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Úvodom   

 

Táto zbierka príkladov je 15. dodatkom k predchádzajúcej zbierke, 

ktorá pozostáva zo siedmich základných častí (I.-VII.). Keďže časom sa 

príklady nachádzajú vždy nové a nové, zostavil som z nich ďalšiu 

samostatnú, ktorá predchádzajúce dopĺňa. Táto časť obsahuje 300 

príkladov. Použitá literatúra je v skratke uvedená za každým z nich.  

 
František Dancák  
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ANJEL – anjel strážca 

1. Moc anjelov 

Mnohí svedkovia potvrdzujú, že stigmatizovaný kapucín páter Pio pri 
spovedi rozumel jazykom, ktoré nepoznal a dokonca čítal v tajomstvách 
srdca s takým prehľadom, že bol niekedy schopný doplniť spoveď 
kajúcnika: „Nevyspovedali ste sa z toho a toho hriechu, ktorý ste spáchali 
za takých a takých okolností...“. Je známe, že páter Pio žil v dôvernom 
vzťahu so svojím anjelom strážcom. Tohto neviditeľného prostredníka 
používal Boh k tomu, aby pátrovi Piovi odhalil hriechy a duchovný stav 
zverených ľudí, aby mu umožnil porozumieť cudzím jazykom. 

Príklady, myšlienky a citáty, A-J 

2. Moc anjelov 

Keď bola sv. Dorota odsúdená na smrť pre vieru, keď ju mladý muž 
menom Teofil počul hovoriť o raji, vysmial sa jej a vyzval ju: „Pošli mi 
nejaké ovocie a kvety zo záhrady svojho nebeského snúbenca.“ Prisľúbila 
mu to. 

V deň popravy prišiel k nej anjel v osobe mladého muža a doniesol jej 
krásne kvety a ovocie s odkazom: „Vezmi to Teofilovi a povedz, že mu to 
posielam ja.“ 

Teofil onemel od údivu, lebo bola zima a v okolí nebolo nijaké ovocie. 
Stal sa kresťanom a aj on zomrel za Krista. 

Príklady, myšlienky a citáty, A-J 

3. Pán poslal svojho anjela 

Doktor S. W. Mitchell, slávny neurológ vo Philadelphii, si jedného 
večera ľahol po osobitne rušnom dni. Náhle ho zobudilo búchanie na dvere. 
Išiel otvoriť a na prahu uvidel malé, úboho oblečené dievčatko s rozrušenou 
tvárou. „Pán doktor, moja mama je veľmi chorá, môžete k nej prísť?“ Noc 
bola studená, snežilo. Lekár sa napriek veľkej únave obliekol a šiel za 
dieťaťom. 

Časopis Reader’s Digest, ktorý uverejnil túto príhodu, píše, že doktor 
našiel matku vo veľmi ťažkom stave. Potom, keď ju čo najlepšie ošetril, 
lebo mala zápal pľúc, blahoželal chorej, že má takú inteligentnú 
a húževnatú dcérku. Žena vytreštila oči: „Ale, pán doktor, veď moja dcérka 



 10

minulý mesiac zomrela!“ a dodala: „Jej topánky a kabát sú ešte tamto 
v šatníku.“ Doktor Mitchell nedôverčivo otvoril skriňu. Tam našiel kabát, 
ktorý malo na sebe dievčatko, keď ho sprevádzalo k matkinmu lôžku. Bol 
suchý a nemohol byť oblečený v tejto zimnej noci... 

Bol lekár pozvaný v tejto beznádejnej situácii anjelom, ktorý mal 
podobu malého dievčatka? Bol to čin Božích anjelov, aby pomohli chorej 
žene? 

Príklady, myšlienky a citáty, A-J 

4. Poslanie anjelov 

Sv. František Saleský pred kázňou vždy s obľubou zrakom putoval po 
zhromaždených a tak zdravil a vzýval neviditeľných, ale prítomných 
anjelov strážcov svojich poslucháčov. 

Príklady, myšlienky a citáty, A-J 

5. Poslanie anjelov 

Taliansky spisovateľ Cesare Angelini opisuje, ako sa v jednom 
prastarom opátstve zúčastnil spevu kompletória. Ohromili ho slová 
modlitby, ktorú čítal predstavený: „Navštív, Pane, tento príbytok... Nech 
v ňom prebývajú tvoji anjeli a nech nás uchovajú v pokoji.“ 

Cesare Angelini sa vrátil do svojej cely. Keď zatvoril dvere, bol si 
úplne istý, že tu nie je sám. Vnímal tajomnú prítomnosť. Cítil, že tu sú 
anjeli a že sú tu len preňho. Zaplavila ho hlboká, dovtedy nepoznaná 
radosť.“ 

Príklady, myšlienky citáty, A-J 

6. Anjeli nás chránia 

V Perzii jedného kolportéra oslovil muž, ktorý sa ho spýtal: „Máte 
oprávnenie predávať Biblie?“ „Samozrejme,“ odpovedal, „mám povolenie 
predávať tieto knihy v celej krajine.“ Muž bol prekvapený a hovorí mu: 
„Ako to, že vy ste vždy obklopený vojakmi? Chcel som vás trikrát 
napadnúť, ale keď som videl vojakov, nechal som to. Teraz vám už 
nechcem ublížiť.“ Boli títo ozbrojení muži nadprirodzené bytosti?“ 

Príklady, myšlienky a citáty, A-J 
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7. Anjeli nás chránia 

Keď Vasco de Gama, známy cestovateľ, ktorý objavil morskú cestu do 
Indie, nastúpil na túto pamätnú cestu, nazval dve lode menami anjelov. 
Jednu Svätý Gabriel – preto, že tento anjel priniesol svetu radostnú správu 
nášho vykúpenia, a aj on si prial doniesť tú istú radostnú správu spásy do 
pohanských krajín, ktoré dúfal objaviť. Druhú loď nazval Svätý Rafael po 
anjelovi, ktorý sprevádzal mladého Tobiáša na dlhej a nebezpečnej ceste, 
a sám Vasco de Gama veril, že nemohol mať lepšieho vodcu a ochrancu na 
nebezpečnej ceste, ako bol tento patrón cestujúcich. 

Príklady, myšlienky a citáty, A-J 

8. Ochrana anjelov (sv. Michal) 

Východná cirkev 6. septembra oslavuje zázrak sv. archanjela Michala 
v Kolosách. 

Pohania chceli zatopiť kresťanský chrám zasvätený sv. Michalovi. 
Kňaz, sv. Archip, keď videl, ako sa valí voda z rieky, ktorú priviedli 
veľkým kanálom, vrúcne sa obrátil k Bohu a prosil o pomoc. Boh vypočul 
jeho prosbu a poslal sv. Michala, ktorý ho potešil: „Neboj sa, ani tebe, ani 
Božiemu chrámu sa nič nestane.“ Potom sv. Michal udrel palicou o skalu, 
v nej sa vytvoril veľký otvor, do ktorého sa vliala voda z rieky. Chrám bol 
zachránený. 

Príklady, myšlienky a citáty, A-J 

9. Anjel strážca 

Životopis sv. Gemmy Galganiovej podáva pekný príklad vrúcneho 
vzťahu k anjelovi strážcovi, ktorého vidí, s ktorým hovorí, ktorého posiela 
s odkazmi. Je to v plnom zmysle ono „sväté spoločenstvo“, o ktorom sa 
hovorí v známej modlitbe „Anjel Boží, strážca môj...!“ 

Pramene svetla  
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BOH – existencia, nebeský Otec, vlastnosti... 

10. Najväčší vynález – Boh 

Pred výstavou najväčších vynálezov storočia stáli v rade žiaci. Uči-
teľka sa usilovala pripraviť ich na to, čo mali vidieť. 

„Kto by mi vedel niečo povedať o veľkom vynáleze, ktorý tu pred 
dvadsiatimi rokmi ešte nebol. Čo je to?“ 

„Ja, pani učiteľka!“ vykríklo presvedčivo dievčatko a ukázalo na svoju 
hruď. 

Pane, nauč ma, 
že potrebujem iba teba, 
tak ako ty 
potrebuješ mňa. 
Keby som nemala teba, 
koho by som mohla prosiť? 
Keby si ty nemal mňa, 
kto by ťa prosil. 

Niekedy stačí jeden slnečný lúč 

11. Veríme v nášho Pána 

Na začiatku leta zrezávali robotníci v Hamiltone, v štáte Ontario, vetvy 
stromov, ktoré prečnievali nad cestu. Na jednej z vetiev, označenej na 
odrezávanie, objavili hniezdo s mladými drozdmi. Robotníci sa rozhodli, že 
vetvu nechajú na pokoji, kým mladé vtáky z hniezda nevyletia. 

Neskôr, keď už bolo hniezdo prázdne, ho prezreli a na dne našli kúsok 
papiera. Drozdy ho spolu so suchými vetvičkami použili, keď stavali 
hniezdo. Na papieri boli vytlačené slová: „Veríme v nášho Pána a Boha.“ 

Vitamín C od Boha 

12. Boh – naše všetko 

Sv. mučeník Bazil odkázal cisárovi Licíniovi, ktorý mu sľuboval, že ho 
urobí predstaveným nad svojím kňazstvom, ak sa zriekne Ježiša, toto: 
„Povedzte cisárovi, že keby mi dal celú svoju ríšu, predsa by mi nedal 
toľko, koľko by mi vzal, keby ma priviedol k strate Boha.“ 

Nám teda stačí Boh, a postačí ono dobro, ktoré nám dá Boh. 
Cesta lásky 



 13

13. Mať Boha – mať všetko 

Sv. František Assiský, veľký Boží žobrák, chodil bosý a odetý 
vrecovinou. A predsa povedal: „Môj Boh a moje všetko!“ 

A sv. Augustín sa vyjadril: „Kto nemá Boha, nemá nič, kto má Boha, 
má všetko.“ 

Cesta lásky 

14. Bez Boha všetko padá 

Novinárka Dorothy Thompsonová robila rozhovor s človekom, ktorý 
prežil nacistický koncentračný tábor. Počas rozhovoru mu položila otázku, 
či vôbec v niekom ostala ľudskosť. Jeho okamžitá odpoveď znela: „Nie, 
ľudskosť nezostala v nikom.“ Potom sa zastavil a spomenul si: „Nie, bola 
tam jedna skupina ľudí, ktorí ostali ľudskí. Boli to veriaci ľudia.“ 

Novinárka vo svojom závere napísala: „Začínam si myslieť, že všetko 
upadá, keď odíde Boh.“ 

„Morálku nemožno udržať bez viery a náboženstva.“ 
Z pohľadu kresťana 

15. Boh je s nami 

V knižke Farba noci rozpráva Gerhard Frost svoj príbeh: 
Keď som bol dieťa, najväčší strach som mal z tmy. Občas mi dokonca 

nedala zaspať. Pracovňa môjho otca bola na druhej strane chodby. Otec 
často pracoval aj vtedy, keď som už mal spať. Keď ma pochytil strach, 
kričal som a dožadoval som sa odpovede. A odpoveď zakaždým aj prišla: 
„Len spi, som tu.“ Po tomto ubezpečení som vždy vedel zaspať. Otec mi 
nikdy neprišiel zažať svetlo a bolo by sa mi to páčilo -, ale dal mi čosi 
lepšie, ubezpečenie o svojej láskyplnej prítomnosti. Svetlo by ma bolo 
nechalo osamote. Neuspokojilo by moju skutočnú túžbu. Prítomnosť, 
láskyplná prítomnosť bola tým, po čom som prahol. 

Vitamín C od Boha 

16. Vedie nás Božia ruka 

Jeden malý chlapec si púšťa šarkana. Šarkan sa vznáša vysoko 
v povetrí, keď ho zrazu obklopí mrak a šarkan zmizne z dohľadu. Ide okolo 
starší pán a pýta sa chlapčeka, čo robí so šnúrou v ruke. „Púšťam si 
šarkana“, odvetí chlapček. Muž sa pozrie hore a na jasnej oblohe vidí len 
jediný oblak. „Ja žiadneho šarkana nevidím. Ako si môžeš byť taký istý, že 
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je tam.“ Chlapček mu odpovedal: „Ja ho tiež nevidím, ale viem, že je tam, 
lebo z času na čas cítim myknutie povrázkom!“ 

Aj my cítime, že na ceste životom nás vedie Božia ruka. Vieme, že Pán 
kráča s nami... Z času na čas cítime, že ktosi mykol povrázkom... 

Z pohľadu kresťana 

17. Robme všetko, čo je v našich silách 

Dve deti cestou do školy mali strach, že prídu neskoro. Jedno z detí 
preto povedalo druhému: „Kľaknime si a poprosíme Pána Boha, aby nám 
pomohol, aby sme neprišli do školy neskoro.“ No druhé dieťa, ktoré 
pôsobilo oveľa praktickejšie, nesúhlasilo a navrhlo: „Ja sa pomodlím 
v behu a neprídem neskoro. Pán Boh mi pomôže bežať tak rýchlo, aby som 
sa neomeškal.“ 

Boh za nás neurobí, čo my môžeme urobiť sami, ale keď urobíme 
všetko, čo je v našich silách, ostatne príde. 

Vitamín C od Boha 

18. Boh vždy pomôže 

James Dobson hovorí o svojom otcovi, kazateľovi, že bol veľmi štedrý, 
ale sám a jeho rodina niekedy bola v núdzi. Raz boli už takmer na dne. 
Zavolal ich do spálne a nahlas sa pred nimi modlil: „Pane Bože, sľúbil si, 
že ak budeme verní tebe aj tvojim ľuďom v časoch dobrých, nezabudneš na 
nás ani v časoch zlých. Pokúsili sme sa byť štedrí z toho, čo si nám 
požehnal, a teraz sa k tebe utiekame s prosbou o pomoc.“ 

A James dodáva, že na druhý deň prišiel poštou nečakaný šek na 1200 
dolárov. Hovorí, že takto Boh vyrovnal to, čo jeho otec dal iným. Naučil sa, 
že nikdy sa netreba odriekať Boha. 

