenne, za stratu náhrada nebola možná. Prídel stačil iba na 
zachovanie života, nie na nasýtenie. Istého dňa prišla do nemocnice zdra-
votná sestra vyplakaná. Niekto jej ukradol potravinový lístok. Operovaní 
vojaci v jednej izbe na obed zjedli iba polovicu obeda. Druhú odložili. 
Niekto to oznámil chirurgovi. Profesor Uglov prišiel vec vyšetriť. Jeden 
z vojakov mu povedal: „Sestrička sa okolo nás narobí, nabehá. My ležíme. 
Nám stačí pol obeda, dotiaľ, kým nedostane svoj prídelový lístok. Nedovo-
líme, aby umrela hladom!“ 

KN 1984, 15 

SMRŤ – náhla, nečakaná 

196. Všade sa umiera 

Keď Sokrata odsúdili na smrť, priatelia ho nahovárali, aby utiekol. 
Chceli mu pri tom pomôcť. Filozof sa ich pokojne opýtal: „A poznáte také 
miesto, kde by sa neumieralo?“ 

Priateľ rodiny 1987 

197. Každý deň niekto zomiera 

Každý deň vraj treba pre zomrelých 100 000 truhiel, takže možno kon-
štatovať, že tečú slzy vo dne i v noci u očí zarmútených, ktorým súcitní, 
súcitiaci vyjadrujú spolucítenie. 

KN 1988, 9 

198. Každému príde čas 

Na jedných kláštorných hodinách je nápis: „Hodiny tvojho života idú, 
až príde jedna, ktorá ti povie – choď!“ 

Hom. směr. 1988, 1 
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199. Pamätaj na smrť 

V knihe Doktor to zariadi hovorí jedna postava, že stredoveké Memen-
to mori je rada, ktorú hádžeme za hlavu. Z hľadiska našej viery je to však 
vrcholový bod, finále života a preto musíme mať o ňom dostatočne vyjas-
nený postoj. 

KN 1984, 46 

200. Smrť – cesta domov 

Ulrika Nischová zo spoločnosti sestier sv. kríža, veľmi trpela na bolesti 
hlavy a zomrela na tuberkulózu vo svojich 31 rokoch. Keď jej roku 1913 
(rok pred smrťou spolupracujúci vyjadrovali ľútosť nad jej bolesťami, po-
vedala: „To predsa nič nie je, ideme do neba! Náš domov je tam, hore, nie 
na zemi. Umieram rada!“ 

Hom. směr. 1988, 4 

201. Šťastný až po smrti 

Na smrť chorý muž, ktorý si uvedomil, že agónia sa približuje, vyhlá-
sil: „Teraz vidím, ako málo stačí človekovi ku šťastiu!“ V tej chvíli už 
všetko odhodil od seba, zriekol sa všetkého, čo ho obklopovalo po celý 
život. Zostala mu len smrteľná posteľ a na nej bezvládne telo. Ale duša bola 
vyrovnaná, očistená Božím milosrdenstvom. 

KN 1988, 9 

202. Za šťastnú hodinu smrti 

Na náhrobku slávneho maliara B. E. Murilla (1618-1682) v chráme 
Santa Cruz v španielskej Seville vyryli na jeho vlastnú žiadosť tieto dve 
jednoduché slová: Vive moriturus. Pochovali ho pod obraz starého flámske-
ho majstra, ktorý predstavoval Krista na kríži. 

Chorý Murillo často sedával a rozjímal pod týmto obrazom. Raz chcel 
kostolník zavrieť dvere a nevrlo sa oboril na Murilla: Čo čakáte tak dlho 
a nejdete už? Čakám, odpovedal veľký umelec, čakám, aby tieto sväté oso-
by dokončili sňatie Pána z kríža. 

Myslíme na posledné veci. Modlime sa za šťastnú hodinu smrti. 
KN 1984, 11 
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203. Prešiel zo smrti do života 

V mojej rodnej obci – píše prof. ThDr. Jozef Vrablec – mali otec 
a matka jedno dieťa, ktoré vyštudovalo na vynikajúcej škole v Bratislave. 
Po skončení štúdia bola tanečná zábava a tá trvala do rána. Ráno dvaja 
učitelia prišli pre ňu s autom a pozývali ju, aby išla s nimi do českého mesta 
tábor na návštevu. Matka nebola doma, otec ju nechcel pustiť. Ale medzi-
tým, čo otec vyšiel na dvor, ona si chytro zobrala raňajky a nasadla do auta 
a odišla preč. A títo traja v aute zaspali a narazili do stromu a všetci sa zabi-
li. Večer prišla správa rodičom, že ich dcéra, jediná, krásna, múdra – umre-
la. Ich jediná nádej. Matka, celá zúfalá a nešťastná prišla ku kňazovi a pýta-
la sa: kde je moja dcéra? Kde je moja Anka? 

Čo jej mal kňaz povedať? Mal jej povedať: Matka, čakaj, až sa ti s ňou 
prisnije? Možno sa ti zjaví? Nie! To jej nemohol povedať, lebo to všetko – 
aj ten sen, sú len ľudské sily tohto sveta... Dal jej odpoveď slovami samého 
Ježiša Krista: Prešla zo smrti do života... (porov. Jn 5, 24). 

J. Vrablec: Homílie B 

204. Náš život nezaniká 

Je dosť málo známe, že Karel Čapek (1890-1938) bol veriaci. Jeho o-
tec, lekár, bol ateistom z presvedčenia. A raz pri nejakej debate, povedal 
Čapek otcovi: „Počkaj, ako ti bude, keď po smrti zrazu zistíš, že si furt.“ 

Toto je krásne vyjadrenie podstaty viery vo večný život. Lebo naozaj 
budeme vždy, nikdy nezanikneme, nikdy sa s vlastným „ja“ nerozlúčime.  

Diakonia 1981, 3-4 

205. Smrť premôcť vierou 

Simone de Beauvoirová (1908-1986), spisovateľka, životná družka fi-
lozofa J. P. Sartra, o ktorom sa veľa hovorilo v súvislosti s Nobelovou ce-
nou, ktorú odmietol prijať, vydala malú, asi 150 stranovú knihu spomienok 
na posledné chvíle svojej matky – Presladká smrť. Rozoberá v nej chorobu 
a smrť 84-ročnej matky, ktorá ťažko ochorela v októbri 1963 a zomrela pár 
mesiacov na to. 

„Verila v nebo“ – píše spisovateľka o mamičke – „ale aj napriek cho-
robe, veku, napriek bolestiam, lipla náruživo na tejto zemi a bála sa smrti 
priamo ako zviera... Nebála sa ani Boha, ani diabla, len sa strachovala opus-
tiť zem. Milovala život, ako ho i ja milujem, pred smrťou cítila ten istý 
odpor čo i ja cítim.“ 
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Báť sa opustiť zem; cítiť strach a odpor pred smrťou; Simone de Baea-
uirová, neveriaca, sa diví, že matka, veriaca, nepremohla vierou tieto poci-
ty... Či nemyslíme tak niekedy aj my? 

Diakonia 1980, 3 

SVÄTÉ PÍSMO – Biblia, Božie slovo  

206. Biblia – stará kniha? 

V jednej galérii vystavovali obraz znázorňujúci starca, ktorý sa skláňal 
nad starou knihou. Obraz mal nápis: „Nad starou knihou.“ 

Nevyvoláva tento nápis dojem – najmä u mladých – že čítanie Biblie je 
pozostatkom minulosti? Že jej miesto je len v múzeu či galérii? Neodsunuli 
ľudia stranou Bibliu len preto, že je to stará kniha? 

Maliar nijako nenadsadil, keď nazval Bibliu „starou knihou“. Ona nao-
zaj stará je, ale rozhodne nie je zastaralá. Naopak, čas preveruje jej spoľah-
livosť a pridáva na sile a moci. Múdry Šalamún povedal, že kde je kráľov-
ské slovo, tam je i jeho moc (Kaz 8, 4). Jej autorom je Kráľ vesmíru. 

Hom. směr. 1983, 2 

207. Biblia sa nemýli 

Zachoval sa dokument – list, ktorý G. Galilei poslal svojmu žiakovi 
Castelimu, ktorým odpovedá na otázku, ako sa má správať kresťan, keď 
zistí, že výroky Písma a vedy si odporujú. Galilei napísal: „Biblia sa nikdy 
nemýli, ale môžu sa mýliť jej vykladači.“ 

Vykladači sa naozaj mýlili, pretože sa nechali ovplyvniť astronómom 
(porov. Joz 10, 12) – celý stredovek chápal tieto slová pod vplyvom Ptole-
maiových názorov o pohybu planét. Podľa toho gréckeho učenca z 2. stor. 
po Kr. zem určil ako stred, okolo ktorého sa všetko točí. Tento názor Cirkev 
neskoršie prijala a rozvíjala ho z teologického hľadiska). 

