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Úvodom   

 

Táto zbierka príkladov je 14. 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 samo-

statnú, ktorá predchádzajúce dopĺňa. Táto časť obsahuje 300 príkladov. 

Použitá literatúra je v skratke uvedená za každým z nich. 

 
František Dancák 

 



 

 

 

 

 



9 

ANJEL – anjel strážca 

1. Boh poslal svojho anjela 

O sv. Stanislavovi Kostkovi, patrónovi študujúcej mládeže, ktorý žil 
v polovici 16. storočia, čítame, že v chorobe mal mimoriadne zážitky. Jed-
ným z nich je aj ten, že v chorobe prosil, aby mu priviedli kňaza, ktorý by 
ho zaopatril. Rodina, v ktorej žil, mu túto prosbu nechcela splniť. V jednej 
noci pred smrťou bol pri ňom ošetrovateľ, a ten pod prísahou potvrdil sku-
točnosť, ktorá sa stala skôr, než svätec zomrel. 

Stanislav Kostka pozbieral posledné sily a kľakol si na posteľ. Vrúcne 
sa modlil ako pred sv. prijímaním a pokorne sa bil v prsia. Keď skončil, 
pristúpil k nemu anjel a podal mu sv. prijímanie. On zbožne prijal 
a pokojne zomrel. 

Svätec túžil po tejto posile, ale nemal mu kto ísť po kňaza, ktorý by mu 
priniesol eucharistického Krista. A Boh na to použil anjela strážcu. 

Ľudové kázne 

BOH – existencia, nebeský Otec, vlastnosti... 

2. Boh jestvuje 

Albert Einstein, nemecký vedec (1879-1955), navštívil otca slávneho 
huslistu Yehudiho Menuhina, ktorý koncertoval už ako sedemročné dieťa. 
A. Einstein v rozhovore s otcom chlapca popieral existenciu Boha. Vtom sa 
ozvalo dieťa: 

„Pán Einstein, dokážem vám, že jestvuje!“ 
„Dobre, dobre, počúvam ťa,“ povedal pobavene veľký vedec. 
Yehudi si vzal husle a začal prekrásne hrať. Keď dohral, Einstein po-

vedal: 
„Boh jestvuje, ako inak by toto dieťa mohlo tak krásne hrať!“ 

Veriť, ale prečo? 

3. Boh jestvuje 

Židovský príbeh, ktorý sa skutočne stal: 
Istý rabín sa spýtal muža v synagóge: 
„Dvaja muži vojdú do domu komínom. Jeden je špinavý, druhý čistý. 

Ktorý z tých dvoch sa umyje?“ 



10 

„Určite ten, ktorý je špinavý,“ odvetil Žid. 
„Nie,“ ozve sa rabín, „pretože ten, ktorý je špinavý, vidí, že druhý je 

čistý, a preto sa domnieva, že aj on je čistý. Ten, čo je čistý, vidí špinu na 
druhom a nazdáva sa, že aj on je špinavý a umyje sa.“ 

„Položím vám druhú otázku,“ pokračuje rabín. „Dvaja muži vojdú do 
domu komínom. Jeden sa zašpiní, druhý zostane čistý. Ktorý z nich sa umy-
je?“ 

Žid odpovedá: 
„Teraz už viem: ten čistý.“ 
„Nie,“ reaguje rabín. „Ten, ktorý je čistý, pozrie sa na svoje ruky 

a oblečenie a vidí, že sú čisté, preto sa nemusí umyť. Druhý vidí, že sa 
veľmi zašpinil, nuž sa umyje.“ 

Rabín položí tretiu otázku: 
„Dvaja muži vojdú do domu komínom. Jeden zostane čistý, druhý sa 

zašpiní. Ktorý sa umyje?“ 
Zúfalý Žid vykríkne: 
„Obidvaja!“ 
„Omyl,“ prehovorí rabín. „Ak dvaja muži vojdú do domu komínom, 

ako jeden z nich môže zostať čistý? Nepostrehli ste, že otázka je absurdná?“ 
Podobne aj každé spytovanie sa na Boha je absurdné. Ak by nebolo 

múdreho Stvoriteľa, nebolo by inteligentnej bytosti, ktorá by kládla otázky, 
alebo popierala múdreho Stvoriteľa. Boh celkom jednoducho existuje. 

Veriť, ale prečo? 

4. Boh jestvuje 

Jeden odtlačok šľapaje, alebo odtlačok prsta stačí niekedy polícii na to, 
aby podľa neho našla páchateľa. No celý svet so všetkými jeho zázrakmi 
nestačí jednému ateistovi na to, aby objavil toho, kto doň vložil svoj odtla-
čok múdrosti. 

Veriť, ale prečo? 

5. Boh jestvuje 

Ch. R. Darwin, anglický prírodovedec (1809-1882), veľký obľúbenec 
ateistov, o ateizme vyhlásil: „Keďže nevieme pochopiť, že tento nádherný 
svet vznikol náhodou, potom práve táto nemožnosť vysvetlenia sa mi zdá 
byť hlavným argumentom v prospech existencie Boha.“ 

 Veriť, ale prečo? 
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6. Boh jestvuje 

Ak nie je Boh, ako to, že jestvuje ovca? 
Táto otázka sa skutočne vyskytla na ateistickej schôdzi v Rusku. 
Prednášateľ vysvetľoval, že život vznikol spontánne a vyvíjal sa na zá-

klade prírodného výberu a že v krutom zápase o sebazáchovu prežili iba tie 
tvory, ktoré boli silnejšie a rýchlejšie ako druhé, že slabé podľahli. 

Veriaci sa opýtali: 
„Ako to, že sa ovca zachovala, že ju vlci úplne nevyničili? Vlčica vrh-

ne do roka päť alebo šesť vĺčat, ovca iba jedno jahňa. Pomer je päť ku jed-
nej pre ničiteľa, ktorý má ostré zuby, pazúry, silu a rýchlosť. Ovca nemá 
vôbec nijakú ochranu. Ako to, že ovce sú ešte stále tu? Dnes ich chráni 
človek. Ale zvierací svet jestvoval už pred človekom. Kto vtedy chránil 
ovce? 

Mnoho vecí sa dá vysvetliť bez toho, aby sa bolo treba obracať na hy-
potézu, že Boh jestvuje. 

Sonina rada 

7. Život je v našich rukách 

„Prosím ťa, keby Boh existoval, tak by nemohli byť vojny,“ hovorí je-
den baník druhému, ktorého chce presvedčiť o Božej neexistencii. Ten sa 
ho opýtal: 

„Ty počuj, máš deti?“ 
„To vieš, že mám. Práve teraz som sa veľmi nahneval na chlapca. Ho-

vorím mu: Vonku je už chladno, nos čiapku. Ale on, frajer, chodí bez čiap-
ky a teraz leží s angínou v horúčke.“ 

„No vidíš,“ hovorí mu kamarát, - „a kto za to môže, že má angínu. Ty 
alebo on? A rovnako je to aj s Bohom. On ľuďom hovorí: Nezabiješ! Miluj 
blížneho ako seba samého! Ale my sa tým neriadime, vraždíme, bojujeme, 
a potom hovoríme, že Boha niet. Čo by si povedal chlapcovi, keby ti teraz 
povedal: To je jasné, otca niet. Ináč by som nemohol prechladnúť.“ 

Pred každým človekom je život a smrť. Každému dáva možnosť voľ-
by... 

Sir 15, 16-21. 
Hom. směr., 1993, 101 
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8. Všetko má svoj cieľ 

Všetko na tomto svete smeruje k nejakému cieľu. 
Ako napr. vysvetliť skutočnosť, že v niektorých oblastiach bez vody, 

kde sú ľudia odkázaní na využívanie zvierat, žije práve ťava, ktorá je 
schopná vydržať niekoľkotýždenné pochody bez vody? Ako to, že včely sú 
nevyhnutné na opeľovanie? Vyvíja sa ovocný strom a včela súbežne účin-
kom náhody?  

Semienka kvetov, ani ťava si nemôžu vybrať svoju funkciu. Musí jest-
vovať Bytosť, ktorá predurčila ich cieľ. Touto bytosťou je Boh! 

Veriť, ale prečo? 

9. Boj proti Bohu – dôkaz jeho existencie 

Raz sa ruského sedliaka spýtal ateistický prednášateľ, či verí v Boha. 
Odpovedal kladne. Znovu sa ho spýtal: „Ako môžeš v neho veriť? Videl si 
ho?“ „Nie,“ znela odpoveď. „Ale ja som nikdy nevidel ani Japonca. Na-
priek tomu verím, že Japonci existujú. Naša armáda bojovala proti nim 
v poslednej vojne. To je pre mňa dostačujúcim dôkazom. Keby nebolo 
Boha, prečo by ste proti nemu bojovali?“ 

Sonina rada 

10. Kto je Boh? 

L. de Broglie (č. Brolji), najväčší teoretik v otázke svetla, napísal: „A-
ko mnoho by sme vedeli, keby sme vedeli, čo je svetelný lúč.“ 

A tak to môžeme povedať aj o Bohu. 
Sonina rada 

11. Boh je naším Otcom 

Veľmi originálnym spôsobom sa to javí v autobiografických poznám-
kach Bilquis Sheikhovej v knihe Opovážim sa nazývať ho Otcom, pakistan-
skej princezny, ktorej prvý, rozhodujúci a definitívny krok od islamu ku 
kresťanstvu podmienil objav, že Boh je Otec a že ona ho smie nazývať 
Otcom. 

Sonina rada 
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12. Život na zemi nevznikol sám od seba 

Vedec John Haldan jedného dňa poznamenal pred kresťanským prelá-
tom, že vo vesmíre s miliónmi planét bolo nevyhnutné, aby sa život zjavil 
čírou náhodou na jednej z nich. 

„Pane,“ zareagoval prelát. „Ak policajti nájdu mŕtvolu v aute, mali by 
si azda myslieť, že na svete sú milióny vozidiel a bolo by úplne nevyhnut-
né, aby sa v jednom z nich našla mŕtvola? Podľa môjho názoru polícia by 
chcela čím skôr zistiť, kto mŕtvolu vložil do auta.“ 

Veriť, ale prečo? 

13. Božie meno vyslovujme s úctou 

V istom sanatóriu sa liečilo 15-ročné dievča Mária Lujza, choré na tu-
berkulózu. Prišli Vianoce. Jej spoločníčky idú na sväté prijímanie. Ona ani 
nevie, čo to je. Dievča zo susednej postele ju chce naň pripraviť. Medzi 
prvými slovami Lujza počuje i slovo Boh. Strhne sa a povie: „Ale to je 
predsa zahrešenie!“  

Úbohé dievča! Iba z tejto súvislosti poznala Božie meno. 
Ozvena Slova 5 

14. O Bohu vždy s úctou 

Franz Werfel vo svojom veľmi pozoruhodnom životopisnom románe 
o Jeremiášovi Počúvajte hlas vložil do úst tomuto prorokovi slová: „Beda 
človeku, ktorý si je istý Bohom!“ 

Je to ozvena slov iného, najväčšieho hebrejského proroka Izaiáša: „A-
ko sú nebesá vyvýšené nad zem, tak sú cesty moje vysoko od ciest vašich 
a moje myšlienky od myšlienok vašich“ (Iz 55,9). 

Každý poctivý filozof či teológ, publicista či katechéta hovorí o Bohu 
s úctou a pokorou. Aj vtedy, keď sú jeho slová plodom modlitby, meditácie 
a pôstu. 

Ozvena Slova 5 

15. Len Boh je čistá pravda 

Slávny nemecký dramatik G. E. Lessing napísal: „Ak by Boh držal ce-
lú pravdu v pravej ruke a v ľavej ruke sústavné úsilie smerujúce k pravde 
a povedal by mi: «Vyber si», skromne by som sa sklonil k jeho ľavej ruke 
a povedal: «Otče, daj mi túto pravdu, lebo čistá pravda patrí iba tebe»“ 

Veriť, ale prečo? 
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16. Boh je naše útočište 

Viera v Boha úplne mení postoj človeka voči životu, ale aj voči smrti. 
R. Wurmbrand v knihe Veriť, ale prečo, píše, že v mladosti si bol istý, 

že niet Boha, čo ho veľmi zarmucovalo. Želal si, aby jestvoval nejaký Boh 
a považoval to za nešťastie, že nejestvuje. Na dôvod tohto postoja prišiel až 
neskôr: Totiž človek, ktorý vie, že Boh jestvuje, sa cíti bezpečne. V Biblii 
sa Božia hora nazýva Sion, čo znamená prístrešie (útočište). 

Veriť, ale prečo? 

17. Boha raz spoznáme 

Richard Wurmbrand, rumunský pastor, vo svojej knihe Veriť, ale pre-
čo? píše o dieťati, ktoré nakreslilo obrázok Boha. Pokarhali ho: „To je ale 
hlúpe! Boha nik nepozná.“ Dieťa prosto odpovedalo: „Keď obrázok dokres-
lím, spoznajú ho.“ 

Veriť, ale prečo? 

18. Boh nás miluje 

Sv. František Assiský chodil ulicami mesta, veľmi plakal a kričal, ako 
len vládal: „Boh miluje ľudí a ľudia o tom nevedia.“ 

Mešťania, ktorí chodili pravidelne na bohoslužby, ho pokladali za 
blázna. 

Nepodobáme sa ja my týmto „poriadnym“ mešťanom?  
DP 1995, 1 

19. Boh nás miluje – najväčšia útecha 

Keď ruský spisovateľ F. M. Dostojevský ležal na smrteľnej posteli, 
poprosil svoju ženu Annu, aby zavolala deti. Keď sa zhromaždili, dal si 
čítať podobenstvo o márnotratnom synovi. Potom im povedal: 

„Deti, toto miesto dáva kresťanom najväčšiu útechu. Keď hrešíme, ig-
norujeme Božie prikázania, ale Boh nás aj tak miluje. Keď sa vrátime na 
správnu cestu a oľutujeme svoje hriechy, prijme nás a jeho radosť je o to 
väčšia, čím bolo väčšie nebezpečenstvo, v ktorom sme boli a z ktorého sme 
vyviazli. Nikto si nemusí zúfať, že je stratený.“ 

Nové príklady 
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20. Aký je Boh? 

V Biblii sa o ňom píše, že je ako „jaspisový a sardionový kameň“  (Zjv 
4, 3). Ak sa pýtate, prečo je opísaný ako kameň, presná odpoveď znie, že ak 
by sa použilo iné prirovnanie, položili by ste tú istú otázku. 

V Biblii sa Boh predstavuje ako človek, bojovník, manžel. Porovnáva 
sa s levom, keď ručí atď., to najmä preto, aby sme videli, že Boha nemožno 
pochopiť, keď ho pripodobňujeme k čomukoľvek. 

Veriť, ale prečo? 

21. Boh je dokonalý 

Ruský vedec K. E. Ciolkovský (1857-1935), ktorý sa považuje za 
predchodcu medziplanetárnych letov, napísal. „Najvyšší rozum, ktorý ria-
dil, riadi a bude riadiť vesmír, nedovolí nič nedokonalé.“ 

Veriť, ale prečo? 

22. Boh je nedostupný 

V Číne žijú ľudia, ktorí umiestňujú televízne prijímače pred sochy svo-
jich bohov, aby ich zabávali, avšak vyhodia ich do smetí, keď nevyslyšia 
ich modlitby. 

Boh ostáva v nedostupných výškach a spoznať ho vo všetkej nádhere 
poskytuje nevysloviteľnú radosť. 

Veriť, ale prečo? 

23. Boh je nedosiahnuteľný 

Jean de La Fontaine, francúzsky básnik a spisovateľ, v jednej svojej 
bájke hovorí o lišiakovi, ktorý, keď vidí, že nedočiahne na strapec hrozna, 
dôvodí: „Iste je veľmi kyslé, nemám naň chuť.“ 

Mnohí popierajú Boha preto, lebo ho nemôžu dosiahnuť. 
Veriť, ale prečo? 

24. Boh je všemohúci 

V židovskej knihe Genezis Rabbah sa podrobne opisuje nasledujúca 
udalosť: 

Istý kacír sa jedného dňa pýtal rabína Meira, ako Boh, ktorého Jere-
miáš opisuje ako toho, kto napĺňa nebo a zem (Jer 23, 24), mohol hovoriť 
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s Mojžišom zo zľutovnice (ide o zlatú dosku nad archou zmluvy), t. j. spo-
medzi dvoch žrdí archy zmluvy (Ex 25). Rabín odpovedal: 

„Prineste mi vduté zrkadlo.“ 
Potom požiadal kacíra, aby sa doň pozrel. Kacír sa v ňom videl veľmi 

veľký. Potom rabín požiadal o vyduté zrkadlo a kacír sa videl veľmi malý. 
Rabín to zhrnul do nasledujúceho komentára: „Ak vy, ktorí ste iba z mäsa 
a krvi, sa môžete zväčšiť alebo zmenšiť, o čo väčšmi to môže vykonať ten, 
kto stvoril svet. Ak si to želá, môže zaplniť nebo i zem. Ak však chce, udrží 
sa vo veľmi malom priestore.“ 

Veriť, ale prečo? 

25. Boh je všadeprítomný 

V židovskej knihe Exode Rabbah sa dozvedáme, ako sa raz niekto opý-
tal rabína Ješua ben Perachiaba, prečo si Boh zvolil ako miesto rozhovoru 
s Mojžišom krovie. Ten mu odpovedal: „Všetko, čo Boh učiní, môže byť 
predmetom otázky, no nenechám vás bez odpovede. Boh si zvolil úbohé 
krovie, aby vás poučil, že niet na svete miesta, kde by nemohol byť prítom-
ný.“ 

Veriť, ale prečo? 

26. Hore, k Bohu 

Nemecký básnik Friedrich Schiller napísal báseň o radosti, v ktorej sú 
aj slová: Radosť, radosť, krásna iskra bohov, dcéra z Elýzia...“ A v nej aj 
verš: „Bratia, hore, nad hviezdami milý Otec má tam stany.“ 

Ježiš náš osud 

27. Šťastný iba v Bohu 

Mladý človek, ktorý ukončil školu krátko po nežnej revolúcii, začal 
podnikať a práca sa mu darila. Skoro sa z neho stal sebavedomý muž, čo 
dával pocítiť každému. 

Zmysel svojho života videl v práci. Jej venoval všetky svojej sily, ale 
aj napriek tomu ho plne neuspokojovala. 

Raz bol svedkom pri sobáši. Sebavedome si sadol do lavice. No len čo 
začal obrad, zneistel. V chráme už nebol veľmi dlho. Nevedel, kedy má 
vstať, kedy ostať sedieť. Nepoznal ani piesne, len tak otváral ústa, aby sa 
zdalo, že spieva. 

Keď počas sv. prijímania mládežnícky zbor spieval piesne chvály na 
Božiu lásku, kňaz spozoroval, že sa s ním niečo robí. Podnikateľ sklonil 
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hlavu, plecia sa mu zatriasli a rozplakal sa. Po obrade prišiel za kňazom 
a povedal: 

„Tí mladí, čo spievali, sú šťastní ľudia. Vedia, prečo žijú. A ja som po-
chopil, že vlastne neviem, prečo žijem. Prišlo mi to ľúto. Otče, pomôžte mi, 
aby som bol taký šťastný ako oni.“ 

Rok v Nižnom Žipove. III. 

28. Dôvera v Boha 

Sv. František Saleský na jednom mieste hovorí: 
Vidíš to malé dievčatko, ktoré sa prechádza so svojím otcom? Dobre sa 

prizri, ako to robí tá malá: ľavou rukou sa pevne drží otca, zatiaľ čo jej 
pohľad je upretý na stromy a kríky, či len niekde nie je malina, černica 
alebo azda nejaká čerešňa. A tu a tam siahne po nich a je. 

Tak je to celkom správne, hovorí sv. František. Trhať černice alebo če-
rešne, to je iste potrebné, ale zároveň musí naša druhá ruka byť vložená do 
Božej ruky. 

Otče náš 

29. Slúžiť Bohu nadovšetko 

Kardinál – kancelár obludného anglického kráľa Henricha VIII. na 
smrteľnej posteli vraj povedal: Keby som bol Bohu slúžil ako kráľovi, u-
mieral by som pokojne. 

Ozvena Slova 5 

30. Slúžiť Bohu – mať všetko 

Mária Kristína Savojská (1812-1836), ušľachtilá kráľovná, manželka 
kráľa Ferdinanda neapolského (zomrela na následky ťažkého pôrodu vo 
veku 24 rokov), v jednej svojej básni napísala: 

„Hoc aj som zdravá... Ale čo ďalej? 
A mám zlato a striebro... Ale čo ďalej? 
A osud ma postavil na vysoké miesto... Ale čo ďalej? 
Som takmer jediná s takým duchom a vedomosťou... Ale čo ďalej? 
Aj keby som užívala svet tisíc rokov... A potom? 
Skoro zomierame a nič neostáva: 
Slúž svojmu Bohu a potom budeš mať všetko!“ 
To sú myšlienky neprekonateľné a pravdivé! 

Listy včerajším 
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31. Chvála Najsvätejšej Trojici 

Sv. Simeon Stilita žil 40 rokov na púšti. Každú hodinu otvoril okienko 
svojej chyžky a zvolal: „Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz 
i vždycky i na veky vekov. Amen.“ 

Slovo 1996, 10 

BOHATSTVO – pominuteľnosť, márnosť 

32. Poznať hodnotu pokladu 

Roku 1948 sa v Jordánsku pri Kumrane chlapcovi, ktorý pásol kozy, 
jedna koza stratila a pri jej hľadaní našiel v jednej jaskyni niekoľko nádob, 
plných zvitkov. Chlapec o rukopisy nemal záujem. Neskoršie sa zistilo, že 
sú to najstaršie rukopisy Svätého písma a majú miliónovú hodnotu. Keby 
chlapec bol poznal ich hodnotu, bol by si pomohol i celej svojej rodine. 

Poklad má len vtedy hodnotu pre nás, keď jeho hodnotu poznáme. 
Ježiš – záchrana sveta 

33. Nenásytnosť po peniazoch 

Dante vo svojej Božskej komédii hovorí: „... a po žranici sa hladuje ešte 
viac ako 

predtým“ (Peklo 1, 99). 
Kto je nenásytný za peniazmi, nikdy nie je spokojný. Takíto ľudia ve-

dú vlastne bezútešný život. A to je ich choroba. 
Otče náš 

34. Nenásytnosť po peniazoch 

Učiteľ základnej školy dal svojim žiakom úlohu. Čo by robili, keby 
mali k dispozícii milión? Za najlepšiu prácu sľúbil odmenu. 

Jeden žiak napísal: „Keby som mal milión, dal by som peniaze rodi-
čom, aby si postavili pekný dom.“ Druhý: „Peniaze by som dal misionárom 
pre úbohé černošské deti.“ Tretí: „Keby som mal milión, som si istý, že by 
som hneď chcel mať ďalší milión.“ 

Učiteľ priznal cenu tretiemu, lebo on spoznal túto chorobu. 
Skutočne je to tak: človek nikdy nie je spokojný. Myslíme si síce, že 

máme veci v rukách, ale v skutočnosti veci ovládajú nás. 
Otče náš 



19 

35. Bohatstvo zatieňuje srdce 

O jednom mníchovi bohatého kláštora sa hovorí, že šiel navštíviť pus-
tovníka, ku ktorému chodil pre radu. Opýtal sa ho: 

„Otče, počul som, že pravá chudoba je v duchu, ako to učí evanje-
lium.“ 

„Správne,“ odpovedal pustovník. 
„Potom aj ľudia, ktorí majú majetok a nelipnú na ňom, sú v pravom 

zmysle chudobní duchom.“ 
„Celkom správne,“ povedal pustovník. 
Táto odpoveď bohatého mnícha potešila a už chcel odísť. Lenže pus-

tovník ho zavolal a povedal: 
„Požičaj mi osla, rád by som na ňom niekde zašiel.“ 
Mních bol ochotný dať mu hneď toho, na ktorom prišiel. Lenže pus-

tovník ho nechcel a povedal: 
„Ja by som chcel takého, ktorý nevrhá tieň na cestu, po ktorej ide.“ 
Bohatý mních sa zasmial:  
„Takého osla predsa nemožno nájsť.“ 
„Myslím, že skôr, než bohatého človeka, ktorého srdce by nebolo za-

tienené jeho bohatstvom,“ odpovedal pustovník. 
Putovaní, A 

36. Najcennejší poklad 

Jezuita, ktorý ako misionár strávil dlhé roky medzi hľadačmi pokladov 
na Aljaške, opisuje ich život a obdivuje ich vytrvalosť v hľadaní zlata, ich 
obete a strádania. Niektorí z nich nájdu zlato, ale väčšina je takých, čo živo-
ria. Oživuje ich len nádej, že predsa niečo nájdu. Jezuita vzdychá: keby len 
zlomok tej horlivosti ľudia vynaložili na to, aby boli cennými ľuďmi, ako sa 
vynaloží na to, aby našli zlato, aký krásny život by bol na zemi. 

Ježiš – záchrana sveta 

37. Nedať sa pomýliť slávou 

Žena matka, manželka, spisovateľka, režisérka, herečka – vyslankyňa 
UNICEF – Liv Ullmannová, na vrchole slávy vyhlásila:  

„Som to, čomu mnohí vravia privilegovaná, ale už dávno som zistila, 
že hodnota práce človeka nemá čo robiť s touto skupinou ľudí. Najlepšie na 
úspechu a sláve je priznanie, že to zas nie je nič, po čom je radno toľko 
túžiť.“ 

DP 1994, 2 
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38. Trvalé šťastie na zemi je nemožné 

Trvalé šťastie na tomto svete nie je dosiahnuteľné, je ohrozované ľud-
skou zlobou, chorobami a smrť ho nakoniec určite zničí. 

Veľmi pekne to vyjadril v Starom zákone kráľ Šalamún: 
Zbudoval som si domy a vysadil vinice. Zriadil som si záhrady a sady, 

vysadil som ich ovocnými stromami. Vytvoril som si jazerá pri sadoch, aby 
som z nich zavlažoval háje porastené stromoradím. Nadobudol som si otro-
kov a služobné, ako aj domácej čeľade som mal prehojne. Aj stáda rožného 
dobytka som mal viacej ako majú predkovia v Jeruzaleme. Nahromadil som 
si striebra, zlata, vzácne poklady. Ustanovil som si spevákov, speváčky 
a doprial som si všemožné pôžitky ľudských synov, množstvo žien. Tak 
som sa stal mocným, že som prevýšil všetkých v Jeruzaleme a múdrosť 
zotrvala so mnou. Čokoľvek si zažiadali moje oči, neodoprel som im nič. 
Moje srdce som si neodťahoval od slastí (porov. Kaz 2, 4-11). 

A výsledkom nebola blaženosť, ale prázdnota: „A hľa, všetko to bola 
márnosť a honba za vetrom, lebo z toho nebolo osohu pod slnkom“ (Kaz 2, 
11). 

Kniha Kazateľ 

BOLESŤ – utrpenie, choroba 

39. Na svete je plno utrpenia 

Brat Roger z Taizé spomína ako s Matkou Teréziou z Kalkaty navštívi-
li na Haiti jednu černošku. Dvere jej domu boli vždy otvorené tým najchu-
dobnejším. Pohnutá súcitom sa jedného dňa takto modlila: „Trpím, pretože 
sotva pomôžeme jednému v jeho biede, už je tu ďalší s iným utrpením. 

S trpiacim Kristom dnes 

40. Verní trpia 

V podobenstve o márnotratnom synovi Ježiš hovorí o mladom člove-
kovi, ktorý šiel po nesprávnej ceste, ale potom sa vrátil do domu svojho 
otca. Otec, naplnený radosťou, prikázal pripraviť pri tejto príležitosti sláv-
nosť. Keď sa starší syn vrátil z práce, začul hudbu a spýtal sa, čo to zname-
ná, pretože hudba znela v otcovskom dome zriedka. 

Aj v dome nášho Otca znie hudba zriedka. Tí, ktorí sú mu verní, stona-
jú pod ťarchou kríža. 