Vitamín C od Boha 

19. Potreba Božej blízkosti 

V jednom príbehu sa hovorí o chlapčekovi, ktorý chcel, aby pri ňom 
mamička večer ostala v posteli a držala ho v náručí. Keď svojmu malému 
pripomenula, že Božie ramená ho budú objímať celú noc, chlapček 
odpovedal: „Ja viem, ale dnes večer potrebujem Boha, ktorého srdce bude 
biť pri mne.“ 

Na jeho odpovedi čosi je. Občas sú chvíle, keď všetci potrebujeme 
Boha, ktorého srdce počujeme biť vedľa seba. 

Z pohľadu kresťana 
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20. Buď tvoja vôľa 

Páter Pio, stigmatizovaný kapucín, ktorý na svojom tele nosil Kristove 
rany, mal povesť človeka, ktorý vie všetko. 

Raz sa stretol s týmto svätým John Powell, SJ., a všetko, čo o ňom 
počul a videl, presvedčilo ho o tom, že mal hlbokú intuíciu a poznal ľudí. 
Mal dar čítať v ľudských srdciach. V tejto viere mu napísal list, kde sa ho 
spýtal, či má pre neho nejaké zvláštne posolstvo. Odpovedal, že zvláštne 
posolstvo má. Keď ho čítal, začalo mu biť srdce a cítil, ako sa ho zmocňuje 
citové napätie. Písal mu: 

„Tá najsilnejšia a najúčinnejšia modlitba, ktorú by si mal postaviť do 
stredu svojho života, znie takto: Buď tvoja vôľa!“ 

Z pohľadu kresťana 

21. Naozaj dôverujeme v Boha? 

V jednej nábožnej západnej farmárskej oblasti hrozilo, že sucho zničí 
celú úrodu. Posledným zúfalým činom o ktorý miestny kňaz požiadal celé 
spoločenstvo bolo, že sa všetci zišli na jednej farme, kde sa mali modliť za 
dážď.  

Zhromaždili sa tam celé davy farmárov. Kňaz vystúpil na traktorovú 
vlečku a stadiaľ oslovil farmárov. Povedal: 

„Bratia a sestry, vidím, že ste sa tu dnes zhromaždili, aby ste sa 
pomodlili za dážď.“ 

„Áno, tak je“, odpovedal zástup. 
„Ste teda presvedčení“, - pokračoval kňaz, „že máte dostatočnú vieru, 

aby sme privolali dážď?“ 
„Áno“, znova zakričal zástup. 
„Ja vám verím, ale predsa mám pochybnosť.“ 
Zástup mlčal, čakal, čo povie kňaz. 
„Bratia a sestry, kde teda máte dáždniky?“ 
Porov. Mk 9, 23. 

Vitamín C od Boha 

22. Hľadať Boha vo všetkom 

Postoj odmietania sveta ignoruje slová knihy Genezis: „Boh videl 
všetko, čo urobil, a bolo to veľmi dobré.“ Odmietanie sveta ignoruje 
teologicky zdravú spiritualitu vtelenia, ktorá „hľadá Boha vo všetkom“. 
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Sv. Ignác z Loyoly nedokázal pohliadnuť na hviezdy na nočnej oblohe 
bez toho, aby ho Božia krása nedojala až k slzám. „Dve najobľúbenejšie 
knihy Filipa Neriho boli Nový zákon a jeho Kniha žartov. 

Vždy si musíme položiť otázku: Ako by mal opravdivo veriaci kresťan 
nazerať na svet? Aký postoj voči svetu ma oslobodí, aby som bol človekom 
žijúcim len na Božiu slávu a aby som zakúšal pokoj a radosť, ktorú Ježiš 
zanechal svojim nasledovníkom? 

Z pohľadu kresťana 

23. Boh odpúšťa (aj o chlebe) 

Istý muž, ktorý dvadsať rokov nevstúpil do chrámu, sa s veľkým 
váhaním blížil k spovednici. Pokľakol a po chvíli začal v slzách hovoriť: 

„Mám ruky poškvrnené krvou. Stalo sa to v čase ústupu v Rusku. 
Každý deň umieral niekto z našich. Hlad bol strašný. Povedali, že nemáme 
vstupovať do izby bez nabitého samopalu, máme byť pripravení strieľať 
kedykoľvek. Tam, kam som vstúpil ja, boli len dvaja ľudia – starec 
a svetlovlasá dievčina so smutnými očami. «Chleba! Dajte mi chleba!» 
kričal som. Dievčina sa zohla. Myslel som, že chce zobrať nejakú zbraň. 
«Strieľaj!» rozhodol som sa. Padla mŕtva. Keď som sa k nej priblížil, v ruke 
držala skyvu chleba. Zabil som štrnásťročné dievča, ktoré mi chcelo 
ponúknuť kúsok chleba. Začal som piť, aby som zabudol, ale nedá sa. Môže 
mi Boh odpustiť?“ 

„I keby som spáchal všetky hriechy, šla by som, so srdcom skrúšeným, 
a vrhla by som sa Ježišovi do náručia...“ (sv. Terézia z Lisieux). 

KN 1999, 21 

24. Ak opustíme Boha 

Roku 1990 premietali film. Ukazoval české pohraničie – vyvrátené 
kríže, vykradnuté kaplnky, rozbúrané kostoly, fary bez kňazov a kňaza bez 
veriacich, spustnutú krajinu i ľudí, otrávenú pôdu, vodu, vzduch. Ozval sa 
povzdych: „To je zem, ktorú opustil Boh.“ Režisér opravil: „To je zem, 
ktorá opustila Boha!“ 

KN 1998, 14 

25. Boha volať nebeským Otcom 

O sv. Františkovi Saleskom je známe, že raz slávil svätú liturgiu za 
svojho učiteľa. Keď prišlo k modlitbe Pána, začal ju spievať, ale odrazu sa 
zasekol a nevydal ani hláska. Rozplakal sa a dlho trvalo, kým sa utíšil 
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a mohol znova pokračovať v svätej liturgii. Medzi veriacimi stál aj druhý 
kňaz. Bol zvedavý, čo sa stalo. Po svätej liturgii začal Františka potešovať 
nad stratou milovaného učiteľa. Prekvapený František však takto reagoval: 
„Verím, že môj učiteľ je v nebi a je mu tak dobre, že by sa už sem vrátiť 
nechcel. Neplačem preto, že odišiel, ale preto, že to bol on, kto ma naučil 
modliť sa Otče náš... a naučil ma volať Boha svojím Otcom. Lebo je to 
nádherné, volať Boha svojím Otcom.“ 

Uvedomujeme si to, keď sa modlime túto modlitbu? 
Homílie C 

26. Boží čas je iný 

Jeden prorok stále obťažoval Boha. „Prečo nerobíš to a to. Prečo to 
nedáš poriadku? Chceš, aby to tak šlo ďalej? Urob voľačo. A hneď, 
nedokladaj to, Čo bude zo sveta, keď to bude takto pokračovať?“ 

Nakoniec mu Boh povedal: 
„Prečo sa tak rozčuľuješ? Nechaj prejsť tých tridsaťpäťtisíc rokov 

a potom uvidíme...“ 
Boží čas nie je časom ľudí. 

Tajomstvo červených rybiek 

27. Viac počúvať Boha ako ľudí 

Rozpráva sa, že rabbi Samuel bol v Ríme, keď cisárovná stratila veľmi 
cenný náramok. Rabbi ho našiel. Cisárovnej posol chodil po ríši a oznamo-
val, že kto našiel náramok, nech ho do 30-tich dní prinesie a dostane odme-
nu. Kto ho ale neprinesie a vypátrajú ho, bude popravený. Rabbi priniesol 
náramok po tridsiatich dňoch. Cisárovná sa ho pýtala, prečo nedodržal jej 
príkaz. Rabbi odpovedal: „Aby som ti ukázal, že sa nebojím teba, ale 
Boha!“  

Cítite, akú bázeň mal rabbi pred Bohom? Čo mu záležalo na svetských 
príkazoch, keď dobre vedel, že všetok súd patrí Bohu a ten bude naj-
spravodlivejší. 

Homílie C 

28. Božské Srdce Ježišovo – viera Cirkvi 

Pre svätých bolo otvorené Kristovo srdce cestou, po ktorej šli 
vyslovene v ústrety tomu, čo je najvlastnejšie Kristovi, ktorý sa ponúka 
svojim drahým v prijímaní. 
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Zdôraznenia sv. Bernarda, horlivosť sv. Gertrúdy, zvolania sv. Margity 
Márie, alebo bližšie ku nám, nádherný príklad Charlesa De Foulcauld, ktorý 
si na svoj biely habit nakreslil červené Kristovo srdce... všetko toto máme 
na pamäti a vyjadruje nám to vieru Cirkvi. 

Zriecť sa tejto skúsenosti Cirkvi, ktorá je tak hlboko spätá s pravdou 
našej viery, by bolo niečo nezmyselné. Odlúčenie sa od úcty k Najsvätej-
šiemu Srdcu by ochudobnilo samu vieru Cirkvi; znamenalo by to neuznať 
v Kristovom srdci stred, ktorý prežaruje celý jeho život. 

Liturgia, 2004, 2 

29. Svätá Trojica – veľké tajomstvo 

Kardinál Cushing rozprával: „Keď som bol mladý kňaz, narazil som na 
dopravnú nehodu. Medzi pokrivenými plechmi ležal ťažko ranený človek 
a bol som prizvaný, aby som mu udelil poslednú útechu, akú mu za takých 
okolností bolo možné dať.“ 

Začal som: „Veríš v Najsvätejšiu Trojicu, Otca, Syna a Svätého Du-
cha? 

Ten chudák otvoril jedno oko, ktorým ešte dával najavo známky života 
a naraz vyhŕkol: „Zomieram a tento tu mi prišiel dať hádanky!“ 

Odvtedy som prestal hovoriť isté formulky (Katechéti nevedeli dať 
život tradičným formulám). 

Napriek tomu tajomstvo zostáva tajomstvom a Boh prebýva v neprís-
tupnom svetle. Skúmať toto tajomstvo je opovážlivé, veriť ho je zbožné, 
dokonale ho poznať je večné šťastie. 

Liturgia, 2004, 2 

30. Chváliť Pána aj v skúškach života 

Vandali z Genserica v roku 400 po Kr. obsadili severnú Afriku, ktorá 
bola vtedy celá kresťanská. Na Veľkú noc obkľúčili kostol, v ktorom sa 
veriaci zabarikádovali. Vystúpili na strechu a cez okná začali strieľať do 
zhromaždených veriacich. Bol tam chlapec, ktorý spieval žalm. A kým 
spieval, zasiahli ho šípom do hrdla. Historik hovorí: Kniha mu vypadla 
z rúk, spev sa zastavil a chlapec zomrel na Aleluja. 

Je to symbol, ktorý by sme si mali vážiť – v skúškach života nám nikto 
nebude môcť zabrániť chváliť Pána spevom a skutkami. 

Liturgia, 2004, 2 
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BOHATSTVO – márnosť, pominuteľnosť 

31. Kto je skutočne bohatý? 

Jeden milionár umieral. Obrátil sa na svojich dedičov a povedal: 
„Deti moje, opúšťam vás, zanechávam vám...“ 
„Koľko?“ zvolali všetci pohotovo. 
Skutočne bohatý je len ten človek, ktorému bežia deti do náručia, keď 

má prázdne ruky. 
Vôňa ruže 

32. Spokojnosť 

Jedna poviedka hovorí o väzňovi z nacistickej éry. V liste uspokojoval 
svoju rodinu jednoducho preto, že bol preložený z cely, ktorá mala štyri 
holé múry, do cely, v ktorej bol na jednej strane otvor, cez ktorý mohol 
ráno vidieť belasé nebo a v noci nejakú hviezdu. Preňho to bol veľký 
poklad. 

My máme celú nebeskú klenbu. A pozeráme sa na televíziu... 
Vôňa ruže 

33. Naučme sa byť spokojnými 

Známeho znalca Biblie Matthewa Henryho jedného rána vykradli. 
Toho večera si do svojho denníka zapísal: 

„Pane, nauč ma byť vďačným. Po prvé za to, že ma nikdy predtým 
nevykradli. Po druhé za to, že si vzali moju peňaženku, a nie môj život. Po 
tretie, že aj keď si vzali všetko, nebolo toho veľa. A po štvrté za to, že ja 
som bol tým, koho vykradli, a nie tým, čo kradol.“ 

Nahlas / Slovo na dnes, 2003, 11-12  

34. Sklamanie z bohatstva a slávy  

Istá 34-ročná pani sa zverila jednému časopisu, ktorému poslala do 
redakcie list tohto znenia: „Ja i môj manžel sme už dosiahli všetko, čo dnes 
možno dosiahnuť. Vlastný dom, auto, drahé prázdninové cesty. Ale mňa to 
už akosi vôbec nevie potešiť. Ako som sa prv vedela potešiť knihe, alebo 
jazde na motorke! Dnes mám doma 2000 kníh a zožiera ma nuda. A keď 
manžel povie, že ideme na výlet cez víkend, ja pri tom už nič necítim.“ 
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Každý, kto sa ženie len za hmotou, postupne zakusuje sklamanie. 
Sklamanie z bohatstva a slávy. 

Homílie C  

35. Využime čas  

Jeden mudrc mal vo svojej pracovni veľké kyvadlové hodiny, ktoré 
každú hodinu pomaly so slávnostnou vážnosťou a s veľkým dunením 
odbíjali čas. 

„Nevyrušuje vás to?“ pýtal sa študent. 
„Nie,“ odpovedal mudrc, „lebo každú hodinu ma to núti pýtať sa, čo 

som urobil za tú hodinu, ktorá práve odbila. 
Čo sme urobili my za tú hodinu, ktorá práve odbila? 