Hom. směr. 1983, 2 

208. Biblia neuspokojuje rozum, ale srdce 

Albert Einstein (1879-1955) pri rozhovore s jedným duchovným pove-
dal: „Ja si vážim Bibliu, ale verím matematike. U vás to bude asi opačne.“ 

„Mýlite sa“, povedal duchovný, - „Biblia i matematika sú pre mňa len 
rozdielne prejavy Božej presnosti.“ 

Udivený Einstein pokračoval: 



75 

„Ale keby sa jedného dňa na základe matematických výskumov ukáza-
lo, že vedecké závery odporujú Biblii?“ 

Na to druhý: 
„Vážim si matematiku tak vysoko, že by ste, pán profesor, nemal ustať 

v počítaní, pokiaľ by ste v svojich výpočtoch tu chybu nenašiel.“ 
Biblia nie je vedecká kniha. Nebola napísaná, aby uspokojila rozum 

človeka, ale jeho srdce. Nepojednáva, ako sa dostať na mesiac, ale do neba. 
Hom. směr. 1983, 2 

209. S pokorou počúvajme Božie slovo 

Zo života sv. Antona († 356), pustovníka, sa rozpráva, ako vychovával 
spolubratov, ktorí sa k nemu pripojili. Prečítal im úryvok zo Svätého písma 
a pýtal sa, čo ten výrok znamená. Každý odpovedal, ako najlepšie vedel. 
Len jeden povedal: „Ja neviem.“ Pustovník Anton pochválil toho posledné-
ho: „Ten je na správnej ceste.“ 

Len ten, kto Sväté písmo pokorne premýšľa a uvažuje o ňom, len ten 
počuje niečo nového. 

Hom. směr. 1988, príl. 

210. Ochotne počúvajme Božie slovo 

Kdesi sa stalo, že vnúčatá sa posmievali z babičky, prečo vlastne ešte 
chodí do chrámu, keď si z Božieho slova nič nezapamätá. Babička dala 
vnukovi do ruky sitko a povedala: „Napusť do neho vodu!“ „Ale, Babička, 
v sitku sa voda neudrží!“ „Len to urob!“ A keď vnuk doniesol sitko, pove-
dala: „Pozri sa! Voda síce vytiekla, ale sitko ostalo mokré. Tak už vidíš, že 
do chrámu nechodím nadarmo.“ 

Aj my sa často sťažujeme, že máme pamäť ako sitko. Našťastie nejde 
tu o to, aby si každý všetko zapamätal. Ide o to, aby si každý zapamätal to, 
čo osloví dnes priamo jeho. 

Hom. směr. 1988, príl. 

211. Osud Božieho slova 

V 17. a 18. stor. dobyli Španieli veľkú časť Južnej a Strednej Ameriky 
a dopúšťali sa tam neslýchaného násilia a bezprávia na škodu Cirkvi. To 
malo zlé následky. Príklad: Akýsi Kubanec bol pre malichernosť odsúdený 
na smrť. Katolícky kňaz mal s ním veľa práce, aby nešťastného priviedol 
k prijatiu Katolíckej cirkvi a krstu a aby zachránil jeho dušu pre nebo. Ku-
banec sa pýtal kňaza, či v nebi sú aj Španieli? Keď dostal kladnú odpoveď, 



76 

odmietol prijať krst. Každé presvedčovanie bolo márne. Ak sú v nebi Špa-
nieli, tak tam odmietol ísť. 

Kristus hovorí v evanjeliu o osude Božieho slova. Španielski dobyvate-
lia, ktorí na domorodcoch páchali ukrutnosti, boli pokrstení a vo viere pou-
čení. Na akú pôdu padlo u nich Božie slovo? 

Hom. směr. 1987, 3 

212. Oplatí sa hlásať Božie slovo 

Hľa, skúsenosť jedného kňaza: 
Bol preložený na farnosť v horách. Jeden „tiežkresťan“ mu hneď po-

vedal: „Nemyslíte si, že tu niekoho pritiahnete do chrámu. Tu sa do chrámu 
chodilo len kedysi, keď ľudia nemali peniaze. Teraz majú peniaze a môžu 
chodiť do krčmy. Tu vám do chrámu nepríde nikto.“ 

Kňaz do chrámu nepriťahoval nikoho, ani nenútil. A nejaký čas to vy-
padalo, že ten chlap mal pravdu. Svoje ovečky stretával len na ulici, nikdy 
nie v chráme. A predsa, mal komu kázať. 

Začalo to tým, že ho zastavila bielovlasá starenka a povedala mu: „Pán 
farár, nám je ľúto, že ste sám. A tak sme sa tri dohodli, že každá jeden deň 
pôjdeme do chrámu.“ Za čas chodili všetky tri, potom sa pridali ďalšie 
a keď po rokoch bol kňaz preložený na inú farnosť, chrám bol plný a kňaz 
im mohol povedať: „Odchádzam s pocitom, že som tých osem rokov nebol 
tu nadarmo. Boli zrná, ktoré našli úrodnú pôdu. Môžem s vďačnou rados-
ťou povedať: Mne sa to rozsievanie medzi vami vyplatilo.“ 

Otázka pre nás: vyplatí sa aj nám chodiť do chrámu? Máme z toho nie-
čo? Prinieslo nám úžitok? Stali sme sa lepšími? 

Hom. směr. 1987, 3 

213. Nielen chlebom je človek živý 

V modernej dobe sa politici domnievali, že hlad bude odstránený me-
dzinárodným obchodom. Lenže, milióny km objímajú zemeguľu, tisíce lodí 
brázdia more a predsa: 

„Viděl jsem v Osvětimi 
hromady botiček... 
každé dvě vteřiny dítě 
na světě umíra dnes. 
Tenkrát to byly vraždy 
a dnes je kosí hlad...“ (Ján Pilař: Requiem) 

Hom. směr. 1982, 7 
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SPOVEĎ – pokánie, obrátenie, potreba 

214. Mať nádej 

Televízny kazateľ biskup Fulton Sheen povedal: „Začiatok obrátenia je 
začiatkom rozvoja, vzrastu: Byť hriešnikmi, to je naše nešťastie, ale byť si 
toho vedomí, to je naša nádej.“ 

KN 1986, 10 

215. V teba Pane som dúfal 

Vo väznici bol doživotne vrah dievčatka, ktoré chcel zneužiť. Správal 
sa najprv drzo a vyzývavo. Ale choroba a pobyt vo väzenskej nemocnici 
obmäkčili jeho srdce. V jeho vnútri sa rozpálila nádej v odpustenie. Jeho 
pery šeptali modlitbu zločinca na kríži: Pane, spomeň si na mňa. V sviatosti 
zmierenia došiel odpustenia, v ostatných sviatostiach posilu, útechu 
a radosť. Väzenský kňaz dodal: „Vy vonku by ste neverili, koľko takých 
kajúcnikov tu nachádzame, koľko kajúcich návratov sa tu stane.“ 

Hom. směr. 1983, 1 

216. Cení si svoje obrátenie 

Clare Boothe Luce, učiteľka, americká spisovateľka, novinárka 
a kedysi členka kongresu, konvertovala roku 1946 ku Katolíckej cirkvi. 
Napísala, že tisíce osôb sa jej pýtali na „pravý dôvod“ jej obrátenia. Odpo-
vedala, že sa nemôže vysloviť, pretože všetky boli rovnako pravé. Najdôle-
žitejšie bolo iste to, že daru viery sa jej dostalo Božou milosťou. 

Hom. směr. 1984, 2 

217. Nech neostane ani jazva 

Kováč mal veľmi zlého a nevďačného syna. Darmo ho prosil 
a napomínal, všetko bolo márne. Ľudia, ktorí k nemu prichádzali, aby im 
v dielni urobil potrebnú prácu, vždy priniesli aj nejakú zlú správu o jeho 
synovi. Otec v hneve vzal klinec a zatĺkol ho do dverí na dielni. Takých 
klincov na dverách bolo už veľa. Na to kováčovi smrteľne ochorela man-
želka. Pred smrťou svojho syna prosila, aby zmenil svoj život a správal sa 
úctivo k svojmu otcovi. Syn sa skutočne polepšil, ale svoju matku už tým 
nepotešil, lebo zomrela. Kováč sa vždy potešil dobrej správe, ktorú mu 
o jeho synovi priniesli ľudia. Po oznámení dobrej správy vždy vytiahol 
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zabitý klinec z dverí. Po čase povyťahoval všetky klince, ktoré tam zabil 
v hneve. Jedného dňa sa otec k synovi prihovoril: Synu, keď som počul 
o tebe zlé, taký ma pojal hnev, že som v zlosti zatĺkol klinec do verí, ale 
keď si sa zmenil, za čo ďakujem Pánu Bohu, po každej dobrej zvesti, čo mi 
o tebe povedali ľudia, vždy som klinec vytiahol. Pozri sa, už nie je tam ani 
jeden, - teší sa otec. Syn zahanbene povedal: Áno, otec, už nie je tam ani 
jeden, ale diery zostali. 