Veriť, ale prečo? 
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41. Odblesk Krista na kríži 

Brat Roger z Taizé spomína: 
Prednedávnom, počas pobytu na Haiti, isté chudobné dieťa, čo nemalo 

nič, dokonca ani jediný kus odevu, na mňa stále doliehalo: „Vezmi ma so 
sebou!“ A deti, ktoré stáli okolo, hovorili: „Je pravda, nemá ani otca, ani 
matku.“ 

Na toľkých tvárach v tejto chudobnej štvrti sa denne odrážal odblesk 
Krista na kríži. 

S trpiacim Kristom dnes 

42. Utrpenie za dobrú službu? 

Sv. Terézia z Avily, jedna z doktoriek učenia Katolíckej cirkvi, si uve-
domovala mnohé ťažkosti, ktoré trápili veriacich, a vo svojej modlitbe sa 
opýtala: „Oh, môj Pane, je snáď pravdou, že ak ti niekto urobí službu, od-
meníš ho nejakým veľkým trápením?“ 

Veriaci netvrdia, že poznajú všetky odpovede a majú vo všetkom jas-
no. Vedia, že popri svetle a tme registrujú závoj polotmy. Každý kresťan je 
nositeľom kríža. Ak nie iného kríža, potom aspoň mnohých trýznivých 
otázok, ktoré ho gniavia až do posledného výdychu. Ba na najťažšie otázky 
ani nehľadá odpoveď, pretože vie, že nie sú z tohto sveta. 

Veriť, ale prečo? 

43. Význam utrpenia 

Zohar, kniha židovskej mystiky, vysvetľuje: Ozajstný spôsob milovať 
svojho Pána sa vyjadruje v tradičnom učení, ktoré hovorí: „Aj keď vás 
pripraví o život... Až vtedy ide o dokonalú lásku... Utrpenie sa prejavuje 
preto, aby mohol zapôsobiť touto dokonalou láskou.“ 

Takto prijatá trýzeň sa stáva potravou výberu svätosti a liekom proti 
hriechu. 

Veriť, ale prečo? 

44. Cesta k hodnotám ide cez obety 

Albino Luciani, neskorší pápež Ján Pavol I., napísal knihu s názvom 
Listy včerajším, listy k významným osobnostiam v dejinách. Medzi inými 
napísal aj list Ježišovi. Ohľadom blahozvesti píše: „V ten deň, keď si učil: 
Blahoslavení chudobní, blahoslavení prenasledovaní... ja som nebol pri 
Tebe. Keby som bol býval, bol by som Ti pošepol do ucha: Ó, Pane, neho-
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vor tak, ak chceš mať nejakých nasledovníkov. Nevidíš, že všetci idú za 
bohatstvom a pohodlím? Cato sľúbil vojakom africké figy, Caesar zase 
bohatstvo Galie, a tak išli za ním. Ty sľubuješ chudobu, prenasledovanie. 
Kto Ťa bude nasledovať?“ 

Ježiš – záchrana sveta 

45. Proti smútku treba bojovať 

Sv. Filipa Neri jedného dňa jeho priateľ Zenóbius napomenul, keď sa 
pri čítaní duchovnej knihy nahlas zasmial: „Pánov kňaz sa nesmie tak 
smiať,“ povedal vyčítavo brat Zenóbius. „Ale Pán je predsa dobrý,“ odpo-
vedal Filip. „Prečo by nechcel, aby sa jeho deti smiali? Práve smútok nám 
tlačí hlavu dole a nedovolí nám pozerať k nebu. Treba nám bojovať proti 
smútku a nie proti radosti.“ 

Otče náš 

CIRKEV 

46. Budúcnosť Cirkvi je v mládeži 

Keď boli českí biskupi na povinnej návšteve v Ríme – ad limina – pá-
pež Ján Pavol II. im kládol na srdce: „V mládeži spočíva nádej budúcnosti 
Cirkvi a spoločnosti. Žiadam vás, aby ste zintenzívnili svoju pozornosť voči 
tejto vyvolenej sľubnej časti svojich diecéz. V pohľade na budúcnosť sa na 
prvé miesto musí dostať výchova nových generácií.“ 

Putování A 

47. Veľká úloha pápeža 

Zo Solovjevovho záverečného proroctva v Antikristovi je významný 
fakt, že práve pravoslávny mních Ján vyhlasuje pápeža za hlavu zjednote-
ných cirkví: 

„Vidíte, dietky, nerozlúčili nás. Čujte, čo vám teraz poviem. Nadišiel 
čas, aby sa splnila Kristova posledná modlitba za učeníkov, aby boli jedno, 
ako on s Otcom sú jedno. Teda pre tú jednotu, dietky, vzdajme hold nášmu 
milovanému bratovi Petrovi. Nech na konci časov pasie stádo Kristovo. 
Veru tak, brat!“ 

Verbum 1995, 5 
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ČLOVEK 

48. Prečo vlastne žijeme? 

W. Busch, známy evanjelický teológ, píše o tom, že raz sa zaoberal 
prednáškou o zmysle života, keď práve popod jeho okná hnali veľké stádo 
kráv. Vtedy si pomyslel: „Aké šťastné sú tieto kravy, že vôbec nemusia 
myslieť na to, na čo sú na svete. Je to jasné: majú dávať mlieko a nakoniec 
dodať hovädzie mäso.“ 

Zviera nepotrebuje rozmýšľať o zmysle života. Tým sa líši človek od 
zvieraťa... Je to strašné, že mnohí ľudia žijú i zomierajú bez toho, aby sa 
aspoň raz spýtali: „Načo vlastne žijeme?“ 

Ježiš náš osud 

49. Mať cieľ 

Bezbožný filozof Friedrich Nietzsche (1844-1900) hovorí v jednej svo-
jej básni takto: „Vrany sa sťahujú smerom do mesta, čoskoro bude snežiť. 
A beda tomu, kto nemá domova!“ 

Ježiš náš osud 

50. Podľa rozhovoru nás poznať 

Sv. Tomáš Morus (1477-1535), anglický humanista a štátnik, poprave-
ný za vernosť Katolíckej cirkvi, cestoval raz do Holandska s istým mužom, 
ktorý bol veľmi príjemným partnerom rozhovoru. Hovoril tak rozumne, že 
začudovaný Morus sa pri jednej vtipnej a výstižnej odpovedi nezdržal 
a zvolal: „Alebo ste diabol, alebo ste Erazmus Rotterdamský!“ (pozn. E. 
Rotterdamský, 1466-1536, učený holandský humanista). „Diabol nie som,“ 
odpovedal spoločník, „ale Erazmus hej!“ 

Uvedená epizóda ukazuje, že rozhovor nás odhaľuje takých, akí sme, 
a že sa máme usilovať povedať v ňom niečo užitočné, zaujímavé 
a príjemné, bez moralizovania, bez príliš vyberaných a zvučných slov. 

Listy včerajším 

51. Človek človeku vlkom 

Anglický filozof John Locke (1632-1704) povedal, že človek človeko-
vi je vlkom. Ktosi neskoršie na to poznamenal, že to je urážka vlkov, lebo 
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ľudia sú horší. Ľudia sa vzájomne ničia najmä pre majetok, moc, roznášajú 
si bolesť, utrpenie. 

Ježiš – záchrana sveta 

DUŠA – jej cena, nesmrteľnosť, starosť o ňu 

52. Bohatstvo v kráse duší 

Hanzelka a Zigmund v jednom cestopise píšu: 
Precestovali sme temer celý svet. Videli sme krajiny, ktoré oplývali 

prírodným bohatstvom, ale ľudia boli chudobní. Na druhej strane sme videli 
krajiny, ktoré nemali temer žiadne prírodné bohatstvo a ľudia boli bohatí, 
životná úroveň bola vysoká, lebo v týchto krajinách bol duševný potenciál 
vysoký a krásne duševné kvality sú tvorcom, zdrojom bohatstva. 

Bez krásnych duševných kvalít je hmotný blahobyt nemysliteľný. 
Ježiš – záchrana sveta 

53. Pozri aj na svoju dušu 

Mnohí vedia o tom, ako sa Panna Mária zjavila dievčaťu Bernadeete 
Soubirousovej. Ale nie všetci už vedia, že Bernadeta potom vstúpila do 
kláštora a ako rehoľná sestra zomrela v mladom veku. Raz sa v kláštore 
stala nasledujúca udalosť: Jedna z rehoľných sestier sa často obzerala 
v zrkadle a obzerala svoj vonkajší vzhľad. A tak Bernadeta nalepila na zr-
kadlo tento nápis: „Pozri sa tiež na svoju dušu!“ 

Fermentum 1995, 1 

54. Čo s dušou po smrti? 

V jednej českej piesni sa spieva: „Kdo pil, zemřel, kdo ne, taky...“ 
Je to pravda, ale čo je s dušou človeka po smrti? 

DP 1995, 9 

55. Iba Boh vie dať odpoveď 

Albino Luciani, neskorší pápež Ján Pavol I., vo svojom fiktívnom liste 
Gilbertovi K. Chestertonovi, píše o. i. aj toto: „Vy a ja síce padáme na ko-
lená, ale pred Bohom, ktorý je časovejší ako kedykoľvek predtým. Iba on 
totiž môže dať odpoveď na tie tri otázky, ktoré sú pre všetkých najdôležitej-
šie: Kto som? Odkiaľ prichádzam? Kam idem?“ 

Listy včerajším 
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EUCHARISTIA – sväté prijímanie 

56. Eucharistia ovplyvňuje život 

Zaujímavý postreh uvádza vo svojej knihe Neviditeľné svetlo spisova-
teľ B. Benson. Opisuje situáciu, keď videl modliť sa rehoľnú sestru pred 
svätostánkom. Tam pocítil, že medzi ňou a Kristom existuje živé spojenie. 
Ona ovplyvňuje osudy ľudí, vyprosuje pre nich milosť, ona vidí a vníma 
dianie sveta z pohľadu večnosti. Cez Krista sme spojení s celým svetom, 
akoby papršleky z jediného svetelného centra. 

Títo ľudia, ktorí sú zavretí v kláštore a vedú hlboký kontemplatívny 
život, rozumejú svetu viac ako my, ktorí sme v týchto zmätkoch ľudského 
mraveniska. 

Takým by mal byť život každého veriaceho človeka. 
Putovaní, A 

57. Toto robte na moju pamiatku! 

Stalo sa to pred mnohými rokmi vo Frankfurte. Zomrel istý veľmi bo-
hatý muž. Nemal blízkeho príbuzného. Všetci sa s napätím pýtali: „Kto len 
zdedí jeho milióny?“ 

Ten muž zanechal dva testamenty. Prvý mali otvoriť hneď po jeho 
smrti a druhý až po pohrebe. 

V prvom testamente bolo napísané: „Chcem byť pochovaný o štvrtej 
hodine ráno.“ 

Toto čudácke želanie mu aj splnili. Za rakvou šlo iba päť trúchliacich. 
Potom otvorili druhý testament. V ňom bolo: „Chcem, aby sa všetok môj 
majetok rovnomerne rozdelil medzi tých, ktorí boli na mojom pohrebe.“ 

Títo piati naozajstní priatelia mali šťastie. Mohli by sme im takmer zá-
vidieť. No v zásade nemáme na to dôvod, lebo my máme ešte väčšie šťas-
tie. 

Ako to? 
Aj my sa každú nedeľu stretávame kvôli testamentu. Kvôli Ježišovmu 

testamentu, ktorý nám povedal: „Toto robte na moju pamiatku.“ 
Veľké pravdy v malých príbehoch 

58. Sila zo svätostánku 

Misionárky kresťanskej lásky, ktorých zakladateľkou bola Matka Te-
rézia, spravujú aj domy pre chorých na AIDS. Všetci, čo sú tam, vedia, že 
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musia zomrieť. Preto v každom z týchto domov majú svätostánok. Títo 
ľudia často trávia celé hodiny pred svätostánkom. 

Nič nás neodlúči od Kristovej lásky... 
Povolaní ohlasovať evanjelium 

59. Keď Ježiš vstúpi medzi nás 

Matka Terézia, zakladateľka a generálna predstavená Misionárok kres-
ťanskej lásky, spomína na udalosť, keď jej sestry prišli do Ruska a vláda im 
ponúkla jedno poschodie v istej nemocnici. Začali od tých najponíženejších 
prác a po týždni tam mali prvú svätú liturgiu a kňaz im potom nechal Eu-
charistiu v skromnom svätostánku. Krátko nato prišiel za ňou riaditeľ ne-
mocnice a spýtal sa jej: „Čo sa deje v mojej nemocnici?“ „Neviem,“ odpo-
vedala. „Sestry sú milšie k pacientom, pacienti nekričia, a vôbec, vládne tu 
akási iná atmosféra,“ vysvetľoval lekár. A tak mu ona povedala: „Pán Ježiš 
prišiel bývať do tejto nemocnice.“ 

To Ježiš Kristus spôsobil túto neobyčajnú zmenu, jednoducho svojou 
prítomnosťou. 

Povolaní ohlasovať evanjelium 

60. Boh ho urobil pripraveným 

Matka Terézia spomína, že v Kalkate svojho času mali malé dievčatko, 
mentálne retardované. Vždy ho s úžasom pozorovala, keď ho prinášali do 
kaplnky na adoráciu. Raz poprosila kňaza, aby dievčatku dal sv. prijímanie. 
Kňaz však nechcel, že nie je patrične pripravená. Lenže ono sa nemohlo 
pripraviť, pretože ani nerozprávalo. Preto navrhla kňazovi, aby ho vyskúša-
li. A tak položili pred neho obyčajný chlieb, Eucharistiu (hostiu) a kríž. 
Dievčatko sa dotklo chleba a ukázalo na ústa. Potom sa dotklo hostie 
a ukázalo na kríž. Láskavý Boh ju takto pre nich nepochopiteľným spôso-
bom pripravil a dostalo sv. prijímanie. 

Povolaní ohlasovať evanjelium 

61. Nevydal svojho Boha 

Na jednom parížskom cintoríne je celkom jednoduchý hrob, v ktorom 
odpočíva malý prvoprijímajúci. V deň svojho prvého sv. prijímania umrel 
ako mučeník, pretože odmietol hriech. Na náhrobnom kameni je napísané 
meno, deň smrti a slová: Tarzícius umrel, ale neodišiel.  

Pred niekoľkými rokmi stál v malom parížskom kostole kňaz pred 
skupinkou detí chystajúcich sa na prvé sv. prijímanie, aby ich pripravil na 
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najsvätejšiu chvíľu ich života. V kázni im vysvetľoval, koľko nebezpečen-
stiev a príležitostí k hriechu ich vo veľkomeste obklopuje a ako sa chráni 
pred nimi pravý kresťan, ktorý nosí svojho Pána vo svojom srdci. 

Rozprával im dobre známu a vzrušujúcu históriu mladého Tarzícia, 
ktorý sa v čase veľkého prenasledovania v Ríme ponúkol doniesť eucharis-
tický chlieb Božského Záchrancu väzňom, ktorých čakala smrť. Zavinul 
drahocenný poklad do malej ľanovej plachtičky, položil si ho na hruď 
a skrížil ruky, aby mu nikto nemohol Vykupiteľa vytrhnúť. 

Cestou ho prepadli a chceli vytrhnúť z rúk dieťaťa premenený chlieb. 
Ale keď chceli Tarzícia prinútiť otvoriť ruky, hlasno vykríkol: „Nemôžem, 
nesiem svojho Boha!“ Zúriví prenasledovatelia ho zbili na smrť, ale on 
svojho Boha nevydal. 

Kňaz vyzýval deti, aby si vzali príklad z mladého hrdinu a v živote sa 
držali ako Tarzícius. 

Kňaz pokračoval vo sv. liturgii, prosiac z celého srdca za deti. Čoskoro 
mali pristúpiť k obetnému stolu. S hlbokou radosťou rozdával kňaz Kristo-
vo Telo a Krv detským srdciam. Prišiel pred posledného a ruka sa mu zača-
la chvieť. 

Kľačal pred ním syn zločinca. Hlad, bieda, žiaľ a už aj hriech zanechali 
stopy na tvári tohto malého chlapca. Keď mu kňaz podával Eucharistiu, 
modlil sa zaňho zo všetkých svojich síl. 

Oslava sa skončila. Všetci opustili kostol a radostne sa zvítali so svo-
jimi rodičmi. Iba posledného prvoprijímajúceho nikto nečakal. A tak malý 
Albert v tmavom kúte kostola ešte viac rozmýšľal o kňazových slovách. 
Ako iskry ohňa sa uložili do jeho duše. Doma ho otec čakal s posmeškami. 
Večer chcel, aby mu syn pomohol pri krádeži. Albert odmietol. 

Otca, niekdajšieho kriminálnika, sa zmocnila bezhraničná zúrivosť, 
v ktorej syna na smrť zbil. 

Farníci postavili malý pomník, na ktorom sú vyryté slová: „Tarzícius 
umrel, ale neodišiel.“ 

KN 1995, 25 

HRIECH – zlo, pokušenie 

62. Odkiaľ ten pocit viny? 

Brat Roger z Taizé spomína, že v Bangladéši, kde žijú jeho bratia, po-
ložili im takúto otázku: „Náš život je poznačený cyklónom a záplavami. 
Niektorí susedia sa na nás obracajú s otázkou: Prečo všetky tie nešťastia? 
Až tak veľmi sme zhrešili?“ 
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Boh nie je autorom zla, ale Boh každého sprevádza v jeho utrpení... 
Pochopiť to si vyžaduje dosiahnuť radosť. 

Modlitba – svieži prameň 

63. Varujme sa príležitosti k hriechu 

Kňaz radil mužovi, aby radšej vystúpil o jednu zastávku ďalej, hoci 
cestovné bude drahšie a domov bude dlhšie, ako na zastávku, kde stála 
krčma. Kristove slová o vylúpení oka, či odťatí ruky, hovoria jasne, že sme 
povinní odstrániť blízku príležitosť k hriechu, a to aj vtedy, keď nás to bude 
stáť veľa námah. 

DP 1995, 9 

64. Nehovorme zle o nikom 

Magdaléna di Lamoignon, vzdelaná šľachtičná a rehoľníčka zo Spo-
ločnosti Sestier lásky v 17. storočí, po prečítaní satiry básnika Nicolasa B. 
Boileaua (1636-1711), ktorá sa jej zdala príliš jedovatá a otvorená, poveda-
la: „Usilujme sa nehovoriť zle o nikom, aby sme sa nevydávali do nebezpe-
čenstva, že budeme to zlo vyhľadávať!“ 

Listy včerajším 

65. Primeraná reakcia 

Istý dobrý rehoľník bol nútený v jednom vlakovom oddelení bezmocne 
a s bôľom počúvať rúhanie, ktoré opreteky vykrikovali dvaja nevychovaní 
mladíci. Odrazu jeden z nich žartom povedal: „Padre, musím vám oznámiť 
zlú správu: čert zomrel!“ „Veľmi ľutujem,“ odpovedal rehoľník, „vyslovu-
jem vám úprimnú sústrasť!“ „Sústrasť? A prečo?“ spýtali sa súčasne obaja 
mladíci. „Lebo cítim veľkú útrpnosť s vami, že ste zostali sirotami!“ 

Listy včerajším 

66. Neveria im, aj keď hovoria pravdu 

Stalo sa to istému vojakovi, čo bol ranený na jednu nohu a prosil blíz-
keho kamaráta, aby ho odniesol na poľnú ošetrovňu. Avšak cestou delová 
strela odťala ranenému hlavu bez toho, žeby to bol milosrdný záchranca 
zbadal. Keď ten prišiel na miesto, lekár mu povedal: „Čo chceš, aby som 
urobil s človekom, ktorému chýba hlava?“ Len vtedy vojak pozrel na kama-
rátovo telo. A zvolal: „Ošklivý luhár! Hovoril mi, že je ranený na nohu!“ 

Listy včerajším 
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67. Rafinované zlodejstvo 

Rafinované kradnutie na základe zákonov predvádzal rímsky cisár Ti-
tus Flavius Vespasianus. Za správcov provincií na vedúce miesto dával 
ľudí, o ktorých vedel, že sa budú obohacovať protizákonne. Dal ich pozo-
rovať a keď vedel, že majú dosť nakradnuté, dal im majetok zhabať pre 
seba, poškodeným majetok nevrátil. Mal povesť, že zlodejov trestá, no 
skutočným zlodejom bol on. 

Ježiš záchrana sveta 

68. Nespať! Bojovať proti zlu! 

H. Sienkievič v románe Ohňom a mečom píše o hrdinovi románu pá-
novi Volodievskom, ako leží mŕtvy v kostole na katafalku a ako kňaz na 
kazateľnici začal svoju kázeň bubnovaním na poplach. Keď skončil bubno-
vanie, skríkol: „Pán Volodievský, nepriateľ sa hrnie a ty spíš?“ 

Takto by sme aj my mohli zvolať, ak ide o bytie či nebytie celého ľud-
stva, keď všetko je zamerané na telo, keď mizne úcta k hodnotám, keď sa 
ignorujú zásady ľudskosti – a my spíme. 

Ježiš – záchrana sveta 

69. Odstrániť všetko zlé 

Keď sa pýtali Michelangela, akú metódu použil na vytesanie Mojžišo-
vej sochy, odpovedal: „Je to veľmi jednoduché. Zoberiete veľký kus mra-
moru a osekávate všetko, čo sa nepodobá na Mojžiša!“ 

Ak chceme byť nádhernými ľudskými bytosťami, musíme v sebe ote-
sať všetko, čo sa nepodobá na Krista. 

Veriť, ale prečo? 

70. Vedieť sa postaviť proti zlu 

Starší ruský film Zabiť draka rozpráva o zle, ktoré sa mohlo šíriť len 
preto, že mu nikto nekládol odpor. A stačil len jeden statočný človek, ktorý 
sa nebál, a hneď sa k nemu začali pridávať ostatní. Je len potrebné premôcť 
strach. 

Na každý deň jeden, I. 
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71. Pokušenie musí byť 

Pokušenie musí prichádzať, pretože ním nás Boh preveruje. Preto po-
kušenie mali aj tí najväčší svätci. 

Zaujímavá je skúsenosť sv. Filipa Neri. Ten sa zbavil diabla tým, že sa 
mu vysmial. Aj sv. Tomáš Morus hovoril, že diabol sa najviac bojí byť 
smiešny. 

Putovaní, A 

CHRÁM – Boží dom, návšteva 

72. Prečo do chrámu? 

Počas letnej dovolenky turisti požiadali muža, aby im ukázal cestu do 
chrámu. Muž mysliac si, že chcú ísť pozrieť si kostol, ukázal im cestu. Keď 
sa turisti opýtali, kedy bude svätá liturgia, dostali odpoveď: „Načo sa chcete 
modliť, veď nehrešíte, nikomu ste nič zlé neurobili, nikoho neokradli, niko-
ho ste nezabili.“ 

A predsa títo turisti prišli na Službu Božiu. Ich dovolenka neznamenala 
len rekreáciu pre telo, ale aj načerpanie duchovných síl. Keby bohoslužby 
navštevovali len zlodeji a vrahovia, zbožní veriaci by museli chodievať do 
kostola v sprievode policajtov, lebo by sa báli viac o svoj pozemský život, 
ako o večnosť. 

DP 1994, 2 

73. Do chrámu nestačí prísť len raz 

Profesor Brixy, jazykovedec, išiel skúmať pôvod slov. Prišiel aj na 
jednu kopanicu kde sa stretol so starým bačom. Bača sa ho pýta, koľko 
rokov chodil do školy. Profesor mu hovorí: „Päť rokov do základnej, osem 
rokov strednej a potom vysoká škola!“ Bača odpovedal: „Čujce, ale vy 
máce tupú hlavu! Ja som len dva roky a všetko chápem!“ 

Iste, všetkým je nám jasné, že keď sa profesor učil toľko rokov, má 
v hlave bystrý rozum. Bača však tvrdí, že jemu stačia dva roky... Koľkí 
však tvrdia podobne. Mne stačí ísť do kostola na Vianoce a na Veľkú noc. 
Pritom si myslia, že majú už bystrý rozum, keď na bačov spôsob hovoria: 
„Čujce, vy máte ale tupé duše, keď musíte toľko chodiť do kostola, na spo-
veď...“ 

Posila v Slove, B 
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74. Účasť mladých na bohoslužbách 

Brat Roger z Taizé cituje slová huslistu Jehudi Menuhina, ktorý napí-
sal: „Keď slová znejú v piesňach, prenikajú do hĺbky našej duše. Som pre-
svedčený, že mladí ľudia, čo sa dnes vyhýbajú kostolom, by do nich chodili 
húfne, keby v nich našli mystérium, ktoré by tam malo vládnuť.“ 

Keď dieťa spieva spolu so staršími, udržiava všetky generácie. Starší 
by im to mali umožniť. Prítomnosť detí a mládeže, ich aktívna účasť na 
bohoslužbách, vedie k zisteniu, že Boh vždy robí niečo nové v našich živo-
toch. 

Modlitba – svieži prameň 

JEŽIŠ KRISTUS – Boží Syn, Vykupiteľ... 

75. Ježiš Kristus – meno nad každé meno 

Keď v kláštore na hore Athos zomrie niektorý z mníchov, lúčia sa 
s ním bratia podľa tradície veľmi dojímavým spôsobom. Všetci sa zídu 
okolo jeho rakvy a predstavený volá mená prítomných. Každý povie: „Prí-
tomný.“ Potom zavolá meno zomrelého. Vtedy sa neozve žiadna odpoveď. 
Nastane chvíľa hlbokého ticha, v ktorom doznieva jeho meno a ktorá je 
plná smútku nad stratou jedného z nich. Nakoniec predstavený zvolá ešte 
jedno meno: „Ježiš Kristus!“ V tej chvíli všetci nahlas a jednohlasne zvola-
jú: „Prítomný!“ Týmito dvoma slovami vyslovia kázeň nad zosnulým. Je to 
najpravdivejšie kázanie, ktoré má v sebe silnú nádej. Meno nad každé me-
no. 

Putování, A 

76. Ježiš Kristus – najväčšia hodnota 

Istý kňaz, ktorý strávil viac týždňov v Palestíne, rozpráva: 
„Keď som sa so svojimi priateľmi ocitol pred Omarovou mešitou, kto-

rá stojí práve na mieste, kde voľakedy stál jeruzalemský chrám, našiel som 
tam veľa slepých ľudí. Keď som sa vyzvedal na príčinu tohto javu, istý náš 
priateľ, ktorý dlhé roky prežil v Palestíne, nám to vysvetlil takto: Tí slepí, 
to sú mohamedáni. To sú tí najpravovernejší. 

Mnohí z nich si vykonali púť do Mekky, k posvätnému kameňu mo-
hamedánov ku Kábe a dali sa oslepiť, pretože hovoria: Videl som Mekku, 
čo ešte by som mohol chcieť vidieť v tomto živote? Kto videl Mekku, videl 
všetko. 
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Niečo podobné by sa malo udiať v živote každého kresťana, ktorý už 
vo svojom živote mal zážitok žijúceho Krista. Ten, kto už pocítil jeho po-
moc, jeho blízkosť vo svojom živote, ten by si mal uvedomiť, že už nič 
hodnotnejšie v tomto svete nenájde, ako je zmŕtvychvstalý a žijúci Ježiš, 
ktorý účinkuje v našich životoch. 

DP 1995, 2 

77. Ježiš žije a robí zázraky 

Otec Tardif vo svojej knihe Ježiš je Mesiáš píše o množstve svedectiev 
o zázračnom pôsobení Ježiša v dnešných časoch. O jednom píše toto: 

„Veľmi na mňa zapôsobilo uzdravenie jednej 45-ročnej mohamedánky. 
Bola ochrnutá na pravý bok. Jej priateľka ju pozvala na svätú liturgiu za 
chorých, hovoriac: Dnes sa uzdravia mnohí chorí, poď s nami. 