Niekedy stačí jeden slnečný lúč  

36. Nebuďme ustarostení o zajtrajšok  

Niektorí mnísi považovali za pokušenie plány alebo už len myšlienku 
na zajtrajšok.  

Sv. Teodóz Kyjevský prikázal hodiť do Dnepra chlebíčky prinesené na 
obed, a to len preto, že ich kuchár uchránil od včerajška. Chcel, aby sa 
každý deň znovu jeho mnísi naučili dôverovať v Božiu prozreteľnosť 
a neusnuli duchovne dôverujúc viac v pozemské dobrá. 

Pramene svetla  

37. Márnivosť obliekania  

Keď mal raz kardinál Bertram z Vratislavi hovoriť pred zhromaždením 
predstavených rôznych reholí, vraj s úsmevom poznamenal: „Milé sestry, 
keď vás tak vidím pred sebou v najrôznejšom oblečení, žasnem, čo dokáže 
ženská ješitnosť urobiť z dvoch farieb, čiernej a bielej.“ 

K Bohu vedie mnoho ciest  
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BOLESŤ – utrpenie, choroba  

38. Čo je utrpenie?  

V roku 1968 zomrel v jednej parížskej klinike francúzsky kardinál 
Pierre Veuillot vo veku 55 rokov. Jeho agónia bola dlhá. Keď umieral, 
povedal svojmu priateľovi, biskupovi Lallierovi: „Vieme majstrovsky 
vymýšľať krásne vety o utrpení. Aj ja som dojímavým spôsobom kázaval 
o utrpení. Povedzte kňazom, aby mnohokrát radšej mlčali. Nevieme totiž, 
čo utrpenie je. Keď som to skutočne spoznal, dokázal som len plakať. 

DP 1999, 3  

39. Utrpenie – veľká milosť  

Sv. Alžbeta, durínska kráľovná, bola po manželovej smrti aj so synom 
vykázaná z vlasti. Všetci ju opustili. Alžbeta sa odobrala do františkánskeho 
kláštora, zaspievala Te deum na poďakovanie, že ju Boh tak obšťastnil, keď 
jej dal trpieť z lásky k nemu. 

Cesta lásky  

40. Utrpenie – veľká milosť  

Sv. Vincent de Paul hovorí: Duša, ktorá netrpí, má to považovať za 
znamenie, že je vo veľkej nemilosti u Boha. 

Spoločnosť alebo osoba, ktorá netrpí a ktorej celý svet tlieska, stojí 
blízko záhuby. 

Sv. František Assiský žalostne nariekal, keď mu niektorý deň uplynul 
bez krížov. Bál sa, že Boh na neho zabudol. 

Cesta lásky  

41. Utrpenie – Božie vyvolenie  

Keď sv. Terézia dostala raz od istého kupca hojnejšiu odmenu, uistila 
ho, že jeho meno je zapísané v knihe života a že na dôkaz toho stratí celý 
majetok. A naozaj kupec prišiel o všetko a zostal chudobný až do smrti. 

Sv. Alojz Gonzaga akoby k tomu povedal: Niet istejšieho znamenia, že 
niekto patrí do počtu vyvolených, ako žiť v Božej bázni, byť sužovaný 
útrapami a opustený od sveta. 

Cesta lásky  
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42. Niesť kríž – Božie vyvolenie  

Svätí veľmi často a vedome vyhľadávali potupy. 
Tak napr. sv. Terézia napísala aj túto pamätnú vetu: Kto chce niesť iba 

ten kríž, ktorý je podopretý rozumom, nikdy nedosiahne dokonalosť. 
V tejto súvislosti môžeme citovať aj odpoveď, ktorú dal Ukrižovaný 

sv. mučeníkovi Petrovi, keď si Pánovi sťažoval, že ho bez príčiny uväznili: 
A čo zlého som urobil ja, že som bol pribitý na kríž, aby som trpel a umrel 
za ľudí? 

Cesta lásky  

43. Každý je povolaný niesť svoj kríž  

Jim Caviezel, predstaviteľ Ježiša v americkom filme The Passion 
(Utrpenie), o svojich zážitkoch pri nakrúcaní filmu, povedal: „Každý z nás 
je povolaný niesť svoj kríž. Ak svoj kríž niesť nebudeš, tak ťa jeho ťarcha 
pritlačí.“ 

Máriina doba 2004, 1  

44. V utrpení viďme Božiu vôľu  

Sv. František Saleský hovorí: Keď sa dívame len na zármutky, 
vyzerajú hrozne, keď sa však na ne dívame ako na Božiu vôľu, sú 
príjemnými a hodnotnými milodarmi. 

Cesta lásky  

45. Utrpenie prijímajme s láskou  

Sv. Terézia píše, že kto s láskou prijíma kríže, ktoré mu Boh posiela, 
necíti ich ťarchu. 

Kto trpezlivo znáša utrpenie, žije v pozemskom nebi, kto utrpenie 
preklína, trpí v pozemskom pekle. 

Cesta lásky  

46. Trpieť z lásky  

P. Segneri Mladší napísal jednej kajúcnici, ktorú chcel oduševniť za 
utrpenie, aby si napísala pod kríž tieto slová: tak sa miluje! 

Najlepšou poznávacou známkou, či naozaj milujeme Boha, nie je 
utrpenie samo, ale rozhodná vôľa trpieť z lásky k Ježišovi Kristovi. 

Cesta lásky  
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47. Trpieť z lásky  

Sv. Gertrúda sa pýtala Pána, čo by mu mohla a mala obetovať, aby sa 
mu čo najviac zaľúbila. A Pán jej odpovedal: 

Dcéra moja, nič milšieho mi nemôžeš obetovať, ako keď trpezlivo 
znesieš všetky súženia, ktoré ti pošlem. 

Škoda, že ľudia nepoznajú cenu utrpenia, znášaného z lásky k Bohu. 
Cesta lásky  

48. Trpme ochotne  

Sv. Mária Magdaléna z Pazzis nechcela zomrieť, priala si tu zostať, 
lebo, - ako hovorievala – v nebi už nemožno trpieť. 

Ak je to tak, využime všetky mysliteľné príležitosti k utrpeniu.  
Cesta lásky 

49. Trpieť – naša krížová cesta  

Istý americký novinár, ktorý v roku 1917 prestúpil vo Švajčiarsku na 
katolícku vieru, neskôr ležal v nemocnici. Mal veľmi bolestivú chorobu 
a pomaly umieral. Svojej žene napísal: „Mojím krížom je trpieť a tvojím 
krížom je vidieť ma trpieť a nemôcť mi pomôcť. Ba ani uľahčiť utrpenie 
tým, že ho so mnou zdieľaš – to je naša krížová cesta.“ 

Príklady, citáty a myšlienky, P-Ž  

50. Utrpenie – zisk  

Sv. Hipolit Durazzo hovorí: Nech Boh stojí, koľko chce, nikdy nie je 
pridrahý. 

Preto znášajme utrpenia a obety pre Boha s radosťou. 
Cesta lásky  

51. Odvážne prijímať nepríjemnosti  

Sv. Klement Alexandrijský sa vo svojich spisoch posmieva tým, ktorí 
radi čítajú o mučeníkoch, ale sami utečú pred maličkou ťažkosťou denného 
života. 

Podozrivé sú teda túžby kresťana, ktorý by chcel zniesť niečo pre 
Krista, a pritom nemôže vystáť prostredie, v ktorom má pracovať. 
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Starý misionár napísal bohoslovcovi, ktorý chcel ísť za ním do Afriky, 
pretože ho seminárne prostredie tiesni: „Nech nechodí na levy, keď sa bojí 
domácich zvierat.“ 

Pramene svetla   

52. Pozri hore!  

Les Brown hovorí: „Keď ťa život zrazí na zem, padni na chrbát, aby si 
mohol vidieť Božiu pomoc, ktorú môžeš získať.“ 

Rozmýšľaj o tom! 
Nahlas / Slovo na dnes, 2003, 5-6  

53. Cez utrpenie a kríž k večnému životu  

Stará žena ležiaca na smrteľnej posteli rozpráva: 
„Vyrastala som v ateistickej rodine. Šťastie sa u nás meralo peniazmi. 

Z veriacich som si robila posmech a keď som videla, ako trpia, vôbec som 
to nedokázala pochopiť. Často som hovorila: Ak Boh naozaj existuje, ako 
sa na to môže pozerať? Prečo dopustí utrpenie aj na tých, ktorí sú mu verní? 
Ak by existoval – nedopustil by to. Vydala som sa za alkoholika. Začala 
som od života dostávať jednu ranu za druhou. Manžel pil, prvé dieťa sa 
narodilo mŕtve, druhé duševné choré. Pri týchto úderoch som pozorovala, 
ako reagujú na svoje životné údery veriaci, ktorých bolo okolo mňa dosť. 
Zistila som, že títo ľudia čerpajú silu z Boha. Vďaka susedke, ktorá mi 
sprostredkovala stretnutie s kňazom, spoznala som vieru a ako štyridsať-
ročná, už vdova, dala som sa pokrstiť. Bola to bolesť a utrpenie, ktoré ma 
zoznámili s Kristom.“ 

Iba cez utrpenie a kríž sa dostaneme k večnému životu. Prijmime kríže 
s vedomím, že ich nenesieme sami... 

Homílie C  

54. Aj iní trpia  

Sýrska povesť hovorí: „Kedysi som smútil, že nemám topánky. 
Prechodiac v Damašku pred mešitou zbadal som človeka, ktorý nemal 
nohy. Prestal som sa sťažovať.“ 

Príklady, citáty a myšlienky, P-Ž  
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55. Treba vydržať skúšku  

Istý autor napísal: „Fakt, že ťa zrazili (snokautovali) až na zem, je 
zaujímavý, ale podstatné je to, ako dlho si zostal ležať na zemi.“ 

V živote sa musíme vyrovnať s faktom, že sa budeme potkýnať a mať 
problémy. Otázka je, či zostaneme na zemi alebo sa zdvihneme a pôjdeme 
ďalej. 

Nahlas / Slovo na dnes, 2003, 11-12  

56. Moje bremeno je ľahké  

Pápež Ján Pavol II. pri stretnutí s kardinálmi povedal, že jedinou 
katedrou pre kresťana je kríž. 

Náš život je vtedy ťažký, keď sa snažíme presadiť svoju vôľu. Ale keď 
dovolíme Bohu, aby v našom živote realizoval svoje plány, vtedy okúsime 
ľahkosť Ježišovho jarma. 

DP 2001, 5  

57. Za utrpenie – sláva v nebi  

Keď tyran sv. Agapítovi hrozil, že mu spáli hlavu rozžeraveným 
šišakom, útly mladík odvetil: 

Či mojím údelom môže byť väčšie šťastie, ako keď stratím hlavu, aby 
som ju v nebi uzrel korunovanú? 

Porov. 2 Tim 2, 12. 
Cesta lásky  

58. Tajomstvo bolesti  

Jeden muž sa po vojne vrátil z koncentračného tábora a krátko nato sa 
zúčastnil duchovných cvičení. Ako prvé rozmýšľanie mu bola predložená 
látka o tom, ako stvorený svet je krásny a dobrý. Bývalý väzeň si 
povzdychol: „A to platí aj pre nás, ktorí sme prežili hrôzu koncentrákov?“ 

My v Trojici   
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CIRKEV  

59. Poslanie Cirkvi  

Istý rabín raz šokoval svoje zhromaždenie, keď povedal, že Mojžiš 
nebol veľmi dobrý vodca. Keď toto povedal, všetkých doslova zdvihlo, 
lebo takéto niečo je nemysliteľné pre akékoľvek židovské publikum. Rabín 
však pokračoval vo vysvetľovaní: keby Mojžiš, ktorý vyviedol ľud z Egyp-
ta, bol odbočil napravo, namiesto naľavo, boli by sme mali naftu a oni by 
mali púšť. 

Ale Mojžiš bo dobrý vodca, vedel, čo urobil. Vskutku, je to nádhera 
tohto starozákonného príbehu o Exoduse: Mojžiš viedol ľud na púšť a to 
bolo miesto, kde našli Boha. 

Poslanie Cirkvi je podobné. 
Príklady, myšlienky a citáty, A-J  

60. Cirkev trvá večne  

Veľký anglický mučeník Tomáš Morus mal vo zvyku hovoriť: „Voči 
pochybovačom a neveriacim, ktorí napádajú Cirkev, mám dôkaz, ktorý 
nikdy nemôžu odsunúť stranou. Nikdy sa ešte nestalo, že by niekto na 
smrteľnej posteli oľutoval, že bol kresťanom.“ 

Príklady, myšlienky a citáty, A-J  

61. Kolíše sa, ale nezanikne  

Koncom 19. storočia žil vo francúzsku vynikajúci kazateľ P. 
Combalot. Raz kázal v kostole v Lyone o Cirkvi a nadšenými slovami 
hovoril o jej nezrušiteľnosti. Po svojej kázni zostupoval z kazateľnice, ale 
odrazu mu čosi prišlo na um. Na veľké prekvapenie všetkých prítomných 
po niekoľkých krokoch sa vrátil naspäť na kazateľnicu a povedal: „Milí 
veriaci! Z mesta Lyon dobre vidieť Mont Blanck. Však hej? Nuž, ja vás 
uisťujem, že ho potkany nezjedia.“ Po týchto slovách zostúpil z kazateľ-
nice. Potkany nezjedia Nont Blanck, ale ani nepriatelia nezničia Cirkev. 