Hom. príl. obežníka, Prešov, 1984  

218. Napravme svoje chyby 

Honoré de Balzac (1789-1850) v diele Vidiecky lekár píše o lekárovi, 
ktorého celé okolie malo vo veľkej obľube. Vyznačoval sa vysokým stup-
ňom obetavosti, lásky ku všetkým ľuďom. A keď autor hľadá korene tohto 
počínania, musí sa vrátiť do lekárovej mladosti: Ako mladý študent sa do-
pustil určitých pomýlení, neskôr akoby chcel napraviť to, v čom zlyhal. 

Aj my sa máme zamyslieť nad svojimi odpoveďami Bohu. Neodpove-
dajme len slovami. Nech naše omyly a pády ukážu nám cestu k povstaniu – 
a k Bohu. 

DP 1984, 7 

219. Obracajme jeden druhého 

Jedného lodiara kamaráti určitou zámienkou zlákali do Arsu, kde účin-
koval sv. Ján Vianney. Keď zistil, že ho oklamali a uvidel chrám naplnený 
veriacimi a tiež i spovednicu, ktorá i na neho čakala, veľmi sa rozhneval, 
hrešil a preklínal. Chcel odísť, ale už bolo neskoro. Musel ostať v tej „pre-
kliatej“ dedine – ako sa vyslovil – na noc. 

O tom prípade sa dozvedel sv. Ján Vianney a rozhodol sa ho navštíviť, 
- ale ten ho surovo odmietol. „Úbohý človeče, to naozaj sa nechcete zmilo-
vať nad svojou dušou?“ – poznamenal sv. Ján a odišiel. Čo sa v noci stalo, 
nik nevie, ale ráno ten zatvrdilec slzavými očami s krížom v ruke stál medzi 
kajúcnikmi čakajúc na svätú spoveď. Bolo to úplné pokánie. 

Hom. príl. obežníka, Prešov, 1984 

220. Pracujme nad sebou 

Vraj sa to stalo v obrazárni. Návštevníčka sa nechcela podrobne infor-
movať o každom obraze, koho predstavuje. Zrazu sa zastavila a hovorí 
sprievodcovi: „Prosím vás, a ktože je táto nemožná postava?“ Sprievodca 
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sa na ňu pozrel a ticho, aby to nikto nezbadal, jej pošepkal: „Pani, veď to 
nie je obraz, to je zrkadlo.“ 

Pozrime sa do zrkadla, uvidíme tam svojho dvojníka. Ak sa nám nepá-
či, ako tej pani z obrazárne, tak sa dajme do práce na sebe, aby sme ten 
obraz vylepšili. 

KN 1985, 43 

221. Snažme sa byť lepšími 

V akomsi starom kalendári bolo napísané toto: 
Na jednej morskej lodi bol kapitánom surový chlap, ktorý však denne 

chodil na sv. liturgiu do kaplnky parníka, ba dokonca pristupoval aj k sv. 
prijímaniu. Keď mu to niektorí cestujúci vyčítali, že jeho osobná surovosť 
sa nedá zlúčiť so zbožnosťou kresťana, kapitán sa bránil takto: 

„Áno, som surový, pretože ma takým urobilo moje zamestnanie pri 
dennom styku s hrubými námorníkmi a v ustavičnom boji s neúprosnými 
morskými vlnami. Keby som však nechodil na sv. prijímanie, bol by som 
ešte väčšmi zhrubol a bol by som už aj vás pohádzal do mora. 

KN 1984, 28 

222. Vina musí byť vykúpená 

Česká spisovateľka Zdena Frybová (* 1934) napísala knihu Připravte 
operační sál. Nájdeme v nej príbeh desaťročného chlapca, ktorý zabil svoju 
malú sestričku. Na hlavu jej navliekol polyetylénový sáčok, okolo krku ho 
upevnil a tak ju udusil. Zúfalí rodičia chceli zabrániť ďalšiemu nešťastiu, 
totiž poznamenanie chlapca nálepkou vraha. Preto odstránia telo dieťaťa 
a pred synom utajujú, že o ňom vedia. Polícia síce chlapca upodozrieva, ale 
nemajú dôkazy a tak chlapec nie je odsúdený. 

To však nie je všetko. Autorka pripomína, akú muky prežíva tento 
chlapec. Hovorí: „Keby sa jeho vina bola dokázala a šiel by na rok do ná-
pravného ústavu, mohol by sa vrátiť vykúpený.“ Keďže mu rodičia trest 
nedopriali, nedopriali mu ani vyslobodenie z hrozného vnútorného napätia. 
Chlapec sa zamykal v kúpelni a pred zrkadlom si nasadzoval podobný sá-
čok. Nemohol prekonať ťažký pocit viny. 

Príbeh ukazuje, že nepriznaná a neodčinená vina sa stáva ťažkým bre-
menom. Odpykaný trest oslobodzuje, dáva človeku vedomie, že za svoj čin 
zaplatil a tým ho prekonal. 

Hom. směr. 1988, 3 
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223. Čiňte pokánie! 

Na La Salette (1846) sa zjavila Panna Mária deťom, ktoré pásli kravy – 
Melánii a Maximovi, ako vznešená pani, ktorá však sadla na kameň, tvár si 
zakryla a plakala. Obraz matky: Mária, tá, ktorá plače... Svet sa naplnil 
hriechmi, neverou. Čiňte Pokánie! 

Hom. směr. 1988, 3 

224. Čo je v každom z nás 

V Benáres – indickom pútnickom mieste na rieke Ganges (dlhá 2700 
km) – v čase britskej nadvlády žil hinduistický kňaz, ktorý ako všetci hin-
duisti veril, že každá kvapka vody z Gangu je čistá a svätá. Istý britský 
úradník dal pod mikroskop kvapku vody z rieky Ganges a vyzval brahma-
na, aby sa pozrel, ako skutočne vypadá voda zo svätej rieky. Kňaz sa zdesil, 
keď uvidel, čo všetko sa v nej hemží a koľko nečistoty obsahuje. 

Skúsme sa všetci pozrieť sa na svoj život... 
Hom. směr. 1988, 1 

SVÄTÍ – svätosť života, dokonalosť 

225. K svätosti nás povolal Boh 

Kedysi slávna herečka Gréta Garbo v 74 rokoch si povzdychla: „Pre-
márnila som svoj život.“ 

Tak nech svieti vaše svetlo pred ľuďmi... 
KN 1984, 38 

226. Buďme svätí 

Francúzsky spisovateľ Léon Bloy (1846-1917), ktorý celý život vystu-
poval proti tým, ktorí sú ľahostajní k náboženskej viere, v diele Chudobná 
žena, napísal: Jestvuje len jediný smútok, a to, že nie sme svätí.“  

Teda zárukou opravdivej radosti je čisté svedomie. 
DP 1984, 8 
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227. Svätí – naše vzory 

Znalci a analyzátori života sv. Jána z Arsu, zhodne dosvedčujú, že neu-
robil nijaký veľký, nápadný, heroický čin, avšak všetko čo robil, vždy konal 
udivujúco dôkladne, spravodlivo, čestne a správne. 

DP 1984, 8 

228. Príklad svätých svieti 

Pápež Ján XXIII. po prvej návšteve rímskych katakomb sv. Kalixta 
napísal: „Azda nikdy, čo som v Ríme, som nepocítil toľkú radosť ako dnes 
ráno. Bola to veľká milosť byť na sv. liturgii a prijať Pánovo Telo v tých 
podzemných skrýšach, posvätených hrdinskou vierou toľkých mučeníkov 
a vyznávačov viery. Bol som natoľko dojatý, že som plakal. 

DP 1984, 8 

229. Spolupracovať s Božou milosťou 

Sv. Terézia Ježišova vyhlásila, že by bola jednou z najhorších žien, aké 
kedy žili, keby nebola spolupracovala s Božou milosťou. 

KN 1985, 6 

SVET – múdrosť stvorenia 

230. Svet nevznikol sám od seba 

Sovietsky vedec prof. N. P. Dubinin (* 1907), vo svojej knihe Labyrint 
sveta, v kapitole Nutnosť a náhoda, alebo ako vznikol život, napísal: „Zdá 
sa mi, že pre vznik života nestačil len stavebný materiál. Musela tu byť ešte 
nejaká – nám dosiaľ neznáma iskra!“ 

Vidíme, že dnes vedci celkom bežne hovoria o tom, že samo od sebe 
nič nemohlo začať žiť. Musí tu byť zdroj, impulz, ktoré sú príčinou dejov. 

Hom. směr. 1988, 4 
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231. Svet je plný záhad 

Veľký fyzik našej doby, odborník v otázke svetla, Louis Broglie (* 
1892) si posťažoval: „Vedeli by sme mnoho veci, keby sme aspoň vedeli, 
čo je to papršlek svetla. Hmotné bytie okolo nás je plné záhad. Geológ Pier-
re Termier hovorí, že vedy sú záhady záhad.“ 

Hom. směr. 1982, 5 

232. Božie tajomstvá 

Talianskeho vedca Rubia, nositeľa Nobelovej ceny za fyziku, opýtal sa 
reportér: „Vy ste objavili novú mikročasticu tam, kde bolo „prázdne mies-
to“. Dokázali ste, že tam tá mikročastica je. Ale prečo by vo svete muselo 
byť všetko také súmerné a logické, Kto to hovorí?“ A vedec na to: „Kto to 
hovorí? Nuž predsa Boh. Či sa vy môžete porovnať s Pánom Bohom? My 
tieto veci nerobíme, my len ich objavujeme a žasneme.“ 

A tak aj v dnešnej dobe, kedy sa toľko objavuje, vedie nás k tomu, aby 
sme žasli... 