Táto mohamedánka prišla a Pán ju počas modlitby za chorých uzdra-
vil. Po záverečnej modlitbe podala pred tisícami prítomných toto svedectvo: 
«Otvorte svoje srdcia Ježišovi! Ježiš žije, ja som toho svedkom. Mala som 
ochrnutý pravý bok. Pochodila som mnohé nemocnice a nevyliečili ma, ale 
priateľka ma priviedla na svätú liturgiu za uzdravenie. Som síce mohame-
dánka, ale prišla som a Ježiš ma uzdravil. Volám sa Zanabo. Ale dnes sa 
budem volať Katarína, lebo chcem byť kresťanskou.“ 

„A v nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena, daného 
ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení“ (Sk 4, 12). 

DP 1996, 1 

78. Ježiš – jediný spoľahlivý sprievodca 

Starší manželia boli na dovolenke v ďalekom exotickom štáte. Keď sa 
vrátili, priatelia a známi sa ich pýtali: „Tak čo, ako bolo? Manželia odpove-
dali: „Výborne! Mali sme šťastie, že nás sprevádzal výborný sprievodca. 
Bez neho by sme len máločo videli a spoznali.“ 

Mať spoľahlivého sprievodcu sa vždy oplatí. A to nielen na dovolenke 
v cudzom štáte, ale i na horských túrach alebo pri vybavovaní rôznych for-
malít po úradoch. 
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Ježiš Kristus – jediný sprievodca v našom živote... 

79. Ježiš – svetlo nášho srdca 

Štyristo rokov po Kristovi žil v Severnej Afrike istý veriaci menom 
Augustín. Zakúsil rozličné nešťastia, smrť svojich blízkych. Jedného dňa 
povedal Kristovi: „Svetlo môjho srdca, nedovoľ temnotám, aby sa mi pri-
hovárali.“ 

Sv. Augustín pochopil vo svojich skúškach, že vzkriesený Ježiš ho ni-
kdy neopustil a jeho prítomnosť bola preňho svetlom uprostred temnôt. 

Modlitba – svieži prameň 

80. Ak Krista vyženieme zo svojich rodín 

Pred pár rokmi tzv. kráľovná krásy Miss Worldová sa rozviedla a vzala 
si filmového herca. Svojho jediného syna sa rozhodli vychovávať so všet-
kou starostlivosťou, okrem náboženskej výchovy. Na „vedeckom“ základe. 
Dopriali mu maximálny luxus, radili sa so psychoterapeutkou 
a promovanými pedagógmi, ako majú postupovať vo výchove syna. Výsle-
dok? Ako 13-ročný sa chlapec prvý raz pokúsil o samovraždu a tento nevy-
darený pokus zopakoval ešte v 17-tich rokoch. Mladosť prehýril v nočných 
lokáloch, ocitol sa i v polepšovni pre podozrenie z vraždy. Po ostrom kon-
flikte s otcom snažil sa otca otráviť. 

Pri počúvaní takýchto príbehov sa pýtame, prečo? Ale v tých priesto-
roch, kde po vzore Nazaretčanov už vyhnali Krista z mesta, zo svojich do-
movov a zo svojich rodín, si už pomaly na podobné súdničky „zvykajú“. 

DP 1994, 10 

81. Darca života a svetla 

Veľký biológ Jacob von Üxküll napísal: „Nikto z nás nevie, čo je ži-
vot.“ 

A nás, veriacich, sa pýtajú, aby sme odpovedali, kto je darcom života 
a svetla. Odpovedáme: Ježiš!  

„Ja som cesta, pravda a život“ (Jn 14, 6). 
Sonina rada 
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82. Vláda Krista Kráľa, vláda dobra 

Keď turecký sultán Soliman pochodoval na Belgrad, istá vdova sa mu 
prišla ponosovať, že sultánovi vojaci jej zobrali kravu, ktorá jej dávala 
mlieko, kým ona spala. Sultán jej povedal: „Musela si dobre spať, keď si 
nezbadala, že ti vojaci berú kravu.“ Starenka odpovedala: „Ja som si mysle-
la, že každý môže dobre spať, keď ma dobrého vladára.“ Táto odpoveď sa 
sultánovi tak páčila, že jej kravu nahradil. 

Vláda dobra, pravdy, lásky a spravodlivosti pre všetkých je základom 
aj vlády Krista kráľa a takáto vláda je jediná, ktorá môže zachrániť svet. 

Ježiš – záchrana sveta 

83. Obetoval sa za nás 

Skupinka študentov strednej školy sa vybrala na výlet so svojím učite-
ľom. Prechádzali okolo zamrznutého jazera. Napriek dôraznému zákazu 
učiteľa niekoľko chlapcov vyšlo na ľad. Niekoľko minút sa po ňom naháňa-
li. Vtom sa prelomila ešte pomerne tenká ľadová vrstva a začali sa topiť. Na 
ich prenikavý krik pribehol učiteľ. Jeden z chlapcov, ktorý nevedel plávať, 
sa úplne potopil. Skočil za ním do vody, aby ho zachránil. Podarilo sa mu 
ho vytiahnuť na breh. Učiteľovo srdce však tú námahu nevydržalo. Dostal 
infarkt a zomrel. Nasledujúceho dňa noviny písali o tomto tragickom príbe-
hu. 

O pár dní bol pohreb. Zachránený žiak stál nad hrobom svojho učiteľa. 
Hľadiac na jeho rakvu s bolesťou a zahanbený rozmýšľal: „Za to, že žijem, 
vďačím môjmu dobrému profesorovi. Za každý deň, rok svojho života vďa-
čím jemu. To, že on je už mŕtvy, je moja vina. Keby som bol poslúchol jeho 
zákaz, a nešiel na ľad, mohol by nás učiť ďalej. Obetoval za mňa svoj ži-
vot.“ 

Tento chlapec zaiste bude až do svojej smrti s bolesťou v srdci 
a súčasne s vďačnosťou spomínať na svojho učiteľa. 

Evanjelium v živote dieťaťa 

84. Ježiš zaplatil za naše hriechy 

Wilhelm Busch, známy evanjelický teológ hovorí o tom, ako so svojím 
priateľom zo Švajčiarska neraz spolu obedovali v reštaurácii, a zakaždým 
im potom priniesli účet: „Niekto musí zaplatiť!“ 

Áno, niekto musí zaplatiť! Aj za našu vinu pred Bohom, za všetky naše 
hriechy a priestupky musí niekto zaplatiť! Ježiš zaplatil nebeskému Otcovi 
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za všetky naše hriechy. Preto má byť Ježiš pre nás tak dôležitý. Preto sa ho 
máme tak držať, lebo on zaplatil za nás! 

Ježiš náš osud 

85. Celý svoj život Kristus Bohu oddajme 

V roku 1969 v istom mohamedánskom chráme v Kašmíre uchovávali 
ako vzácnu relikviu vlas z brady Mohameda. Naraz sa zistilo, že táto relik-
via sa stratila. Všeobecne podozrievali budhistov, že ju mohamedánom 
ukradli. Mohamedáni boli tak urazení, že ich vyšlo do ulíc 140 tisíc, kričali 
a volali, že sú ochotní svoje životy obetovať vo svätej vojne proti budhis-
tom. Až keď sa vrátila táto pamiatka, nastalo medzi mohamedánmi utíšenie. 

Títo ľudia veria v svojho proroka a nielen vyznávajú o ňom, že je naj-
vyšší prorok, ale sú ochotní za neho položiť aj život. 

Od nás sa nežiada položiť život za nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Ale 
žiada sa od nás, aby sme svoj život podľa neho nasmerovali k nebeskému 
Otcovi. A nám sa aj to málo zdá mnoho? 

Kázne, III. 

86. Nehanbil sa za Krista 

Francúzsky spisovateľ Francois Mauriac (1885-1970) sa vyjadril: „Na 
sklonku svojho života necítim nijaké výčitky svedomia... Nikdy som nepre-
stal svedčiť o Kristovi, nikdy som sa nehanbil za Ježiša a za svoju vieru. 
Bohu vďaka!“ 

DP 1994, 8  

87. Ježiš nás chráni 

Otec sa prechádzal so synom na jar v záhrade, keď bola príroda 
v plnom rozkvete. Syn sa ho spýtal: 

„Otec, čo je to zemská tiaž?“ 
„Princíp, podľa ktorého sú všetky predmety priťahované k zemi,“ od-

povedal otec. 
Syn dobiedzal: „Ako je potom možné, že tulipány rastú nahor?“ 
„Preto, lebo v nich pracuje iný zákon, a ten je silnejší ako zákon zem-

skej príťažlivosti. Zákon života oslobodzuje tulipány od zemskej príťažli-
vosti dovtedy, kým žijú. Ak ich človek odtrhne, ihneď padnú.“ 

Ježiš stelesňuje zákon života, ktorý nás ochráni pred skĺznutím do hĺ-
bok hriechu a beznádeje. 

Veriť, ale prečo? 
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KŇAZ – duchovný 

88. Ježišovo poslanie pokračuje cez kňazov 

Istý pán stretol v meste kňaza, ktorý pôsobil v jeho rodnej dedine. Spý-
tal sa: „Otče, čo tu robíte?“ 

„Zdá sa,“ povedal s úsmevom kňaz, „že momentálne len márnim čas. 
Čakám na liek, ktorý mi v lekárni pripravujú. A musí to byť veru silný liek, 
keď na jeho prípravu potrebujú toľko času.“ Tak teda poďte k nám. Man-
želka ma čaká s obedom. Poďte, naobedujete sa s nami.“ 

Kňaz sa zdráhal, ale nakoniec na veľké naliehanie súhlasil. Pri obede 
sa domáci pán dotkol jednej veci, ktorá ho ťažila. A tak sa začal rozhovor 
na duchovnú tému. Konkrétne otázky dostali konkrétne odpovede. Keď sa 
kňaz lúčil, veľmi ďakoval za prejavenú pohostinnosť. Hostiteľ sa zamyslel 
a povedal: „Otče, nie vy, ale ja musím ďakovať. To, čím sme vás ponúkli, 
je ničím oproti tomu, čím ste nás vy za tú chvíľu obdarovali.“ 

Apoštol je ako Ježiš, poslaný ako posielajúci. To platí aj dnes. Ježišovo 
poslanie pokračuje cez apoštolov. 

Na každý deň, I. 

89. Aj kňaz padá 

Aj kňaz padá a padá ako ostatní veriaci. Tu platí o ňom to, čo francúz-
sky spisovateľ Romain Rolland napísal o Tolstom: Tolstoj sa tiež pýtal sám 
seba: Leo, ozaj sa vždy držíš toho, čo hlásaš? A sám sebe odpovedá: Veru, 
často nie. Ale ľudia, volá Tolstoj, pre Boha vás prosím, nadávajte na mňa 
a nie na cestu, ktorú hlásam. Tá je správna a bude správna, či ju niekto 
zachová alebo nie. 

Ježiš – záchrana sveta 

90. Katechéta učí aj príkladom 

Albino Luciani vo svojich Listoch včerajším o úlohe katechétu (v liste 
Félixovi Dupanloupovi, ktorý sa venoval výchove mládeže a vyučovaniu 
katechizmu), napísal toto: „Malých nevyučujme natoľko to, čo vieme, ako 
skôr to, čo sme. Málo pomáhajú pekné slová vychádzajúce z katechétových 
úst, keď ich popierajú iné, čo vychádzajú z jeho správania sa.“ 

Listy včerajším 
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KRÁĽOVSTVO nebeské – nebo, večný život 

91. Volanie do Božieho kráľovstva 

Malý chlapček púšťal šarkana. Počasie bolo na to ako stvorené. Fúkal 
svieži vietor a po oblohe sa hnali veľké mračná. Šarkan stúpal stále vyššie 
a vyššie, až nakoniec úplne zmizol v mrakoch. Len motúzok naznačoval 
miesto, kde sa nachádza. Vtom chlapčeka oslovil starší pán. 

„Čo to robíš?“ 
„Púšťam šarkana,“ odpovedal. 
„Tak teda púšťaš šarkana,“ zadivil sa pán. „A si si istý, že ti neuletel? 

Veď ho vôbec nevidíš!“ 
„Neuletel mi!“ – odpovedal chlapček s istotou. – „Hoci ho nevidím, 

predsa len každú chvíľu cítim, ako má ťahá. Motúzok je napnutý. Preto 
celkom určite viem, že je stále tam hore.“ 

Ani my nevidíme realitu Božieho kráľovstva, ale istotu o jeho existen-
cii nám dáva to tiché a jemné Božie ťahanie, ktorým chce Boh pripútať 
k sebe. 

Pokoj s Bohom 

92. Do neba len s dobrým srdcom 

Lope de Vega (vl. m. Vega Carpio Lope Félix – 1562-1635), najvý-
znamnejší dramatik „zlatého veku španielskej literatúry“, ležal na smrteľnej 
posteli. Jeho život mu ako film prechádzal pred očami. Mal veľa úspechov 
a celý život ho ľudia zahŕňali potleskom. Nadchol ich viac ako tisíc diva-
delnými hrami. Žil iba pre úspech – a nemal byť na konci takého úspešného 
života spokojný?  

Keď sa blížila jeho posledná hodina, videl veci odrazu inakšie. Ale o-
šetrujúci lekár mu plný údivu povedal: „Môžete zomrieť šťastný. Svet na 
vás nezabudne, vojdete do dejín ako veľký človek.“ 

„Pán doktor,“ povedal zomierajúci. „Teraz už uznávam, že pred Bo-
hom je iba ten veľký, kto má dobré srdce. Ako rád by som teraz dal všetky 
úspechy života za to, aby som mohol urobiť o jeden dobrý skutok viac.“ 

Veľké pravdy v malých príbehoch 

93. Ak nebudete ako deti 

Fulton Sheen vo svojej knihe Boh s nami napísal: „Starci sa do neba 
nedostanú. Starí tam nikdy nemôžu vkročiť.“ Ale pozor! Starý tu nezname-
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ná mnoho namyslený. Teda nikto tam nevstúpi z triedy pokrútených zhýral-
cov. Kto neprijme Božie kráľovstvo ako dieťa, nemôže do neho vojsť! 
V nebi sú len samé detské izby!“  Hovorí ďalej arcibiskup F. Sheen. 

Putování, A. 

94. Ideme k Bohu. 

V Bratislave si raz zúfala matka. Mala tridsaťročnú dcéru. Na Kramá-
roch sa zbehlo veľa lekárov a nevedeli čo je jej. Len teploty stúpajú. Ráno 
zomrela. Dajaký bacil, ktorý nevedeli identifikovať. Asi niečo zo zahrani-
čia. 

Matka bola zúfalá. Modlila sa k Bohu a on ju nevypočul! Svojej kama-
rátke sa priznala: Ani sa nebudem už modliť. Boh ma aj tak nevypočuje! 

Vie táto matka, kam ide vo svojom živote? A vie táto matka, kam išla 
jej dcéra? 

Nemáme tu miesta stáleho, ale hľadáme budúce! 
Posila v slove, B 

95. Večnosť si treba zaslúžiť 

Jeden z najmocnejších ruských cárov, Peter Veľký, mal syna cároviča 
Alexeja, ktorý sa mal po ňom stať cárom – najvyšším pánom veľkej 
a mocnej ruskej ríše. Alexej bol ctižiadostivý, chcel byť čo najskôr cárom, 
ale nebol usilovný a pravdovravný ako jeho otec. Otca trápila synova zá-
haľčivosť a s tým spojené klamanie a chcel syna prevychovať. Alexej však 
odporoval. Vtedy mu smutný otec povedal: Buď sa polepšíš a budeš cárom, 
alebo sa nepolepšíš a cárom bude druhý. 

DP 1994, 3 

96. Máme aj večný život 

Vojak na vojnovej línii išiel na nočnú stráž. Nepriatelia ho zbadali 
a začali strieľať. Ťažko ho zranili. Jeho bolestné vzlyky počuli kamaráti 
v neďalekom zákope. Báli sa však vyjsť a pomôcť, lebo ich neprestajne 
ostreľovali z nepriateľských zákopov. Nakoniec sa jeden z vojakov rozho-
dol a povedal: 

„Idem a prinesiem ho.“ 
„Zostaň, máš predsa len jeden život,“ ozval sa veliteľ. 
„Nie, pán poručík, ja mám ešte večný život,“ odpovedal vojak a šiel po 

raneného priateľa. 
Evanjelium v živote dieťaťa 
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97. Je aj iný život – večný a šťastný 

V jednom indickom príbehu sa hovorí, že istý veľmi nábožný otrok 
dostal od anjela prsteň, ktorý mu zaručí večný život. Život otroka bol však 
taký ťažký, že si ho neželal predĺžiť a preto ponúkol prsteň kráľovi. Kráľa 
starosti s vládnutím natoľko zaťažovali, že nemohol zniesť myšlienku na 
večný život a preto venoval prsteň svojej žene. Lenže jeho žena bola ne-
šťastná. Milovala dôstojníka, za ktorého sa nemohla vydať, lebo bola krá-
ľovou manželkou. Darovala teda prsteň tomuto dôstojníkovi, ale ani jeho 
život nebol príjemný. Chcel sa uchádzať o kráľovnú, čo mu zaručovalo 
výhody, zatiaľ čo v skutočnosti mal rád inú ženu. Preto ponúkol prsteň 
tomu istému otrokovi, ktorému ho dal anjel. 

V tomto krátkom príbehu sa prelína irónia s frustráciou. Každý z jeho 
protagonistov mal deformované predstavy o živote. Každý sa zmietal 
v spleti starostí a myslel si – ako usudzoval aj Budha – že život môže byť 
iba nešťastný a ideálny stav je prestať jestvovať – spoznať nirvánu. 

My, veriaci ľudia, o druhom živote sme ubezpečení, lebo aj keď ho 
nemôžeme vidieť, jestvuje Boh, ktorý nám ho môže dať. 

Veriť, ale prečo? 

98. Viem, že prídem do neba 

Sv. Justína pred mučeníckou smrťou za vlády Marka Aurélia, pred-
viedli pred rímskeho prefekta Rustica, nepriateľa kresťanov. Rusticus po-
vedal Justínovi: 

„Keď budeš teraz bičovaný, myslíš, že prídeš do neba?“ 
„Ja si to nemyslím, ja to viem,“ znela odpoveď. 
Cesta do neba ide cez vernosť tomu, čo je správne, ide cez spravodli-

vosť, pravdovravnosť, ide cez roznášanie radosti a šťastia na tomto svete. 
Nové príklady 

99. Večný život – znamená poznať Boha 

Sv. Gregor Naziánzsky napísal tieto múdre slová: Voda je najčistejšia 
pri prameni. Teplo je najsilnejšie pri ohni, z ktorého pochádza. Svetelný lúč 
je najsilnejší pri svetelnom zdroji, z ktorého vyžaruje. Čím ďalej je voda od 
prameňa, tým viac je znečistená. Čím ďalej stojíš od ohňa, tým menej tepla 
cítiš. Čím ďalej sa vzďaľuješ od svetelného zdroja, tým menej svetla máš. 
Čím sme bližšie k Bohu, čím vrúcnejšie spoločenstvo s Bohom prežívame, 
tým je v nás večný život hojnejšie. 

DP 1996, 2 
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100. Príprava na večnosť 

Duchovný spisovateľ Kazimír Wojtowicz napísal: 
Istý človek mal veľa povinností. Uvažoval takto: 
Čo si mám počať? Nemám už ani kde zapisovať všetky dátumy 

a termíny. 
Povedal si: 
Už viem, čo urobím. Kúpim si väčší denný záznamník. Taký, kde budú 

aj nočné hodiny. Tam si zaznačím všetky zjazdy, schôdzky, konferencie. 
Potom určite nič nezanedbám. 

Skutočne na nič nezabudol. Čím menej akcií vynechal, tým viac rástla 
jeho sláva. Vybrali ho do rady, potom do prezídia, stal sa prvým námestní-
kom, neskôr členom vlády. Stále pozorne sledoval svoj záznamník, aby na 
nič nezabudol. 

No i Boh sledoval svoj záznamník. A tak v jeden deň povedal tomuto 
úspešnému mužovi: 

V túto noc si zapísaný v mojom záznamníku. 
Aj keď si tento muž svedomito zapisoval všetko dôležité, zabudol na 

jednu vec: zabudol si do neho zapísať prípravu k večnému životu. 
O kázni a dáždnikoch 

KRESŤANSTVO – kresťania, povinnosti 

101. Zásluhou kresťanstva 

Veľmi pekné je vyznanie Yvesa Ivonidesa v knihe Obor kresťanstva: 
„Ak jedného dňa Európa odstráni Kristových predstaviteľov, bude ich 

musieť vyprevadiť dôstojne a s úctou. Prečo? Lebo kresťanstvo jej dalo 
dušu, svätosť, osvetu, kultúru, všetko... Bude ich musieť prosiť 
o odpustenie, že ich tak dlho nespravodlivo mučila, prenasledovala, poni-
žovala, obviňovala, a to všetko bez podrobného vyšetrovania, aby sa doz-
vedeli, kto vlastne boli títo ľudia. Lebo sú to ľudia, ktorí priniesli svetu 
vynikajúce posolstvo, ktorí z barbarov urobili svätcov, z primitívov učen-
cov, z divochov šľachetných ľudí...“ 

Verbum 1995, 5 

102. Účinok prostredia 

Prvá severoamerická svätica Alžbeta Setonová o jednej toskánskej de-
dinke, známej dobrým kresťanským životom, v ktorej bývala krátky čas, 
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povedala: „Uisťujem vás, že moje prijatie katolíckej viery (predtým bola 
protestantka) bolo jednoduchým dôsledkom toho, že som išla do katolícke-
ho kraja.“ 

Listy včerajším 

103. Treba sa nábožensky vzdelávať 

Dr. Anton Hlinka v televíznom programe Orientácie,  povedal: 
Musím v spovednici povedať každému, kto za polrok neprečítal žiadnu 

náboženskú knižku, že hreší proti pravde.“ 
Aby nám naša viera poskytovala istotu a viedla k svätému životu, mu-

síme si stále pripomínať základné vedomosti z katechizmu. K tomu slúžia 
rôzne knihy a časopisy. Hovoria o konkrétnych problémoch a ponúkajú 
správne kresťanské riešenie. 

STV 1, 21.08.1994 

104. Každý z nás je povolaný 

V Nigérii sa stalo, že istý mladý muž veľmi horlivo ohlasoval Krista. 
Chodil po námestiach a na trhoviská s gitarou a tam hovoril a spieval 
o Kristovi. Mnohých ľudí takto priviedol do Cirkvi. Dostalo sa to do uší 
tamojšiemu kardinálovi. Zavolal si tohto muža a dohováral mu, že Katolíc-
ka cirkev nepoužíva takýto spôsob evanjelizácie. Spýtal sa ho: 

„Kto ťa poveril evanjelizovať?“ 
„Vy, pán kardinál,“ odpovedal Nigérijčan, - „a to vtedy, keď ste ma 

birmovali. Týmto ste mi dali poverenie a poslanie, aby som išiel a hovoril 
pravdu o Kristovi. 

K ohlasovaniu evanjelia je povolaný každý z nás... 
KN 1994, 36 

105. Nielen zdať sa kresťanmi 

Keď kráľ navštívil kláštor veľkého učiteľa Lin Chiho, bol prekvapený, 
keď sa dozvedel, že v kláštore žije tisíc mníchov. Keď chcel vedieť skutoč-
ný počet mníchov priamo od Lin Chicho, Lin Chi mu odpovedal: 

Štyria alebo piati sú skutoční mnísi, ostatní sa sem len vtlačili. 
Nové príklady 
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106. Kedy patríme Kristovi? 

Medzi veľkých ľudí nášho storočia patrí indický mysliteľ Mahatma 
Gandhí. Svoj život zasvätil veľkému ideálu vrátiť ľudskú dôstojnosť chu-
dobným ľuďom svojej krajiny. Zvolil si na to ako životný program Ježišovu 
Reč na vrchu, hoci bol pohan. Podľa Ježišovho vzoru hlásal a bojoval bez 
násilia proti bezpráviu. A za to ho zasiahla smrtonosná guľka podlého vraha 
v roku 1948. Dnes jeho životopis skúmajú, či patril Kristovi, alebo nie. 

Kedy človek patrí, prináleží Kristovi? Podľa čoho sa pozná, kto patrí 
Kristovi? 

Kázne, III. 

107. Africkí kresťania si rozprávajú túto poviedku: 

Bol raz jeden veľmi zbožný muž. Do chrámu chodil nielen v nedeľu, 
ale i každý deň. Volal sa Geram. 

Jedného dňa počul Boží hlas: „Geram, ty si zbožný, ale i chudobný. 
Chcem ti pomôcť. Dám ti všetko, o čo ma zajtra požiadaš. Ale pod jednou 
podmienkou: tvojmu susedovi dám dvojnásobne to, čo si ty budeš žiadať.“ 

Geram šiel ustaraný domov a radil sa so svojou manželkou, čo si má 
želať, keď jeho sused má dostať to isté, ba ešte dvojnásobne. 

Žena začala horekovať. Čo si len majú žiadať, a pritom, aby sused 
z toho nemal úžitok. 

Konečne Geram podskočil. „Už to mám! Už to mám! Poviem Pánovi. 
Vylúp mi jedno oko!“ 

Takí kresťania nežijú len v Afrike, ale aj medzi nami. V chráme ako 
kresťan, vonku ako pohan. Nielen spievať a hovoriť o láske k Bohu, ale aj 
konať v živote, žiť ako dobrý kresťan, ako dobrý človek. 

Hom. směr., 1992, 98 

108. By ť hrdí, že sme kresťania 

Svätý Otec Ján Pavol II. po svätorečení Zdislava z Lemberka (r. 1995), 
pred odchodom do Ríma povedal v Ostrove tento odkaz: „Buďte hrdí na to, 
že ste kresťania. Patriť do Cirkvi neznamená byť občanom druhej kategórie 
ani členom dajakej spoločenskej organizácie. Byť kresťanom znamená 
zmeniť nielen vlastný život, ale aj prostredie, v ktorom žijeme, a to vo svet-
le evanjelia.“ 

KN 1995, 23 
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109. Kresťania ochotne pomáhajú 

V jednej moslimskej dedine bývala malá skupinka kresťanov. Táto 
skupinka bola od ostatných izolovaná. Muži nesmeli sedieť s ostatnými 
mužmi, ženy nesmeli z dedinskej studne brať vodu. 

Deväť kresťanov si vykopalo vlastnú studňu. Po nejakom čase mos-
limská studňa vyschla. Kresťania dovolili vodu čerpať všetkým obyvate-
ľom. Na štít svojich domov napísali: 

„Tu bývajú kresťania.“ 
Každý má vedieť, že u kresťanov vždy nájde pomoc. 

Nové príklady 

110. Napodobňujme Krista 

Veľký filmový režisér Cecil de Mille sa po dlhom uvažovaní rozhodol, 
že vo filme Kráľ kráľov  zverí úlohu Krista hercovi Warnerovi. Pri podpí-
saní zmluvy mu povedal: 

„Ježiša Krista sa ti podarí len tak úspešne predstaviť, keď ho budeš 
najprv prežívať vo svojom srdci.“ 

Herec Warner potom celé mesiace nevkročil do nočného lokálu, prestal 
piť, prestal fajčiť a oddal sa čítaniu a meditovaniu nad Evanjeliom. 

Všetci sa musíme snažiť o to, aby sme vo svojom živote podávali pre-
svedčivú postavu Ježiša Krista. K tomu je potrebné, aby Ježiš bol hlboko 
zapísaný v našom srdci, v našom živote. 

DP 1995, 10 

111. Odrazom živého Boha 

Jedným zo skromných svedkov viery je Matka Terézia. Keď v Nirmal 
hriday, v jednom z 227 domov Misionárok lásky, bdela pri lôžku Ibrahima, 
ťažko chorého na tuberkulózu, povedal: „Nevidel som Pána Boha a teraz po 
tom ani netúžim. Táto starenka je pre mňa odrazom živého Boha.“ 

DP 1996, 2 

112. Náš príklad je dôležitý 

Český filozof J. Machovec napísal: „Keď my, ateisti, stretneme opra-
vdivých, nábožných kresťanov, hlboko sa nás to dotkne. Lenže 
v skutočnosti, koľko je takýchto kresťanov? Poväčšine sú okolo nás kresťa-
nia, ktorí nepresvedčujú...!“ 
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Toto svedectvo potvrdzuje pravdu, aké je potrebné a dôležité naše sve-
dectvo k tomu, aby sestry a bratia, ktorí žijú okolo nás, našli cestu k Bohu. 