Slovo zo srdca 2004, 7  
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62. Kolíše sa, ale nezanikne  

Napoleon ako vyhnanec stál raz zadumaný na vyčnievajúcej skale na 
brehu Ostrova sv. Heleny. Bol už večer a na blízkej veži práve zvonili na 
Anjel Pána. Pri počutí hlaholu zvona niekdajší francúzsky cisár sklonil 
hlavu a nejaký čas stál v hlbokom zamyslení. Potom odrazu hlavu zdvihol 
a vyhlásil: „Národy hynú, tróny sa rúcajú v trosky, len Cirkev stojí neoch-
vejne!“ 

Prorocké to slová, ktorých pravdivosť sa dokazuje aj v našich búrli-
vých časoch. 

Slovo zo srdca 2004, 7  

63. Kolíše sa, ale nezanikne  

Vo Frankfurte nejaký voľnomyšlienkár s veľkým pátosom rečnil raz 
o blízkom konci Katolíckej cirkvi. „Cirkev sa už rozpadáva ako zhnitý 
strom a čoskoro sa celkom rozpadne“, hovoril za potlesku svojich 
poslucháčov. V tom sa ozval nejaký starší pán a zavolal: „To si povrávali 
ľudia už za mojej mladosti. To rozpadávanie Cirkvi trvá nejako pridlho!“ 

V minulosti si už veľa ráz rozprávali ľudia a najmä nepriatelia o zániku 
a konci Cirkvi, a Cirkev žije ešte aj dnes. Nezanikne nerozpadne sa. 
Skúsenosť minulých storočí nás poúča, že nezanikne ani vo víchrici 
dnešných časov. 

Slovo zo srdca 2004, 4  
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ČLOVEK – cieľ; ľudia – správanie; 

porov. ŽIVOT – problémy, ťažkosti...   

64. Čo je človek?  

Neďaleko mesta pristál lietajúci tanier a z neho vystúpil mimozem-
šťan. Po krátkom prieskume okolia stretol človeka a pýtal sa ho: „Kto si?“ 

„Človek,“ odpovedá pozemšťan. 
Mimozemšťan sa však ďalej pýta: „Človek, kto si?...“ 

Príklady, myšlienky a citáty, A-J  

65. Čím je človek?  

Taký titul nesie knižka Bohdana Suchodolského. Autor sa v nej pokúša 
dať odpoveď na rozličné otázky, ktoré dnešného človeka ťažia. Tvrdí, že 
všetky náuky, aké len poznáme dnes, sa dotýkajú človeka, ale žiadna z nich 
nie je schopná dať úplnú odpoveď. Biológia, psychológia, sociológia skú-
majú a poukazujú na jednotlivé aspekty človeka, ale žiadna z nich nie je 
schopná dať odpoveď na otázku: „Čím je človek? Čo dáva zmysel jeho 
životu?“ 

Aby boli jedno srdce a jedna duša   

66. Kedy je človek dobrý  

Jedného dňa stretol rehoľník človeka, ktorý mu rozprával, aký je 
dobrý: Chudobným vraj dáva časť svojho majetku. Zasadzuje sa za zaja-
tých. Dva razy týždenne navštevuje chorých. Rehoľník ho počúval a potom 
povedal: „Si dobrý! Ale choď a opýtaj sa: 

- tvojej ženy, čo si o tebe myslí, 
- tvojich detí, čo si o tebe myslia, 
- tvojich príbuzných, čo od teba očakávajú, 
- tvojich susedov, čo si o tebe rozprávajú a 
- tvojich kolegov, ako o tebe zmýšľajú. Potom príď a povedz mi, aký si 

dobrý.“ 
Príklady, myšlienky a citáty, A-J  
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67. Každý z nás je neopakovateľným Božím veľdielom  

Istý starý múdry profesor dal raz svojim mladým a dychtivým študen-
tom úlohu, aby išli von a hľadali pri zabudnutej cestičke malý, nenápadný 
kvietok, ktorý si ešte nikto nevšimol. „Vezmite si so sebou lupu a preštu-
dujte si jemné žilky v jeho listoch, dobre si všimnite všetky odtiene farby 
a jemnú vôňu. Obráťte pomaly list na druhú stranu a pozorujte jeho súmer-
nosť. A nezabudnite: tento kvietok mohol zostať nepovšimnutý a nedocene-
ný, ak by ste ho nenašli a neobdivovali.“ Keď sa študenti vrátili, starý 
profesor poznamenal: „Tak je to aj s ľuďmi. Každý je iný, pozorne utvo-
rený, jedinečne nadaný. Ale... ak to chcete poznať, musíte venovať človeku 
čas. Mnohých ľudí si celý život nikto nevšimne a neocení ich dary, lebo si 
pre nich nikto nenašiel čas, aby obdivoval ich jedinečnosť.“ 

Každý z nás je neopakovateľným Božím veľdielom. 
Z pohľadu kresťana  

68. Nerobme sa „veľkými“  

Keď si Hitler hľadal šoféra, vybral si najmenšieho muža, akého mohol 
nájsť a ponechal si ho po zbytok svojho života. Pod sedadlo si musel dávať 
špeciálne podložky, aby mohol vidieť ponad volant. 

Hitler použil iných na to, aby sám vyzeral väčší, než v skutočnosti bol. 
Nerobíme to tiež aj my? 

Nahlas / Slovo na dnes, 2003, 11-12  

69. Človek je problémom  

R. O. Wiemer v jednej svojej básni hovorí: „...môžeš letieť na Mesiac, 
ale Zem sa tým nestane obývateľnou...“ 

Akú má pravdu! Všetok technický pokrok nezabráni tomu, že si zo 
Zeme robíme peklo! Technický pokrok nie je na vine, ale človek! 

365 x ON  

70. Dobro nebudí rozruch  

„Dobro nebudí rozruch,“ napísal raz Aldo Moro v rozhovore, ktorý 
priniesol denník Giorno. „Je oveľa ťažšie všimnúť si a zdôrazniť to, čo stojí 
na strane dobra, čo je pravdivé a prináša harmóniu, než to, čo také nie je – 
ľudí, stojacich mimo pravidiel, spôsobujúcich problémy človeku a spoloč-
nosti...! 

Tajomstvo srdca  
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71. Poznať svoje vnútro  

Dag Hammarskjöld, bývalý generálny tajomník OSN, sa raz vyjadril, 
že sme sa stali odborníkmi v skúmaní vonkajšieho vesmíru, ale nevyvinuli 
sme si podobné schopnosti na skúmanie svojho vlastného osobného vnú-
torného vesmíru. Napísal: „Najdlhšia cesta človeka je cesta do svojho 
vnútra.“ 

Starí Gréci to vyjadrili heslom: „Poznaj sám seba.“ 
Kto prvý hodí kameňom  

72. Vidieť srdcom  

V diele Malý princ Antoina de Saint-Exupéry líška, s ktorou sa hrdina 
príbehu priatelí, hovorí tieto slová: Tu je moje tajomstvo. Je celkom 
jednoduché. Človek vidí dobre iba srdcom. To podstatné je pre oči 
neviditeľné. 

KN 1997, 43  

73. Rastieme tak, že robíme chyby  

William James, lekár a profesor, napísal veľa kníh o náboženstve 
a rozšírovaní duchovných hraníc človeka. V svojich knihách zdôrazňuje, že 
nie je dôležité, čo sa stane mne, ale to, čo sa stane vo mne, lebo to bude 
formovať a pretvárať môj život. Keď sa budeme stavať k životu a životným 
okolnostiam pozitívne a víťazne, potom nezávisle od toho, čo nás v živote 
stretne, spoznáme tajomstvo šťastného života. Podstatné je to, ako vnímame 
a ako si predstavujeme veci, ktoré nám prídu do cesty, a ako na ne 
reagujeme. 

Čím skôr si to uvedomíme, tým skôr sa prepracujeme k svojmu 
určeniu: k plnosti života a pokoja. 

Z pohľadu kresťana  

74. Nestálosť človeka  

V roku 1848 sa stal pápežom Pius IX. Mal vtedy 48 rokov. Bol 
najpopulárnejším mužom na svete. Keď šiel v kočiari, bol zasypaný kvetmi, 
ľudia sami ťahali voz. Bolo to hosanna. V revolučnom roku 1848 ľudia 
žiadali, aby vypovedal vojnu Rakúsku. Odmietol. Vatikánsky palác bol 
zasypaný kameňmi a streľbou z pušiek, pápež bol zajatý. V prestrojení 
utiekol. To bolo ukrižuj. 
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Ako to, že človek vie byť jednu chvíľu milučký, jemný, ale o chvíľu 
drzý, hrubý, ba schopný vraždiť? 

KN 1998, 14  

75. Vedieť komunikovať  

Paul Tournier vo svojej knihe Pochopiť jeden druhého rozpráva príbeh 
dvoch ľudí, ktorí chceli komunikovať, ale nemali spoločný jazyk. Gestami, 
obrazmi, znakovým jazykom a inými tvorivými prostriedkami sa im 
podarilo dosiahnuť výmenu svojich myšlienok. Postupne pochopili jeden 
druhého iba preto, lebo obaja naozaj chceli komunikovať. 

Kto prvý hodí kameňom  

76. Taký je aj môj život  

Nórsky básnik Henrich Ibsen napísal Peer Gynt, v ktorej je táto 
úchvatná scéna: 

Starý Gynt po bludnom živote stojí pred lesnou chyžou a drží v ruke 
cibuľu, ktorú zo zábavy olupuje. Pritom sa táto cibuľa stáva obrazom jeho 
vlastného života. Dych mu vyráža otázka: „Za šupkou by sa mala objasniť 
dreň?“ Niekoľkokrát hovorí nahlas: „Nemá to konca! Len vrstva za 
vrstvou! Či sa dreň nikdy neobjaví? Pozri sa – až do konca samé šupky...“ 
potom si so strachom uvedomuje: „Taký je môj život!“ – a s kliatbou 
odhadzuje cibuľu. 

365 x ON 

 77. Pôjde to aj bez nás  

Istý horlivý muž sa zahrabal v množstve cirkevných prác a funkcií. 
Jedného dňa ho zastavil starší brat a povedal: „Veď ty už nemáš čas utíšiť 
sa, čítať Bibliu a modliť sa.“ Horlivý muž odpovedal mnohými slovami, 
ktorých obsah bol: „Bezo mňa to nejde.“ Starší kresťan sa usmial a povedal: 
„V Biblii je iba raz napísané: Pán „ho“ potrebuje! A bol to osol.“ 

365 x ON  

78. Chodíme ľahostajne okolo seba  

Wilhelm Busch spomína, ako raz sedel v hoteli pri obede. Naraz sa 
vrútil akýsi pán a povedal: „Pred chvíľou som si tu zabudol peňaženku!“ 
Vedúci sa ho spýtal: „Ktorý čašník vás obsluhoval?“- Muž sa rozhliadol 
a rozpačito povedal: „To už neviem. Nepozeral som sa na neho!“ 
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Tak chodíme my ľudia okolo seba. Čašník ho hodinu obsluhoval 
a hosť sa na neho ani nepozrel. Tak chladní a ľahostajní sme voči svojim 
blížnym. 

365 x ON  

79. Nikdy nestratiť svoju česť  

Tomáš Morus zomrel v súlade so svedomím a z princípu. Osobnú česť 
raz prirovnal k vode v dlaniach: „Ak raz čo len trošku roztiahneme prsty, je 
ťažké znova nadobudnúť stratenú česť.“ 

Z pohľadu kresťana  

80. Sme ako šelmy  

Wilhelm Busch spomína, že raz prišiel medzi baníkov. Jeden mladý 
muž na neho zahundral: „Čo tu chcete?“ „Som farár!“- „No a? Čo chcete 
odo mňa?“ 

V tom okamihu pozrel sa do jeho očí. Boli nedôverčivé a odmietavé 
ako oči šelmy, ktorá v džungli narazí na svojho lovca. Tu si pomyslel: „Tak 
ďaleko sme to my ľudia v tomto hriešnom svete dopracovali, že sa 
správame ako šelmy.“ 

365 x ON  



 33 

ČNOSŤ – príkladný život  

81. Viac radosti  

Keď Matke Terézii položili otázku, čo je potrebné na prácu 
v špinavých uliciach Kalkaty, odpovedala: „Tvrdá práca a radostný pokoj!“ 

To druhé sa hľadá ťažšie než to prvé... 
Nahlas / Slovo na dnes, 2002, 5  

82. Rozdávajme radosť  

Matka Terézia z Kalkaty spomína, že raz sa jej v Kalkate opýtali: 
„Povedzte nám niečo, čo by nám pomohlo lepšie žiť.“ A ona im vtedy 
povedala: „Usmievajte sa na každého..., nech je ktokoľvek. To vám pomôže 
rásť vo vzájomnej láske.“ 

Růženec s Matkou Terezou  

83. Viac poctivosti  

V starovekej Číne chceli ľudia zaistiť bezpečnosť pred barbarskými 
hordami zo severu –vybudovali si teda Veľký múr. Bol taký vysoký, že sa 
naň nikto nedokázal vyšplhať a taký hrubý, že ho nik nemohol zrútiť. Tak 
sa mohli tešiť zo svojho bezpečia. Počas prvých 100 rokov existencie múru 
Čínu trikrát napadli. Nepriateľ ani raz múr neprerazil, ani sa naň 
nevyšplhal. Zakaždým podplatili strážcov brány a bez problémov cez ňu 
prešli. Číňania sa stále spoliehali na svoj kamenný múr, no zanedbávali 
výchovu svojich detí k poctivosti. 

Nahlas / Slovo na dnes, 2003, 3-4  

84. Pozdvihujme iných  

Istý policajt zomrel vo veku 82 rokov. Na jeho pohrebe mu postaršia 
pani z jeho štvrte zložila poslednú poklonu: „Povstal do veľkých výšin, no 
zároveň nás všetkých vzal so sebou. 

Jej slová to vystihli presne, čím bol tento policajt pre nich. Svoj život 
prežil pozdvihovaním druhých. 