Hom. směr. 1985, 5 

ŠŤASTIE 

233. Šťastie každý po svojom? 

Satirický G. B. Shaw (1856-1950) ironický vyjadruje ústami jednej 
z postáv svojej hry: „Cieľ môjho života? Tak sa mi zdá, že cieľom môjho 
života je varenie obľúbených zemiakov pre môjho manžela.“ 

Ako všedný môže byť taký ľudský život... 
Hom. zborník 1970 

234. Hľadáme šťastie 

Jedna stará legenda hovorí, že keď Eva opúšťa raj, že si vzala so sebou 
džbán radosti. Ale keď pri bráne raja uvidela anjela s mečom, zľakla sa, 
pustila džbán a ten sa rozbil. Zostali z neho len črepiny. 

Je to legenda, ale dejiny ukazujú, že táto legenda je blízko pravde... 
Všetci sme sa stali zberateľmi drobných radostí. Podobne, ako ľudia zbiera-
jú starožitnosti, obrazy, známky, tak ľudia hľadajú šťastie! 

Hom. směr. 1983, 1 
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235. Šťastie hľadajme vo vlastnom dome 

Zaiste mnohí už čítali Andersenovu (1805-1875) jemnú a pôvabnú 
rozprávku, ktorá hovorí o pastierikovi, čo býva v ošarpanej búde na 
alverseeskom kopci. 

Tento pastierik si pri západe slnka sadá na prah rozpadajúcej sa cha-
lúpky a celý očarovaný díva sa na skvostný palác, ktorý sa skvie v ďalekej 
doline. 

Raz večer, keď čarokrásne svietiace obloky ešte vábivejšie žiaria, pas-
tierik sa dá na cestu vyhľadať tento zázračný palác. Tŕnie do krvi doráňajú 
nohy malého pútnika, zmorí ho horúčava slnka a prach cesty, ale napokon 
sa predsa dostane k cieľu. 

Ale čo sa stalo z paláca, ktorý sa mu zdal v šere súmraku čarokrás-
nym? To je len rozvalina, v ktorej myši hniezdia, zvalená ošarpaná búda. 
A tie čarokrásne svietiace obloky vôbec nie sú zo zlata, ani len zo zrkadiel; 
sú to obloky, ale porozbíjané, špinavé. 

Malý pastierik sa vracia so slzavými očami a so srdcom umučeným od 
sklamania. A keď sa obráti, hľa, na najbližšej zákrute cesty zazrie nádherný 
palác, s oblokmi ako z roztopeného zlata, ktorý sa skvie a žiari svetlom 
daždi zapadajúceho slnka. Svoju vlastnú chalúpku vidí tam hore na kopci. 

Ako veľmi sa podobáme my, hľadači šťastia, tomuto malému pastieri-
kovi z rozprávky, ktorí hľadáme vždy len v modravej diaľave vo fatamor-
gánoch, v dúhach! 

Pútnik svätovojtešský 1987 

236. Rozdávať šťastie 

Veľký skladateľ L. v. Beethoven (1770-1827), vtedy, keď bol nešťast-
ný, povedal: „Nič nie je krajšie, ako rozdávať šťastie mnohým ľuďom.“ 
Platón to vyjadril ešte krajšie: „Kto sa stará o šťastie iných, nachádza svoje 
vlastné šťastie.“ 

KN 1983, 33 

237. Len láska nás urobí šťastnými 

Francúzsky kráľ Karol IX. sa pýtal slávneho básnika Torquata Tassa 
(1544-1595): „Kto je najšťastnejší, podľa tvojho názoru?“ A básnik neoz-
načil kráľa, ako to tento čakal, ale povedal: „Kto sa stal Bohu najpodobnej-
ší.“ 

Hom. směr. 1984, 4 
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238. Aby sme boli stále šťastní 

Na štedrý deň malé dievčatko z rozvráteného manželstva nadšene volá 
pri rozžiarenom vianočnom stromčeku: „Mamka, ja by som veľmi chcela, 
aby Vianoce boli po celý rok!“ – „A prečo?“ – „Pretože dnes je všetko inak; 
otec je iný, ty si taká hodná, ľudia sa usmievajú. A zajtra: zasa bude smut-
no, plno nedorozumenia. Aj pozajtra, celý rok...!“ 

Je to veľká pravda! Ale Boh neprišiel na tento svet, nestal sa člove-
kom, aby sme boli šťastní a spokojní len jeden deň v roku. Boh chce, aby 
sme boli šťastní stále – a naozaj. 

Hom. směr. 1988, 1 

239. Využime príležitosť byť šťastným 

Český básnik Július Zeyer (1841-1901) hovorí o smrti Bilkis, známej 
kráľovnej zo Sáby. Zomierala, ale k svojej posteli nechcela lekára ani otro-
kyňu. Chcela sama spomínať na uplynulý život, či bola v živote šťastná, 
tak, ako bola bohatá a krásna, známa a mocná. A keď takéto šťastie v živote 
nenašla, tajomný hlas jej povedal, aby prezrela ešte raz svoj život 
a dôkladnejšie. Keď opäť šťastie nenašla, tajomný hlas jej povedal: „krá-
ľovná, nepozeraj len na cestu, ktorou si išla, hľadaj i mimo nej. Hľadaj 
v tom, čo si od seba zavrhla. Najviac šťastia nie je vždy na cestách, po kto-
rých ľudia idú, ale i mimo nej.“ Kráľovná naraz zvolala jediné slovo: „Am-
raphel!“ – a skonala. Bolo to meno odmietaného milenca, ktorý kráľovnú si 
hlboko vážil a miloval. 

A tak je tomu i s mnoho ľudskými životmi. Dostávame od Boha príle-
žitosti a šance. Lenže my ich pre svoje ohľady strácame... 

Hom. směr. 1984, 2 

VIERA V BOHA – potreba viery, existencia Boha; 
nevera 

240. Mať pevnú vieru 

Istý anglický robotník išiel do dôchodku. V posledný deň svojej práce 
vzal so sebou budíček, ktorý ho dlhé roky ráno budil. Dal ho pod strojil, 
ktorý všetko stlačil a urobil z toho kúsok plechu. Nepotreboval budík do 
roboty, a tak sa mu odmenil. 
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Viera sa nesmie stať takou labilnou, musí byť pevnou skalou, vytrva-
lou samozrejmosťou, potrebou duše, aby sa to prejavovalo v každom našom 
slove i v každom našom počínaní. 

KN 1984, 9 

241. Viera jej bola silou 

Edita Steinová, židovská karmelitánka, zavraždená nemeckými oku-
pantmi v druhej svetovej vojne, bola pôvodne bojovná ateistka, zaujatá 
zvlášť tvrdo proti kresťanstvu. Keď sa jej pýtali, prečo sa rozhodla ku kon-
verzii, povedala: „Mala som priateľku, ktorej náhle a tragicky zomrel man-
žel hneď po svadbe. Mala som príležitosť pozorovať, ako ju viera v Boha 
posilňovala k povzneseniu v tomto zármutku.“ 

2 Kor 12, 7-10. 
Hom. směr. 1985, 5 

242. Aj vo viere správna miera 

Mnohým veriacim sa zdajú náboženské prikázania ako bremeno, za-
ťaž. Je tomu tak tam, kde niet správnej miery. Už B. Pascal (1623-1662) 
napísal: „Keď sa viera prehreje, stane sa fanatizmom. Keď sa podchladí, 
stane sa tvrdým cynizmom.“ 

Hom. směr. 1985, 7 

243. Naše rozhodnutie pre Boha 

Slávneho francúzskeho maliara a grafika Camille Corota (1796-1875) 
sa pýtali nad jednou z jeho malieb, ako dlho na nej pracoval. Odpovedal: 
„Niekoľko minút – a celý môj život!“ 

Podobne je to i s nami: po celý náš život vytvára dispozíciu pre kratuč-
ké rozhodnutie a slovo ÁNO, TU SOM. 

Hom. směr. 1985, 3 

244. Víťazstvo viery 

Jedna naša súčasníčka rozpráva: 
„Odišli sme s kamarátkou do sveta. Cestou sa nám postupne z pamäti 

a vedomia vytrácali tie katechizmové formulky získané a naučené doma, 
jednoducho prestali sme veriť. Boh ale na mňa čakal. Nechcela som si to 
pripustiť, veď život v hriechu je tak príjemný a ľahký.... A k tomu vôbec 
som nemala chuť zmeniť svoj život... Až naraz som stála nad rakvou svojho 
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manžela. Bola to náhla smrť. A táto smrť bola pre mňa akousi tvrdou ska-
lou, o ktorú sa rozbili všetky moje doterajšie istoty. Pri tejto rakve som si 
uvedomila, aký asi bol stav duše môjho manžela, aký je jeho ďalší osud. 
Uvedomila som si, že v mojom prípade pomôže len vrátiť sa k viere 
v Boha. Tu mi už nepomôžu protekcie, známosti, peniaze... 