DP 1994, 8 

113. Vydávať svedectvo – aj napriek prekážkam 

Jeden farmár z Brazílie dostal kúsok zeme. Keď si ho prezrel, zistil, že 
je to vlastne kus pralesa. Vyrúbal stromy, odstránil pne a kmene. Jedného 
dňa bol s prácou tak ďaleko, že zapriahol voly a prvý raz mohol orať. Keď 
začal orať, hneď narazil na niečo tvrdé. Bola to skala. A čo urobil? Skalu 
obišiel a oral ďalej. Keď konečne skončil, vyzeralo to celkom biedne. Ale 
predsa niečo zasial a zozbieral nejakú tú úrodu. Keď oral druhý rok, už to 
bolo o niečo lepšie. Znova vykopal nejaké pne i kamene. Bolo to oveľa 
lepšie. A na tretí rok oranie išlo zasa hladšie. 

Ani nás nesmú odradiť prekážky pri vydávaní svedectvá viery. Azda 
nebudeme pochopení, azda náš život podľa Ježišových slov nám prinesie 
výsmech zo strany sveta. Vytrvajme, nedajme sa odradiť. Vieme, že pravý 
kresťanský život je veľmi príťažlivý a krásny. 

Ježiš náš osud 

114. Buďme svetlom 

Na jedno pracovisko prišli chlapci z Vietnamu na zaučenie. V tejto 
krajine je už dosť katolíkov. Mnohí z nich prišli z krížikmi na krku, alebo 
s medailónikmi Panny Márie. Jeden z nich videl nášho chlapca s krížikom, 
a to riadne veľkým, ktorý mal nie tak ako oni pod košeľou, ale na svojom 
svetri. S radosťou sa k nemu prihovoril, v nádeji, že sa tu stretol s mladým 
kresťanom, ktorý sa nehanbí za svoju vieru a dokáže ju aj verejne vyznať, 
keď tak verejne nosí toto znamenie našej spásy – kríž. Ale bol sklamaný, 
keď tento mladý človek o kresťanstve nevedel nič. Na otázku, prečo nosí 
kríž, odpovedal, že je to u nás v móde. 

Ľudové kázne 

115. Buďme soľou a svetlom 

Svätý Otec Ján Pavol II. dňa 16. júna 1990 v Orviete (Taliansko) po-
vedal tieto slová: „Svet možno zmeniť iba vtedy, keď každý na svojom 
mieste bude žiť a vystupovať ako kresťan.“ 

Ozvena Slova, 3 
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116. Kresťan má rozdávať radosť 

Duchovný mysliteľ Friedrich Heer napísal: „Zbožnosť, ktorá ľudské 
srdce nenaplní radosťou, nie je kresťanská zbožnosť. To je pohanstvo.“ 

Už sv. Bernard sa usiloval, aby jeho bratia v kláštoroch dostávali den-
ne pohár vína, „aby sa v nich ohriala radosť v ich srdciach“. 

Hom. směr., 1990, 6 

117. Kresťan má povzbudzovať k dobrému 

Rudolf Dilong napísal tieto slová: „Koľkých zodvihneš k dobrému, 
v toľkých ťa Boh zodvihne k sebe.“ 

Každý z nás má stáť v službách evanjelia v prostredí, do ktorého nás 
postavila Božia prozreteľnosť. Od každého sa vyžaduje i veľmi konkrétna 
apoštolská činnosť. A kto zobudí svet, aby unikol katastrofe, ak kresťania 
spia? Preto neulievajme sa, ale vysúkajme si rukávy! 

Ozvena Slova, 3 

118. Kresťan nemá klamať 

Raz ktorýsi brat si chcel zo sv. Tomáša urobiť žart. Skríkol do jeho ce-
ly, že nad Parížom letí vôl. Sv. Tomáš vyjde zo svojej cely, aby sa pozrel, 
kde je ten vôl, čo letí. Ostatní sa smiali, že sv. Tomáša dostali. 

Sv. Tomáš však povedal: 
„Vedel som veľmi dobre, že nie je možné, aby vôl letel. Ale i napriek 

tomu som túto správu pokladal za pravdepodobnejšiu, ako to, že kresťan 
klame.“ 

Nové príklady 

119. Buďme znášanliví! 

Istý francúzsky katolícky kňaz spomína takúto udalosť: 
Do neba príde duša, kde ju víta sv. apoštol Peter. Ukazuje jej jednotli-

vé oddelenia. „Tu sú bieli, tu žltí, tu čierni...“ 
„A kto je tam,“ pýta sa duša, „okolo koho chodí každý opatrne, akoby 

na špičkách.“ 
„To sú katolíci! Myslia si, že sú tu sami!“ 

Slov. rozhlas, 28.11.1991 
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120. Byť príkladom! 

„Pred niekoľkými rokmi prišiel do kostola istý pán,“ spomína známy 
rozhlasový kazateľ a teológ dr. Anton Hlinka. „Po bohoslužbe som sa ho 
spýtal, prečo chodí do kostola, veď nie je kresťan.“ A tento pán mu odpo-
vedal: „Môj syn má už päť rokov. Ako mu vysvetlím, aby neklamal, aby 
poslúchal, aby bol dobrý k iným, ak nie poukazom na Boha? Ale ako mu 
môžem hovoriť o Bohu, ak sám nedám nič na neho a nechodím do kosto-
la?“ 

Logické uvažovanie! V Bohu má človek naozaj motivačný náboj na 
celý život, pretože nikto nie je spravodlivý, poctivý, pravdovravný... 

Ozvena Slova, 2 

121. Kresťania, ktorí nežijú kresťanstvo 

Sadhu Sundar Singh, pôvodom Ind, po svojom obrátení veľa cestoval 
po západných krajinách, kde bol veľmi sklamaný. Videl, že ideálne pred-
stavy, ktoré si urobil o západných kresťanoch, nezodpovedajú skutočnosti. 
Bolesť nad týmto zistením preniká i jeho kázňami. „Myslel som si, že oby-
vatelia kresťanských krajín čítajú Bibliu a že sú anjeli. Keď som však tieto 
krajiny precestoval, spoznal som svoj omyl. Väčšina z nich má bielu tvár, 
ale čierne srdce.“ 

(Singh po obrátení bol vyznávačom hinduizmu). 
Rodinné spoločenstvo, 1995, 8 

122. Najlepšou reklamou je dobrý život 

Istý farár dal v Anglicku zhotoviť na kostol 6 metrov dlhé neónové 
svetlo s nápisom: Kristus je odpoveď. Domnieval sa, že keď môžu byť 
reklamné svetlá na reštauráciách, obchodoch, môže byť reklamné svetlo aj 
na kostoloch. 

Najúčinnejšou reklamou je žitie kresťanských zásad. 
Ježiš – záchrana sveta 

123. Všetci máme možnosť zmeniť svet 

Mladý muž po ukončení školy nastúpil do svojho prvého zamestnania. 
Dostal sa do partie chlapcov, kde sa neustále a veľmi hrubo hrešilo. Nikdy 
sa nepridal k tomuto ich zlozvyku, ani im ho nevyčítal, len sa za nich mod-
lil. Po čase spozoroval, že sa hreší o niečo menej. Jeden z chlapcov mu to 
vysvetlil: „Vieš, v tvojej prítomnosti si dávame pozor, a zamýšľame sa nad 
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tým, odkiaľ si zobral takú autoritu, že si pred tebou dávame pozor na ja-
zyk?!“ 

Všetci máme moc zmeniť svet. Preto nebojme sa dôsledne prežívať 
svoje kresťanské povolanie v každodennom živote. 

Na každý deň, 1 

124. Kresťan sa nebojí smrti 

Počas ruskej revolúcie za veľkého teroru ČEKY mali skupinu kresťa-
nov podľa rozkazu utopiť. Jeden z nich vyhlásil: „Ideme k Bohu. Čo na 
tom, či po zemi, alebo po vode.“ 

Sonina rada 

125. Evanjelizovanie nerobme násilne 

Pri evanjelizovaní nerobme násilie. Naším cieľom nie je presviedčať. 
Pochopme krásnu odpoveď Bernadety v Lurdoch počas vyšetrovania 
a zjavenia Panny Márie: „Pani mi nepovedala, aby som vás presviedčala. 
Povedala mi, aby som vám to oznámila.“ 

Neposudzujme svoje evanjelizovanie podľa viditeľných výsledkov! 
„Moje cesty nie sú vaše cesty...“ hovorí Pán (Iz 55, 8). 

Evanjelizovať znamená milovať 

126. Nebojme sa hovoriť o Bohu 

V Belgicku sa konali školské cvičenia pre 150 mladých ľudí vo veku 
15-16 rokov. Boli povinné. Väčšina mladých však nechodila do chrámu 
a pre niektorých bola akákoľvek náboženská aktivita cudzia. Viesť tieto 
duchovné cvičenia nebolo ľahké a duchovné ovocie nebolo vždy viditeľné. 

Raz však niekto zavolal kňazovi, ktorý viedol tieto duchovné cvičenia. 
„Halo! Vy ste kňaz, ktorý v škole viedol duchovné cvičenia?“ 
„Áno!“ 
„Mohol by som sa s vami stretnúť?“ 
Dohodli sa na termíne. Mladý muž, ktorý telefonoval, prišiel presne. 

Celý bol v čiernom: kožená bunda, roztrhnuté nohavice, výstredne uprave-
né vlasy. Pred niekoľkými rokmi sa zúčastnil na školských duchovných 
cvičeniach. Keď sa stretol s ťažkým životným problémom, spomenul si na 
tohto kňaza a vyhľadal jeho číslo. Otvoril sa mu a odišiel posilnený. 

Nebojme sa hovoriť o Bohu i keď sa nám zdá, že naše slová neprijíma-
jú. My len sejme. 

Evanjelizovať znamená milovať 
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127. Čo spôsobuje svedectvo viery 

Istá riaditeľka školy, ktorá 25 rokov vychovávala svojich žiakov 
v ideológii ateizmu, bola v kúpeľoch na liečení po otrasnej smrti manžela. 
Bývala s matkou, ktorej na rakovinu zomrel jediný syn. Bola októbrová 
nedeľa. Po večeri sa matka, smútiaca za synom, obliekla do chrámu. 

„Kam idete? Spýtala sa riaditeľka. 
„Do kostola. Vyrovnať sa s Božou vôľou pomocou modlitby.“ 
„To ste taká zaostalá? Ja sa idem vyrovnať tancom...“ 
„Uvidíme, ktorá z nás sa skôr vyrovná. Ani ja som nebola veriaca 

a dnes plačem len preto, lebo som syna vychovala ateisticky. Okradla som 
ho o najväčšiu hodnotu – o Boha. Boh sa však zmiloval. Pred smrťou sa 
môj syn stretol s Bohom a viem, že teraz je s ním.“ 

O dva týždne po odchode z kúpeľov, matka smútiaca za synom dostala 
list od riaditeľky. Písala toto: 

„Vy ste odišli. Ale s vami neodišla odo mňa vaša viera a váš pokoj, 
ktorým ste žiarili. Priznávam sa, že som v tanci nenašla vyrovnanie. Podľa 
vášho príkladu som ho začala hľadať v chráme. Keď som počula prvú ká-
zeň, mala som dojem, že ten kňaz kázal iba pre mňa. Neuveríte, čo sa stalo. 
Urobila som si životnú spoveď. Moja drahá, mne, prenasledovateľke Boha, 
Boh odpustil. Toto je obrovská radosť, a viem, že ju vlastníte aj vy. Nikdy 
ju nestraťte!“ 

Rok vo farnosti, IV. 

128. Sviatosti nemožno prijať formálne 

Stalo sa to v jednej farnosti. Zomrela stará matka. Rodina, všetci opra-
vdiví katolíci, pristúpili k sv. prijímaniu pri zádušnej svätej liturgii. Pristú-
pil aj zať, ktorý do chrámu nechodil. Po pohrebe sa otec-vdovec s radosťou 
zveril duchovnému otcovi: Mám radosť, že synovia prehovorili zaťa, aby 
tiež prijal sviatosti. Kňaz však vôbec radosť nemal, pretože zať do chrámu 
vôbec nezačal chodiť, náboženský život nezmenil. Sviatosti prijal formálne, 
prijal určitým nátlakom. 

Sviatosti nemožno prijať na prianie alebo príkaz. 
Fermentum 1995, 1 

129. Kresťanstvo aj praktizujme 

Pred rokmi navštívila vlasť svojich predkov istá stará dáma z vysokej 
poľskej šľachty. Keď prišla nedeľa, opýtal sa jej komunistickou vládou 
delegovaný sprievodca, či si želá ísť do kostola. Odpovedala: „Nie!“ „Nie 
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ste kresťanka?“ „Som,“ odpovedala, „ale nepraktizujem.“ „A vy ste komu-
nista?“ opýtala sa ona. „Praktizujem, ale nie som:“ odpovedal. 

Mt 7, 24-27. 
Ozvena Slova, 5 

130. Rozdelenie – naša slabosť 

Edward George Bullwer (1803-1873), anglický politik a románopisec, 
autor románu Posledné dni Pompejí, napísal: „Advokát je človek, ktorý, 
keď sa dvaja pravotia o ustricu, tú ustricu otvorí, vyškrabe z nej obsah 
a potom dá dve prázdne polovice lastúry tým, čo sa hádali: každému jed-
nu!“ 

Je to trocha drsné, avšak je odvekou pravdou vo všetkých oblastiach, 
že silou nášho protivníka, je naša slabosť, zapríčinená tým, že sa trieštime. 

Listy včerajším 

131. Túžba po jednote 

V polovici 20. storočia pápež Ján XXIII. vytušil, že nastane zmierenie 
kresťanov. Pri ohlasovaní koncilu v januári 1959 povedal: „Neurobíme 
historický proces, nebudeme sa usilovať pátrať po tom, kto sa mýlil a kto 
mal pravdu, ale povieme: zmierme sa!“ 

Dnes sa záujem o ekumenizmus zmenil. Nádeje zapríčinili sklamanie 
a ústup. Ale Kristova výzva po zmierení sa stáva oveľa zrejmejšou po zmie-
rení sa láskou. 

Modlitba – svieži prameň 

KRÍŽ svätý - prežehnanie 

132. Kristov kríž do našich sŕdc 

Na alpskom štíte Mont Chailot stál veľký drevený kríž. Postavili ho 
kedysi francúzski rehoľníci. Ale horské víchrice ho po veľa rokoch zničili. 
Na zjazde katolíckej mládeže Francúzska, ktosi poznamenal: „Naši predko-
via museli byť odvážni alpinisti, keď dokázali postaviť kríž na tak vysokom 
končiari. Bolo by zaujímavé, či by dnešná mládež dokázala niečo také vy-
konať.“  Na túto výzvu odpovedala mládež tým, že sa podobrala na obdivu-
hodný čin. Vyniesli do výšky 4000 m kamenné kvádre a potom veľký že-
lezný kríž, ktorý postavili na kvádre. Biskup Gotrem spínal sa po strmých 
ľadových úbočiach vrchu, aby osobne posvätil to „železné vyznanie viery“. 
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Dnes od mladých nikto nežiada, aby dokázali na nejaký štít postaviť 
kríž, ale dnes od mladých, ale i od nás všetkých žiada Kristus, aby sme jeho 
kríž, znak víťazstva, postavili nie do výšok, ale do sŕdc. 

DP 1994, 3 

133. Vedieť sa správne prežehnávať 

Sv. Ignás Lojolský (1491-1556), španielsky rehoľník, zakladateľ jezui-
tov, priviedol raz zo Španielska do Ríma istého chlapca. „Prežehnávaj sa 
krajšie,“ vraví mu jedného dňa. „Otec Ignác, ale ja sa prežehnávam presne 
tak, ako vaši jezuiti.“ 

„Čo vravíš?! Moji jezuiti sa prežehnávajú, ako treba!“ 
Chlapec neodvráva, ale niečo si vymyslí. 
Jezuiti vstávali ráno veľmi zavčasu a išli do kaplnky tmavými chod-

bami v čiernom obleku a bielej rochetke. Pedro naleje do sväteničky čierny 
atrament. Jezuiti si ako vždy namáčajú vo sväteničke prsty a prežehnávajú 
sa. Potom idú do kaplnky, kde rozjímajú. Po rozjímaní odkladajú rochetky 
do sakristie. Bystrý chlapec Pedro pozbiera rochetky a nesie ich sv. Ignáco-
vi: „Poďte, otče, a pozrite si znaky kríža vašich milých jezuitov!“ Ach, 
beda, atramentové škvrny hovoria jasne, že aj jezuiti sa niekedy prežehná-
vajú ledabolo „ako Boh chce“, alebo lepšie – ako Boh nechce! 

Listy včerajším 

LÁSKA K BOHU 

134. Nie slová, ale skutky 

Ruský spisovateľ Ivan Sergejevič Turgenev spomína ženu, ktorá pred 
ním vyjadrila svoje želanie, že by pre svoju vlasť urobila nejakú obetu, že 
by pre ňu bola ochotná položiť aj život. Turgenev poznal túto ženu a vedel, 
že je nedbanlivá, o deti sa veľmi nestará, domácnosť má špinavú. 

„Pozrite sa,“ hovorí Turgenev. „Ja si myslím, že keby ste každý deň 
vzorne umyli svoje deti, keby ste mali vzornú domácnosť a keby to urobila 
každá žena, každý občan, naša vlasť by bola krásna. To by bol najkrajší 
prejav lásky k vlasti. 

Kto miluje Boha, nemusí veľa hovoriť o láske. Mnoho rečí nie je me-
radlom lásky k Bohu. 

Ježiš záchrana sveta 
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135. Svoje srdce nasmerujme na Boha 

Pred niekoľkými rokmi na Bratislavskej lýre mala vystúpenie Mirele 
Mathieau, známa francúzska šansoniérka. Pred vystúpením, keď sa pripra-
vovala, kamery ju snímali, sa trikrát prežehnala, sklopila oči, chvíľu bola 
sústredená a potom vyšla pred obecenstvo. Spievala nádherne. 

Môžeme povedať, že bola by spievala pekne aj keby sa neprežehnala. 
Ale ona usmernila svoje srdce na Boha pred vystúpením. Vieme, že aj ten 
najlepší televízor bez antény je zbytočný. Ak má mať obraz, musí mať an-
ténu nasmerovanú na vysielač. 

To isté sa deje aj v ľudskom živote. Ak chceme mať niekoho blízko, 
nasmerujme k nemu svoje srdce. 

Posila v slove, B 

136. Vyššie k Bohu 

Skupina turistov vystupovala na vysokú horu, aby tam strávila noc. 
Ráno chceli vidieť východ slnka. Keď namáhavo vystupovali, skôr než 
dosiahli vrchol, zbadali, že sa blíži búrka. Jeden z turistov hneď povedal 
sprievodcovi: „Pozrite, bude búrka. Zaveďte má naspäť!“ 

Horský sprievodca sa usmial a pokojne povedal: 
„Myslím, že sa skoro dostaneme nad tú búrku. Musíme ísť vyššie. Tak 

jej najlepšie a najrýchlejšie utečieme.“ 
Vystúpili teda vyššie a skutočne o chvíľu prišli na miesto, kde bolo 

jasno a pokojne ako za každého iného letného počasia. Dole pod nimi burá-
cala búrka. Počuli rachot hromu i výboje blesku. Ale na vrchu bol pokoj 
a jasno. 

Rok v Nižnom Žipove, II. 

LÁSKA K BLÍŽNEMU – aj k nepriate ľom 

137. Milujme sa bratskou láskou 

Ako krásne o tom hovorí Abrahám Lótovi: 
Obaja boli bohatí, mali veľké stáda tiav, volov, oslov a oviec. Medzi 

pastiermi Abrahámovými a Lótovými vznikli nezhody o studne a pastviny. 
Abrahám priateľsky povedal Lótovi: 

Zanechaj tieto rozbroje medzi mnou a tebou, medzi mojimi a tvojimi 
pastiermi. Sme predsa bratia: Či sa pred tebou nerozprestiera voľný celý 



52 

kraj? Radšej sa odlúč odo mňa! Ak ty chceš ísť doľava, ja pôjdem doprava, 
ak ty doprava, ja pôjdem doľava (porov. Gn 13, 8). 

To je láska, ktorú sv. Pavol nazýva bratskou. A takejto láske sám Boh 
udeľuje svoje požehnanie. 

Nenápadné čnosti 

138. Človek potrebuje lásku 

Matka Terézia spomína: 
Pred časom prišiel ku mne istý bohatý muž a povedal: 
„Prosím vás, príďte ku mne, alebo niektoré z vašich sestier. Ja som po-

loslepý a moja manželka je duševne chorá. Naše deti sú všetky preč a my 
umierame od samoty. Túžim po milom zvuku ľudského hlasu.“ 

Môžeme mať veľa vecí, možno sa v nich aj dusiť, ale nemať nikoho, je 
nešťastie. 

S trpiacim Kristom dnes 

139. Rozdať sa v láske 

Michel Quoist napísal: „Iba jediná možnosť je, ako milovať Boha: roz-
dať sa v láske.“ 

Iste, najlepšia možnosť, ako milovať boha, je rozdať s v milovaní: ku 
každému a všetkému. 

Posila v slove, C 

140. Utopme sa v láske 

Grécka bájka rozpráva o chlapcovi menom Narcis. Zamiloval sa do 
svojej krásy, denne sa chodil pozerať do hladiny jazera, až sa raz utopil. 
Keď jazero vyschlo, na dne jazera vyrástol narcis. 

Aj my sa utopíme v tom, do čoho sa zamilujeme. 
Ak do seba, utopíme sa v sebaláske. 
Ak do materiálnych vecí, pohltia nás a pochovajú... 

DP 1995, 10 

141. Predovšetkým láska 

Dňa 1. marca 1996 oslavovali v Sarajeve 4. výročie osamostatnenia sa 
Bosny od Srbska. Po skončení vzájomného vraždenia prezident moslimov 
Begovič povedal: teraz musíme byť menej moslimami, menej Chorvátmi, 
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menej Srbmi, ale viac občanmi Bosny, ktorú bude charakterizovať to, že sa 
nebudeme vraždiť. 

Je smutné, že k tomuto poznatku došli Juhoslovania až potom, keď stá-
tisíce ľudí padlo tejto nenávisti za obeť a narobili sa miliardové škody. 

Ježiš – záchrana sveta 

142. Ak sa to robí s láskou 

V jednej portugalskej kolónii miestne obyvateľstvo dávalo prednosť 
misionárskej nemocnici pred štátnou nemocnicou. Raz sa ošetrovateľka 
opýtala: „Prečo nejdete do štátnej nemocnice? Majú tie isté lieky ako my!“ 
Nasledovala odpoveď: „Lieky sú tie isté, ale nie ruky.“ 

Veriť, ale prečo? 

143. Bratská láska nemá hranice 

Francúzsky spisovateľ Alphonse-Marie-Louis Prat de Lamartine 
(1790-1869), sa pýta: „Prečo sa ohraničovať a nenávidieť. Hraničné kame-
ne v Božích očiach sú hororom. Len egoizmus a nenávisť majú svoju vlasť. 
Bratstvo ju nemá.“ 

Krátke nedeľné príhovory, B 

144. V blízkosti milovaného človeka 

Mladé dievča pri transfúzii krvi dostalo zákernú chorobu AIDS. Nema-
la nádej na uzdravenie. Chorá sa usilovala vyrovnať sa so svojím stavom. 
Márne. 

„Prečo práve ja?“ 
Medzitým veľmi zoslabla. Raz ju navštívil priateľ zo školy, s ktorým si 

veľmi dobre rozumela. Keď vstúpil do izby, videl, že z jej oči žiari radosť. 
Priateľ to nečakal, a preto sa jej spýtal, prečo je taká natešená. 

„Lebo ty si tu,“ odpovedala. 
Nové príklady 

145. Vedieť znášať chyby druhého 

Sv. Hieronym radil dievčaťu zo vznešeného rodu, ktoré v túžbe po 
kresťanskej dokonalosti chcelo opustiť matku, pretože mala nepríjemnú 
povahu. Vraj jej to bráni plniť dobré predsavzatia. Svätec jej povedal: 
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„Aj keby vaša matka bola skutočne taká, ako ju opisujete, neradil by 
som vám, aby ste ju opustili. Žite s ňou naďalej a získate si viac zásluh 
a hojnejšiu odmenu, ako keby ste od nej odišli.“ 

Nenápadné čnosti 

146. Láska posväcuje činy človeka 

V Lermontovej básni Démon diabol sľúbil krásnemu dievčaťu Tamare, 
že sa polepší, ak ho pobozká, že nebude ľudí viac zvádzať a privádzať ich 
do záhuby. Tamara uverí, chce takto zachrániť množstvo ľudí, ale umiera, 
lebo objatie diabla je smrteľné. Napriek tomu je zachránená, lebo mala 
dobrý úmysel. 

Diabol oklame človeka, ale keď človek má dobrý úmysel, má lásku 
k dobru, tá posväcuje činy človeka. 

Krátke nedeľné príhovory B 

147. Stromček máme, ale chyba nám láska 

Jozef Lada na svojich vianočných obrázkoch namaľoval aj ulicu mesta, 
v pozadí kostol, v oknách je svetlo. Je Štedrý deň. Pod oknom stojí chudob-
ná rodina a pozerá sa dnu. Je s nimi aj mladé dievča. Otec ju vzal na rame-
ná. Sedí na ramenách a pozerá sa do panského domu. Aká krása je tam dnu! 
Vianočný stromček, ozdoby, cukrovinky... Chudobní si to nemôžu doma 
dovoliť. Aby ich dieťa niečo krásne videlo, zašli sa pozrieť cez okno aspoň 
na stromček bohatých ľudí. Je to dojímavé. A nie je to vymyslené. Skutoč-
ne to tak bolo. 

Dnes môže mať stromček u nás každý. Všetky deti sa na neho môžu 
pozerať. Stromček máme, ale chýba nám láska. Vianočný stromček sa dá 
kúpiť, lásku však nekúpime. 

Fermentum 1995, 1 

148. Len diabol nemôže milovať 

Od sv. Terézie Avilskej (1515-1582) pochádza táto lapidárna definícia 
diabla: „Ten úbohý nešťastník, čo nemôže milovať.“ 

Naozaj, len diabol nemôže milovať. 
Listy včerajším 
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149. Sme zodpovední aj za iného 

Spisovateľ W. Foerster písal o istom mužovi, ktorý keď stretol nejaké-
ho väzňa, vždy sňal klobúk a povedal: „My všetci sme vinní, že tento člo-
vek je vo väzení. Medzi nami je tak málo lásky, skutočného bratstva 
a milosrdenstva, že nečudo, ak mnohí poblúdia.“ 

Rok v Nižnom Žipove II. 

MANŽELSTVO – vzájomná láska 

150. Prejavy hrdinstva 

V roku 1994 vyhlásil Svätý Otec Ján Pavol II. za blahoslavenú Talian-
ku menom E. C. Mora. Pri jej mene je táto stručná charakteristika: „Zacho-
vala, nehľadiac na psychické a fyzické týranie, vernosť svojmu manželovi. 
Po jej smrti sa manžel vrátil k viere.“ 

Manželský život prináša i takéto prejavy heroizmu. 
DP 1994, 7 

151. Mlčanie prináša pokoj 

K sv. Vincentovi Ferrarskému prišla raz istá žena. Trpko sa sťažovala 
na svojho muža: je taký ufrflaný a zlostný, že sa to s ním už nedá vydržať. 
Majster Vincent nech jej dá nejaký prostriedok, aby v dome zase zavládol 
pokoj. 