Nahlas / Slovo na dnes, 2003, 11-12  
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85. Nebuďme žiarliví  

Istý šéf napísal odkaz svojmu podriadenému: „Vyhľadaj vo firme 
šikovného, talentovaného mladého človeka, ktorý by ma mohol nahradiť. 
Keď ho nájdeš, vyhoď ho!“ 

Nerobíme to aj my, ak chceme „zatieniť svetlo“ kohosi iného, aby sme 
viac „zažiarili“ my? 

Je to problém, z ktorého žiari neistota a žiarlivosť – a tomu treba čeliť.  
Nahlas / Slovo na dnes, 2003, 11-12  

86. Treba rásť  

O jedno zamestnanie sa uchádzali učiteľ s dvadsaťročnou praxou 
a čerstvý absolvent vysokej školy. Keď prácu získal absolvent, skúsený 
učiteľ sa domáhal vysvetlenia. Riaditeľ povedal: „Možno naozaj máte 
dvadsaťročnú prax, ale keď som si pozrel vaše záznamy, zistil som, že ste 
učili iba jeden rok – a ďalších devätnásť ste to len opakovali.“ 

Nie je natoľko dôležité, koľko času investuješ – ide o to, čo vkladáš do 
toho času. Každý máme skúsenosti; rozdiel je v tom, že niekto cez ne iba 
prejde, kým iný cez ne rastie. 

Porov. 2 Pt 1, 5-8. 
Nahlas / Slovo na dnes, 2003, 11-12  

87. Zotrvať v raste!  

Istý prieskum odhalil, že 2/3 štátnych lekárov zaostávajú dva roky za 
najnovšími poznatkami v ich vlastnom odbore. 

Premýšľajme – čo to znamená pre ich pacientov? 
Čo to znamená pre našich veriacich? 
Porov. Prís 4, 7. 

Nahlas / Slovo na dnes, 2003, 11-12  

88. Buďme svetlom  

Redaktorka Slovenského rozhlasu sa v jednej relácii o Mariane 
Janošíkovej z Michaloviec, ktorá je úplne slepá, vyjadrila takto: „Má slnko 
v očiach.“ 

Nevidí – ale vie si vybrať šaty. Vie sa postaviť pred zrkadlo – a tešiť sa 
zo strihu, farby... A má z toho radosť. 

SR 03.01.2002  
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89. Najprv zmeniť seba  

Ktosi sa sťažoval lekárovi: „Pán doktor, všetko ma bolí. Keď sa 
dotknem hlavy, bolí ma to. Keď sa tu dotknem brucha, zabolí ma to. Ak si 
prejdem rukou po kolene, aj to ma bolí a presne tak ma bolí aj noha. Čo 
mám robiť? Ako sa zbaviť tej bolesti?“ 

Lekár pacienta dôkladne prezrel a povedal mu: „Vaše telo je v úplnom 
poriadku. Máte zlomený iba prst na ruke.“ 

Keď chceš zmeniť iných, musíš začať vždy od seba. 
Tajomstvo červených rybiek  

90. Vnútro je oveľa viac  

Mama cestovala s dieťaťom, ktoré bolo veľmi živé. Nevedelo nijako 
obsedieť. 

„A teraz si sadni!“ 
Zdalo sa, že dieťa matku nepočúvalo a stále stávalo na sedadlo, aby sa 

mohlo pozerať oknom. 
Nahnevaná matka chytila dieťa za ramená a prinútila ho sadnúť si 

vedľa seba. 
Dieťa sa na ňu pozrelo a hrdo povedalo: „Navonok sedím, ale vo vnútri 

stojím!“ 
To, čo máme vo vnútri, je omnoho viac ako to, čo je „vonku“. 

Niekedy stačí jeden slnečný lúč  

91. Cvičením to skôr zvládneme  

Púšťou prechádzali dvaja osamelí turisti. V diaľke zbadali leva. „Tak 
to nemáme žiadnu šancu,“ povedal prvý. Sadol si do piesku a začal sa 
pripravovať na smrť. Druhý si obul botasky a dal sa na mieste do 
usilovného tréningu. Prvý sa na neho pozrel s počudovaním. „To si fandíš, 
že budeš rýchlejší ako lev?“ Druhý mu odpovedal: „Nie, ale je isté, že 
budem rýchlejší ako ty!“ 

KN 2001, 21   
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DUCH SVÄTÝ  

92. Pokoj a láska v Duchu Svätom  

Stalo sa to v Miláne, na ceste Via Castelfidardo. Na jednom múre bolo 
veľkými písmenami nezmazateľnou farbou napísané: „Abbasso Dio! (Preč 
s Bohom!).  

Kto to napísal? Možno to bol mladík, ktorý chcel v noci štetcom 
napísať: „Bože, vypadni odtiaľto!“ Takmer tri roky dominovala na tej ulici 
táto trpká výzva. Nikto sa nepokúšal zmazať nápis, alebo ho zatrieť. Že by 
mal Boh odísť preč z mesta? 

Nie. Asi po troch rokoch sa našiel niekto, kto mal odvahu, nie 
vymazať, či zatrieť nápis, ale doplniť ho o dve písmená a jeden apostrof: 
„Abbasso l’odio! (Preč s nenávisťou!). Mala zmena. Dve písmená. Ale 
význam odlišný, úplne odlišný. 

Toto je krása, sila katolíckej kultúry, ktorá všade silno volá na obranu 
dôstojnosti človeka a ponúka pokoj a lásku, ktorú do našich sŕdc vložil nám 
darovaný Svätý Duch. 

Liturgia, 2004, 2  

93. Aby v nás mohol pôsobiť Svätý Duch  

Na sviatok Zostúpenia Svätého Ducha prosili mnísi ctihodného 
Jordána, aby im povedal nejaké povzbudzujúce slovo. Ctihodný Jordán 
však veľa rozprávať nevládal. Prosil, aby mu priniesli pohár vody. Vzal 
pohár, vodu vylial a nalial doňho víno. 

„Pochopili ste?“ pýtal sa spolubratov. „Aby mohol byť pohár naplnený 
vínom, bolo potrebné z neho vyliať vodu. Podobne máme konať, aby sme 
mohli byť naplnení Svätým Duchom.“ 

Príklady, citáty a myšlienky, P-Ž  

94. Radšej žiariť  

Malý uhlík si myslel, že je špinavý, škaredý a zbytočný. Rozhodol sa, 
že sa chce stať bielym a jagavým. Vyskúšal množstvo chirurgických 
operácií, ale nič z toho nebolo. 

„Je tu ešte oheň,“ povedali mu. 
Uhlík teda skočil do ohňa. Rozžiaril sa, skrásnel a sálalo z neho 

príjemné teplo. 
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„Je ťa stále menej,“ upozorňovali ho. 
„Nech, ale vydávam svetlo a teplo,“ odpovedal konečne šťastný uhlík. 
Daj sa uniesť slnkom a ohňom Ducha. Budeš žiariť ako hviezda na 

nebeských končinách Nekonečna. 
Tajomstvo červených rybiek   
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DUŠA – jej cena, nesmrteľnosť, starosť o ňu  

95. Vidíte, ale nevidíte  

Jedného dňa pristavil istý muž svoje auto na pumpe, aby natankoval. 
Keď mu zriadenec umyl predné sklo, muž na neho zreval: „Je stále špinavé, 
umyte ho ešte raz!“ Pumpár to teda urobil. Muž zakričal znova: „Ešte stále 
je špinavé. Neviete, ako umyť sklo?“ Vtedy sa k nemu naklonila jedna 
žena, vzala mu okuliare, vyčistila ich, vrátila mu ich na nos a hľa – predné 
sklo bolo čisté! 

Nikdy nebudeš „vidieť“, čo má Boh pre teba pripravené, ak si duchov-
ne slepý. 

Nahlas / Slovo na dnes, 2003, 8-9  

96. Využívajme Božie dary  

Počas hospodárskej krízy cestovala jedna rodina loďou z Európy do 
USA. Cesta trvala asi dva týždne. Keďže boli chudobní, mali kajutu 
v podpalubí a stravovali sa len tým, čo si so sebou priniesli. Chlapcovi tejto 
rodiny sa žiadalo zjesť niečo iné, a tak pýtal od otca peniaze. On mu ich 
nechcel dať, ale po dlhom presviedčaní mu nakoniec dal pár drobných 
a chlapec odišiel. Po hodine, keď sa chlapec nevracal, išiel ho otec hľadať. 
Keď prišiel do lodného bufetu, ostal veľmi prekvapený, lebo syn sa 
napchával rôznymi dobrotami.  

„Čo si to urobil, syn môj? Ako to teraz zaplatíme?“ 
„Neboj sa, otec,“ odpovedal syn, „ľudia mi povedali, že v cene lístka je 

aj strava, a my sme to doteraz nevyužívali.“ 
A tak až posledné dva dni si rodina mohla užiť z darov, ktoré im 

patrili. 
Nie je to tak aj s nami? V cene spásy je hojnosť Božích darov, len či 

využijeme tieto Božie dary pre tento i budúci život, alebo či len zostaneme 
pri svojom obmedzenom pohľade na ne. 

DP 2001, 2  

97. Nájsť pravý zmysel života  

Dcéra bratislavského podnikateľa spáchala samovraždu. Mala dostatok 
všetkého bohatstva, peňazí. Vyštudovala fakultu, mala veľa priateľov a bola 
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obdarená i telesnou krásou. Zdalo sa, že môže dosiahnuť čokoľvek. Na 
lístku nechala odkaz, že nenašla zmysel života. 

DP 2002, 2  

98. Boh v nás pôsobí  

Sv. Ján z Kríža vyjadruje túto pravdu slovami: „Všetky dobrá mi boli 
dané v okamihu, keď som sa prestal o ne uchádzať.“ 

Ak sa odpútame od všetkého a odovzdáme to do Božích rúk, Boh nám 
vráti oveľa viac, stonásobne už „v tomto čase“ (Mk 10, 30). 

Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom  

99. Treba počuť Boží hlas  

Ježiš Kristus si raz takto sťažoval svätej Terézii: Chcel by som sa 
prihovoriť mnohým dušiam, ale svet robí v ich ušiach taký veľký hluk, že 
nemôžu počuť môj hlas.“ 

Kto je naplnený pozemskými žiadosťami, nemôže počuť hlas Boha, 
ktorý k nemu hovorí. 

Cesta lásky    
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EUCHARISTIA – sväté prijímanie  

100. Eucharistia mu bola silou  

Jim Caviezel, predstaviteľ Ježiša v americkom filme Utrpenie (The 
Passion), svojmu režisérovi Melovi Gibsonovi pred začiatkom nakrúcania 
filmu povedal: „Musíme sa každý deň zúčastniť na svätej liturgii. Predtým, 
ako budeme niesť tento kríž, a predtým, ako začneme nakrúcať tento film, 
musíme prijať Eucharistiu.“ – A niekedy chodil denne na svätú spoveď. 

Máriina doba, 2004, 1  

101. Eucharistia ho priťahovala  

Vedec a jezuita Teilhard de Chardin si zapísal do denníka. „Niekedy 
som si predstavoval, že som to ja, ktorý prijíma svätý chlieb a živí sa ním. 
Teraz vidím, že je to práve On, ktorý sa ma zmocňuje a priťahuje k sebe. Ja 
ho nestrávim, On musí stráviť mňa...“ 

Príklady, citáty a myšlienky, A-J  

102. Eucharistia – Láska  

Sv. Filip Neri volal Ježiša Krista v Najsvätejšej Eucharistii len Láskou. 
Keď mu prinášali sv. prijímanie na cestu do večnosti, zvolal: „Hľa, moja 
Láska! Dajte mi moju Lásku!“ 

Cesta lásky  

103. Čím viac k sv. prijímaniu  

Sv. František Saleský vo svojej Filotei vraví: 
Dvojakí ľudia majú často chodiť na sv. prijímanie. Dobrí a nedokonalí. 

Nedokonalí, aby dosiahli dokonalosť. Silní, aby neoslabli a slabí, aby 
zosilneli. Čím viac chorľavieš, tým viac potrebuješ lekára. 

Cesta lásky  

104. Potreba sv. prijímania  

Kto viac chorľavie, ten viac potrebuje lekára a lieky! Preto sv. Ambróz 
hovorí: Keďže stále hreším, stále musím užívať liek. 

Cesta lásky   
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HRIECH – zlo, pokušenie  

105. Pokušenie byť veľkým  

O uhorskom kráľovi Matejovi sa hovorí, že bol v detstve bystrým 
chlapcom. V hre si ho deti volili za svojho veliteľa: nech je Matej naším 
kráľom! Lenže bol medzi nimi jeden starší chlapec, ktorý sa hneval, že si 
stále vyberajú Mateja, a nie jeho. Preto si raz sadol na najvyššiu stoličku, 
ktorá predstavovala kráľovský trón. Matejovi ukázal miesto nižšie, vedľa. 
Vtedy ho učiteľka napomenula: „Nemysli si, že keď máš popredné miesto, 
budeš aj veľkým človekom! Lebo kto je naozaj veľký, urobí aj miesto, na 
ktorom stojí, veľkým!“ (porov. Legendy o Matejovi, Bratislava. Osveta 
1982). 

Mnohí ľudia si myslia: byť veľkým, to znamená byť aspoň vedúcim 
alebo riaditeľom. Čím vyššie postavenie, čím vyššia funkcia, úrad, tým 
väčší človek. Lenže funkcia a kariéra nemajú moc urobiť človeka veľkým. 
Skutočná cesta k veľkosti vedie cez osobnú zrelosť a schopnosť rásť 
v láske. Vernosťou v láske k Bohu a k blížnemu sa človek stáva veľkým. 