To bolo jedno z tých víťazstiev viery, tak nevyhnutných pre skutočný 
šťastný život... A ako je to so mnou? Je i moja viera schopná takto zvíťa-
ziť? 

Hom. směr. 1988, 3 

245. Žiť podľa viery treba odvahy 

Matka Terézia raz (v ČSSR r. 1984) o dvoch mladých indických man-
želoch, ktorí jej priniesli veľkú sumu peňazí na stavbu sirotinca. Matka 
Terézia sa ich s údivom opýtala, kde prišli k takejto sume. „To sme dostali 
od rodičov na vystrojenie bohatej svadby, ako je to v Indii zvykom. Ale my 
sme sa spolu dohodli, že tieto peniaze využijeme lepšie a dáme ich vám pre 
opustené deti.“ Matka Terézia dodala: „Ťažko si tu v Európe môžete pred-
staviť, koľko odvahy, koľko pevnej viery museli mať títo dvaja mladí, aby 
išli proti verejnej mienke vo svojej krajine.“ 

Nielen v Indii, ale všade vo svete je potrebné mať odvahy a pevnosti, 
aby človek dokázal žiť podľa presvedčenia, podľa svojho svedomia, podľa 
svojej viery. 

Hom. směr. 1985, 4 

246. Vedomie blízkosti Boha 

Keď v druhej svetovej vojne bolo Anglicko ohrozené bombardovaním, 
mnoho deti z miest bolo odlúčených od rodičov a evakuovaných do bezpe-
čia na vidiek. Ale na prekvapenie, tieto deti znášali svojej „bezpečie“ hor-
šie, než deti, ktoré síce zažívali v mestách hrôzy bombardovania, ale zostali 
v blízkosti svojich rodičov (J. Mrkvička: Človek v akcii. Praha 1971, s. 
120). 

Vedomie blízkosti Boha a jeho lásky nám pomáha prekonať prekážky, 
úzkosť, strach a depresiu... 

Hom. směr. 1988, 3 

247. Veda privádza k Bohu 

Známy francúzsky chemik Louis Pasteur (1822-1895) svojho času vy-
hlásil: „Práve preto, že som tak mnoho študoval, mám vieru ako bretónsky 
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sedliak. Keby som ešte viac študoval, mal by som vieru ako bretónska sed-
liačka.“ 

Hlboká veda človeka privádza k viere, aby ho zošľachtila, umravnila 
a posvätila. 

KN 1985, 37 

248. Čo prináša odvrátenie od Boha 

Na konci norimberského procesu v poslednom slove jeden odsúdený 
zvolal: „Na počiatku našej cesty sme nepripustili, že naše odvrátenie od 
Boha môže mať také tragické, smrteľné následky...“ 

KN 1984, 38 

249. Človek, ktorý žije bez Boha 

Jean-Paul Sartre (1905-1980), francúzsky filozof, spisovateľ 
a dramatik, vo svojej dráme S vylúčením verejnosti, opisuje moderný život 
v jednej vile, kde býva niekoľko ľudí. Všetky dvere a okná sú zamurované. 
Žiadne svetlo a žiadny hlas tu zvonku neprenikne. 

Podľa toho aj vypadá atmosféra v dome. Obyvatelia si idú na nervy. 
Z hľadiska kresťanského chce dráma povedať: Tak to dopadne s človekom, 
ktorý nepozná Boha. Pretože má zakrytý výhľad k Bohu, má zároveň zamu-
rovaný pohľad na človeka. 

Človek, ktorý žije bez Boha, bez neba, bez milosti, vidí v podstate len 
seba, všetko obracia len na seba, miluje len seba. 

Hom. směr. 1987, 4 

250. Nemáme Boha – choroba 

Poľský básnik a dramatik Leopold Staff (1878-1957) píše ako cestou 
života kráčajú ľudia veľmi chudobní, smutní, v starom odeve. Na pleciach 
každý z nich nesie lopatu. Básnik sa ich pýta: 

„Kam idete, ľudia?“ 
Oni odpovedajú: 
„Ideme na Božie pole kopať hrob, aby sme v ňom pochovali svoje sta-

rosti, svoje utrpenie, pretože sme ľudia veľmi chorí a lekármi vlastného 
utrpenia. Lekármi, ktorí sa volajú hrobári. Vyliečime sa vrstvou zeme, lebo 
to je náš liek.“ 

A básnik sa ďalej pýta: 
„Ako sa volá vaša choroba?“ 
„Nemáme Boha, nemáme Boha“, odpovedajú. 
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Človek bez Božej pomoci sa nezaobíde. Bez nej mravne upadá, vrhá sa 
do záhuby. Vo svojej túžbe po sebestačnosti chce sa vyliečiť sám, ale mies-
to lekárom sa stáva hrobárom sám seba. 

Hom. směr. 1985, 1 

251. Len s Bohom sme niekto 

Hans Oersted (1777-1851), fyzik, pôvodca o elektromagnetizme sa 
o tom takto vyjadril: 

„Každé dôkladné skúmanie prírody vedie k poznaniu Boha a poučuje 
nás, že v porovnaní s Bohom sme ničím, ale Boh nás robí niečím.“ 

Výroky veľkých prírodovedcov o Bohu 

252. Boh existuje, aj keď ho popieraš 

August Július Langbehn (1851-1907), filozof, povedal: 
„Kto popiera Boha, podobá sa človekovi, čo popiera slnko. Nič mu to 

neosoží, lebo slnko svieti ďalej.“ 
Výroky veľkých prírodovedcov o Bohu 

253. Pravé poznanie vedie k Bohu 

Robert Mayer (1814-1878), lekár a fyzik, vynálezca mechanického te-
pelného ekvivalentu a zákona o zachovaní energie, povedal: 

„Svoj život končím s presvedčením, ktoré vychádza z hĺbky môjho 
srdca: Pravá prírodná veda a filozofia musia viesť k viere v Boha a ku 
kresťanskému náboženstvu.“ 

Výroky veľkých prírodovedcov o Bohu 

254. Viera dáva radosť 

Indonézska študentka rozprávala: 
Blízko nášho domu v Djakarte bol katolícky kostol. Naša rodina bola 

len formálne budhistická, ale napriek tomu do kostola som nikdy nesmela 
vstúpiť. Hľadala som rôzne zámienky, ako sa v nedeľu dostať pred kostol 
a pozrieť sa na ľudí, ktorí tam chodia. Vyzerajú rovnako ako ostatní ľudia, 
ktorých stretávam, a predsa sa mi zdalo, že sú iní, veselší. Začala som sa 
modliť: Bože kresťanov, ak existuješ, daj, aby som sa mohla zoznámiť 
s náboženstvom, ktoré dáva ľuďom takú radosť. 

Hom. směr. 1988, 1 
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255. Viera nám dáva silu 

Ernest Ferdinand Sauerbruch (1875-1951), chirurg, známy svojimi ob-
javmi v oblasti krvného tlaku, povedal: 

„Niet pravého lekárskeho umenia bez svetonázorového pokorného za-
merania na Boha. Z tejto pokory vyviera mocná sila, ktorú potrebujeme, 
aby sme mohli vykonávať svoje povolanie.“ 

Výroky veľkých prírodovedcov o Bohu 

256. Šťastie z viery v Boha 

Paul Claudel (1868-1955), filozof a spisovateľ, povedal: „Veriaci ľudia 
sú šťastní ľudia.“ 

Výroky veľkých prírodovedcov o Bohu 

257. Len viera v Boha nás zachráni 

Wernher von Braun (1912-1977), nemecký fyzik a konštruktér (aj ra-
kety Saturn 5, ktorá v rámci projektu Apollo dopravila amerických astrona-
utov na Mesiac), sa takto vyjadril:  

„Len obnovená viera v Boha môže uskutočniť zmeny, ktoré môžu náš 
svet zachrániť pred katastrofou. Veda a náboženstvo sú pritom sestry, nie 
nepriateľsky.“ 

Výroky veľkých prírodovedcov o Bohu 

258. Praví vedci veria v Boha 

Friedrich von Schiller (1759-1805), básnik a spisovateľ sa vyjadril takto: 
„Veľkí vynálezcovia sa správajú obyčajne s detským srdcom voči 

svojmu nebeskému Otcovi. Len diletanti, ktorí sa preberajú v odpadkoch, 
správajú sa k nemu hrubo.“ 

Výroky veľkých prírodovedcov o Bohu 

259. Veda sa neháda 

Róbert Andrews Millikan (1868-1953), fyzik, nositeľ Nobelovej ceny 
za rok 1923 sa takto vyjadril: 

„Ľudia, ktorí vedia málo z vedy a ľudia, ktorí málo vedia z nábožen-
stva, môžu sa medzi sebou hádať, a prítomní si môžu myslieť, že sa to háda 
veda s vierou, ale skutočne sa tu zrazili iba dva druhy nevedomosti.“ 

Výroky veľkých prírodovedcov o Bohu 
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VÝCHOVA DETI 

260. Deti - útecha 

Stefan Zweig (1881-1942), rakúsky prozaik a esejista, v románe Mária 
Antoinetta hovorí, že „myšlienka na deti je jediné, čo si Mária Antoinetta 
trúfa spájať so slovom šťastie.“ Spomína: „Ak som samá doma celý deň, 
deti sú mojou jedinou útechou.“ 

Hom. směr. 1984, 4 

261. Nielen porodiť, ale aj vychovať 

Istý otec sa pred priateľmi chválil svojimi hriechmi z mladosti. Dom-
nieval sa, že jeho dieťa spí. Chlapec však nespal, spánok len predstieral. 
Priam hltal každé slovo z otcových úst. Predtým si ho ctil. Keď z jeho 
vlastných úst počul o jeho pokleskoch, stratil k nemu úctu. 