„Choď do nášho kláštora“, odpovedal svätec, „a povedz bratovi vrátni-
kovi, aby ti dal trochu vody z kláštornej studne. Keď potom muž príde do-
mov, zober za hlt tej vody. Opatrne ju drž v ústach. Uvidíš, že zažiješ zá-
zrak!“ 

Žena urobila ako jej svätec prikázal. Keď sa muž večer vrátil, začala sa 
v ňom hneď ozývať nevôľa a netrpezlivosť. Žena sa rýchlo napila z tej 
tajuplnej vody a zovrela pery, aby udržala vodu v ústach. A naozaj! Muž 
čoskoro zmĺkol. V tento deň búrka rýchlo pominula. 

Žena viackrát vyskúšala tento tajný prostriedok a odvtedy jej muž bol 
ako vymenený. Mal pre ňu zas milé slová, dokonca ju pochválil za jej 
vľúdnosť a trpezlivosť. 

Žena, šťastná z toho, ako sa jej muž zmenil, sa ponáhľala k svätcovi 
a žiariac radosťou, rozprávala mu o úspechu tajomného prostriedku. 
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„Ten zázrak, dcéra moja“, povedal usmievajúci Vincent, „nespôsobila 
voda z kláštornej studne, ktorú som ti odporúčal, ale len a len tvoje mlčanie. 
Predtým si svojho muža dráždila odvrávaním, tvoje mlčanie ho utíšilo.“ 

V Španielsku podnes majú príslovie: „Pite vodu svätého Vincenta!“ 
Čo by sa stalo, keby sme sa aj my občas napili tej vody? 

Veľké pravdy v malých príbehoch 

152. „Pripravení“ na sobáš 

Mladý pár príde na matričný úrad ohlásiť sobáš. Matričný úradník po-
zerá na papiere a pýta sa: 

„Ste pripravení na tento vážny krok v živote?“ 
Ženích sebavedome odpovedá: 
„Prirodzene, kúpil som 10 fliaš šampanského, 5 fliaš koňaku a 20 lit-

rov vína. 
Nové príklady 

153. Najkrajšia veta pre manželku 

V rozhlasovej súťaži bola takáto otázka: „Ktorá je najkrajšia veta, akú 
môže žena vôbec počuť?“ 

Po dlhom rozhodovaní prvú cenu získala istá mladá žena, keď poveda-
la: 

„Najkrajšia veta, akú žena vôbec môže počuť je, keď sa dieťa v noci 
o tretej rozplače a manžel povie: „Ostaň ležať. Už idem!“ 

Veľké pravdy v malých príbehoch 

154. Mal veľkú dôveru k svojej žene 

Malcolm III., škótsky kráľ († 1093), ktorý nevedel čítať, bozkával 
modlitebnú knižku svojej ženy svätej Margity (1045-1093). Hovorieval: To 
je kniha, vďaka ktorej je Margita taká múdra a taká dobrá! 

Listy včerajším 

155. S úctou nielen pred druhou 

Francúzskeho ministra zahraničia Roberta Schumanna sa raz opýtali, 
prečo sa neoženil. On odpovedal: 

„Bolo to už dávno. Šiel som metrom a náhodou som stúpil istej pani na 
nohu. Prv, ako som sa stihol ospravedlniť, zasyčala: Ty kretén, nemôžeš 
dávať pozor, kam šliapneš?“ 
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Potom sa ale na mňa pozrela, začervenala sa a zvolala: 
„Ó, prepáčte, pane! Myslela som si, že to bol môj manžel!“ 

Veľké pravdy v malých príbehoch 

MODLITBA – rozhovor s Bohom, potreba, úžitok... 

156. Správne sa modliť 

V istom meste v katedrále kanonici recitujú striedavo kňazské hodinky 
(breviár). Zrazu sa strhne búrka a do strechy domu udrie blesk. Kanonici sa 
so strachom pozerajú na druhého a jeden z nich hovorí: 

„Myslím, že by sme mali skončiť a správne sa modliť.“ 
Nové príklady 

157. Význam ticha 

K osamelému mníchovi prišli ľudia a opýtali sa ho, aký zmysel má 
v živote ticho? Mních bol práve zaujatý čerpaním vody zo studne. Voda 
bola zvírená. Svojím návštevníkom povedal: „ Pozrite sa do studne! Čo tam 
vidíte?“ „Nič nevidíme“, znela odpoveď. Po krátkej chvíli pustovník opäť 
vyzval návštevníkov, aby sa pozreli do studne. „Čo tam vidieť?“ „Nás sa-
mých.“ Mních im potom povedal: „Pozrite sa, keď som predtým čerpal 
vodu, voda sa zvírila. Nebola v pokoji. Teraz je v pokoji. To je skúsenosť 
ticha. Človek vidí sám seba.“ 

Krátke nedeľné príhovory B  

158. Potreba sústredenia sa 

V súčasnosti ľudia radi cestujú. Istý človek v meste Kioto v Japonsku 
v živých farbách rozprával o svojich cestách a potom sa pýtal Japonca, kam 
on cestuje. Ten odpovedal: „Je mi ľúto, že musíte toľko cestovať. Ja cestu-
jem do svojho vnútra.“ 

Cestovanie do svojho vnútra je veľmi potrebné v dnešnej dobe, 
v ktorej je nesmierny zhon... 

Krátke nedeľné príhovory B 

159. Potreba meditácie 

Samota bola vždy prameňom ideí. Vnútorné hlasy svedomia sú zahlu-
šené každodennými starosťami, potrebami, každodennou činnosťou. Veľmi 
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pekne to vyjadril básnik Ruckert slovami: „Keď zatvoríš svoje zmysly pred 
vonkajším svetom, potom odhalíš tajomstvá sveta a Boha.“ 

V meditácii obracia človek pozornosť na krásu ideálov, sprítomňuje si 
ideály v konkrétnej skutočnosti. 

Krátke nedeľné príhovory B  

160. Nájsť si čas pre modlitbu 

Kardinál Jean M. Lustiger, parížsky arcibiskup, kedysi Žid, bol raz 
oslovený novinármi, kedy mu ostáva čas na modlitbu, meditáciu či adoráciu 
pred bohostánkom. Novinári vedeli o jeho veľkej aktívnej činnosti. Kardi-
nál im odpovedal: „Nie, ja nemám čas... ja si ho jednoducho nájdem!“ 

DP 1995, 9 

161. Vychádzať zo svojho vnútra 

Francúzsky spisovateľ – lekár George Duhamel spomína, ako raz jeho 
malý synček zakončil večernú modlitbu: „... a snaž sa zapamätať si to, aby 
som ti to nemusel opakovať každý večer.“ 

KN 1987, 46 

162. Roztržitosť pri modlitbe 

Sv. Terézia Avilská (1515-1582) hovorí o tom, ako sa spovedala 
z toho, že je veľmi roztržitá pri modlitbe. Spovedník jej povedal, aby si 
z toho nič nerobila. Preto povedala, že je to nevyliečiteľná choroba. 

Listy včerajším 

163. Viesť krajinu a modli ť sa 

Španielsky minister, slávny kardinál Jimenez bol pokorný františkán. 
Božia prozreteľnosť ho vyviedla z ticha kláštornej cely, aby riadil záležitos-
ti celého národa. Raz zvolal poradu veľmožov. Museli však na kardinála 
dlho čakať, a preto boli netrpezliví. Vtedy Jimenez otvoril dvere izbičky, 
v ktorej sa zdržiaval. Bola to mníška cela, ktorú si zriadil v lesku paláca. 
Obrátil sa k prítomným a vážne povedal: „Ste netrpezliví? Bol som pri 
nohách Ukrižovaného. Spomeňte si, že aj modliť sa znamená viesť kraji-
nu!“ 

Nenápadné čnosti 
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164. Stále sa modlí, kto dobre robí 

Modlitba je styk s Bohom, s prameňom života, z ktorého sme vyšli, do 
ktorého sa vrátime. Sv. Katarína Sienska hovorí: „Stále sa modlí, kto dobre 
robí.“ 

Nové príklady 

165. Zhorel v modlitbách 

Stalo sa to cez vojnu 14. júna 1944 vo francúzskej dedinke Oradur sur 
Glane. Vojaci nahnali dedinčanov do kostola a potom ho zapálili. Na spále-
nisku na stupňoch oltára našli spálené telo chlapca. Zhorel v adorácii. Po 
kľačiačky. Na kolenách. 

Za nás zhorel už dávno na oltári kríža z lásky Ježiš, keď sa obetoval za 
nás nebeskému Otcovi. My sa Bohu s ním obetujeme nebeskému Otcovi pri 
každej sv. liturgii. 

DP 1995, 3 

166. Zomrel pri modlitbe 

David Livingstone (1813-1873), jeden z najslávnejších európskych mi-
sionárov a cestovateľov po Afrike, smelý a učený muž, odišiel do večnosti 
pri modlitbe. 

Putoval v africkom vnútrozemí so svojimi domorodými nosičmi. Jed-
ného rána nosiči zbalili batožinu a zložili stany. Len Livingstonov stan ešte 
stojí. Nerušia ho, lebo vedia, že sa ráno modlieva. Hovorí so svojím Bo-
hom. Ale tentoraz to trvalo nejako dlho. Vedúci nosičov sa cez škáru pozrel 
do stanu. 

„Ešte sa modlí,“ oznámil ostatným. 
Čakali do poludnia. Potom sa konečne odvážili otvoriť stan. Livingsto-

ne ešte stále kľačal, ale jeho srdce už nebilo. 
Zomrel na kolenách pri modlitbe. Krásny odchod do večnosti. 

Ježiš náš osud 

167. Ovocie modlitby 

Návrat nemeckého spisovateľa J. Eichendorffa (1788-1857) do Kato-
líckej cirkvi spôsobil hlavne zážitok z detstva. Raz v noci sa prebudil 
a videl, ako sa jeho matka modlí, kým všetci spali. Tváril sa, akoby spal, ale 
veľmi ho to dojalo. 

Ježiš – záchrana sveta 
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168. Modliť sa pred jedlom 

Po rokoch sa priznal muž žene, čo bolo príčinou zmeny jeho života. 
Bolo to v čase, keď bol na vojne. Ako mladí vojaci na vychádzke sede-

li v krčme pri alkohole v pôstnej dobe. Vtedy do reštaurácie vstúpil starší 
muž. Sadol si, objednal si jedlo, prežehnal sa a pomodlil sa. Od druhého 
stola sa ozval posmešný hlas: „U vás doma sa iste takto všetci modlia!“ 
Muž sa obrátil a povedal: „Nie! U nás sa všetci doma nemodlia!“ „A kto sa 
u vás doma nemodlí?“, pýtal sa ten od druhého stola. „Nuž u nás sa nemodlí 
kôň, krava, svine... Tie idú k válovu a žľabu bez modlitby,“ povedal muž 
a s chuťou sa pustil do jedla. Vtedy sa všetci prestali smiať. 

DP 1995, 9 

169. V modlitbe úprimnosť a jednota 

Malé rehoľné spoločenstvo potrebovalo auto a bola to oprávnená pot-
reba z hľadiska služby, ktorú preukazovalo Cirkvi. 

Predstavená nariadila každodennú modlitbu po deväť dní pre celé spo-
ločenstvo. Dúfala, že Pán ich rýchlo vypočuje (potrebovali ho veľmi súrne). 

Na záver deviatich dní: na obzore nič. Jedna zo sestier prišla 
k predstavenej a chladnokrvne tvrdila, že je smiešne takto prosiť, čím jej 
dala najavo, že zle vykonáva svoj úrad predstavenej. Chýbala tu jednota 
a rozhovor odhalil zásadné pochybnosti sestry. 

V priebehu nasledujúcich hodín sa predstavená veľmi modlila za ňu. 
Pán zasiahol jej srdce, takže si uvedomila svoju tvrdosť duše. Rozplývala sa 
v slzách a keď pochopila, ako zjavne narúšala úmysel spoločenstva, úpenli-
vo prosila Prozreteľnosť, aby jej odpustila a aby sa čím skôr postarala 
o auto. 

Na druhý deň sa na vrátnici ohlásil neznámy pán, ktorý im ponúkol 
svoje auto, lebo ho už nechcel používať. 

Odovzdanosť do Prozreteľnosti 

PRIKÁZANIA 

170. Prikázania nás chránia 

Istý pokrokový Európan videl, ako náčelník v Afrike učí katechizmus. 
Európan sa mu posmieva, čo neodhodí tie nezmysly, ktoré sú tam. Náčelník 
sa naňho vážne pozrie a hovorí mu: „Keby tohto nebolo, už dávno by som 
ťa bol zjedol.“ 
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Na pracovisku sa často stretávame s ľuďmi, ktorí na náboženstvo na-
dávajú, sú k nemu ľahostajní. Avšak neuvedomujú si, že práve ono nás 
chráni, aby nás niekto neokradol, neoklamal... 

Ježiš – záchrana sveta 

171. Neplnenie Božích prikázaní neprináša šťastie 

Žiaden človek, ktorý obíde Božie prikázanie, nedôjde k stálemu šťas-
tiu. Svedčí o tom aj tento príbeh z jedného časopisu. 

Stará pani rozprávala, že keď bola ešte dieťa a bola raz sama doma, 
stala sa jej táto príhoda: Na dvere zaklopala stará žobráčka s malým diev-
čatkom. Žobráčka prosila o kus chleba, nie pre seba, ale pre toto dievčatko, 
sirotu. Ona ju však vyhnala od dverí. Vtedy jej stará žobráčka povedala: 
„Máš tvrdé, kamenné srdce, nebudeš mať dobrý život.“ 

A pani spomínajúc na túto príhodu hovorí, že obraz tej starej žobráčky 
i siroty má odvtedy stále na očiach. Prešlo už šesťdesiat rokov, ktoré iba 
potvrdili splnenie proroctva starej žobráčky. Stará pani dopodrobna opísala 
trápenia svojho nevydareného života. Nakoniec povedala: „Keby sa tak 
dalo všetko vrátiť späť, konala by som už celkom inak.“ 

Ženský magazín 1994, 9 

PRÍKLADNÝ – čnostný život (čnosť) 

172. Ži tak, aby si priťahoval 

Študenti z Levoče si dali takéto motto na maturitné tablo: „Ži tak, aby 
si dobrom zobudil iných.“ 

Ježiš Kristus žil tak, že chcel zobudiť nás k milovaniu, aby sme objavi-
li pre svoj život lásku... 

Posila v slove C 

173. Siať dobré, večné, krásne 

Na hrobe ruského básnika N. A. Nekrasova je nápis: „Sejte dobroje, 
večnoje, krasívoje.“ 

Nielen siať, ale aj ošetrovať... 
Ježiš – záchrana sveta 
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174. Dobro ostáva 

Sv. Kamil z Lellis (1550-1614), taliansky kňaz a rehoľník, zakladateľ 
karmelitánov, napomínal seba a iných takto: „Pri konaní zlého cítime záľu-
bu, ale záľuba sa rýchlo pominie a ostáva zlo. Robiť dobro si vyžaduje 
námahu, ale námaha chytro prejde a dobro ostáva.“ 

Listy včerajším 

175. Dobrotou dosiahneš veľa 

Malý chlapec, ktorý bol na návšteve u starého otca, našiel korytnačku 
a chcel ju preskúmať. Korytnačka sa však stiahla do svojho panciera. Chla-
pec sa márne usiloval dostať ju von. Starý otec ho sledoval a nechcel, aby 
chlapec ďalej trápil korytnačku. „Poď, ukážem ti, ako ju dostaneš 
z panciera. Korytnačku daj do tepla a tá čoskoro vytiahne svoje nohy a bude 
kráčať.“ 

Starý otec potom povedal chlapcovi: 
„Nepokúšaj sa človeku robiť násilie. Dobrom a teplom dosiahneš, čo 

chceš.“ 
Nové príklady 

176. Dobrota pôsobí 

Pavol Schilgen vo svojej knihe Ty a on reprodukuje vyznanie jedného 
mladíka: „Bol som veľmi skazený, hovorí tento mladík, avšak jedno dievča 
urobilo na mňa taký dojem, že som sa potom vyhýbal hriechu. Keď som bol 
v nebezpečenstve, pokušení, obraz dievčaťa ma chránil, aby som nezhrešil. 
Ona bola mojím anjelom strážnym.“ 

Podobné dievča spomína aj nemecký básnik J. W. Goethe. Hovorí 
o ňom: „V jej prítomnosti utíchli všetky vášne.“ 

Krátke nedeľné príhovory B 

177. Krása srdca, krása charakteru 

O Filipovi, španielskom kráľovi, sa hovorí, že raz bol na poľovačke 
a nakoľko mal vysoký tlak a viac chodil, bolo mu zle. Bolo treba zavolať 
lekára. Lekár skutočne prišiel a pustil krv. Kráľovi sa uľavilo a čoskoro bol 
v poriadku. Potom sa pýtali lekára, či pozná človeka, ktorému pomohol, 
nakoľko kráľ bol oblečený ako ostatní. Lekár odpovedal, že jemu na tom 
nezáleží, on chce pomôcť každému človekovi, či je chudobný alebo má 
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vysoké spoločenské postavenie. Lekárova odpoveď sa kráľovi tak zapáčila, 
že si ho zobral ako osobného lekára. 

Krása srdca, krása charakteru je najkrajšou ozdobou srdca. 
Ježiš – záchrana sveta 

178. Dobrý charakter je ozdobou človeka 

Každý je schopný s pomocou Božej milosti si vypestovať a upevniť 
svoj charakter. 

Komisársky správca, ktorý počas okupácie Čiech vládol v Ostrave, si 
raz pozval starú predavačku na radnicu. Za prítomnosti mnohých hostí jej 
oznámil, že bude dostávať starobnú penziu 300 korún. 

„A za čo to vlastne budem dostávať,“ prekvapene sa pýtala. 
„Za to, že ste stará. Tak sa ríša stará o starých ľudí.“ 
„A kto je ten dobrý človek, ktorý mi dáva toľko peňazí?“ 
„Je to náš vodca, Adolf Hitler.“ 
Pani mávla rukou, akoby odháňala muchy. Potom povedala: 
„Prosím, prepáčte. Ale ja od toho pána nič nechcem.“ 
Pozdravila a odišla. Táto pani bola obyčajná nevzdelaná žena. Ale ma-

la charakter. Jej gesto síce nemalo vplyv na beh dejín, ale v dobe, keď sa 
vzdelanci zapredávali, bolo dôkazom, že je lepšie mať charakter bez inteli-
gencie, než inteligenciu bez charakteru. 

Hoci nás od toho príkladu delí viac ako polstoročie, predsa je veľmi 
aktuálny. To preto, že aj nám sa ponúkajú rôzne výhody na úkor vlastnej 
kresťanskej dôstojnosti. 

Zásady života 

179. Treba to vedieť povedať 

Sultánovi sa prisnilo, že stráca všetky zuby. Hneď  po prebudení sa 
spýtal vykladačov snov, čo ten sen znamená. „Ó, veľké nešťastie, pane!“ 
zvolal tento. „Každý stratený zub znamená stratu jedného z tvojich rodin-
ných príslušníkov!“ „Čože, ty bezočivý chlap,“ zúrivo naňho kričal sultán, 
„čo sa mi to opovažuješ povedať? Zmizni!“ A vydal rozkaz: „Päťdesiat 
úderov palicou tomu bezočivcovi!“ 

Zavolali iného vykladača a predviedli ho pred sultána. Keď si vypočul 
sen, zvolal: „Aké šťastie! Aké veľké šťastie! Náš pán všetkých svojich 
prežije!“ Sultánova tvár sa rozjasnila a povedal: „Ďakujem ti, priateľ môj. 
Choď hneď s mojím pokladníkom a daj si od neho vyplatiť päťdesiat zla-
tiek!“ 
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Cestou mu pokladník hovorí: „Veď si nevyložil sultánov sen ináč ako 
prvý vykladač!“ Múdry muž s prešibaným úsmevom odvetil: „Zapamätaj si, 
povedať možno veľa, ale záleží na tom, ako sa to povie!“ 

Veľké pravdy v malých príbehoch 

180. Vedieť mlčať 

O talianskom štátnikovi G. S. Sonninovi (1847-1922) sa píše, že bol 
majstrom v mlčaní. Raz ho stretol priateľ a keď ho videl v zamyslení uva-
žovať, povedal: „Stavím sa, že myslíš na to, čo máš povedať zajtra 
v parlamente!“ „Ó, nie,“ odpovedal Sonnino, „myslím na to, čo nemám 
povedať!“ 

Listy včerajším 

181. Zvyknime si aj na odmietanie 

Plutarchos, grécky moralista a životopisec (50-120), hovorí, že grécky 
filozof Diogenes sa istý deň dal prosiť jednu mramorovú sochu o almužnu. 
Prirodzene, nedostal ani halier, ale on pokračoval v prosení. Ktosi sa ho 
spýtal: „Nie je to stratený čas?“ „Nie,“ odpovedal, „zvykám si na odmieta-
nie!“  

Aj to je rozumnosť. 
Listy včerajším 

182. Správne využívajme Božie dary 

V roku 1973 vyšla v poľskej reči kniha Štyridsaťsedem rokov života. 
V knihe autor opisuje život dvoch ľudí, ktorí boli obdarení Bohom darom 
života, času a lásky. V nej čítame: 

Ich prvé kroky života sú podobné. Obaja boli miništranti a často pri-
stupovali k sv. prijímaniu, túžili po kňazstve, ale i po práci misionárov. 
Obaja sa dobre učili. Mali podobné psychické i organizačné schopnosti. 
Obaja túžili zmeniť svet podľa svojich predstáv. V roku 1941 sa ich cesty 
skrížili. Stretli sa prvýkrát i poslednýkrát. Jeden z nich sv. Maximilián Kol-
be, františkán z Nepokalanova, v tom čase osvienčimský väzeň, druhý ako 
veliteľ koncentračného tábora v Osvienčime, Rudolf Höss. 

Čo bolo príčinou, že ich život bol potom tak rozdielny? Prečo jedného 
uctievame na oltároch a na druhého spomíname s pohŕdaním? Lebo každý 
z nich ináč využíval Božie dary. Dar života, času a lásky. 

Flp 4, 9. 
Hom. směr., 1993, 336 
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POKORA – poníženosť 

183. Vzácna čnosť pokory 

Jedna sestrička prebdela celú noc pri umierajúcom. Utierala mu pot 
z tváre, vlhčila mu vyschnuté pery. Ráno chorý ťažko otvoril oči a slabým 
hlasom sa spýtal: 

„Sestrička, kedy dostaneme dôchodok?“ 
„Okolo obeda,“ povedala sestrička a v srdci pocítila horkosť. „Veď je 

na prahu večnosti a myslí na peniaze. Celú noc chodím okolo neho. Ach, 
zbytočná námaha.“ 

Chorý trpezlivo ležal na posteli. Pred dvanástou prišla sestrička 
a povedala: „Tu máte svoje peniaze!“ A zatrpknuto mu ich podala. 

Chorý s námahou otvoril oči: „Ako dobre. Vydržal som. Ešte dnes ich 
budem môcť vrátiť tým, od ktorých som mal požičané. Nechcem odísť 
z tohto sveta ako dlžník.“ 

Sestrička ostala celá zahanbená. Ako ho len dopredu posúdila. Ponore-
ná do vlastných myšlienok, vyšla z izby. Chorý ráno zomrel. 

Rok vo farnosti IV. 

184. Sme málo ochotní priznať si chyby 

Albino Luciani, neskorší pápež Ján Pavol I., vo svojich Listoch včeraj-
ším píše, ako často sme málo ochotní priznať si chyby. Uvádza príbeh 
z Biblie z Knihy prísloví: 

Naje sa a (potom) si poutiera ústa a povie: Neurobila som nič zlé. 
Tá žena, hovorí, je symbolickou postavou, ktorá vykresľuje veľkú časť 

našej povoľnej kresťanskej civilizácie. 
Listy včerajším 

185. Pokora nás zachráni 

Istý veľkňaz počas Francúzskej revolúcie bol odsúdený na smrť. Akosi 
sa mu podarilo vyhnúť sa smrti. Keď sa ho pýtali, ako sa mu podarilo unik-
núť katovým rukám, odpovedal: „Urobil som sa maličkým, a tak som sa 
zachránil.“ 

Nenápadné čnosti 
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186. Pokora vedie k pokániu 

Jedného dňa roku 1084 prišiel k bráne kláštora pútnik v kajúcom rú-
chu. Všetkým sa zdalo, že je nemý, pretože len posunkami dával najavo, že 
by sa rád stal mníchom. Predstavený ho prijal za kláštorného sluhu. Osem 
rokov tento pútnik vykonával tie najnižšie práce v kláštore. 

Keď ochorel a cítil, že sa blíži jeho posledná hodina, pred všetkými re-
hoľníkmi vyznal: 

„Som Boleslav VII., poľský kráľ. Počas svojej vlády som sa dopustil 
mnohých ukrutností. Vlastnými rukami som zavraždil pri oltári biskupa 
Stanislava v Krakove, pretože ma napomínal pre moje neprávosti. 

Pápež ma za to vylúčil z Cirkvi. Spamätal som sa. Vybral som sa do 
Ríma, aby som si vyprosil odpustenie tohto trestu a na spiatočnej ceste som 
prišiel medzi vás, aby som sa v mlčaní a ako prostý sluha kajal za svoje 
hriechy. 

Ako dôkaz svojho vyhlásenia ukázal rehoľníkom kráľovský pečatný 
prsteň. Čoskoro na to zomrel. 

Pestujme pokoru, pretože pokora vedie k pokániu a pokánie vedie 
k Božiemu milosrdenstvu. 

Pane, rty mé ráč otevříti 

POSLEDNÝ súd 

187. Posledný súd varuje 

Je zaujímavé, že keď Michelangelo maľoval pre Sixtínsku kaplnku v 
Ríme obraz nad oltárom, nemaľoval tam ani kalváriu, ani zoslanie Svätého 
Ducha, ani odovzdanie „kľúčov od kráľovstva“, ale Posledný súd. Ako by 
touto kresbou chcel naznačiť kardinálom, voliteľom nového pápeža, aby si 
pred voľbou upreli svoj pohľad na Krista Sudcu, pred ktorým všetkých 300 
kreslených postáv a medzi nimi i Božiu Matku, stoja v údive a úžase. Nech 
si teda aj oni uvedomia, že pred týmto Sudcom sa budú aj oni zodpovedať, 
komu odovzdali svoj hlas. 

DP 1995, 6 

188. Odsúdení, pretože v neho neuverili 

Wilhelm Busch, známy evanjelický teológ, spomína svojho priateľa, 
ktorý mu rozprával svoj sen: 
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Bol súdny deň. Počul, ako Ježiš posiela preč zatratených: „Odíďte odo 
mňa, zlorečení...“ Videl, ako sa prestrašene vytratili – zúfalí, zohnutí. 
A vtedy počul, ako z tých zatratených sa jeden spýtal druhého: „Videl si aj 
ty?“ „Áno,“ odpovedá ten druhý, „videl som! Ruka, ktorá nás odmietla, 
bola prebitá klincami. Aj pre nás bola pribitá na kríži, ale my sme si to ani 
nevšimli. Teraz sme právom odsúdení!“ 

Ježiš náš osud 

PÝCHA 

189. Pýcha oslepuje 

Indická rozprávka spomína istého muža, ktorý dosiahol vysoké spolo-
čenské postavenie. Prišiel k nemu priateľ, ktorý mu blahoželal. On však, 
omámený kariérou, nechcel priateľa poznať. 

„Kto si ty? Nepoznám ťa. Čo chceš odo mňa?“ 
Priateľ sa hanbil a povedal mu: 
„Ozaj ma nepoznáš, veď to nie je ani tak dávno, spolu sme sa hrávali. 

Prišiel som ti blahoželať, ale vidím, že si oslepol. Vyjadrujem ti sústrasť.“ 
Krátke nedeľné príhovory B 

190. Bublina spľasla 

Mladý advokát si zariadil prekrásnu kanceláriu. Vrcholom všetkého 
bol luxusný telefón, ktorý sa zatiaľ vynímal na písacom stole. 