KN 1998, 9  

106. Ľahšie sa vyhnúť pokušeniu, ako ohováraniu  

Saadhiho, známeho perzského mudrca a básnika sa pýtali: 
„Keby si bol zavretý v jednej miestnosti s veľmi krásnou ženou, dvere 

by boli zamknuté a nik by pri vás nebol, myslíš, že by si odolal pokušeniu?“ 
„Možno áno,“ odpovedal mudrc, „ale nik by mi to neveril. Verte mi, 

ľahšie je odolať pokušeniu, ako ľudskému ohováraniu.“ 
Hlas – Zrno 1996, 25  

107. Neviďme len zlo  

Raz jeden učiteľ namaľoval na biely papier čiernu machuľu a ukázal to 
žiakom. 

„Čo vidíte?“ spýtal sa. 
„Čiernu machuľu!“ odpovedali všetci. 
„Všetci ste videli malú, maličkú čiernu machuľku,“ povedal, „no nikto 

nevidel veľký biely papier.“ 
„Majú oči, ale nevidia...“ 

Štyridsať príbehov z púšte  
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108. Keď sa rozhodneme konať zlo  

Dvaja Číňania sa strašne pohádali. Došlo to tak ďaleko, že jeden 
pohrýzol druhého do nosa. Preto išli až pred súd. 

Obžalovaný sa húževnato bránil. 
„To on začal. Je to luhár. Do nosa si zahryzol sám.“ Takmer kričal 

a prstom ukazoval na protivníka. 
„Ale nos je predsa nad ústami,“ protestoval sudca. „Ako si doňho 

mohol zahryznúť?“ 
„Vyliezol na stoličku,“ odpovedal obžalovaný. 
Keď sme sa rozhodli zvaliť vinu na druhého, nijaká logika neobstojí. 

Niektorí ľudia hľadajú vinníka za všetko, čo sa stane.  
Tajomstvo červených rybiek  

109. Zlý duch bojuje iba s dobrými  

Abba Markel rozprával bratom nasledujúcu príhodu: 
Raz, keď vstal v noci na modlitbu, počul zvuk poľnej trúby a hluk ako 

na bojisku. Starec bol z toho zmätený a nechápal, odkiaľ sa nesie zvuk trúb 
a aký boj môže byť v púšti. Ako tak uvažoval, zrazu stál pred ním zlý duch 
a zakričal: „Čo si sa zamyslel? Tu je predsa boj. Ale ak nechceš, aby sme 
s tebou bojovali, choď a spi. S lenivými my nebojujeme, ale iba s tými, 
ktorí sa postia a bdejú na modlitbách.“ 

Výroky otcov púšte  

110. Ľudia majú radi zlo  

Samuel Rogers, anglický spisovateľ osemnásteho storočia mal veľmi 
jedovatý jazyk. Na jednom večierku sa ho istá dáma spýtala: 

„Pán Rogers, prečo hovoríte o ľuďoch tak nepekne?“ 
„Vysvetlím vám to,“ hovorí Rogers. „Viete, ja mám veľmi slabý hlas 

a keď hovorím o ľuďoch dobre, nikto ma nepočuje.“ 
Veľké pravdy v malých príbehoch 2   
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CHRÁM – Boží dom, návšteva  

111. Význam chrámu  

Reverend Henry Howard z Austrálie rozpráva príbeh o lodi, ktorá 
stroskotala v južných moriach na korálovom útese. Posádka sa veľmi ťažko 
dostala na breh, niekto na plávajúcich kusoch dreva, iní na debnách. Na 
brehu sa ukryli. Báli sa vojsť do vnútrozemia z obavy, že by na ostrove 
mohli žiť ľudožrúti. Avšak jeden z nich, ten najodvážnejší, sa vyškriabal na 
vrch najbližšieho kopca. Keď už bol na samom vrchu, začal im mávať, aby 
sa pobrali za ním. Počuli, ako volá: „Poďte ďalej, všetko v poriadku! Je tu 
kostol.“ Všetci sa cítili bezpečne. Je to dobrá zvesť. 

Na tomto poradí sa jasne črtá význam chrámu... 
Vitamín C od Boha   
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JEŽIŠ Kristus – Boží Syn, Spasiteľ...  

112. Ježiš je medzi nami!  

Starý chasidský židovský príbeh rozpráva o rabínovi a opátovi 
kláštora, ktorí sa spolu často prechádzali po lese. Obaja sa tešili na tieto 
vzácne chvíľky. Jeden druhého s porozumením počúvali, rozprávali 
o problémoch, s ktorými sa denne stretávajú pri vykonávaní svojej 
zodpovednej náboženskej úlohy. 

Opát sa jedného dňa zdôveril, že v kláštore sa vyskytli škriepky. 
Vravel, že mnísi sú malicherní a neustále sa medzi sebou hádajú. „Skrátka,“ 
povedal opát, „obávam sa, že ak sa niečo nezmení, v kláštore prestane 
vládnuť súdržnosť a nikto nepríde, aby sa pripojil k nášmu spoločenstvu.“ 

„Prekvapuje ma to,“ odpovedal rabín, „lebo sa povráva, že jeden 
z vašich mníchov je Mesiáš.“ 

Po návrate do kláštora opát oznámil bratom neuveriteľnú správu, ktorú 
sa dozvedel od rabína. Všetkých to vzrušilo a rozmýšľali, ktorý z nich je asi 
tým svätcom. Všetci skúmavo pozorovali ostatných. Každý brat uvažoval, 
či ten, koho denne stretáva pri práci, nie je Kristom žijúcim medzi nimi. 

Povráva sa, že v nasledujúcich dňoch šarvátky a ponosy prestali. Aj 
duchovný život mníchov rýchlo dosiahol vynikajúcu úroveň. A široko-
ďaleko išiel chýr o láske a hodnotnom živote v kláštore. Spoločenstvo 
bratov nielenže nezaniklo, ale dokonca narástlo a duchovne sa prehĺbilo. 
Všetko sa to udialo vďaka správe, ktorá znela: „Mesiáš je medzi vami!“ 

Príklady, myšlienky a citáty, K-O   

113. Ježiš Kristus – jediný učiteľ  

Vo vstupnej hale univerzity Colombia v USA je prekrásna freska 
Ježiša Krista vystupujúceho do žiarivej večnosti. Kráča za ním mnoho ľudí. 
Pod tým je nadpis: Posledné osvedčenie človeka nezávisí od schopnosti 
naučiť sa množstvo nových poznatkov, nezáleží na tom, či urobí nové 
objavy, ale od toho, či prijme náuku, ktorá bola vyhlásená pred 2000 rokmi. 
Učiteľom tejto jedinej, najvážnejšej náuky je Ježiš Kristus. 

Príklady, myšlienky a citáty, K-O  
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114. Ježiš Kristus – jediný Učiteľ  

Na celom svete známa Matka Terézia zariadila, aby každá jej rehoľná 
sestra mala jeden celý deň v týždni odpočinok od namáhavej práce ošetro-
vania opustených, chorých, umierajúcich. A tento voľný deň má sestra 
stráviť v kaplnke. Tá má veľké biele steny, je bez lavíc a bez kľačadiel. Iba 
rohožky sú na zemi. Sestra si sadne na rohožku do polohy lotosu a hľadí na 
veľký čierny kríž nad oltárom, vedľa ktorého je nápis: Žíznim. 

„Žíznim,“ povedal Ježiš na kríži v mene všetkých ľudí, najmä opuste-
ných, chorých, zomierajúcich, bratov a sestier. Ako nádherne im otvárala 
oči a srdce pre Ježiša Krista, jediného Učiteľa a jediného vodcu života. 

Príklady, myšlienky a citáty, K-O  

115. Ježiš Kristus – Záchranca pre svet  

Páter Leppich, veľký apoštol Reeper-bahnu, vykričanej štvrte Hambur-
gu, píše o stretnutiach mladých chlapcov a dievčat, ktorým pomohol dostať 
sa z drogovej závislosti. K päte kríža v miestnosti, kde sa schádzali, po-
skladali svoje dýky, zbrane, injekčné striekačky, škatuľky od ópia a drog. 
V jeden podvečer, keď čítali evanjelium a spievali chválospevy, vtrhlo 
k nim dvadsať rockerov. Vyvolali roztržku, oplzlými výrazmi zaplavili 
miestnosť, rozbíjali nábytok, ničili šaty, porezali kabáty, dievčatám strapili 
vlasy, ale mladí sa s evanjeliom v rukách správali pokojne. Práve pred chví-
ľou čítali, že násilie vyvoláva násilie a zloba zlobu. Rockeri sa čudovali, 
prečo sa nebránia, Nakoniec si aj oni sadli ku krížu a odložili dýky. Páter 
Leppich v ten večer do svojho Denníka Reeperbahnu napísal: „Dnes sa stal 
Ježiš pre dvadsať rockerov záchrancom.“ 

Ježiš – Baránok Boží – je záchrancom i pre náš svet. Pre tých, ktorí 
prijali jeho svetlo, čo prišlo na svet, ale i pre tých, o ktorých sv. Ján 
Evanjelista napísal, že viacej milovali tmu. Je potrebné vytrvať v tomto 
zápase o svetlo i uprostred tmy.  

Príklady, myšlienky a citáty, K-O  

116. Ježiš Kristus – náš Záchranca  

V dobe pápeža sv. Pia X. panovala vo svete veľká duchovná bieda. Zo 
všetkých strán sveta prichádzali správy o nepokojoch medzi národmi 
a rasami. V tých časoch vypukla aj prvá svetová vojna, ktorá rozleptávala 
pokoj na celom svete. S vojnou sa šírila nemravnosť, hlad, choroby, 
narastali zástupy invalidov, vdov a sirôt. Boli takí, čo hovorili, že na vine sú 
neusporiadané rodiny, iní zasa dávali vinu alkoholizmu, atď. Keď tomu 
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nebolo konca, pápež ich pokorným hlasom prerušil a vyhlásil, že koreňom 
všetkého nešťastia je, že Boh sa v Ježišovi zjavil ale svet si z toho nič 
nerobí. Preto vyhlásil heslo: „Všetko obnoviť v Kristovi!“ Nech sa v kaž-
dom pokrstenom Kristus zjaví svetu a všetko sa obráti k lepšiemu.“ 

Príklady, myšlienky a citáty, K-O  

117. Ježiš Kristus – Záchranca  

Wilhelm Busch rozpráva: 
Raz ku mne prišiel starý baník a povedal: „Pán farár, musím s vami 

hovoriť!“ 
Mal sedemdesiat rokov a hovoril mi: „Keď som mal sedemnásť rokov, 

dostal som sa na jedno evanjelizačné zhromaždenie. Spoznal som, že Ježiš 
klope na moje srdce. Lenže som si povedal: Človeče, keď to s ním budem 
myslieť vážne a prijmem ho, vysmejú sa mi všetci kamaráti. To je 
nemožné. A tak som vybehol von.“ 

Hneď však pokračoval: „Môj život je už za mnou. Som starý. Teraz 
viem, že môj život bol zlý, lebo som vtedy, v tej chvíli neotvoril Ježišovi 
dvere.“ 

Ježiš náš osud  

118. Osvojiť si Krista  

Cisár dal príkaz svojmu maliarovi, aby mu nakreslil kraba. Dlhý čas 
cisár maliara nevidel. Pýtal sa naň a už si myslel, že sa voči nemu previnil 
neposlušnosťou. Keď maliar prišiel, namaľoval obraz v niekoľkých 
sekundách niekoľkými ťahmi. Vtedy mu cisár položil otázku, kde bol? Na 
to mu maliar povedal: „Študoval som kraby.“ 

Kto chce byť kresťanom, musí si čo najviac osvojiť slová Ježiša 
Krista... 

DP 2002, 1  

119. Osvojiť si Krista   

Sv. Hieronym píše, že počas štúdií už bol kresťanom, ale viac času 
a síl venoval štúdiu pohanských filozofov, najmä Cicera. Vtedy mal sen, 
kde mu Ježiš povedal: „Nemáš právo volať sa Kristovým, ale Cicerovým.“ 
Hieronym bol veriacim, ale podstatne viac sa venoval pohanským 
myšlienkam ako Kristovým. Vo sne svoj omyl pochopil, zmenil sa a stal sa 
svätým. Kto chce byť kresťanom, musí si čo najviac osvojiť Krista... 

DP 2002, 1   
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120. Aby v nás videli Ježiša  

Jim Caviezel, predstaviteľ Ježiša v americkom filme The Passion 
(Utrpenie), o svojej úlohe v tomto filme povedal: „Jediný motív, pre ktorý 
to všetko robím, je obrátenie sveta. Neželám si, aby ľudia videli mňa, majú 
vidieť iba Ježiša.“ 

Máriina doba, 2004, 1  

121. Ježiš hovorí z evanjelia  

Romano Guardini píše kdesi o tom, ako sa snažil univerzitným 
študentom priblížiť Ježiša Krista. Začal evanjeliom – a nejako to nešlo. 
Udalosti, ktoré sa odohrali pred dve tisíc rokmi študentov neuchvacovali. 
Začal teda vykladať apoštolské listy, začal hovoriť o Kristovi vzkriesenom, 
ktorý je živý i dnes, ktorý nás pozná, s ktorým sa môžeme stretnúť v liturgii 
– a to začalo pôsobiť. O tohto živého Ježiša sa tí študenti začali zaujímať 
a potom bolo celkom samozrejmé, že sa im evanjelium stalo živým slovom, 
v ktorom k nám hovorí On. 

Príklady, myšlienky a citáty, K-O  

122. Ježiš nebol ako my (miloval až do konca)  

Dánsky básnik Jense Jakobsen opisuje v jednej novele scénu 
ukrižovania Ježiša Krista, záverom ktorej píše:  

„Tu videl Boží Syn, že ľudia neboli hodní vykúpenia. Vytrhol nohy 
cez hlavičky klincov, zaťal päste a odtrhol ich, zoskočil dolu, roztrhol svoje 
rúcho s hnevom kráľa a vystúpil do neba. Kríž zostal stáť prázdny a dielo 
vykúpenia nebolo nikdy dokonané...“ 

Iste by to tak bolo, keby bol Ježiš ako my. Ale on zostal na kríži až do 
konca. V jeho srdci horela Božia lásky a tá nehľadí iba na prítomnosť. 