Deti je potrebné nielen porodiť, ale ja vychovať. Nie slovami, ale skut-
kami. 

DP 1984, 8 

262. Dobre vychovať deti 

Sv. František Salezský (1567-1622), francúzsky katolícky teológ 
a spisovateľ, biskup v Ženeve, jednej matke, ktorá sa pýtala, k akým ideá-
lom má vychovávať deti, povedal: „Vychovávajte ich tak, akoby z nich 
mali byť dobrí kňazi. Aj keď z nich všetci nebudú kňazi, budú z nich dobrí 
a charakterní ľudia.“ 

Hom. směr. 1987, 3 

263. Vo výchove - ľudskosť 

ThDr. Štefan Janega v jednom svojom príspevku povedal: 
V jednom obchode stála predo mnou v rade matka si s päťročným 

chlapcom. Oči mu padli na nejaké sladkosti. Žiadal matku, aby mu ho kúpi-
la. Odoprela. A ako reagoval chlapec, zahrešil takým grobianskym výra-
zom, aký možno počuť od opilcov v krčme. A matka, Pokojne sa usmiala. 
Pravdepodobne sa potešila, že jej chlapec si počína ako dospelý mládenec. 
Prešli dve desiatky rokov a náhodou som sa dozvedel, že z chlapca vyrástol 
zlodej, ktorý si odpykáva trest v nápravnom ústave, vo väznici. 
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Do dieťaťa treba vštepovať už od raného veku pravú ľudskosť: úctu 
k starším a vôbec k ľuďom, ochotu poskytovať pomoc... 

KN 1988, 33 

264. Za zlú výchovu... 

V povesti Dcérina svadba zo zbierky Kytica uzatvára básnik Karel Ja-
romír Erben (1811-1870) báseň dialógom medzi matkou a previnilou dcé-
rou, ktorá si chce vziať život: 

„A co necháš svojí matce, dcero má? 
A co necháš svojí matce, 
jež tě milovala sladce 
a draze tě chovala? 
Kletbu zůstavuje tobě, 
Bys nenašla místa v hrobě, 
že’s mi zvůli dávala!“ 
Možno, že by sme dcérinu výčitku mohli aj takto formulovať: 
Rodičia, prečo ste mi nepovedali, že je Boh, prečo ste mi nič nehovori-

li o Kristovi, jeho Matke. Prečo ste ma nenaučili sa modliť, prečo ste na 
mňa nemali čas? Prečo vo vašich rukách nikdy nebol ruženec a na vašich 
ústach modlitba? Prečo ste ma schovávali pred Bohom a nechránili pred 
hriechom? Prečo? 

Matkina výhovorka, že „milovala sladce a draze tě chovala“ nie je vý-
hovorkou. Sladké milovanie je opičia láska, ktorá dovoľuje všetko a drahé 
chovanie učí dieťa neskromnosti a sebectvu. 

Hom. směr. 1988, 4 

ZÁVISŤ 

265. Závisť je hriechom 

Slávny viedensky kazateľ Abraham a Santa Clara († 1709), augustián-
sky mních, svojim poslucháčom kedysi povedal: 

„Na ostrove Malta niet hadov, na sardínii nie sú vlci, v strednej Európe 
nie sú krokodily, ale na celom svete nenájdete miestečka, kde by nebolo 
závisti.“ 

Naozaj, málokedy sa nájde také srdce, v ktorom by sa aspoň občas ne-
ozvala táto nectnosť. Niet sebamenšej záhradky šťastia, aby sa pred jej 
bránkou nezastavil nejaký závistlivec a jedovato nehľadel na jej ruže 
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a slnečnice. Na vidieku si ľudia závidia hojnosť, v malých mestečkách šaty, 
vo veľkých mestách stoja so závisťou pred výkladnými skriňami. 

Toľko onen kazateľ o závisti. 
Prís 28, 22. 

Gr. kat. kalendár 1983 

266. Susedská závisť 

Stanislav Turan (F. Marko) píše o dvoch susedoch, o ktorých panuje 
historka, že čo mal jeden, to chcel mať hneď aj druhý. V čase, keď začala 
vysielať televízia, si vraj ten prvý kúpil televízor, namontoval anténu 
a aparát postavil nie tak, aby videl on, ale aby videl sused – do okna. Suse-
da to pravdaže hnevalo. Nemal síce hneď na televízor, ale po rodinnej po-
rade odišiel do mesta a dovliekol televíznu anténu. Ešte toho dňa ju namon-
toval na strechu a jeho deti sa pýtali suseda, ako im hrá. Že ten ich výborne. 

KN 1980, 48 

267. Čo vie urobiť závisť 

Klasický príklad ohlupovania človeka závisťou zvádza vo svojej knihe 
Amor a Psýche spisovateľ Lucius Apuleius, ktorý žil v 2. storočí pred Kris-
tom. Opisuje šťastie princeznej Psýchy, ktorú si obľúbil Amor a ktorá žije 
v zlatom paláci, v hojnosti a v nádhere. Zatúžila vidieť sestry, povolala ich, 
aby im ukázala, v akom býva prepychu. Sestry prišli, presvedčili sa, začali 
jej závidieť, až im v srdci blčal hnev a rozlievala sa nenávisť. Vtedy pove-
dala jedna druhej: „videla si, sestra, čo tam bolo šperkov a akých šperkov? 
Ako sa jagá jej šatstvo, ako tam svietia drahokamy, koľko je tam všade 
zlata, po ktorom sa iba šliape? Ak má ešte aj takého švárneho muža, ako 
vraví, niet nad ňu šťastnejšej na svete.“ A druhá odpovedala: „Ja veru ne-
môžem zniesť, že také blaho a také šťastie sa usmialo na nehodnú ženu. 
Nech nie som ženou, nech vôbec nežujem, ak ju nevrhnem do skazy z tohto 
veľkého bohatstva. A ak aj teba škrie táto pohana, ako sa aj svedčí, hľadaj-
me účinný plán.“ A plán aj našli, aj ho uskutočnili. Podarilo sa im vlastnú 
sestru uvrhnúť do nešťastia. 

Závisť sa spravidla stáva semeniskom ďalších hriechov a nerestí. Na 
prvom mieste plodí nenávisť. 

DP 1984, 7 
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268. Závidia šťastie 

V televíznej inscenácii H. Cielovej Predohra sme mohli vidieť, kam až 
siaha ľudská závisť. Anne, ktorá po dlhých rokoch osamoteného života 
našla šťastie, a ktoré jej susedia teraz rozbíjajú, priateľka hovorí: „To preto, 
že si šťastná... Šťastie iných provokuje... Ľudia dokážu všetko, aby ho pre-
kazili... Tvária sa, akoby vám chceli pomôcť, varovať... Môžete čokoľvek 
robiť, kradnúť, klamať, robiť akékoľvek svinstvá... To všetko vám odpus-
tia... Len jedno nie, že ste šťastná...“ 

Čs. televízia, 18.01.1988 

ZDRAVIE 

269. Vďační za dobré zdravie 

Sv. Margita († 18.01.1271), keď videla telesnými neduhmi ťažko pos-
tihnutých, modlila sa: „Ďakujem ti, Bože, že si ma ochránil pred všetkými 
týmito biedami, ktoré aj mňa mohli zastihnúť.“ 

KN 1988, 4 

270. Zrak – veľký dar 

Dňa 29. februára 1984 Čs. televízia vysielala japonský film Vo svetle 
onoho svetla. Tento film získal hlavnú cenu Zlatá nymfa v Monte Carlo. 

Vo filme sa odohráva dej, kde Joše Takaová má poškodené oči násled-
kom výbuchu atómovej vojny v Hirošime. Zrak jej prestal vnímať, ak nastal 
záblesk. Svetlo automobilových reflektorov bolo pre ňu osudné. Tragicky 
zahynula pod kolesami auta. Jej manžel, ktorý to vedel, keď si ju bral, pro-
sil rodičov o jej ruku takto: „Aj keď by oči mojej Joše nevideli, povediem 
ju za ruku celým životom a o tú ruku vás teraz prosím.“ 

Dej filmu ukázal, aký veľký dar sú zdravé oči, ale tiež naznačil, ako je 
možné v Kristovej láske pomáhať pri poškodení zraku, alebo nevidiacim. 