Ohlásia mu klienta. Prvého klienta! 
Mladý advokát ho najprv nechá – zo zásady – štvrťhodinky čakať. Aby 

naňho urobil ešte väčší dojem, keď vstúpi do miestnosti, zdvihne slúchadlo 
a predstiera dôležitý rozhovor: 

„Môj milý generálny riaditeľ, zbytočne strácame čas... Áno, keď tak 
veľmi chcete... ale nie pod dvestotisíc korún... Do videnia!“  

Položí slúchadlo. Klient sa naozaj zdá byť v rozpakoch. Je temer zmä-
tený.  

„Želáte si, pane?“ 
„Ja... som montér... prišiel som vám zapojiť telefón.“ 

Veľké pravdy v malých príbehoch 
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191. Kariéra deformuje 

Arabská rozprávka hovorí o Alahovi a o duchovnom a skromnom A-
lim. Spočiatku, prvý deň, keď Alah poctil Aliho svojou osobnou návštevou 
v podobe človeka, hosťa, v jeho dome, bol Ali mimoriadne úctivý, skrom-
ný, láskavý a ochotný, ale postupne stačili len tri dni, a Alimu tak narástla 
pýcha, že sám Alah ho uznal za hodného návštevy, že sa začal správať ako-
by on bol Alah, a Alah mal byť dlžníkom hostiteľovi za prijatie. 

Kariéra zvykne nejedného človeka doslova pokaziť a morálne zdefor-
movať. 

DP 1995, 6 

192. Beda vám! 

Keď roku 1938 A. Hitler prechádzal Florenciou, mesto bolo posiate 
hákovými krížmi a oslavnými nápismi. Katolícky spisovateľ Borgelini vte-
dy upozornil kardinála Dalla Costu: „Vidíte, Eminencia, vidíte!“ „Neobá-
vajte sa,“ odpovedal kardinál, „osud je vyznačený v 37. žalme: «Videl som 
bezbožného, ako sa vyťahoval a vypínal sťa céder košatý, no sotva som 
prešiel, už ho tam nebolo, aj som ho hľadal, ale nenašiel.»“ 

Listy včerajším 

PANNA MÁRIA – Matka Božia,  
ochrana, úcta k nej... 

193. Dobre, že máme Matku 

V prvej svetovej vojne v ďalekej Haliči kľačal vo večerných hodinách 
pred obrazom Matky Božej vojak. Srdce mal ťažké, z domova mu prišli zlé 
správy. 

Ako sa tak modlí, začul, že niekto narieka pod hlavným oltárom 
a vrúcne sa modlí. Bol to ďalší vojak, ktorý v prítmí prišiel do chrámu, aby 
uľavil svojmu srdcu. 

Potom vstal a išiel k oltáru Matky Božej. Tu spozoroval kľačiaceho 
kamaráta. Ani nebol prekvapený. Položil mu svoju ťažkú ruku na plece 
a povedal: „Ako dobre, kamarát, že máme i tu Matku!“ 

Áno, je dobre, že máme spoločnú Matku. Naša láska k nej nech nikdy 
nevyhasne, naša úcta k nej nech nikdy neprestane. 

Blahoslaviť ma budú 
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194. Panna Mária – základ novej rodiny 

Zaujímavá správa sa nedávno objavila v jednom časopise. V deň sobá-
ša odovzdáva matka dcére – neveste ikonu Matky Božej v ruskom štýle, 
ktorá sa má stať náboženským kútikom novej rodiny. 

KN 1995, 38 

195. Matka Božia nám pomáha 

Dcéra upratuje po svojej zomrelej matke a mnohé veci chce spáliť. Do 
rúk sa jej dostane malý notes. Otvorí ho a spoznáva bratovo písmo. Spomí-
na. Bolo to pred 40 rokmi, vtedy ešte chodila do strednej školy. Pamätá sa, 
ako mama prosila brata, aby jej prepísal knižočku k Matke ustavičnej po-
moci. Syn svojím krásnym písmom prepísal matke deviatnik. Keď ho odo-
vzdával, matka mu povedala: 

„Budem mať na teba krásnu pamiatku, syn môj. Napíšem si tam doza-
du modlitbu za teba.“ 

Teraz sa dcéra rozhodla, že tento notes pošle bratovi. 
Na druhé výročie smrti prišiel brat s manželkou na hrob matky. Keď 

ženy ostali samé, manželka začala rozprávať: 
„V poslednom čase sme zažili veľmi ťažké časy. Môj manžel mal vy-

soké postavenie. Bol nervózny a podvádzal ma. Vyhrotilo to až k rozvodu. 
Už bol zbalený, že odíde a podá žiadosť na rozvodové konanie. Plakala 
som. Práve vtedy prišiel poštár s balíčkom od teba. Manžel ho vzal 
a otvoril. Odrazu mu začali tiecť slzy. Kufre nechal a odišiel. 

Vrátil sa celkom premenený. Povedal: Bol som v kostole na spoveď. 
Prosím ťa, bol som zlý, odpusť mi! 

A vieš, čo ho prinútilo k tomuto kroku? Tvoj list, ktorý si poslala 
s knižočkou! K tomuto kroku ma dojali slová, ktoré do tejto knižočky dopí-
sala matka trasľavou rukou: 

Matka ustavičnej pomoci! Zverujem ti syna, ktorý mi odpísal túto kni-
žočku. Chráň ho, aby nezablúdil. A keby sa niečo stalo, a dostal sa na zlú 
cestu, ty mu buď Matkou ustavičnej pomoci! Vráť ho Bohu a vráť ho ľu-
ďom, ktorým patrí. Buď mu dobrotivou Matkou spásy, lebo nič väčšie a nič 
krajšie nad večnú spásu mu neviem vyprosiť. Buď mu dobrotivou Matkou, 
aj keď mňa už nebude. 

40 rokov sa modlila matka túto modlitbu. Videl som zožltnuté 
a zodraté listy. Spomenul som si na svoje detstvo, na svoju dobrú matku, 
a uvedomil som si, že som na zlej ceste. Rozhodol som sa konať tak, ako sa 
za mňa modlila moja matka.“ 

Posila v slove B 
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196. Matka Božia nám pomáha 

Pekná príhoda sa stala vo Wu Fung na Tchaj-wane. V noci 9. novem-
bra 1980 traja čínski alpinisti, budhisti, prišli do chaty, ktorú zrejme posta-
vili kresťania, lebo na nej bola socha Matky Božej. Jeden z nich sa náho-
dou, len tak, obrátil na sochu: 

„Počuj, neviem sa síce modliť v tvojom náboženstve, no prosím ťa, 
pomôž nám na tejto ceste.“ 

Potom ich až do konca sprevádzala horiaca sviečka, ktorá nikdy ne-
zhasla. A cestu šťastne dokončili. Z vďačnosti sa všetci stali kresťanmi. 

Príbeh sa odohral v zemepisnej oblasti dovtedy takmer nedotknutej, 
pokiaľ ide o zjavenia. 

Keď sa zjaví Mária... 

197. Skrze Máriu k Ježišovi 

Filipíny sú najkatolíckejším štátom v Ázii. Panna Mária zohrala veľmi 
dôležitú úlohu pri evanjelizácii Filipín. Rozličné misijné rehoľné spoločen-
stvá, ktoré prišli na Filipíny, zistili, že ich predkovia ľahšie prichádzali 
k Ježišovi prostredníctvom Panny Márie. A tak bez toho, že by sa boli do-
hodli, všetci zvolili túto cestu: cestu krásy, cestu mariánsku. 

Povolaní ohlasovať evanjelium 

198. Má nás rád, lebo sme hriešni 

Kardinál Jaime Sin, arcibiskup z Manily na Filipinách spomína, že po-
chádza zo 16 detí. On bol štrnásty. Jeho mama každý večer prichádzala 
k jeho postieľke, pobozkala ho a povedala: „Teba mám najradšej zo všet-
kých.“ On si začal namýšľať, že je v tom akási diskriminácia voči ostat-
ným. Spýtal sa preto svojej pestúnky, prečo mama má najradšej jeho ako 
ostatných. Ona odpovedala: „Pretože si zo všetkých najškaredší.“ 

Povolaní ohlasovať evanjelium 

199. Panny Mária – vysoký ideál 

Vo filme východonemeckej produkcie Sudca salamínsky, tento múdry 
človek dáva svojmu synovi na cestu do života radu: 

A o ženách nikdy zlé!“ 
Aj pred poslednou maj úctu, 
lebo skrze ženu sme my živí! 
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A preto každý šľachetný muž sa skloní pred jemnosťou, nehou 
a materstvom ženy. 

V Panne Márii vidíme najväčší ideál, že už jeho odtieň ťažko hľadá vo 
svojom prostredí. 

Blahoslaviť ma budú 

200. Nepoškvrnená! 

V knihe Pieseň o Bernadete od Franza Verfla sa spomína rozhovor 
Bernadety s jej farárom o zjavení neznámej panej. Bernadeta bolo jednodu-
ché, málo vzdelané dievčatko, ktoré sa do svojej panej zamilovalo a vôbec 
netušilo, kto to má byť. Pani sa jej predstavila ako nepoškvrnené počatie 
a malá Bernadeta tomu výrazu vôbec nerozumela. A keď sa jej to potom 
miestny farár i katechéta snažili učene, teologicky vysvetliť, odpovie im: 
Kto by tomu mohol rozumieť? 

Obaja kňazi kapitulovali, lebo si uvedomili, že dievča má pravdu. 
A vravia: „Áno, kto by to porozumel! Kto by porozumel ten osobitný tvorčí 
Boží zásah. Rozum nikdy, iba viera.“ 

DP 1994, 8 

201. Mariánska úcta je vždy živá 

V súčasnosti je mariánska úcta veľmi živá u katolíkov. Od polovice 
devätnásteho storočia sa znova prebúdza a možno povedať, že silnie aj 
u evanjelikov, ktorí objavujú miesto Panny Márie a jej materskú úlohu 
vedľa Božského Spasiteľa. V Nórsku napr. luteráni vo svojich kostoloch 
opäť vyvesujú staré obrazy Panny Márie, ktoré sa zachovali. Zaujímavá je 
otázka, ktorú kladú prostí veriaci svojim pastorom: „Ježiš mal predsa mat-
ku, prečo ste nám o nej nikdy nehovorili?“ 

KN 1995, 25 

202. Zázrak či moc matky? 

Takmer neuveriteľne znie táto scéna: 
Julie Christieová sedela pri nemocničnej posteli svojho 21-ročného sy-

na, ktorého lekári vyhlásili za beznádejný prípad. Mladý muž upadol po 
dopravnej nehode začiatkom februára 1995 do kómy. Ani po dvoch operá-
ciách mozgu nebola nádej na zlepšenie, a preto boli odpojené všetky prí-
stroje na udržiavanie životne nevyhnutných funkcií. Pri synovi, odsúdenom 
na smrť sedela už iba jeho matka. Po niekoľkých hodinách chlapec zrazu 
otvoril oči, chytil maminu ruku a povedal: „Ľúbim ťa.“ Pre lekárov 
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v Nemocnici svätého Rafaela v Kalifornii je šťastný záver prípadu nevy-
svetliteľný. 

Hľa, čo dokáže láska matky k dieťaťu! A čo láska Matky Božej? 
Nový čas 21.02.1995 

ODPÚŠŤAJME 

203. Odpúšťať! 

Alessandro Manzoni (1785-1873), katolícky spisovateľ, vo svojom 
románe Snúbenci,  píše, ako Christoforo zvyšok svojho života robí propa-
gandu odpúšťania. Vo svojej kapse nosí povestný „Chlieb odpustenia, ktorý 
odovzdáva pred smrťou ako dedičstvo Renzovi a Lucii so slovami: „Ukážte 
ho svojim deťom... Povedzte im, aby odpúšťali vždy, vždy! Všetko, všet-
ko!“ 

Listy včerajším 

204. Odpúšťajme 

Psychológ Jaroslav Křivohlavý vo svojej knihe Hovor, počúvam,  uvá-
dza výrok Egona: „Odvrátená tvár je často znamením odvráteného srdca.“ 

Takých nás nechce mať Ježiš. On od nás chce, aby sme zo srdca od-
púšťali. Aby sme neutiekali pred ľuďmi, ktorí nám podávajú ruku, neutie-
kali a neodvracali sa. Inak by nám Boh neodpustil. 

Putování A 

RODIČIA – ich povinnosti, úcta k ním 

205. Skutočným katechizmom sú rodičia 

Istá pani sa pýtala Ludwiga Windhorsta (1812-1891), nemeckého štát-
nika, ako sa má postaviť pri fotografovaní. Ten jej odpovedal: „S katechiz-
mom v ruke, drahá pani, tak ako keby ste ho práve vysvetľovali svojim 
deťom!“ 

V skutočnosti prvou náboženskou knihou, ktorú čítajú deti, sú sami ro-
dičia. 

Listy včerajším 
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206. Za vieru vďaka rodičom 

Brat Roger z Taizé spomína, že mu raz jeden mladý Estónčan po prí-
chode do Taizé povedal: „Ak sme sa stali veriacimi a ak sme teraz v Taizé, 
je to vďaka našim starým mamám...“ 

Modlitba – svieži prameň 

207. Zo staroby urobiť oheň lásky 

Problémy starých ľudí sú vždy zložité, ale treba sa postaviť proti aké-
mukoľvek pesimizmu alebo egoizmu. Tak to myslel Alvise Cornaro (1475-
1566), veľmi svojská postava v Benátsku v 16. storočí. Zomrel 91-ročný 
vďaka liečebným metódam, ktoré vynašiel a ktoré opísal v traktáte Rozpra-
vy o striedmom živote. Povedal: „Azda mi ostávajú ešte desiatky rokov 
života, využijem ich, aby som dobehol stratený čas, aby som pomohol i-
ným. Chcem urobiť zo života, čo mi ešte ostáva, veľký oheň lásky k Bohu 
a blížnemu.“ 

Listy včerajším 

SKUTKY – ich cena, potreba 

208. Aby videli vaše dobré skutky 

Kedysi sa pýtali sv. Klementa Alexandrijského: 
„Ako chceš získavať ľudí pre kresťanskú vieru?“ 
Viete ako odpovedal? 
„Nechám toho človeka celý rok bývať v mojom dome.“ 
Táto odpoveď má byť vlastná každému z nás. Každý, kto s nami žije, 

či pracuje, má vidieť, že za našimi vonkajšími prejavmi zbožnosti je hlboký 
vzťah k Bohu. 

Rok v Nižnom Žipove II. 

209. Dobré skutky sú najlepšou propagandou 

Zomieral 70-ročný kapitán lode. Jeho život bol s morom zrastený. Pri 
jeho lôžku horela lampa. V noci počas choroby málo spal. Dnes zaspal. Mal 
krásny sen, ktorý sa prejavoval aj navonok jasom v jeho tvári. V sne vidí 
pred sebou more. Jeho loď odpočívala v prístave. Čakala na rozkaz kapitá-
na, aby sa pustila na cestu a brázdila more. Keď kapitán vystúpil na loď, 
zdalo sa mu, že vidí cestovať s ním samých známych cestujúcich. Všetci ho 
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obstúpia a hovoria: Dnes pôjdeme s tebou. Vzadu je niekoľko dievčat, ktoré 
vytrhol z pazúrov predavačov duší. Všetky kričali: Dnes pôjdeme s tebou. 
Boli tam desiatky chlapov, ktorým zadovážil zamestnanie. Tiež kričali: 
Dnes pôjdeme s tebou. Prišlo mnoho ľudí, ktorým nejakým spôsobom po-
mohol. Všetci kričia: Dnes pôjdeme s tebou. Loď sa pohne a kapitán sa zo 
spánku prebudí. Vedľa neho sedí priateľ, ktorý ho prišiel navštíviť a tomu 
všetko porozpráva. Krátko potom sa usmial, sklonil hlavu a zomrel. Jeho 
loď pristála na druhom brehu života. 

Mal so sebou orodovníkov, ktorým pomohol. 
Dobré skutky, krásny život je najlepšou propagandou pre kresťanstvo. 

Krátke nedeľné príhovory B 

210. Aj malá práca 

Matka Terézia z Kalkaty sa o svojej práci vyjadrila takto: 
„Moja práca je kvapkou vody v oceáne. Ale keby som ju nevykonáva-

la, táto kvapka by v oceáne chýbala...“ 
DP 1996, 2 

211. Blahoslavení milosrdní 

V Sýrskom Damasku sa zišli pred kostolom žobráci a rozprávali sa 
o mešťanoch, ktorí sú dobrí a ktorí sú lakomí. Z najhoršieho uznali istého 
pekára, ktorý nedal nikdy almužnu. Po tomto rozhovore jeden zo žobrákov 
sa osmelil a odišiel k pekárovi s úmyslom, že neodíde od neho, dokiaľ ne-
dostane almužnu. 

Keď vošiel do pekárne, pekár práve počítal bochníky chleba. Žobrák 
ponížene prosil o almužnu. Pekár sa na neho vykričal, že nahucká na neho 
psa. Žobrák ale nedbal a ešte nástojčivejšie prosil. Pekár sa nazlostil, a keď 
nemal po ruke kameň, aby do neho hodil, hodil do neho peceň chleba, ktorý 
mal práve v ruke. Žobrák ho šikovne zachytil a povedal: Pán Boh zaplať 
a odišiel. 

Tým sa však všetko neskončilo. Keď pekára prešiel hnev, veľmi ho 
mrzelo, že prišiel o peceň chleba. Takto namrzený ľahol si spať. V noci mal 
zvláštny sen. Stál pred Božím súdom. Na jednej strane váhy boli jeho zlé 
skutky. Jeho lakomosť. Druhá miska bola prázdna. Po chvíli položil na ňu 
anjel peceň chleba. A počul Boží hlas: Ako vidíš, máš tu len jeden dobrý 
skutok. Vráť sa na zem, pokor sa pred Božou vôľou a konaj dobré skutky. 
Buď milosrdný, aby si dosiahol milosrdenstvo. 

Zobudil sa, polepšil sa a v meste bol najštedrejším dobrodincom. 
DP 1995, 9 
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212. Bol som hladný... 

Táto epizóda je z raného španielskeho kráľovstva: 
Jedného dňa šiel kráľ Richard na poľovačku. V hlbokom lese ho pre-

kvapila búrka a odrazu zostal celkom sám. Keď sa už zvečerievalo, hľadal 
cestu ku kráľovskému palácu, ale nenašiel ju. Celú noc strávil vonku. Hlad-
ný blúdil v lese. 

Nad ránom premočený a unavený konečne naďabil na osamelý sed-
liacky dvor. Zaklopal na dvere, zaklopal ešte raz, ale nikto neotváral. Zúfa-
lý kráľ sa pokúsil otvoriť dvere. Neboli zamknuté a s lomozom sa otvorili. 

Tu od kuchynského stola vyskočil sedliak a skríkol naňho: „Ty dare-
bák! Ideš sem kradnúť! Už aj zmizni, lebo poštvem na teba psov!“ 

Kráľ prosil a prosil, ale sedliaka to ešte väčšmi nahnevalo. Nakoniec 
udrel kráľa do tváre a zaplesol pred ním dvere. Kráľ sa však vďaka ľuďom, 
čo išli okolo, dostal zase domov. 

O tri dni dal predvolať sedliaka do kráľovského paláca. Sedliak uvažo-
val: „Prečo mám ísť ku kráľovi? Veď som mu nič neurobil! Ba ani ho ne-
poznám.“ 

Vo veľkej sále musel celkom sám predstúpiť pred zhromaždené knie-
žatá z celého kráľovstva. Kráľ bol v slávnostnom rúchu, v ruke držal žezlo, 
na hlave mal korunu. 

Dlho sa pozeral na chvejúceho sa sedliaka a mlčal. Potom sa opýtal: 
„Spoznávaš ma?“ 

Sedliak bol tými slovami taký ohromený, že vzápätí zomrel. 
Tie slová si aj my vypočujeme pri Poslednom súde: „Spoznávaš ma?“ 
„Bol som hladný, bol som chorý, bol som pocestný...“ 
Dúfajme, že Kristus nikomu z nás nebude musieť povedať: „Vzdiaľte 

sa odo mňa...“ 
Veľké pravdy v malých príbehoch 

213. Slúži jej to ku cti 

V anglickom Strattforde žila Edith Brewerová, ktorú susedia poznali 
ako „chudobnú vdovu“. Keď sa zotmelo, išla spať, aby ušetrila za elektrinu, 
nosila šaty, ktoré jej darovali súcitní susedia. Každý peniaz, než vydala, 
päťkrát obrátila. A keď potom vo veku 94 rokov zomrela, zistilo sa, že po 
sebe zanechala v prepočte na koruny viac ako 100 miliónov. Prekvapenie 
druhé – susedom, ktorí sa o ňu starali, nezanechala nič. Slúži jej však ku cti, 
že všetky peniaze odkázala na dobročinné účely. 

Ženský magazín 1996, 3 
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214. Dokážeme dať nádej blížnemu? 

Americký biskup Fulton Sheen, ktorý často mával príhovory 
v televízii, jeden svoj príhovor začal takto: 

Keď som išiel dnes do televízie, stretol som človeka, ktorý bol rozhod-
nutý, že skočí z mosta do rieky a utopí sa, pretože si nevedel poradiť 
a pomôcť v živote. No povedal: „Ak stretnem cestou k rieke človeka, ktorý 
by mi dal nádej do života, neurobím to.“ 

A Fulton Sheen sa obracia na televíznych divákov otázkou: „Ak by ste 
sa vy ocitli v takejto situácii, vedeli by ste dať človeku nádej do života?“ 

Neviem, či by sme to aj my dokázali. Vždy si musíme uvedomiť, že 
tam, kde končia ľudské schopnosti a mocnosti, tam prichádza Boh so svo-
jou pomocou. 

DP 1995, 10 

215. Ak človek stratí dôveru 

Známy je príbeh istého Beduína, ktorý raz cestoval na ťave po púšti. 
Zastavil ho muž a spýtal sa: „Prosím, vezmi ma k sebe na ťavu, mám pred 
sebou dlhú cestu.“ Majiteľ ťavy vypočul jeho prosbu. Cudzinec si sadol 
zaňho. Ako cestovali, cudzinec náhle šikovne zhodil majiteľa z ťavy 
a utiekol. Majiteľ za ním: „Nehnevám sa na teba, že si ukradol moje zviera. 
Mám ešte veľa tiav. Ale mrzí ma, že svojím činom si to sťažil všetkým 
ostatným v budúcnosti, ktorí by boli ochotní pomôcť človeku, ktorého 
stretnú na ceste.“ 

Sonina rada 

216. Viacej vyžarovať 

Kresťanský misionár sa pýtal Gándhího, čo by mali urobiť, aby Indo-
via prijali Ježišovu Reč na vrchu. 

Jeho odpoveď bola: 
„Myslite na ružu. Všetci ju majú radi, lebo vyžaruje z nej vôňa. To isté 

platí aj o kresťanstve.“ 
Nové príklady 

217. Buďme svetlom 

Sv. František Xaverský povedal: „Veľa ľudí sa nestane kresťanmi jed-
noducho preto, lebo nemajú nikoho, kto by ich byť kresťanmi naučil.“ 



77 

K tomuto pápež Ján Pavol II. akoby dodal myšlienku: „Neraz mám 
chuť prísť do európskych akadémií a povedať tým, v ktorých prevláda veda 
nad láskou k blížnemu toto: Ó, aký obrovský počet duší je vylúčených 
z neba pre vaše chyby!“ 

Veriť, ale prečo? 

218. Byť svetlom sveta životom 

Duchovný spisovateľ Ernest Kirchgässer píše, že bol na rekreácii 
v horskom hoteli, ktorý bol plne obsadený. Všimol si tam tri panie, katolíč-
ky, ktoré netajili to, že každý deň chodia na sv. liturgiu do blízkej dediny 
a všetci vedeli aj to, kedy chodia do kostola. Každý deň sa totiž chodbou 
ozývalo: Ideme na svätú liturgiu. Každý deň si klopali jedna druhej na dve-
re: Poď, už ideme! Tak chceli na seba upozorniť ostatných. Aj na kabátoch 
nosili nápadné medailónky sv. Antonka. A pri obede spolustolujúcim hovo-
rili: Viete šesť hlavných právd? Viete sedem hlavných hriechov? Viete štyri 
posledné veci človeka?... A hovorili tak dotieravo, že hostia sa od nich 
vytrácali, nikto s nimi nechcel sedieť. 

A kňaz – spisovateľ, hovorí. Ani jeden hosť sa od nich nechcel dať po-
učiť. Každému sa priečilo ich vyzývavé, pyšné a namyslené kresťanstvo. 
Nikto s nimi nechcel sedieť pri stole. 

A ten istý spisovateľ hovorí, že svetlom sveta musíme byť inakším 
spôsobom. 

Kázne I. 

SLOVO BOŽIE – Sväté písmo 

219. Berme vážne Božie slovo 

V jednej starej židovskej legende sa hovorí, čo sa stalo v Izraeli, 
v čase, keď žil múdry rabín Menechen. Akýsi pomätený človek sa nepozo-
rovane dostal na Olivovú horu. Tam zatrúbil na posvätnú trúbu – šófar. 
Ľudia sa domnievali, že už to začalo, že sa trúbi k Poslednému súdu a že 
nastáva vykúpenie. Celá udalosť spôsobila veľký zmätok. Len rabín pozrel 
z okna a povedal: „Len pokoj, nevidím žiadnu obnovu.“ 

Aj v dnešnej dobe zaznieva mnoho hlasov, ktoré hovoria o blížiacom 
sa konci. Je to falošný poplach, Či nie preto, že v Božom slove o tom často 
počúvame – ale potom nič nerobíme? 

Putování A 
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220. Počúvať vlastným srdcom 

Július Chalupa spomína vo svojej zbierke kázní, ako do Tvarožnej, kde 
pôsobil, cestoval s ním maliar, ktorý pracoval pri oprave kostola. Maliar sa 
ho pýtal: 

„Otče, vy sa už nepripravujte na kázeň?“ 
„Ale áno,“ odpovedal. „Práve najviac času venujem príprave homílie. 

Ale prečo sa pýtate?“ 
Maliar odpovedal: 
„Cestoval som k vám autobusom a predo mnou sa dvaja tunajší farníci 

rozprávali: Náš farár by si mal všimnúť ako kaplán káže v meste. To je 
kázeň! Mal by sa ísť k nemu učiť.“ 

Kňazovi to nedalo pokoja. Zatelefonoval kaplánovi: 
„Počuj, čo si kázal? Takú peknú chválu si dostal.“ 
„Vieš, brat môj,“ hovorí. „Pán Boh zaplať. Mám tvoje kázne, ktoré si 

vydal. Z nich som používal v nedeľu.“ 
Ako nerovnako vedia ľudia počúvať! Ale aj kňazi kázať!“ 

Posila v slove B 

221. Čerpajme z Božieho prameňa 

Mladé dievča pracovalo ako predavačka v obchodnom dome. Zo svoj-
ho platu si toho veľa nemohla dovoliť. Stačil akurát na zaplatenie potreb-
ných účtov a na obživu. Pritom to dievča túžilo po všetkých tých krásnych 
veciach, ktoré ponúkali výklady obchodov. V jej živote však prišiel deň, 
kedy si mohla kúpiť všetko, po čom túžila. Čo spôsobilo tú zmenu? Nuž, 
vydala sa za bohatého muža. Získala si jeho srdce a s ním všetko, čo bolo 
jeho. Miesto v spoločnosti, bohatstvo, nový spôsob života. Jej plat sa ne-
zmenil, no mohla čerpať z bohatstva svojho manžela. 

Aj my môžeme mať „všetko“, ak prijmeme Ježiša Krista... jeho slovo... 
Božie slovo... 

Rok v Nižnom Žipove II. 