365 x ON  

123. Ježiš má s každým svoj plán  

Stará legenda hovorí, že keď sa Kristus vrátil zo zeme do neba, 
pribehol mu oproti zadychčaný anjel a spýtal sa: „Dokončil si svoje 
vykúpenie?“ Ježiš mu odpovedal „Áno, je hotové.“ Anjel sa pýtal ďalej: „A 
kto ho rozhlási?“ „Peter, Ján, Filip a všetci moji učeníci,“ – odpovedal 
Ježiš. Anjel bol chvíľu ticho a potom sa nesmelo opýtal: „A čo ak sklamú?“ 
A Ježiš na to: „Nemám iný plán – a oni nesklamú.“ 
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Je to možné, že nám Ježiš dôveruje v takej dôležitej veci, ako je 
hlásanie evanjelia službou a láskou? Je to možné, veď nás aj vybavil 
všetkým, čo potrebujeme, veď on sám nám to ukázal... 

Homílie C  

124. Úcta k Ježišovi  

Charles Lamb prednášal študentom o Shakespearovi. Okrem iného 
povedal aj toto: „Mám dojem, že títo geniálni ľudia šírili okolo seba, aspoň 
niekedy, mimoriadne fluidum úcty a obdivu... Aby sme tomu porozumeli, 
poviem to takto: keby tu, v tejto chvíli, medzi nás vstúpil Shakespeare, 
myslím, že by sme celkom prirodzene vstali.“ 

Potom sa Ch. Lamb odmlčal a s výrazom tváre, ktorý prezrádzal náhlu 
myšlienku, dodal: „A myslím, že keby tu, v tejto chvíli, medzi nás vstúpil 
Kristus – kľakli by sme...“ 

Príklady, myšlienky a citáty, K-O  

125. Moje ovce počúvajú môj hlas  

Babka vzala svoju vnučku do záhrady. Vnučka bola malá a spala 
v kočíku. Babka využila čas a zatiaľ v záhrade robila. Dieťatko sa ale po 
čase zobudilo a keď zistilo, že nik pri ňom nie je, rozplakalo sa. Keď babka 
začula plač, rozbehla sa ku kočíku, aby utíšila dieťa. Ale nedarilo sa jej. 
Vtom prišla matka dieťaťa, pristúpila ku kočíku a povedala pár slov. Dieťa 
hneď prestalo plakať. Matkin hlas ho utíšil. V ňom poznalo záchranu, 
istotu, pokoj a lásku. 

Moje ovce počúvajú môj hlas... Porov. Jn 10, 1-6. 
Homílie C  

126. Poznať Ježiša – najkrajšia udalosť  

Jedného dňa sa osemnásťročný muž vybral k očnému lekárovi. Lekár 
chlapca prehliadol a zistil potrebný počet dioptrií. Potom ho zobral k oknu 
a povedal mu, aby sa cez svoje nové okuliare pozrel von. „Úžasné!“ zhíkol 
mladý muž. Bolo to nádherné. Prvýkrát videl modrú oblohu s bielymi 
oblakmi. Videl usmiate tváre ľudí, reklamné tabule a vedel prečítať názvy 
ulíc. Neskôr mi povedal: „Toto bola druhá najkrajšia udalosť v mojom 
živote.“  

John Powell, ktorý píše o tejto udalosti, chcel vedieť, ktorá bola tá „pr-
vá najkrajšia“ udalosť. Mladík odpovedal: „Deň, keď som uveril v Ježiša.“ 

Z pohľadu kresťana  
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127. S Kristom nepremožiteľní  

V 30-tych rokoch 20. storočia prebiehal v Amerike zápas – boj 
o ochranu pred alkoholizmom a proti jeho nadmernému šíreniu. Tento boj 
veľmi zlyhával, pretože mafie, ktoré z toho ťažili, mali podplatených spo-
jencov, dokonca aj medzi policajtmi. Policajti blokovali účinnosť zásahov 
a neraz aj kryli zistených ľudí. 

Vtedy sa združili čestní policajti, ktorí sa rozhodli presadzovať zákony, 
nepodľahnúť podplácaniu, ani hrozbám. Mnohí z nich zaplatili životom, ale 
nedali sa zlomiť. Dodnes má ich pamiatka krásne pomenovanie: nepod-
platiteľní. 

Ak budeme svoj zápas proti Zlému viesť s Kristom, budeme nielen 
nepodplatiteľní, ale aj nepremožiteľní. 

KN 1998, 9  

128. Neodkladajme Krista... (ani cez dovolenku)  

Malý Jožko bol na prvom svätom prijímaní a ako dar dostal od kňaza – 
prívesok s krížikom. Mal ho neustále nosiť, aby mu pripomínal, že Pán 
Ježiš ho vždy vidí a vie, ako sa správa. Ktosi ho raz prichytil, ako kradne 
jablká. Jožko utekal a dotyčný, ktorý za ním nevládal, aspoň zakričal: „Poč-
kaj, poviem to pánu farárovi!“ a aj povedal. Pán farár si chlapca zavolal 
a vyčítal mu: „Nehanbíš sa? Pán Ježiš ťa videl, čo si spravil!“ Jožko sa ale 
vynašiel a figliarsky povedal: „Nevidel, lebo som krížik nechal doma, keď 
som išiel na jablká.“ 

Tento úsmevný príbeh je pre nás varovaním. Neodkladajme Krista, 
keď sme doma, či v práci, v škole a neberme ho so sebou iba do kostola... 

Homílie C  

129. Odišiel, aby nám pripravil miesto  

Vo svätyni Panny Márie v La Salette chcel sochár vyjadriť bolestné 
odlúčenie dvoch pastierikov, Melánie a Massimina, a tak v slávnom súsoší 
vyobrazil dve deti na kolenách, so zdvihnutými rukami, akoby chceli 
zadržať nádhernú „Paniu“, ktorá sa pomaličky vzďaľovala a stúpala nahor. 

V prípade nanebovstúpenia Pána – ako zachytiť vnútorné pohnútky 
duší? Od jeho odchodu prešlo už dvadsať storočí. Odišiel, ale nie je 
neprítomný. Sme šťastní, že ho vidíme v sláve a ako predmet jeho 
vykúpenia a jeho dobytia ho zbožňujeme. 

Jn 14, 2-3 
Liturgia, 2004, 2  
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130. Veľká noc! Noc našej spásy!  

Sv. Augustín rozpráva, že večer pred Veľkou nocou ani pohania ne-
spali a trýznil ich nepokoj. Ráno na svitaní stretávali v meste premenených 
novokrstencov. „Pri tom pohľade, hovorí, mnohí uznali Krista.“ 

Veľká noc! Sviatok sviatkov! Byť kresťanom znamená uveriť 
v Kristovo zmŕtvychvstanie – a radovať sa! 

Liturgia, 2004, 2   
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KŇAZ – duchovný, dôstojnosť  

131. Dary, ktoré prináša kňaz  

Do jednej indiánskej rezervácie, kde sa kňaz len zriedkavo dostal 
k veriacim, prišiel štátny zamestnanec a chcel rozdať košele a tabak. Prišiel 
k starému mužovi, ktorý bol katolíkom a posmešne mu vraví: 

„Kde máš svojho farára, zdá sa, že nemá záujem o teba a nenosí ti 
žiadne dary ako ja?“ 

Starý muž na to odvetil: „Môžeš nahliadnuť do mojej duše?“ 
„Nemôžem,“ odvetil zriadenec. 
„Nuž,“ pokračoval ten starý Indián, „keby si mohol, uvidel by si ten 

nádherný biely šat, ktorý mi dal Boh, keď ma kňaz pokrstil. A kedykoľvek 
príde, vždy mi ho operie v Ježišovej krvi. A keď mi dáva prijímanie, kladie 
Ježiša do môjho srdca. Tvoj tabak sa rýchlo premení na dym a košele sa 
obnosia, avšak dary, ktoré prináša kňaz, mi ostávajú a vezmú ma do neba.“ 

Príklady, citáty a myšlienky, K-O  

132. Kňazská cesta – cesta kríža  

Keď sv. Jána Boska vysvätili za kňaza, jeho matka ho pripravovala na 
cestu kňazstva týmito slovami: „Stal si sa kňazom. Priprav sa na to, že 
budeš trpieť.“ 

Kňazská identita  

133. Kňazská cesta – krížová cesta  

Sv. Ján Mária Vianney na prijímacích pohovoroch do kňazského 
seminára vyjadril svoju túžbu po kríži. I keď neoplýval veľkými 
vedomosťami, predsa svojmu rektorovi na otázku, prečo sa chce stať 
kňazom pohotovo odpovedal: „Veľmi ma oslovuje krížová cesta.“ 

Kňazská identita   
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KRÁĽOVSTVO nebeské – nebo, večný život, 
odmena  

134. Čo je večný život?  

Myšlienka byť s Ježišom je krásne vyjadrená v knihe Mika Waltariho 
Jeho kráľovstvo, kde Mária z Magdaly hovorí Rimanovi: „Učeníci stále 
čakajú, že Ježiš vybuduje ríšu Izraela. Pre mňa je on sám svetlo sveta. 
V ňom mám všetko! Jeho kráľovstvo je večný život, a nie pozemská ríša...“ 

Riman Marcus sa na ňu nechápavo díva. Potom sa spýta: „Čo je to 
večný život?“ Spisovateľ na to uvádza, že Mária z Magdaly len zľahka 
zdvihla plecia: „Neviem. Myslím, že to vie on. Tomuto poznaniu nikdy 
neučil, keď putoval po tejto zemi. Učil len tomu, ako má človek pre jeho 
kráľovstvo žiť. Nie som dostatočne pokorná a nemám natoľko čistú detskú 
myseľ, aby som pochopila, čo je večný život. Viem len to, že je v ňom 
a v jeho blízkosti. A iné ani nepotrebujem...“ 

Príklady, citáty a myšlienky, P-Ž   

135. Ideme do neba  

V posledných mesiacoch života sa Don Boskovi chodilo ťažko. Kto ho 
tak na dvore videl, často sa ho pýtal: „Kam, otče, kam?“ Odpovedal vždy 
rovnako: „Do neba!“ 

Mohli by sme všetci povedať, na každom kroku svojho života: „Ideme 
do neba!“ 

Niekedy stačí jeden slnečný lúč  

136. Vedieť, že nás čaká Boh  

Ťažko chorý človek chytil ruku svojho lekára: „Bojím sa smrti, pán 
doktor. Povedzte, čo na mňa čaká po smrti? Ako to bude tam na druhej 
strane?“ 

„Neviem,“ odpovedal lekár. 
„Vy to neviete?“ šepká umierajúci. 
Lekár namiesto odpovede otvoril dvere na chodbu. Tu pribehol k nemu 

pes, vyskakoval naňho a všemožne dával najavo radosť, že vidí svojho 
pána. 

Lekár sa obrátil k chorému a povedal: „Všimli ste si správanie psa? 
Ešte nikdy nebol v tejto miestnosti a nepozná ani ľudí, čo sú v nej. Vedel 
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však, že jeho pán je na druhej strane dverí, preto natešený vbehol dnu, len 
čo sa otvorili dvere. Pozrite, ani ja neviem nič bližšieho o tom, čo nás čaká 
po smrti; ale stačí mi, že viem, že môj Pán a Majster je na druhej strane. 
Preto, keď sa jedného dňa otvoria dvere, s veľkou radosťou prejdem na 
druhú stranu.“ 

Veľké pravdy v malých príbehoch 1  

137. Nebo sa začína tu  

Autor knihy Nácvik kraľovania (Training for Reigning) hovorí: „Mať 
miesto v nebi neznamená, že sa presťahuješ do chaty uprostred hôr, budeš 
čítať Bibliu, počúvať kazety, modliť sa a nič nerobiť, až, kým na tvojej tvári 
nezažiari Božia sláva. Celým zmyslom našej pozície v Kristovi je stíhať 
včas do práce, udržiavať svoj dom v poriadku, vychovávať svoje deti 
a starať sa o ne, kŕmiť psa a kosiť trávnik. Inými slovami, náš život by mal 
už teraz odzrkadľovať nebo!“ 

Nahlas / Slovo na dnes, 2003, 11-12  

138. Večný život sa začína tu  

Staroveký filozof Aristipos sa raz plavil po mori. Stroskotal a stratil 
všetky svoje veci. Keď sa však dostal na breh, keďže bol veľmi známy pre 
svoju vedu, tamojší obyvatelia mu pomohli nájsť a obstarať si všetky veci, 
ktoré stratil. Potom napísal svojim priateľom, aby sa z jeho príkladu naučili 
hľadať a získavať pre seba iba také dobro, ktoré sa nestráca pri stroskotaní. 

To isté nám odkazujú z druhého sveta naši príbuzní a priatelia, ktorí sú 
vo večnosti: Usilujte sa zaobstarávať si v tomto živote iba také dobro, ktoré 
sa nestráca ani smrťou. 

Príklady, citáty a myšlienky, P-Ž   

139. Už dostal svoju odmenu  

Keď biskup z Belly vymenoval Ján M. Vianneya za čestného 
kanonika, museli ho skoro násilne obliecť do zvláštneho rúcha. Dostal aj 
vyznamenanie radu Čestnej légie. Odznak však nikdy nenosil. „Keby prišla 
smrť,“ hovorieval, „a musel by som s týmito čačkami ísť pred Boha, isto by 
mi povedal: „Prac sa, už si dostal svoju odmenu.“ 

KN 07.08.1974  
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140. Vo večnosti platí iná hodnota  

Jeden boháč sa dostal do raja. Najprv sa poprechádzal po trhu 
a s prekvapením zistil, že všetko sa tu predáva za veľmi nízke ceny. 

Hneď vytiahol peňaženku a začal si vyberať najkrajšie veci, ktoré 
videl. 