Čs. televízia, 29.02.1984 

ŽENA 

271. Žena v Božom pláne 

O stvorení ženy, ktoré opisuje kniha Genezis, nie je rozhodujúce, čo 
Boh činil jednotlivo – spánok, rebro a pod., ale aký význam má starostlivé 
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a úctyhodné Božie jednanie. Stvorenie Evy „je posledné a najtajomnejšie zo 
všetkých dobrodení, ktoré chcel Hospodin dať ľuďom“ (Gerhard von Rad). 

Läpple: Úvod do Nového zákona 

ZVONY 

272. Funkcia zvonov 

V známej zvonolejárni v nemeckej Apolde sa stále zachováva staroby-
lá obyčaj. Pri odlievaní zvona je prítomný kňaz, ktorý odrieka tradičnú 
modlitbu, vzťahujúcu sa na funkciu zvonov: „Laudo Deum verum...“ – 
„Chválim pravého Boha, zvolávam ľud, zhromažďujem klérus, oplakávam 
mŕtvych, zaháňam zlo, ozdobujem sviatky.“ 

KN 1982, 34 

ŽIVOT – problémy, ťažkosti, radosti 

273. Život je už taký 

Život je už taký“ – hovorí básnik – „radostný i bôľny, na cestu radosti 
rád seje tŕnie; keď v šťastí priveľmi chceme byť voľní, súženie storaké na 
nás sa zhrnie...“ 

Veriaceho človeka nesmie zlomiť náhly trpký zvrat v živote. S Božou 
pomocou dá sa všetko na dobré obrátiť – keď už nie na časné dobro, na 
večné určite. 

KN 1986, 6 

274. Živor prežime dobre 

Je známy výrok významného čínskeho filozofa Konfucia, ktorý žil v r. 
551-479 pred Kristom. Jeho náuka hlboko ovplyvnila čínske dejiny. Pove-
dal: „Keď si prišiel na svet, plakal si a všetci sa radovali. Ži tak, aby všetci 
plakali, až ho budeš opúšťať.“ 

Naozaj, žime tak, aby sme po sebe nechali dobré meno. 
Mt 5, 16 

B. Hartl: Kameň múdrosti 
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275. Chráňme si život 

V každodennom živote neraz badáme, ako málo si ľudia chránia svoj 
život, riskujú ho, často pre malicherné veci. Na to myslel Jean de La Bruyé-
re (1645-1696), francúzsky spisovateľ a moralista, keď povedal: „Niet ni-
čoho, čo by si ľudia tak veľmi cenili, a tak málo chránili ako život.“ 

Hartl: Kameň múdrosti 

276. Čo robíš, rob poriadne 

V 16. storočí žila v Španielsku sv. Terézia z Avily (1515-1582). Bola 
to významná žena. Dokázala sa práve tak ochotne postiť, ako dobre a rada 
jesť. Raz navštívila susedný kláštor. Priniesli jej jarabicu, jej obľúbené 
jedlo. Obsluhujúca sestra pri pohľade na jej „apetít“ si neodpustila poznám-
ku. Ale Terézia jej so smiechom odpovedala: „Keď jarabica, tak jarabica! 
Keď pokánie, tak pokánie!“ 

Vo vete je skrytá životná múdrosť: čo robíš, rob poriadne! Toto potre-
bujeme v živote všetci. 

Hom. směr. 1984, máj. čtení 

277. Každý deň – nová možnosť 

Rakúsky básnik a prozaik Rainer Maria Rilke, vl. menom René (1875-
1926), povedal: „Keď sa ti všedný deň zdá úbohý, nežaluj na neho. Žaluj na 
seba, že nie si dostatočne silný, aby si využil jeho bohatstvo.“ 

Hom. směr. 1984, máj. čtení 
  

278. Nikdy všetko neurobíme 

Alban Berg (1885-1935), rakúsky skladateľ, pracoval na novom kon-
certe. Bol veľmi upracovaný a na pokraji svojich síl. Jeho manželka to vide-
la a preto ho žiadala, aby sa šetril. A on na to: „Ale ja mám tak málo času.“ 

Nech sa akokoľvek namáhame, všetko nikdy neurobíme. 
B. Hartl: Kameň múdrosti 
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279. Dobre, že všetko nevieme 

Indiánski horskí sprievodcovia v Andách zaviazujú svojim nákladným 
muliciam oči, aby nevideli, aký je veľký náklad, ktorý sa im kladie na chr-
bát. Keby im oči nezaviazali, nebolo by možné im náklad naložiť. 

Krátke příběhy 9 

280. Venujme sa potrebným veciam 

Poznám kňaza – píše Teodor Kamody v jednej homílii – ktorý 
v predvianočnej horúčke túžil si kúpiť lesnú vôňu. Keď nemali v jednom 
obchode, šiel do ďalšieho. Všade čakali dlhé rady a drahocenný čas sa mí-
ňal. Keď napokon kúpil vytúžený osviežovač vzduchu, tešil sa, ako si na 
Štedrý večer a v ďalších sviatočných dňoch vyvonia miestnosť, v ktorej mal 
umelý vianočný stromček. Túžba sa mu splnila, lenže bol by šťastnejší 
a kresťanskejší, keby pred Vianocami viac času venoval príprave kázní, 
rozjímaniu a štúdiu kresťanskej náuky ako nákupom nie najpotrebnejších 
vecí. 

DP 1988, 6 

281. Čo neprežijeme, nepochopíme 

O francúzskej kráľovnej Márii Antoinette, dcére Márie Terézie, sa pí-
še, že Keď hladný ľud pod oknami jej paláca kričal, že nemá chleba, pove-
dala: „Nech jedia koláče!“ Nepovedala to vraj s posmechom, ale 
v poľutovaniahodnej nevedomosti. Nevedela si vôbec predstaviť, že človek 
nemá čo jesť. Žila v lesku a nadbytku, ľudu nerozumela a nevedela nič 
o jeho živote. Čo nevidela a neprežila, nemohla pochopiť. 

KN 1987, 35 

282. Nie všetko vždy chápeme 

Břetislav Hartl zostavil zbierku výrokov, aforizmov a prísloví, medzi 
ktorými uvádza aj posledné slová mnohých významných ľudí. Sú tam za-
znamenané aj slová Friedricha Schillera, ktorý zomierajúc r. 1805 povedal 
tieto slová: „Mnoho vecí sa mi naraz začínajú vyjasňovať, začínam ich 
chápať.“ 

Naozaj, niekedy až na konci života, pri smrti, chápeme udalosti nášho 
života a mnohé veci. 

Kameň múdrosti 
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283. Hľadáme radosť 

Veľký taliansky básnik Alighieri Dante (1265-1321), vraj, kedysi ne-
skoro večer zaklopal na kláštornú bránu a na otázku, čo hľadá v tak pozdnej 
dobe, odpovedal: „Hľadám radosť!“ 

Radosť hľadáme všetci, ktorá nám stále uniká, vzďaľuje sa... 
Hom. směr. 1983, 1 

284. Radosť – náplň života 

Pápež Ján XXIII. – tento láskavý učiteľ mladých i starých, raz povedal: 
„Mládež bez veselosti? Aké spustošenie!“ (18.07.1961). 

KN 1984, 29 

285. Radosť netrvá dlho 

V Amerike je vraj najvyšší počet a najviac druhov zábavných podni-
kov zo všetkých ostatných krajín. A pritom sa hovorí, že v Amerike pripadá 
na jedného obyvateľa najviac nudy na svete. Ľudia sú už takí prázdni, že sa 
ani sami nedokážu dobre zabaviť a musia a musia platiť druhým ľuďom, 
aby ich pobavili a rozosmiali. 

Aj radosť je teda pomíňajúca a nemá dlhé trvanie. 
1 Kor 7, 29-31. 

Hom. směr. 1988, 2 

286. Radosť v srdci 

Sv. Dominik Savio (1842-1857), vyznávač, sa vyjadril: 
„Človek sa obetuje v radosti.“ To znamená, radosť sa môže stať vzác-

nou láskou k blížnemu, ak pôsobíme radosť iným, ako to napr. robila aj sv. 
Terézia pri rekreácii. Práve takáto radosť charakterizuje veľkých svätých. 

KN 1984, 50 

287. Buďme rozdávačmi radosti 

Albino Luciani (1912-1978), neskorší „usmievavý“ pápež Ján Pavol I. 
v liste sv. Terézii Avilskej (viď knihu Listy včerajším), napísal aj túto le-
gendu:  

Umrel náhle človek a s ťažkým srdcom sa odobral pred Boží súd. Bi-
lanciu svojho života videl veľmi úbohú. Postavil sa do radu a začal pozoro-
vať a počúvať. Kristus pán nazrel do veľkej knihy a povedal prvému: „Bol 
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som hladný a dal si mi jesť. Blahoželám. Vítam ťa v nebi.“ Druhému pove-
dal: „Bol som smädný a dal si sa mi napiť.“ A tak išlo ďalej. Po každom, 
ktorý bol prijatý do neba, človek si spytoval svedomie a bolo mu úzko. 
Nedal sa nikomu najesť ani napiť, ani o chorého sa nestaral. Napokon pri-
šiel na neho rad. Celý sa chvel, keď videl, ako Kristus Pán zdvihol oči 
a hovorí: „Nie je tu nič veľké, ale predsa. Bol som smutný, skleslý a ty si 
prišiel, vyprával si veselé príbehy, aby si ma rozosmial a pozdvihol náladu. 
Nebo!“ 

Legenda vyjadruje myšlienku, že každý, ako hovorí kardinál Suenens, 
„kto sa riadi Božím príkazom, má v moci kľúč k veselosti“. Preto: Buďme 
rozdávačmi veselosti. Úsmev spája ľudí. 