222. Čo znamená žiť Božie slovo 

Istý vojak rozprával: 
Nastúpil k nám vojak s menšou srdečnou vadou. Bol plachý, telesne 

slabší, takýto „vojak Kyslík“ z oného vojenského seriálu. Ako vždy, aj teraz 
sa nováčikovia stali predmetom šikanovania zo strany „mazákov“. Zvlášť 
on, slabší. I ja, priznal sa, som sa mu posmieval. Zvlášť on, slabší. I ja, 
priznal sa, som sa mu posmieval. Ale potom som si spomenul na Kristove 



79 

slová: „ Čo ste urobili...“ (Mt 25, 40). A zahanbil som sa. Začal som mu 
pomáhať. Spriatelili sme sa a pomohol som mu premôcť to najhoršie... 
Neskoršie mi tento nováčik povedal: Keby si mi nezačal pomáhať, asi by 
som bol spáchal samovraždu! Tu som pochopil, končí vojak toto rozpráva-
nie, čo znamená žiť Sväté písmo, žiť Božie slovo. 

Hom. směr., 1992, 66 

223. Sväté písmo nikdy plne nepochopíme 

Učenému brahmanovi veľmi dlho trvalo, kým začal chápať vnútorný 
zmysel Svätého písma, a tak usmerňovať svoje skutky podľa Ježišových 
slov. 

Raz prišiel k múdremu kráľovi a hovoril mu: „Vyznám sa dobre vo 
svätých knihách a preto chcel by som ťa naučiť pravde.“ 

Kráľ mu odpovedal: 
„Myslím, že si ešte ani sám nevnikol do zmyslu posvätných kníh. Preto 

choď a snaž si nadobudnúť pravé pochopenie Svätého písma. Potom si ťa 
zavolám za svojho učiteľa.“ 

Brahman odišiel a sám sebe hovoril: 
„Či som sa neučil toľko rokov Svätému písmu a on mi bude hovoriť, 

že mu nerozumiem? Hlúpy kráľ.“ 
Ale nakoniec predsa len znovu sadol ku posvätným knihám a veľmi 

pozorne čítal. Keď však prišiel ku kráľovi, dostal tú istú odpoveď. To ho 
prinútilo zamyslieť sa. Zavrel sa do komôrky a znovu premýšľal. Naraz 
začal jasne chápať, aké bezcenné je bohatstvo, čestné úrady, dvorný život 
a žiadosť po pozemských majetkoch. Zasvätil sa celkom sebazdokonaľova-
niu a ku kráľovi sa viac nevrátil. Keď ubehlo niekoľko rokov, kráľ sám 
prišiel k brahmanovi. Našiel ho preniknutého milosťou a láskou, Kristovo 
kráľovstvo vyžarovalo z neho, padol pred ním na kolená a hovoril: „Teraz 
vidím, že si naozaj pochopil zmysel Svätého písma a teraz chcem, ak dovo-
líš, byť tvojím žiakom.“ 

DP 1994, 8 

224. Štúdium náboženskej literatúry privádza k Bohu 

Ignác Lepp, niekdajší marxista a materialista, svoje obrátenie opísal vo 
svojich vyznaniach Cesta do Damasku (Praha 1991). 

V stave duchovnej krízy, keď sa jeho myslenia zmocnil zmätok, vracal 
sa raz nad ránom do svojho bytu. Po noci strávenej pri alkohole a debatách 
o módnych osobnostiach francúzskej kultúry nemohol zaspať, a tak začal 
čítať nejaký román, ktorý v salóne zabudla dcéra jeho domácich. 
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Román ho tak zaujal, že knihu nezavrel, kým ju neprečítal. Až po pre-
čítaní si všimol jeho názov a autora. Bol to Sienkiewiczov román Quo va-
dis.  

Ignác Lepp sa ďalej vyznáva, že tento román by naňho nebol zapôsobil 
tak mocne, keby jeho neznalosť všetkého, čo sa týka kresťanstva, nebola 
úplná. Prestal navštevovať kluby, zahĺbil sa do štúdia prvých storočí kres-
ťanstva. Dychtiac hltal všetko, čo mu pomohlo priblížiť Ježišovu náuku 
a Cirkev, pretože sa sklamal v komunizme. To všetko na neho tak zapôsobi-
lo, že sa stal kresťanom, a nakoniec rehoľníkom. 

Kto študuje, neustále hľadá a usiluje sa pochopiť Ježišovo posolstvo 
v úprimnej snahe páčiť sa stále Bohu viac a viac. 

DP 1994, 2 

225. Nebojme sa prijať nové 

Mladí manželia sa z mesta vrátili naspäť do rodičovského domu. Pri-
niesli so sebou mnohé technické vymoženosti, ktoré majú uľahčiť prácu 
v domácnosti. Problém bol iba v tom, že babka týmto veciam nedôverovala. 
Naďalej prala ručne, lebo automatická pračka by zaručene bielizeň dobre 
nevyprala. Hriankovača sa bála a tak si hrianky robila starým spôsobom. 
Viac dôverovala vlastným rukám než mixéru. Dcéra sa smiala: „Ach, ma-
ma, viete o koľko menej práce by ste mali, keby ste začali dôverovať tým 
prístrojom?“ 

Ale nečudujme sa tej babke. V každom človeku je akoby strach 
z nových vecí... nebojme sa prijať nové... 

Rok v Nižnom Žipove II. 

SMRŤ – náhla, nečakaná; úcta k mŕtvym 

226. Smrť – to nie je odchod do tmy 

Stalo sa to v jednej rodine, kde babička patrí k tej generácii, na ktorú sa 
podpísala totalita. Stratila vieru a bola v nej tma. Má vnuka, ktorého jeho 
matka vedie dobre. Chodí na náboženstvo a už toho veľa vie. 

Keď sa jedného dňa hovorilo o smrti, babička sa mu snažila v tej malej 
dušičke uhasiť svetlo evanjelia. Presvedčovala ho, že smrť, to nie je tak, 
ako hovorí farár. Smrť je vraj ako keď vojdeš vlakom do tunela. Začne tma 
a potom už nič. Zavrieš oči a bodka. Aký tam Boh! 
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Lenže chlapec sa nedal a svojej babičke dokázal odpovedať. Áno, len-
že každý tunel má aj druhú stranu. Tunelom sa len prejde. A tam na druhej 
strane každého tunelu sa znovu rozžiari svetlo. 

Môže byť lepšej odpovede? 
Putování A 

227. Zajtra to tak nemusí byť 

Anglický filozof Dávid Humme povedal na jednom stretnutí: „Priate-
lia, nie je isté, či zajtra vyjde slnko.“ Všetci sa tomu čudovali a žiadali vy-
svetlenie. On pokračoval: „To, čo bolo v minulosti, nie je isté, že bude aj 
v budúcnosti. Neviem, či zajtra vyjde slnko mne, vám...“ 

Človek si už na všetko zvykol, že to tak má byť... 
Slovo 1995, 9 

228. Dosiahneme svoj cieľ? 

Jedného dňa v lete roku 1928 šiel mníchovský D-rýchlik cez stanicu 
Dünkelscherben pri Augsburgu. Istá cestujúca žena sa práve pýtala svojho 
spolucestujúceho manžela: „Budeme už skoro v cieli?“ No manžel už ne-
mohol odpovedať, lebo on už bol v cieli. V tom istom okamihu sa totiž vlak 
vykoľajil a manžel bol okamžite mŕtvy, žena ťažko ranená. 

Dosiahneme svoj cieľ? Ako? Kedy? 
Máriina doba 1995, 1 

229. Smrť nezahluší ani hudba 

Svetoznámy spisovateľ Hans Christian Andersen v jednej zo svojich 
nádherných rozprávok rozpráva o kráľovi, ktorý ochorel smrteľne a v jednej 
chvíli videl pred sebou smrť. Sadla si k jeho posteli s jeho vlastnou korunou 
na hlave, s jeho mečom v ruke a odznakom cisárskej moci v druhej. Cisár 
bol prekvapený. A o chvíľu uvidel akési divné postavy: jedny usmievavé, 
spokojné, iné smutné a utrápené. To boli dobré i zlé skutky. V hodine smrti 
sa vrátili, aby zároveň s ním opustili zem. A predsa jedna cez druhú hovori-
li: „Pamätáš na to, Pripomínaš si to? Na to si zabudol?“ Cisár začal volať: 
„Nechcem to všetko vidieť! Nechcem to počuť! Chcem hudbu, aby silne 
hrala: Bite silne do bubnov! Nech prehlušia tie strašné hlasy!... Umierajúci 
však prosil zbytočne. Jeho skutky boli ustavične pred jeho očami. 

Fermentum 1995, 1 



82 

230. Smrť signalizovaná chorobou 

Niekedy sa smrť signalizuje chorobou. 
Rozpráva sa, že roku 1791 počas práce prišiel k Mozartovi – veľkému 

hudobnému skladateľovi neznámy muž a povedal: Napíš Requiem. Po tých-
to slovách muž zmizol. Na Mozarta urobil tento výjav taký dojem, že uná-
šaný vnútornou silou napísal hudobnú skladbu Requiem a o niekoľko dní 
zomrel. Napísal Requiem pre seba. 

Krátke nedeľné príhovory B 

231. V nebezpečenstve smrti – k Bohu 

Je pravda, že ak je niekto v nebezpečenstve smrti, alebo priamo hľadí 
do jej tváre, v takej chvíli sa zvyčajne obracia k Bohu. 

F. Engels, jeden z najneoblomnejších ateistických mysliteľov, po jed-
nej plavbe na mori napísal: „Žijeme v Bohu. Uvedomujeme si to zreteľnej-
šie, keď sme na mori.“ 

Veriť, ale prečo? 

232. Pamätajme na smrť 

Francúzsky spisovateľ André Malraux (č. malró) povedal, že človek je 
jediný tvor, ktorý vie, že zomrie, ktorý si to aj uvedomuje. Aj zvieratá sa 
boja smrti, ale žiadne zviera si neuvedomuje, že jeho život bude mať raz 
koniec. 

Konštatovanie francúzskeho spisovateľa nik nemôže popierať, ale nik 
tiež nemôže, že málo ľudí na to myslí. 

Ježiš – záchrana sveta 

233. Život po smrti existuje 

Grécky dramatik Sofokles (496-406 pr. Kr.) vo Faidonvi od Platóna 
hovorí: 

„Hľa prečo ma neznepokojuje istota smrti, pretože mám pevnú nádej 
že jestvuje niečo po smrti, niečo, čo podľa starej viery je oveľa lepšie pre 
dobrých ako zlých.“ 

Faidon, č. 63 



83 

234. Úcta k mŕtvym 

Pred časom bol v televízii uvádzaný seriál Najmladší z rodu Hamrov-
cov. O tomto seriáli sa zachovalo nasledujúce rozprávanie: 

Keď sa natáčal pohreb mladej Hamrovej matky, ktorá sa hlboko zapí-
sala svojou osobnou materinskou láskou do sŕdc divákov, stala sa táto prí-
hoda: 

Rekvizitátori obstarali náhrobok a na neho aj príslušný nápis: Tu odpo-
číva... Scéna sa natočila, druhý deň bol zhon so sťahovaním, a tak sa na 
náhrobok zabudlo. Po ôsmich rokoch na Dušičky prišiel náhodou kamera-
man tohto seriálu a na svojej veľké prekvapenie spozoroval, že hrob neexis-
tujúcej Hamrovej matky je udržiavaný, plný kvetov a rozsvietených svie-
čok. Ľudia vedeli, že hrob je prázdny, ale túžba spomínať na osobu, ktorú si 
z televízneho seriálu obľúbili, bola silnejšia. 

SPOVEĎ – pokánie, obrátenie 

235. Vedieť znovu vstať 

Mladý duchovný mal mať vo väznici kázeň. Celé dni rozmýšľal 
o formulácii viet, ktoré by boli schopné dojať tvrdé srdcia. Keď vstúpil do 
miestnosti, zmrazilo ho pri pohľade na studené posmešné tváre. S tichou 
modlitbou o osvietenie vystupuje na vyvýšené pódium. Na schode sa po-
tkne a skotúľa sa až na parket. Prítomní zaburácajú smiechom. Chvíľku je 
mladý duchovný ochromený bolesťou a hanbou. Potom rýchlo vyskočí na 
pódium, zasmeje sa na prítomných a hovorí: 

„Chlapci, preto som prišiel. Chcem som vám ukázať, že človek môže 
vstať, aj keď padol.“ 

Nové príklady 

236. Osvietení milosťou zhora 

Ruský filozof a spisovateľ V. Solovjev vyslovil pekný výrok o hľadaní 
pravdy v pochybnostiach. Bol hosťom v rozľahlom kláštore. Rozhovor 
s učeným mníchom sa pretiahol dlho do neskorej noci. Napokon sa zdvihli 
a rozišli sa každý do svojej izby. Lenže hosť nevedel potme nájsť dvere do 
hosťovskej cely, ktorú mu pridelili. Celú noc chodil hore-dole po chodbách. 
Neodvážil sa buntošiť mníchov: Ukážte mi moju izbu! A tak musel vyčkať 
prvý záblesk rannej zory, aby napokon našiel na dverách číslo svojej izby. 
Dovtedy sa modlil. Keď otváral dvere vytúženej izby, pomyslel si toto: Sto 
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ráz som v tme prešiel okolo týchto dverí a nepoznal som ich. Aj tí, čo hľa-
dajú pravdu sú na tom podobne. Sto ráz prechádzajú okolo nej a predsa ju 
nepoznajú. Je pre nich potrebná milosť zhora – a vtedy ju nájdu. 

DP 1996, 2 

237. Obeť spovedného tajomstva 

Román Obeť spovedného tajomstva od Josepha Spillmanna je čitateľ-
skej verejnosti známy. Námet čerpal autor zo skutočnej udalosti. Kostolník 
Lozer zavraždil dobrodinku farára. Kňaza odsúdili a trest si odpykával 
v Novej Kaledónii. Spovedné tajomstvo nevyzradil, hoci vedel, kto je vrah. 
Lozer však nemal pokojný život, hoci mu po materiálnej stránke nič nechý-
balo. K vražde sa nakoniec priznal, koná sa nový proces, ktorý odsúdi sku-
točného vraha, ktorý podľahol pokušeniu, a nevinného kňaza, hrdinu, ktorý 
aj za stratu cti, dobrého mena, stratu života, mladosti, neprezradí spovedné 
tajomstvo. 

DP 1995, 9 

SVÄTÍ – svätosť života 

238. Buďme svätí 

Významný anglický spisovateľ a filozof G. K. Chesterton (1874-1936) 
hovorí: „Boh len preto stvoril a udržuje svet, aby na ňom vznikali svätci. 
A ak existuje nejaký oprávnený smútok, potom je to smútok nad tým, že nie 
sme svätí.“ 

Pekné! 
Putování A 

239. Do neba prišiel nový svätý 

Keď v roku 1873 zomrel katolícky spisovateľ Alessandro Manzoni 
(1785-1873), autor známeho románu Snúbenci (a i.), jeho priatelia, ktorí 
prišli do jeho izby, ktorá bola svedkom jeho posledných chvíľ, zborovo 
vyhlásili: „Dnes prišiel do neba nový svätý.“ 

Pekné! Budú to môcť o nás povedať naši priatelia po našej smrti? 
Listy včerajším 
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240. Túžba po vnútornom živote 

Jeden veľký psychológ tohto storočia C. G. Jung vyhlásil, že počas 
svojej praxe nemohol pomôcť žiadnemu pacientovi, ktorý by sa predtým 
aspoň nejakým spôsobom nestal náboženským. 

V dnešnom svete všade vzniká túžba po náboženstve. Ľudia začínajú 
cítiť, že sa stávajú chorými, vnútorne chorými, keď len počítajú a počítajú, 
obsluhujú stále viac strojov a stále sa za niečím naháňajú. Začína sa v nich 
rodiť túžba po vnútornom živote, po tichu, po modlitbe, po svätom živote. 

Hom. směr., 1990, 2 

241. Mať veľké túžby 

S. Terézia z Avily povedala: „Treba mať veľké túžby, z ktorých sa ro-
dia veľké projekty, aj keď ich človek nemôže uskutočniť.“ 

Podľa nej každá cesta k svätosti začína veľkou túžbou. 
Diela II., App., 39 

242. Obdivuhodná trpezlivosť svätých 

Istý muž, ktorý sa pokladal za katolíka, ale v skutočnosti bol bludárom, 
slúžil sv. Dominikovi ako sprievodca. Zo zlomyseľnosti viedol Dominika 
a jeho bratov cez lesný porast a tŕnisté kríky, až sa im nohy zakrvavili. Vte-
dy Dominik začal chváliť Boha a povzbudzoval aj svojich bratov: „Drahí 
bratia, dúfame v Pána, že dosiahneme víťazstvo, lebo naše hriechy sú už 
obmyté krvou.“ Keď sprievodca videl obdivuhodnú trpezlivosť a radostnú 
chválu Dominika a jeho spoločníkov, zmocnili sa ho výčitky a obrátil sa. 

Evanjelizovať znamená milovať 

243. Aj do kláštora dobrovoľne 

Alessandro Manzoni (1785-1873), katolícky spisovateľ, o kniežati, čo 
prinútil dcéru, aby sa stala mníškou, napísal: „Srdce sa nám vzpiera nazvať 
ho otcom.“ 

Naozaj, aj do kláštora treba vstúpiť dobrovoľne. 
Listy včerajším 

244. Čisté, ale pyšné 

V 17. storočí boli známe mníšky z Port Royalu. Jedna z abatíš, matka 
Angelika, začala veľmi dobre – charizmaticky. Zreformovala seba i kláštor 
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do takej prísnosti, že nepustila do klauzúry ani rodičov. Mala veľké schop-
nosti, no časom bola až do krajnosti neústupčivá voči cirkevnej vrchnosti. 
O nej a o jej mníškach sa hovorilo: „Sú čisté ako anjeli, ale pyšné ako diab-
li!“ 

Listy včerajším 

245. Ak človek žije z Boha 

Aby sa náš život duchovne obohatil, potrebujeme Božiu silu, ako to 
bolo v živote sv. Františka Assiského. 

Istý človek povedal kresťanovi, ktorý žil striedmo: „Nemohol by som 
žiť ako vy. Mám rád jedlá.“ Kresťan mu odvetil: „Som šťastný medzi dvo-
ma chodmi jedál, aj vtedy, keď nemám jedlo.“ 

To je rozdiel, ktorý Boh činí v živote. 
Veriť, ale prečo? 

246. Niektorí svätí necítili bolesť 

Niektorí výnimoční ľudia nikdy nepoznali bolesť. Ide o určitý druh du-
chovnej anestézie. Pravdepodobne aj niektorí svätci necítili bolesť, keď ich 
upaľovali na hranici. 

R. Wurmbrand má takúto skúsenosť: 
Raz ma v komunistickej väzenskej cele pristihli, ako kážem 

a neľútostne ma za to zbili, no necítil som vôbec nič. Zatiaľ čo ma strážco-
via bili, rozmýšľal som, ako zakončím svoju kázeň. Keď som sa opäť vrátil 
do cely, pokojne som pokračoval v svojom príhovore. 

Veriť, ale prečo? 

247. Mučenícku korunu si netreba vyhľadávať 

Zo života sv. Terézie z Avily sa hovorí, že keď mala desať rokov, 
veľmi čítala životopisy svätých. Vtedy ešte neboli kovbojky a indiánky. Tu 
boli len vymyslené príbehy, ale tam hrdinstvá historickou skutočnosťou. 

Teréziu priviedlo čítanie do veľkého nadšenia. Chcela si zaistiť večnú 
slávu krátkou mučeníckou smrťou. Preto sa vydala so svojím bratom do 
maurskej krajiny, kde by mohamedánski maurovia jej iste sťali jej mladú 
hlavu. 

Lenže neďaleko za mestom stretla svojho strýka. Ten ju chytil 
a priviedol domov. Namiesto mučeníckej koruny dostala od otca poriadnu 
bitku. 
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My sa usmejeme z tejto epizódky zo života svätice, ale táto historka 
má v sebe skrytú pravdu: mučenícku smrť si nemožno vyrobiť 
a vyhľadávať. Nie je daná každému a nie každý v nej obstojí. 

Putování A 

VIANOCE 

248. Skutočné Vianoce sú však iné 

Bolo to v Nemecku. Deti dostali v škole úlohu: Prečo sa teším na Via-
noce? Dcérka Gertruda príde za otcom, aby jej pomohol napísať úlohu. Čo 
tam mám napísať? Otec jej hovorí: „Napíš: Na Vianoce sa teším, lebo do-
stanem darčeky.“ „Ale to je málo,“ odvetí malá dcérka. „Napíš, že na Via-
noce sa v kostole spievajú pekné koledy.“ „Tati, ale my do kostola necho-
díme.“ „Napíš: Na Vianoce oslavujeme Ježiša Krista, Spasiteľa sveta.“ 
„Tati, a kto je to Ježiš Kristus?“, pýta sa dcérka. 

Na Vianoce sú stromčeky, radosť z darčekov, dobré jedlá. Skutočné 
Vianoce sú však iné... 

Ježiš – záchrana sveta 

249. Kristus sa má narodiť v našich srdciach 

Spisovateľ Max Mell vo svojej Vianočnej hre (Winachtsspiet) prináša 
prípad, ktorý sa stal počas polnočnej svätej omše. Domáci išli na polnočnú 
a nakoľko bolo veľa snehu a kostol bol ďaleko, deti nechali doma. Lumpi, 
ktorých je všade dosť, využili neprítomnosť rodičov na kradnutie. Keď 
prišli do domu, deti ešte nespali. Lumpov, ktorí prišli kradnúť, pokladali za 
vianočných vinšovníkov. Preto im otvorili a povedali: Vieme, že ste dobrí 
a že ste nám priniesli darčeky. Darčeky dávate len deťom, ktoré sa vedia 
modliť. A už sa všetci začali modliť. Dobrosrdečnosť týchto detí zapôsobila 
na zbojníkov a odišli bez toho, aby niečo ukradli. 

Keby sa Kristus nenarodil v našich srdciach, oslava jeho narodenia by 
nemala zmysel. Cieľom oslavy Vianoc, narodenia Ježiša Krista, má byť 
jeho narodenie v našich srdciach. 

 Ježiš – záchrana sveta 
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VIERA V BOHA  
– potreba, príklady nevery, obrátenia 

250. Viera je dobrá vodkyňa 

Trillusa, rímsky básnik (1871-1950), vo svojej životopisnej básni píše, 
že sa v noci stratil v lese a stretol tam slepú starenku, ktorá mu vraví: Ak 
nepoznáš cestu, ja ťa odprevadím, lebo ju poznám. Básnik bol prekvapený 
a povedal: Zdá sa mi čudné, že by ma mohol viesť ten, kto nevidí. No sta-
renka ho s rozhodnosťou chytí za ruku a vyzve ho: kráčaj! Je to viera! 

Viera je naozaj dobrá vodkyňa, milá a múdra starenka, ktorá hovorí: 
Polož sem nohu, choď po tomto chodníku, ktorý ide hore. 

Listy včerajším 

251. Úžitok z viery v Boha 

Istého cistercitského opáta sa opýtal novinár talianskej televízie: „Keby 
ste na konci života prišli na to, že ateisti predsa len majú pravdu v tom, že 
niet Boha? Povedzte mi, čo keby to bola pravda?“ 

Opát odpovedal:  
„Svätosť, ticho a obetovanie sú krásne samé o sebe a nepotrebujú prí-

sľub odmeny. I tak by som dobre naplnil svoj život.“ 
Veriť, ale prečo? 

252. Kto má Boha, má večný život 

Baal-Shen Tov, zakladateľ židovskej sekty Chassim-Dim, mal jedného 
dňa pocit, že stratil večný život. Od radosti sa pustil do tanca: „Načo mi je 
večný život, keď mám Boha?“ 

Ten, kto má Boha, nepotrebuje nič viac! 
Veriť, ale prečo? 

253. Za vieru vďaka mamám 

Brat Roger z Taizé spomína, že mu raz jeden mladý Estónčan po prí-
chode do Taizé povedal: „Ak sme sa stali veriacimi a ak sme teraz v Taizé, 
je to vďaka naším starým mamám.“ 

Modlitba – svieži prameň 
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254. Buďme na Božej strane 

Ľudia sa zvyčajne modlia o to, aby Boh stál na ich strane. To je omyl. 
Naša modlitba by mala vždy znieť: „Buď tvoja vôľa.“ 

Istý spolupracovník prezidenta A. Lincolna v priebehu americkej vojny 
poznamenal: „Dúfam, že Boh je na našej strane.“ Lincoln odpovedal: „Pre 
mňa nie je dôležité, aby Boh bol na mojej strane, ale aby ja som bol na jeho 
strane.“ 

Veriť, ale prečo? 

255. Verím v Boha 

Sv. Peter z Verony za svoju vieru musel veľa trpieť a stratil mnoho kr-
vi. Pred svojou mučeníckou smrťou namočil svoj prst do svojej vlastnej 
krvi a na zem do piesku napísal: „Verím v Boha.“ 

DP 1966, 1 

256. Vykroč k Bohu – Boh ti pomôže 

V Talmude sa hovorí o princovi, ktorý zablúdil v istej veľmi vzdialenej 
krajine. Kráľ ho zavolal späť. 

Princ mu povedal: 
„Som priveľmi ďaleko. Nemôžem sa znova vrátiť do svojej krajiny.“ 
Kráľ mu odkázal: 
„Vráť sa a kráčaj dovtedy, kým budeš vládať. Zostatok cesty vykonám 

ja, aby som ťa stretol.“ 
Veriť, ale prečo? 

257. Najprv Boh veril tebe 

Spisovateľ A. J. Cronin rozpráva v jednom svojom románe o slávnom 
profesorovi, ktorý po celý svoj dlhý život bol neveriaci. Keď sa však blížil 
ku koncu svojho života, niečo sa v ňom zlomilo. Zbadal to, ale bolo mu 
ťažko priznať túto skutočnosť. A tak povedal svojej dcére, ktorá sa o neho 
starala: „Ešte nie som v stave veriť v Boha.“ Dcéra, ktorá pozorovala ako 
v ňom začína pôsobiť milosť, bola veľmi šťastná. Potešovala ho slovami: 
„Nerob si žiadne starosti, otec, nie ty si ten, ktorý má v Boha veriť, ale je to 
Boh, ktorý má v teba dôveru.“ 

Je to veľmi správna myšlienka. Keď niekto verí v Boha, znamená to, 
že najprv Boh veril jemu a pritiahol si ho jemnou silou svojej milosti. 

Otče náš 
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258. Je naša viera v Boha dosť silná? 

P. Walter Czisek spomína vo svojej knihe S Bohom v Rusku na takúto 
udalosť: 

V sibírskom pracovnom tábore, kde bol i on uväznený, vznikla vzbura. 
Po potlačení vzbury odviedli skupinu väzňov, medzi ktorými bol aj on, do 
kameňolomu. Vojaci zdvihli zbrane a o krátku chvíľu mal zaznieť povel na 
streľbu do väzňov. Hovorí, že v tom okamihu ho prenikol taký panický 
strach, že zabudol i na svoju dôveru v Pána Boha, na nádej, že sa ide stret-
núť so svojím Pánom. Trest smrti však odvolali a jemu zostala skúsenosť, 
že jeho viera nie je taká jednoznačne silná, ako si myslel. 

Ozveny z Patmosu 

259. Nezapochybovala o Bohu 

V Druhej knihe kráľov sa opisuje uzdravenie Námana zo Sýrie. Náman 
však našiel čosi viac ako len uzdravenie tela. Hovorí: „Teraz viem, že niet 
iného Boha mimo Boha Izraela.“ 

V tejto súvislosti sa spomína malá postava otrokyne, ktorá svojou vie-
rou pomohla k obráteniu Námana, keď povedala: „Určite by si sa uzdravil.“ 
Ani na chvíľu nezapochybovala o svojom Bohu. 

Povolaní ohlasovať evanjelium 

260. Veriť len v to, čo vidíme? 

Pred niekoľkými storočiami sa stala táto príhoda: 
Do Thajska, ktorá sa vtedy volalo Siam, prišiel európsky cestovateľ. 

Panovník krajiny sa s ním chcel stretnúť, aby sa niečo dozvedel 
o neznámych krajoch. 