KN 1984, 50 

288. Radosť – aj napriek prekážkam 

K istému psychiatrovi prišiel muž s prosbou, aby mu mohol prekonať 
depresiu, ktorá naňho náhle doľahla, vrátiť mu radosť zo života. Lekár mu 
radí: „Viete čo? V našom meste je teraz slávny cirkus a vystupuje v ňom 
jedinečný klaun – šašo, ktorý rozosmeje aj toho najsmutnejšieho človeka. 
Choďte ta, neobanujete...! Muž odpovedá: „Pán doktor, ťažko i vari uveríte, 
že ten klaun som ja. Iných viem rozosmiať, no sám som smutný...“ 

Iste mu chýbala pravá duchovná sila, ktorá pramení z viery, 
z modlitby, z Eucharistie, zo správneho ponímania životného cieľa. Ale 
jedno je uňho cenné: nedal to na sebe poznať a zabával ľudí tak, akoby bol 
najveselejším a najšťastnejším človekom na zemi. A to je naozaj umenie! 

KN 1986, 6 

289. S úsmevom aj cez prekážky 

Maďarský pedagóg Lajos Perlaky je autorom knihy S úsmevom do ži-
vota. V nej radí: „Kto vie s úsmevom kráčať cez prekážky, tomu život ne-
bude nikdy ťažký.“ 

KN 1986, 6 

290. Len v ťažkostiach sa pozná cena života 

Človek, ktorý vždy ľahko žil, nikdy neprekonal ani najmenšie prekáž-
ky, nikdy si nebude dostatočne vážiť život. Josef Čapek (1887-1945), český 
maliar a spisovateľ, takto hovorí: „Ľudia, ktorí ľahko zarábajú príliš veľa 
peňazí, v skutočnosti nepoznajú život.“ 

Hartl: Kameň múdrosti 
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291. V starostiach rastie odvahu 

Sören Kierkegaard (1813-1855), dánsky teológ, filozof a spisovateľ, 
napísal: „Ak chce Boh niektorého človeka pevne k sebe pripútať, zavolá 
svojho najvernejšieho posla, starosť, a dá jej príkaz, aby sa ponáhľala 
k nemu, priviedla ho a neodchádzala od neho.“ 

Veď i ten, čo hľadal vzácne perly, hľadal vytrvalo, a ten, čo našiel po-
klad, zaiste na poli kopal a pracoval. 

KN 1984, 30 

292. Statočnosť 

Napoleonovi vojaci, ktorí pri pochode cez rieku, stojaci v ľadovej vode 
po krk, držia provizórny most, aby ním mohlo prejsť ustupujúce vojsko. 
Keď dostali rozkaz vyjsť, nikto z nich sa nepohol. Zamrzli. Sám Napoleon, 
tvrdý vojak, zaplakal nad statočnosťou týchto vojakov. 

KN 1987, 34 

293. Byť starým, neznamená byť múdrym 

J. W. von Goethe (1749-1832), nemecký spisovateľ, prírodovedec 
a filozof, sa takto vyslovil: „Človek si myslí, že musí byť starý, aby bol 
múdry, ale v skutočnosti človek s pribúdajúcimi rokmi má čo robiť, aby 
zostal taký múdry, aký bol.“ 

B. Hartl: Kameň múdrosti 

294. Pracovať na sebe 

Věra Čáslavská (* 1942), mnohonásobná olympijská víťazka, 
v rozhovore s novinármi povedala: „Víťazstvo alebo sláva – to jer ako slad-
ký múčnik... k životu však potrebujeme viac. Hovorte tomu trebárs boj, 
alebo každý deň sa stretávať sám so sebou a byť stále pred veľkým tajom-
stvom, či bude lepší, ako to druhé vo mne – to jest sila, ktorá človeka pokú-
ša, provokuje, ale i živí a napĺňa.“ 

Hom. směr. 1985, 2 

295. Strach spôsobuje veľkú škodu 

Podľa starej rozprávky, ktorú podáva G. Duhamel (1884-1966), poná-
hľala sa cholera do Bagdadu a predbehla pritom jednu karavánu. 
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„Načo sa tak ponáhľaš?“, spýtal sa šejk. „Idem zahubiť 5000 ľudí“, 
odvetila cholera. Na spiatočnej ceste opäť predbehla tú istú karavánu. 

„Oklamala si ma“, povedal jej nahnevaný šejk, „namiesto 5000 ľudí si 
skosila 50 000.“ 

„Nie!“ – bránila sa cholera, „len 5000 – ani o jedného viac. Tí ostatní 
pomreli od strachu.“ 

Strach i dnes spôsobuje veľkú škodu. Strach z nepochopenia, kritizo-
vania, urážky... 

Jn 16, 33. 
J. Keller: Niečo na dnes 

296. Naše starosti 

Starí čínski vojvodcovia vymysleli krutý spôsob mučenia väzňov – vo-
dou. Odsúdeného pevne pripútali, aby sa nemohol hýbať a nad hlavu mu 
zavesili mech, z ktorého sústavne kvapkala voda na hlavu nešťastníka. 
Kvapka po kvapke, hodina za hodinou. Drobné kvapky, ale po čase cítil 
odsúdenec dopad každej z nich ako úder kladivom. Takéto mučenie nikto 
nevydržal, každý zošalel. 

Naše starosti a úzkosti pôsobia ako drobné kvapky. Ich sústavné pôso-
benie pohlcujú životnú silu človeka, vedú k celej rade porúch... 

Jn 17, 1-11. 
Hom. směr. 1987, 3 

297. Chudobní našej doby 

V New Yorku, keď mladí rozoberali podobenstvo o márnotratnom sy-
novi, jeden z nich poznamenal: V našej rodine to nie je ako v podobenstve. 
Nie syn odišiel, ale otec nás opustil. 

Deti aj napriek hmotnému blahobytu sú opustené. Či ich nemôžeme aj 
u nás zaradiť medzi chudobných našej doby? 

KN 1988, 30 

298. Varovať sa zlej povesti 

Sv. Makar Egyptský († 390), pustovník, takto poučuje: „Nevchádzaj 
do domu človeka, ktorý má zlú povesť.“ 

Slovo 1984, 4 
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299. jednoduchý život – túžba človeka 

V tlači sa objavila drobná zaujímavá poznámka: „U istého ovčiara sa 
hlásili desiatky mladých ľudí, chlapcov i dievčat, za učňov.“ 

Za touto túžbou by sa mohol skrývať aj únik pred ťarchou všedného 
dňa... Jednoduchý život, ktorý znovu nadobúda hodnotu. 

DP 1988, 3 

300. Sila nádeje neumiera 

Žil raz v severnej Číne jeden starý človek. Vždy túžil po tom, aby sa 
dostal na juh, kde slnko teplejšie svieti, kde je viac svetla, lepšia úroda 
a chutnejšie ovocie. 

Lenže cesty vedúce na juh sa skončili na dvoch vysokých končiaroch. 
Aj starcove túžby sa zrazili s tými dvoma vysokými vrchmi. Lebo cez prie-
pasti Taihungu a Vangvu nikto z ľudí nemohol prejsť. Ale on sa rozhodol, 
že ich prerazí. 

So svojimi dvoma synmi začal kopať na úpätí vrchov. V košoch odná-
šali zem a o niekoľko dní sa už rysoval začiatok cesty. Susedia chodili na 
nich pozerať a začali hovoriť: „Starý, to je bláznivá vec, čo robíte. Hádam 
si len nemyslíte, že dokážete odnosiť tie vysoké vrchy!“ 

„V mojom živote iste nedokážeme preraziť tie vrchy“, odpovedal sta-
rec. „Ale keď zomriem, moji synovia budú v tej práci pokračovať. A keď tí 
zomrú, moji vnuci budú ďalej pracovať. A keď aj tí pomrú, ich synovia si 
stanú na ich miesta. Vrchy nerastú ďalej, ale naše možnosti budú vzrastať.“ 

Pán Boh vidiac veľkú nádej tohto starca a jeho ohromnú odhodlanosť, 
poslal jednej noci dvoch svojich anjelov. A tí vezmúc na plecia vrchy, do 
rána odniesli od seba Taihung, od Vangvutu. 

KN 1987, 44 
 
 
 

O. A. M. D. G. 
 
 
 
 
 
 
 

Pripravené v Mariánskom roku – 15. augusta 1988 
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