Cestovateľ mu rozprával okrem iného aj o tom, že v Európe sú také 
silné zimy, že voda v riekach stvrdne ako kameň a je taká pevná, že by po 
nej mohol prejsť aj slon. 

Panovníkovi, ktorý žil v teplých krajinách sa to zdalo nemožné. Urazil 
sa a povedal: „Nedovolím, aby nás tento ničomník považoval za hlupákov, 
ktorí uveria čomukoľvek.“ Potom odsúdil chudáka k bolestivému trestu. 
Panovník a jeho dvorania odmietli veriť tomu, čo nikdy nevideli. 

Vždy sa nájde dostatok ľudí, ktorí nechcú veriť v to, čo nevideli...  
Hom. směr., 1990, 147 
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261. Dvom pánom sa nedá slúžiť 

Albino Luciani vo svojich Listoch včerajším (v liste Andreosovi Hofe-
rovi, tirolskému vlastencovi – 1767-1810), píše: „Prorok Eliáš hovoril ľu-
ďom: Dokedy budete krívať na dve strany? Ak je Pán Bohom, choďte za 
ním, ak Bal, choďte za tým!“  

Chcel, aby sa urobila vážna voľba. Naznačil, že nemožno ísť k Bohu 
bez toho, že by sme sa predtým neodtrhli od zlého, nemožno ostať sedieť na 
dvoch stoličkách alebo nerozhodne kolísať. 

Listy včerajším 

262. Vo vzťahu k Bohu dôslední 

Istá grófka hľadala pre svojho šesťročného syna vychovávateľa. Po-
zvala Kristiána F. Gellerta, ktorý bol známy veľkým vzdelaním a zdravou, 
úprimnou zbožnosťou. Ponúkla mu vysoký plat a iné príjemné výhody. 
Nakoniec mu povedala: „Máte tú najlepšiu povesť. Ale prosím, neurobte mi 
zo syna nejakého učeného pedanta. Nežiadam viac, než len taký ľahký «ná-
ter» z cudzích rečí, zemepisu, matematiky, dejepisu a tak ďalej. Ste známy 
aj svojou zbožnosťou. Prosím vás však, aby ste mi zo syna neurobili neja-
kého stále sa modliaceho kresťana. Úplne mi stačí, keď ho naučíte  desať 
Božích prikázaní a aby v nedeľu išiel do chrámu. Chápte ma správne: zo 
všetkého chcel len akýsi «náter»“.  

Tu sa ozval Gellert: „Ak je tomu tak, potom by som vám dal skromnú 
radu. Zamestnajte radšej nejakého natierača. Vyjde vás to lacnejšie.“ 

Světlo 1994, 18 

263. Nebojme sa vyznávať svoju vieru 

Skúsenosť jednej mladej študentky v Prahe: 
V roku 1987 bol v Československu M. Gorbačov. Ubytovaný bol na 

hrade. Všetko bolo strážené. Okolo celého areálu pražského hradu boli 
vojaci so samopalmi a striehli na každý podozrivý pohyb. V to ráno, okolo 
5.30 hod. kráčala na hrad mladá študentka. Zastala pred bránou, ktorú strá-
žil ozbrojený policajt. Pozdravila: 

„Dobré ráno. Pustíte ma na hrad?“ 
„A čo by ste tam robila?“ spýtal sa policajt. 
Dievča sa zasmialo, akoby išlo o nejakú samozrejmosť. 
„Idem do kostola na svätú liturgiu.“ 
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Policajt prekvapene zažmurkal a v rozpakoch prešliapol na mieste. On, 
odchovanec ateistických škôl si myslel, že do kostola chodia už len babky 
na umretie. Neisto sa spýtal: 

„A do ktorého?“ 
„Ku všetkým svätým,“ povedala pokojne študentka. 
„A kde je to?“ 
„Kúsok za svätým Vítom,“ vysvetľovala trpezlivo. 
Policajt už nič nepovedal. Otvoril bránu a úctivo zasalutoval. Obdiv 

k dievčaťu, ktoré ide na svätú liturgiu ráno o 5.30 hod. a na ceste nepozná 
prekážky mu nedovolil odmietnuť jej prosbu. 

Světlo 1993, 16 

264. Uveril v poslednej chvíli 

Ruský básnik V. Majakovskij na začiatku svojej kariéry napísal: 
„Súdruhovia, chcel by som si vytrhnúť dušu z tela, naširoko ju rozvi-

núť ako krvavo červenú zástavu a niesť ju pred vami.“ 
Celý jeho život bol blčaním v službe revolúcie. Keď však videl, čo sa 

s touto revolúciou dosiahlo, zverstvá, ktoré sa robili, zúfal, vzal si život. 
Posledné slová pred samovraždou boli: Bratia, ja som vás oklamal. Kristus 
žije! 

Krátke nedeľné príhovory 

265. Našiel Boha 

V Československu bol za stalinských čias jeden komunistický predák 
menom Löbl uväznený svojimi súdruhmi a podrobený „vymývaniu moz-
gu“. Celé dni a noci musel v cele počúvať amplión, odkiaľ sa neprestajne 
rozliehalo: „Špión! Zradca! Kontralevolucionár!“ Trvalo to dlhé týždne. 
Potom tohto muža osvietilo, prenikla ho nasledujúca myšlienka: „Keď ko-
munisti trýznia kresťanov a ďalších nepriateľov, má to zmysel. Nemôžu 
triumfovať bez toho, aby ich neporazili. Ale keď komunisti týrajú komunis-
tov, je to čistá zloba. Je to zlo pre zlo...“ 

Neskôr, keď bol predvolaný na prvý výsluch, povedal policajnému 
dôstojníkovi: „Teraz môžete vypnúť amplión. Našiel som Boha.“ 

Veriť, ale prečo? 

266. Vrátil sa k Bohu 

E. Engels, najbližší Marxov spolupracovník a hlavný propagandista a-
teizmu, sa v starobe vrátil k Bohu. V rozprave o teológovi Davidovi Staus-
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sovi, napísal: „Život sa musí vrátiť späť k Jedinému, ktorý zomrel dobro-
voľne na kríži za všetkých ľudí.“ 

Veriť, ale prečo? 

267. Obrátil sa 

Mao bol zúrivý ateista. Ale v roku 1936, keď ako člen ústredného vý-
boru komunistickej strany ťažko ochorel, žiadal krst a istá mníška ho pokrs-
tila. Keď jeho ženu zastrelili jednotky Čankajška, napísal náboženskú poé-
mu Nesmrteľnosť. V interview s anglickými novinami Snow v roku 1971 
povedal: „Onedlho sa objavím pred Bohom.“ 

Sonina rada 

268. Uverili 

Jogoda, sovietsky minister vnútra, ktorého dal zabiť Stalin, povedal: 
„Musí jestvovať Boh, moje hriechy ma dostihli.“ 

Zinovjev, predseda komunistickej Internacionály, zomrel tiež ako obeť 
Stalina. Jeho posledné slová boli: „Počúvaj Izrael, náš Boh je jediný Boh!“ 

Jaroslavskij, predseda Ligy bezbožníkov v ZSSR, žiadal Stalina zo 
smrteľnej postele: „Spáľ všetky moje knihy. Pozri, on je tu. Čaká na mňa.“ 

Sonina rada 

269. Správanie ateistov 

Raz poslali hlupáka kúpiť múku a soľ. Vzal si nádobu, aby odniesol 
nákup. Povedali mu, že nesmie pomiešať tie dve veci, ale ich musí doniesť 
oddelene. Keď obchodník naplnil nádobu múkou, hlupák, rozpamätajúc sa 
na príkaz, obrátil nádobu hore dnom, aby dostal soľ na druhú stranu. V tom 
okamihu bola múka preč, mal však soľ. Priniesol to pánovi a ten sa spýtal: 
„Ale kde je múka?“ Hlupák obrátil nádobu. A tak bola preč aj soľ. 

Ateisti sa niekedy správajú ako tento hlupák. Prichádzajú často s veľmi 
vážnou a užitočnou kritikou náboženstva. Majú soľ. Ale neprichádzajú 
pritom o múku? Nezahadzujú dôkazy náboženstva, ktoré by mohli tiež byť 
správne? A nakoniec, neprídu aj o soľ ateizmu vo chvíľach hlbokej krízy? 
Mať múku aj soľ je pýchou kresťanstva. 

Sonina rada 
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270. Nerozvážna nevedomosť 

Irena Popovna sa v Moskve hlásila na skúšky učiteľského súbehu. 
Skúšobná otázka bola: „Rozoberte nápis vyrytý na Leninovom náhrobku!“ 
Mladá učiteľka si nespomína dobre, zdá sa jej i nie, že leninský nápis znie: 
„Náboženstvo je ópiom pre ľud.“ Ako sa z toho dostať? Riskuje a rozoberá 
spomenutý nápis, ako len vie. Po odovzdaní úlohy beží na Červené námes-
tie k Leninovmu mauzóleu, aby si overila nápis. Vidí, že ho uhádla, a preto 
nadšene zvolá: „Môj milý Bože a svätá Kazanská Bohorodička! Vďaka 
vám, že ste mi pomohli spomenúť si na nápis!“ 

Listy včerajším 

271. Raz sa človek musí rozhodnúť 

Jestvujú ľudia, ktorí nikdy neprekročia štádium premýšľania. Počujú to 
i ono, a keď je to už všetko, začnú znovu. Ale nič z toho nie je. 

V tejto súvislosti Albino Luciani, neskorší pápež Ján Pavol I. povedal: 
Raz postavili živého moriaka na horúcu platňu. Viete, čo urobil? Keď 

zistil, že ho to páli, zdvihol jednu nohu, ale aj druhá ho pálila, nuž spustil 
prvú a zdvihol druhú. Bolo to večné kolísanie. 

Niektorí ľudia sú presne ako tento moriak: hore-dole, áno a nie! Iste, 
človek musí dobre premýšľať a radiť sa. Ale raz musí prísť čas, keď s tým 
prestane. Raz sa treba rozhodnúť: Koniec s tým, teraz budem konať. 

  Otče náš 

272. Buďme verní vo svojej viere 

V roku 1994 boli na našom území dočasne umiestnené mierové jed-
notky OSN z Pakistanu. Moderátor Aktualít ako kuriozitu uviedol, že sa 
naša strana musela zaviazať splnením určitých podmienok, ktoré vychádzali 
z faktu, že príslušníci týchto jednotiek sú vyznávačmi islamu. Jednou z nich 
bola aj kontrola prípravy jedál pakistanským kuchárom, aby nedošlo 
k porušeniu prikázania ich náboženstva. 

Čím to je, že európske kresťanstvo prestalo byť rovnako dôsledné? 
Rok v Nižnom Žipove II. 
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ŽENA 

273. Ženy sú inšpirátorkami 

Albino Luciani, neskorší pápež Ján Pavol I., vo svojich Listoch včeraj-
ším  píše o sv. Terézii Avilskej ako o významnom prípade javu, ktorý sa 
pravidelne opakuje v Katolíckej cirkvi. Totiž, že ženy priamo nevládnu, to 
prísluší hierarchii, ale veľmi často inšpirujú, podporujú a neraz i vedú. 

Listy včerajším 

274. Ženu statočnú kto nájde? 

Pápež Sixtus V. (1521-1590), známy reorganizáciou rímskej kúrie 
a výstavbou Ríma a Vatikánu, údajne povedal: „Ukážte mi ženu, na ktorú 
sa manžel nikdy v ničom neponosoval, a ja ju hneď vyhlásil za svätú.“ 

Listy včerajším 

275. Aj ženy majú právo 

Madame de Staël, rod. Germaine Neckerová (1766-1817), francúzska 
spisovateľka, ktorú pre demokratické zmýšľanie Napoleon vypovedal 
z Francúzska (1810), povedala Napoleonovi: „Generál! Republika dnes 
odtína hlavy aj ženám. Je teda spravodlivé, aby sa ženy mohli aspoň opýtať, 
prečo sa im odtína hlava!“ 

Listy včerajším 

ŽIVOT – problémy, ťažkosti... 

276. Svet – obraz ľudskej duše 

Pustovníci, zvlášť v štvrtom storočí, opúšťali svet, a predsa mali na 
vtedajšiu dobu obrovský vplyv. V nich sa napĺňali slová sv. Atanáza: „Dob-
ro rastie v ľudských srdciach len vďaka veľkým víťazstvám jednotlivcov 
nad sebou. Pokiaľ by sme chceli na to zabudnúť, nepochopíme ľudské deji-
ny.“ 

V našej dobe to vyjadril G. Papini slovami: „Okolitý svet je obrazom 
ľudskej duše.“ 

Pokiaľ chceme meniť svet k lepšiemu, najprv musíme víťaziť každý 
sám nad sebou, nad vlastnou slabosťou, pokušením, hriechom. 

Hom. směr., 1990, 5 
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277. Mať radosť zo života 

Keď pápež Ján XXIII. bol nunciom v Paríži, na jednom bankete mal na 
tanieri rôzne delikatesy. Jeden neveriaci mu to vytkol: 

„Eminencia, toľko svetských radostí v takom zlom svete?“ 
Roncalli sa usmial a povedal: 
„Nikde v Písme nie je napísané, že dobré veci sú iba pre hriešnikov.“ 

Nové príklady 

278. Pre dobrých stačí málo miesta 

Pohanský konzul Publius Rutillius, ktorý bol veľmi tučný, jedného 
dňa, aby utíšil ohromnú bitku medzi dvoma skupinami, ktorá nemala konca, 
povedal: 

„Milí priatelia, ako vidíte, som veľmi tučný a moja žena je ešte tučnej-
šia ako ja. A predsa, keď vychádzame spolu dobre, stačí nám obidvom malá 
posteľ. No keď sa hádame, celý dom je pre nás malý a nestačí nám. 

Listy včerajším 

279. Vedieť aj veci dotiahnuť 

Veľký futbalista Maradona raz povedal, že futbal, to je hra proti logike. 
Hráč najprv do nej kopne, a potom za ňou uteká. Ale hráč musí aj loptu 
prihrať, odovzdať inému, dotiahnuť do brány. 

Tak je to aj v živote. 
Slov. rozhlas 30.12.1993 

280. Podriadiť sa je znakom dobrého charakteru 

Maďarská zbierka anekdot spomína istého Mórica Wahrmanna, ktorý 
bol členom maďarského parlamentu, bol nadaný, ale mal slabosť, že zo 
svojho tvrdenia nikdy nepopustil, hoci vedel, že je nesprávne. Jeden známy 
mu povedal: „Milý priateľ, s tebou sa nechcem pustiť do hádky, lebo si 
múdrejší ako Pán Boh.“ „Ako mám tomu rozumieť?“ pýta sa Móric. „Pán 
Boh všetko vie, ale Móric to vie lepšie.“ 

Skloniť hlavu, vedieť sa podriadiť tomu, čo je správne, je znakom ceny 
človeka. 

Krátke nedeľné príhovory 
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281. Každý vidí čosi iné 

Veľký maliar prosil svojho priateľa lekára, aby sa išiel pozrieť na ob-
raz, ktorý si maliar veľmi cenil. Lekár si pozorne všímal každý detail a po 
krátkej chvíli povedal: 

„Mne sa zdá, že osoby na obraze majú zápal pľúc.“ 
Nové príklady 

282. Len múdry uvažuje 

Pred niekoľkými rokmi nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zei-
tung urobil anketu medzi ľuďmi. Medzi mnohými otázkami bola aj táto: „V 
čom ako mladý človek chcete uvažovať?“ Odpoveď bola jednoduchá: „O 
múdrosti!“ Misionár položil aj ďalšiu otázku: „Prečo?“ a odpoveď znela: 
„Lebo len múdry môže uvažovať o nej.“ 

Iba ona jediná má schopnosť viesť človeka bezpečne tu a do večnosti. 
DP 1995, 5 

283. Pravda zachraňuje 

V dielni slávneho sochára Berniniho v Ríme bola socha, ktorá znázor-
ňovala pravdu. Keď švédska kráľovná Kristína videla túto sochu, zvolala: 
Aká krása! Jeden z jej sprievodcov poznamenal: Vaše veličenstvo pokladá 
pravdu za príťažlivú, čo je u ľudí vysokého postavenia dosť zriedkavé. 
Kráľovná sa usmiala a povedala: To verím, ale každá pravda nie je 
z mramoru. Mramorom vyjadrená pravda sa ľahšie miluje ako pravda 
v konkrétnom živote, pravda, ktorá odhaľuje naše chyby. Taká pravda sa 
prenasleduje. Napriek tomu platí, že pravda, aj keď je nepríjemná, ukazuje 
nám správnu cestu, zachraňuje a oslobodzuje nás. Jej prijatie svedčí 
o veľkosti človeka. 

Krátke nedeľné príhovory 

284. Buďme kritickí 

Sv. František Saleský, biskup, napísal: 
„Blížneho obviňujeme pre ľahké veci, kým seba ospravedlňujeme aj 

vo veľkých veciach. Chceme predávať za veľmi vysokú cenu, kým kupovať 
chceme veľmi lacno. Chceme, aby sa zadosťučinilo spravodlivosti u iných, 
ale aby sa postupovalo s milosrdenstvom v našom dome... neúprosne sa 
dožadujeme svojich práv, pričom chceme, aby iní boli skromní pri vyžado-



98 

vaní svojich... To, čo robíme pre iných, vždy sa nám zdá veľa, kým to, čo 
robia iní pre nás, nezdá sa nám ničím.“ 

Listy včerajším 

285. Ak vládnuť, tak rozumne 

Albino Luciani vo svojich Listoch včerajším rozpráva o tom, ako jeden 
člen obecnej rady, len čo nastúpil do úradu, pozoruje, že istý obecný stráž-
nik každodenne dáva pozor na niekoľko lavičiek vo verejnom parku. To je 
plytvanie silami, myslí si. Strážnik by sa mohol použiť na ochranu štátnej 
banky, a nie tu na desať bezcenných lavičiek! Chce ísť až na koreň veci, 
a čo zistí? Už pred viacerými rokmi tieto lavičky natreli. Aby sa niekto 
nezašpinil od čerstvého laku, obecný úrad pridelil na to miesto jedného 
strážnika. A potom zabudol odvolať nariadenie. Lak uschol a strážnik ostal 
dávať pozor – na nič. 

Listy včerajším 

286. Aj maličkosti 

Český spisovateľ Karel Čapek (1890-1938) raz napísal, že krajina, kde 
nefungujú drobné veci, nesie v sebe punc neserióznosti. Život v takejto 
krajine je práve kvôli drobnostiam veľmi obťažný. 

Nový čas 1996, 164 

287. Prekážka na ceste 

Grécky filozof Diogenes (404-323 pr. Kr.) sedel pri ceste a smial sa 
ako bláznivý. Istý cestujúci sa ho spýtal: „Prečo sa tak smeješ?“ 

„Pozri sa, odkedy tu sedím, prešlo desať ľudí, potkli sa o kameň, za-
hrešili, ale ani jeden z nich ho nezdvihol a neodhodil z cesty.“ 

Nové príklady 

288. Kto chce len výhody, neobstojí 

Primitívne národy, zvyknuté na ťažkosti, sú tvrdšie, odolnejšie ako ná-
rody, zhýčkané konzumom. V polárnych krajoch často zahynuli výpravy, 
ktoré mali zbrane, hoci eskimáci v tých podmienkach žili stáročia aj bez 
moderných zbraní. Rímska ríša sa rozpadla preto, lebo hlavným heslom 
Rimanov bolo panem et circenses (chlieb a hry nám dajte). Národ, ktorý 
pýta len výhody, na ktoré nezarobí, končí v biede. 

Krátke nedeľné príhovory 
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289. Hlúpo sa zachoval 

Starý muž s veľkým batohom na pleciach namáhavo vystupoval na 
vrch. Zastavilo pri ňom auto a vodič muža zavolal, aby nastúpil. Starý člo-
vek nastúpil do auta, ale batoh si nechal na pleciach. Keď sa ho vodič opý-
tal, prečo si ho nezloží, odvetil mu: „Už to je od vás veľmi láskavé, že ste 
ma vzali do auta. Prečo by som vás ešte zaťažoval batohom?“ 

Veriť, ale prečo? 

290. Prehnaná dôvera 

Istý policajný inšpektor dal zatvoriť dvoch chlapcov, ktorí 
v robotníckych montérkach nakladali na nákladné auto olovené rúry. Keď 
sa ho pýtali, podľa čoho usudzoval, že sú to zlodeji, a nie robotníci, pove-
dal: „Pracovali príliš rýchlo!“ 

Listy včerajším 

291. Učme sa! 

Na konci školského roku chlapci a dievčatá prichádzali domov so svo-
jimi vysvedčeniami. Jeden otec vyčítal svojmu synovi, že má viacej trojok 
na vysvedčení. Syn sa rozčúlil: 

„Otec, čo ťa po tom, veď je to moje vysvedčenie!“ 
Otec by mu najradšej zopár strelil. Ale či je to výchova? Preto mu po-

vedal: 
„Keby som bol ja lenivý, to nie je len moja záležitosť. Ty by si nemal, 

čo jesť a obliecť. Raz aj z teba vyrastie dospelý človek. Keď budeš hlúpy, 
žena bude trpieť tvojou hlúposťou. Budeš mať syna ako ja. Budú mať hlú-
peho otca a ty povieš, že je to tvoja záležitosť, keď máš zlé známky. 

Posila v slove B  

292. Pravdu možno vysvetliť aj rozprávkou 

Albino Luciani píše o tom, ako istému hosťovi vykladal pri stole dôle-
žité pravdy o Bohu. Keďže to nemohol pochopiť, vysvetlil mu to Tolstého 
rozprávkou o indických slepcoch. Hosť bol tým dojatý a priznal sa, že mu 
to tak ešte nikto nepovedal. Preto A. Luciani pripomína: „To nevieš, že 
niekedy kurča učí sliepku? Kde nestačí Rahner so svojimi hrubými zväz-
kami teológie, tam môže vypomôcť Tolstoj s rozprávkou.“ 

Listy včerajším 
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293. Len druhí sú na vine? 

Istá sedliačka raz išla na trh. Chcela tam predať maslo a kúpiť ryžu. 
Čoskoro našla obchodníka s ryžou a dohodli sa. Ale asi po hodine sa celá 
pobúrená vrátila k obchodníkovi s ryžou, hovoriac: 

„Vy, počujte, vaše kilo ryže váži o 50 gramov menej!“ 
„Naozaj,“ čudoval sa obchodník. „Odvážil som ryžu tým kilom masla, 

ktoré ste mi dali.“ 
Veľké pravdy v malých príbehoch 

294. Nie všetko „lesklé“ je cenné 

Mnohí učitelia radi rozprávajú žiakom rozprávku o Aladinovi a jeho 
podivuhodnom lampáši, ktorý ukradol istému čarodejníkovi. Ten však chce 
dostať lampáš naspäť. Vyjde do ulíc a kričí: „Dám nové lampáše za staré!“ 
Zdá sa, že je to veľmi výhodná ponuka, ale v skutočnosti je to podvod. 
Aladinova dôverčivá žena naň naletí. Keď nie je muž doma, ide na pôjd, 
vezme lampáš, ktorého zázračnú moc nepozná, a dá ho čarodejovi. Ten si 
ho odnáša a necháva namiesto neho žene všetky lesklé, ale ináč bezcenné 
lampáše. 

Tento podvod sa opakuje: z času na čas prechádza nejaký čarodejník, 
filozof alebo politik a ponuka na výmenu tovar. Pozor! Idey, ktoré ponúka-
jú, aj keď sa lesknú, sú často bezcenné. 

Listy včerajším 
  

295. Nikdy sa nevzdávať 

Keď sa raz Benjamína Franklina spýtali, prečo tak neúnavne sleduje 
svoj cieľ napriek veľkým prekážkam, povedal veľmi rozumnú radu tým, 
ktorí pracujú na dosiahnutí cieľa a majú veľké ťažkosti: 

 „Pozorovali ste niekedy kamenára pri práci? Možno stokrát udrie kla-
divom na to isté miesto bez toho, aby zbadal trhlinu, ale zrazu sa kameň 
rozpadne. Avšak nie posledný úder priniesol úspech, ale všetky údery pred-
tým.“ 

Nové príklady 
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296. Je aj lepšia metóda 

Známy klaun Grock dostal list, ktorý bol plný urážok. Priatelia mu ra-
dili, aby pisateľa listu žaloval. Nezdvorilosť má svoje hranice. Klaun to 
odoprel. On mal lepšiu metódu. Poslal list späť s poznámkou: 

„V čera som dostal urážlivý list. Ja vám ho posielam späť, aby ste ako 
vážený občan vedeli, že nejaký drzý chlap vo vašom mene posiela urážlivé 
listy.“ 

Nové príklady 

297. Zvíťaziť nad sebou 

V Helsinkách na olympijských hrách v disciplíne na 5000 m Angličan 
Chatawey, ktorý viedol a už ho pokladali za víťaza, pred cieľom padol a iní 
ho predbehli. Vstal a bežal s úsmevom ďalej. Na druhý deň písali o ňom 
noviny: „Vlastne víťaz bol Chatawey. Aj vo svojej porážke zvíťazil, sám 
nad sebou.“ 

Nové príklady 

298. Na svete niet spravodlivosti 

Ruský spisovateľ Maxim Gorkij vo svojej knihe Nočný útulok spomína 
muža, ktorý pevne veril, že na svete jestvuje krajina spravodlivých. Raz sa 
stretol s učencom, ktorý mal veľa kníh, plánov, máp. Prosil ho, aby vyhľa-
dal krajinu, kde jestvujú dobrí, spravodliví ľudia. Bol presvedčený, že taká 
krajina musí jestvovať. Prirodzene, učenec mu takú krajinu nemohol nájsť. 
Muž hovorí učencovi: Vaše plány, mapy, sú nanič. Učenec sa cítil urazený 
a hovorí mužovi, že taká krajina na svete nie je. Muž sa nahneval na učenca 
a rozbil mu hlavu. Potom prišiel domov a tam si vzal život, keď bol skla-
maný nad tým, že taká krajina na svete nejestvuje, že niet nádeje, že takú 
krajinu nájde. 

Na zemi krajina spravodlivých nejestvuje. V tom učenec mal pravdu. 
Ale od ľudí závisí, aká je spoločnosť. 

Krátke nedeľné príhovory B 

299. V živote sú niekedy záhady 

Istý vojak z východu, ktorý slúžil v Čechách, rozpráva, že raz veľmi 
včas ráno videl, že traktoristka mala lano zapäté na kríž, ktorý mala vyvrá-
tiť a odvliecť. Kríž mal silné základy, oceľové lano nepopustilo. Keď prida-
la plyn, traktor sa prevrátil a ona zahynula. Mechanik, ktorý šiel po doktora 
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na motorke, havaroval a tiež zahynul. Bola to náhoda? Možno áno, možno 
nie. Sú v živote záhady, ktoré veda nikdy neodhalí. 

Krátke príhovory C 

300. Úloha slabých 

Lev, líška a osol lovili spoločne. Ulovili jeleňa. Darebák osol sa ponú-
kol, že korisť rozdelí. Urobil tri poctivé kôpky, ale lev po ňom skočil 
a stiahol mu kožu cez hlavu. Teraz bolo na líške, aby delila korisť. Líška 
zhrnula všetky kôpky dohromady a podstrčila ich pod leva. 

„Kto ťa naučil tak dobre deliť?“ pýtal sa lev. 
„Kmotor osol a jeho skúsenosť,“ povedala líška a išla si hľadať potra-

vu podľa svojho zvyku. 
Bájky o zvieratách sa rodia z ľudskej skúsenosti. I v tejto bájke pozná-

vame náš dnešný svet. Malí sú v ňom dobrí na to, aby pomáhali, naháňali 
korisť mocným. Ale sotva chcú niečo pre seba, chcú žiť po svojom, hneď je 
tu silný a vezme všetko – aj tu kožu na hlave. 

Hom. směr., 1994, 113 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O. A. M. D. G. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kružlov, 8. decembra 1996 
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