Keď šiel zaplatiť, podal anjelovi – predavačovi plnú hrsť veľkých 
bankoviek. 

Anjel sa usmial a povedal: „Je mi ľúto, ale tieto peniaze tu nemajú 
nijakú hodnotu.“ 

„Akože?“ začudoval sa boháč. 
„Tu platia iba peniaze, ktoré si daroval na zemi“, povedal anjel. 

Kruhy na vode  

141. Veril vo večný život  

Grécky filozof Sokrates bol neprávom obvinený, že kazí mládež. 
Odsúdili ho na vypitie pohára vody s jedom. Najviac boli zarmútení jeho 
žiaci, ktorí mu prejavovali mimoriadne spolucítenie. Neobišli ani otázku: 
„Majstre, kde si prajete byť pochovaný?“ Sokrates odpovedal: „S mojím 
telom sa netrápte a pochovajte ho kdekoľvek. Ja verím, že moja duša bude 
žiť večne!“ 

Všimnite si toto hlboké presvedčenie človeka, ktorý bol pohan. 
DP 2001, 8  

142. Prekvapujúce odhalenie  

Mladý majiteľ garáže sa dostal na druhý svet a sťažuje sa sv. Petrovi: 
„Musel som zomrieť taký mladý?“ 
Hovoríte mladý? Mám tu zoznam odpracovaných hodín, ktoré ste si 

dali zaplatiť od svojich zákazníkov... a podľa toho by ste už mali mať viac 
než 100 rokov. 

Veľké pravdy v malých príbehoch 2   
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KRESŤANSTVO – kresťania, povinnosti  

143. Nie úspech, ale láska  

Raz sa pýtali Matky Terézie, ktorá obetovala celý život strádajúcej 
a zanedbanej Indii: „Ako by ste zhodnotili úspech vašej práce?“ Svätá žena 
pri otázke na chvíľu zaváhala a potom povedala: „Nepamätám sa, že by Pán 
niekedy hovoril o úspechu. Hovoril len o láske. Pán ma povolal vo vernosti 
v láske. To je jediný úspech, na ktorom záleží.“ 

Vernosť v láske je jediným meradlom nášho úspechu ako kresťanov. 
Z pohľadu kresťana  

144. Buďme „vo svete“  

John Powell spomína jedného novica, ktorý musel ísť na vyšetrenie 
k očnému lekárovi. Išiel z vidieckeho noviciátu autobusom do veľkého 
mesta Cincinnati. Spýtal sa vodiča: „Koľko stojí teraz lístok?“ Vodič slušne 
odpovedal: „Tridsaťpäť centov.“ Prekvapený novic zhíkol: „Fíha, keď som 
bol vo svete, stal len štvrť dolára.“ Vodič sa naňho pobavene pozrel 
a opýtal sa: „Bratku, neber to osobne, ale čo myslíš, kde si teraz?“ 

Už od počiatkov kresťanstva boli takí, ktoré zanechali takzvaný svet, 
a odišli do piesočnatých púští a opustených miest, aby sa vyhli poškvrneniu 
a pokušeniu. Zavrhovali všetko, najmä materiálne veci... Dnes je už asi 
málo kresťanov, ktorí takto rozmýšľajú. Zvyšky tohto myslenia nájdeme 
v modlitbách, ktoré nás vykresľujú ako „vzdychajúcich“ a plačúcich, lebo 
sme „hriešni synovia Evy, stenajúci a plačúci v tomto slzavom údolí“. 

Z pohľadu kresťana  

145. Kresťan má svedčiť  

Do jedného mesta prišiel turista a cestou z auta obdivoval, koľko 
krásnych kostolov videl po meste. 

„Obyvatelia tohto mesta iste milujú svojho Boha,“ povedal šoférovi. 
„Či milujú Boha, to neviem, ale viem, že sa nemajú radi,“ odpovedal 

taxikár. 
Ľudia už nepoužívajú uši, aby počúvali. Počúvajú očami. Čo asi vidia, 

keď pozrú na „kresťana“? 
Tajomstvo červených rybiek  
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146. Je ešte dnes milujúce spoločenstvo?  

Milánsky kardinál Carlo Maria Martini vo svojom pastierskom liste 
venovanom Svätému Duchu priznáva, že bol hlboko zasiahnutý počas 
prednášky v Kalifornii, keď mu počas výkladu, ktorý robil pre študentov, 
zrazu prišla na um otázka: Je dnes ešte kresťanské spoločenstvo tým, ako 
ho opisujú Skutky apoštolov? Povedia si ľudia, ktorí vidia tieto farské 
spoločenstvá: pozrite ako sa milujú? 

DP 2001, 4  

147. Buďme soľou a svetlom  

V jednej malej dedinke si raz miestna samospráva najala jedného 
starého muža, aby ochraňoval prameň, pretekajúci mestom. Robil svoju 
prácu tak dobre, že dedina sa čoskoro stala známou turistickou atrakciou – 
labute plávali v čistučkej vode, poháňajúcej vodné mlynčeky pozdĺž brehu. 

Jedného dňa sa však rada rozhodla, že je potrebné šetriť a tak správcu 
prameňa prepustili. Zo začiatku sa nič nezmenilo. No postupne sa voda 
začala zakaľovať, pri pobreží sa začalo tvoriť bahno, z ktorého sa šíril 
neznesiteľný zápach. Nakoniec sa mlynčeky zastavili, labute a turisti odišli 
a prameň sa začal čoraz viac podobať na močiar. 

Jeden kazateľ, ktorý tento príbeh rozprával, k nemu dodal: „To, čo 
správca prameňa znamenal pre mestečko, znamenáte pre tento svet vy i ja!“ 

Soľ zeme a svetlo sveta – Mt 5, 13-14. 
Nahlas / Slovo na dnes, 2003, 11-12  

148. Nebuďme vlažní!  

Wilhelm Busch spomína príbeh, ktorý je typický aj pre našu dobu. 
Zomrel istý muž a jeho príbuzní obstarávali pohreb. Kvôli pohrebnému 

oznámeniu prišli aj do tlačiarne. Pracovník sa ich pýtal, či na oznámenie má 
vysádzať aj kríž. „Iste,“ znela odpoveď. „Náš otec nemal nič proti kresťan-
stvu.“ 

Chladné srdce sa nedá zreteľne formulovať. Lenže peklo sa raz bude 
hemžiť ľuďmi, ktorí nemali „nič proti tomu,“ a predsa zostali bez Spasiteľa, 
bez vykúpenia, bez milosti a bez odpustenia hriechov. 

365 x ON  
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149. Prinášať svetlo, dobro, nehu  

Profesor skončil svoju prednášku a ako vždy sa opýtal: „Sú nejaké 
otázky?“ 

Ozval sa jeden študent: „Pán profesor, aký zmysel má život?“ 
Niektorí sa už chystali odísť a ktosi sa zasmial. Profesor sa na 

zvedavca zadíval a pohľadom sa ho spýtal, či to myslí vážne. Bolo to tak. 
„Odpovedám.“ 
Vytiahol z vrecka náprsnú tašku, vybral z nej oválne zrkadielko, nie 

väčšie ako minca, a povedal.: 
„Za vojny som bol ešte dieťa. Raz som na ceste zbadal rozbité zrkadlo. 

Vybral som si najväčší čriepok a začal som sa sním hrať. Mal som veľkú 
radosť, že sami podarilo zamieriť slnečný lúč do najtmavšieho kúta, kam 
slnko nikdy nezažiarilo, do hlbokých dier, prasklín a skrýš. Ten kúsok 
zrkadielka som si nechal. Keď som vyrástol, pochopil som, že to nebola len 
detská hra, ale metafora toho, čo môžem v živote urobiť. 

Aj ja som iba úlomok zrkadla, ktoré celé nepoznám. Ale s tým 
kúskom, čo mám, môžem poslať svetlo, pravdu, pochopenie, dobro, nehu 
do temných kútov ľudského srdca, a tak niečo v niekom zmeniť. Možno to 
uvidia aj iní a budú to robiť tiež. V tom je pre mňa zmysel života.“ 

Vie to iba vietor  

150. Nech z nás žiari Kristus  

Jeden chlapec povedal výhražne druhému: „Viem o tebe všeličo!“ 
Aké by to bolo krásne, keby o tebe i o mne bolo známe len jediné: Ctí 

a miluje Pána Ježiša, vzýva ho a klania sa mu. To si úprimne želal aj básnik 
Tersteegen. Preto sa v jednej piesni modlil: „Nech z každého mi skutku, 
slova, zračí sa bytosť Ježišova!“ 

365 x ON  

151. Aby na nás boli upreté Božie oči  

V Essene je dom pre mladých chlapcov. V predsieni toho domu sú na 
stene napísané veľkými písmenami tieto slová: „Aby oči tvoje v noci i vo 
dne boli otvorené nad týmto domom...“ (3 Kr 8, 29). Farár Weigle, ktorý 
dal napísať tieto slová, vedel, že na ten dom sa bude pozerať mnoho 
ľudských očí, priateľských i nepriateľských! Ale na týchto očiach nezáleží. 
Záleží na tom, aby na tento dom boli upreté oči Boha a Spasiteľa Ježiša 
Krista. 

365 x ON  
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152. Duchovná obnova – otrava?  

V televíznej relácii Sféry dôverné dňa 12. decembra 1998, ktorú 
moderoval Mgr. Juraj Drobný a ktorá bola venovaná Duchovnej obnove 
pred vstupom do tretieho tisícročia, bola daná možnosť vyjadriť sa aj 
poslucháčom. Jedna z mnohých otázok, ktorá „rezala“, bola aj táto: „Prečo 
tým otravujete Slovensko?“ 

Duchovnú obnovu uvedený poslucháč naozaj potreboval najviac. 
STV 2, 12.12.1998   
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KRÍŽ svätý – požehnanie   

153. Kríž nás očisťuje  

Ingrid Trobischová rozpráva o zvláštnej udalosti zo svojej misijnej 
práce v Kamerune: 

„Jedného dňa vtrhol Pavol do nášho obytného domu a zadychčaný 
hlásil: Všetci sú preč! Stanica je opustená! Pozreli sme z okna. Naozaj, od-
chádzali so svojimi batôžtekmi na hlavách...“ Misionár beží za odchádza-
júcim húfom a prosí: „Povedzte mi úprimne, čo sa robí?“ A dostane 
odpoveď: „Nemá to zmysel zostávať ďalej v misii a ísť Božou cestou. Naše 
hriechy sú také vysoké ako tamtie vrchy. Božia cesta je priťažká!“ 

Nemali títo Kamerunčania pravdu? Preto sa tiež mnohí ľudia odvracajú 
skryto i verejne od evanjelia: „Božia cesta je priťažká! Radšej od nej 
ujdime!“ 

Tak sa trápia mnohí kresťania. Chcú byť svätí a dobrí, ale nedarí sa im 
to. „Božia cesta je priťažká!“ 

Kamerunčania sa vrátili, keď im misionár ukázal kríž Pána Ježiša... On 
očisťuje, posväcuje... 

365 x ON  

154. Že si neuctíme kríž  

Vo Weiglovom dome mládeže v Essene bol po poslednej vojne 
zavesený neobvyklý obraz. Vidieť na ňom zhorené zrúcaniny mesta. Na 
chodníku sa hrajú deti. Niečo vyhrabali z trosiek. Je to kríž – obraz 
Ukrižovaného. S údivom sa na neho pozerajú. V ich naľakaných tvárach je 
tušenie, že zdrojom všetkého nešťastia je skutočnosť, že sa stratil kríž. 

365 x ON   
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KRST svätý  

155. Krst – nový životný štýl  

Istý muž, ktorý žil dlhší čas v Anglicku, rozprával o svojich postrehoch 
z tohto obdobia. Medzi iným spomenul aj nasledujúcu zaujímavosť. 

Ak sa Angličan posunie na spoločenskom rebríčku hore, to znamená, 
že dosiahne povýšenie v práci, prípadne začne jeho firma lepšie 
prosperovať, odrazí sa to na štýle jeho života. Kúpi nové auto, vymení byt 
za väčší a v lepšej štvrti na znak akéhosi vyššieho postavenia. Má to byť 
viditeľné znamenie pozitívnej zmeny v jeho živote. 

Môže sa nám to zdať trochu snobské, ale môže nás to upozorniť na 
niečo dôležité. Skrze krst sme boli uvedení do nového života, do života 
milosti a začlenení do Kristovho tajomného tela. Je celkom prirodzené, že 
takéto nádherné a neoceniteľné povýšenie sa má prejaviť v našom životnom 
štýle. 

Porov. Rim 6, 2-11.  

156. Vážme si krst  

Syn kráľa Manedama bol pozvaný na nejakú zábavu. Ako poslušný 
syn prosil otca o dovolenie. Otec na neho prísne pozrel a povedal: „Syn 
môj, môžeš ísť, ale pamätaj, že si kráľovský syn!“ 

Či sa to netýka aj pokrsteného človeka? 
Príklady, myšlienky a citáty, A-J   
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LÁSKA k Bohu  

157. Uprime zrak na Boha  

V Duchovnom poklade sa rozpráva, že istý svätý pustovník sa pred 
každou prácou na chvíľu zastavil a pozdvihol oči k nebesiam. Keď sa ho 
pýtali, prečo to robí, odvetil: „Chcem zasiahnuť cieľ!“ 

Ako lukostrelec pred vypustením strely dobre mieri, aby zasiahol cieľ, 
tak aj on pred každou svojou prácou pevne uprel zrak na Boha, aby sa mu 
svojou prácou zaľúbil. 

Takto si počíname aj my. Pri práci z času na čas obnovujme dobrý 
úmysel, že sa chcem zaľúbiť Bohu. 

Cesta lásky  

158. Dokonalosť je v láske k Bohu  

Všetka svätosť a dokonalosť duše je v láske k Bohu. Sv. František 
Saleský hovorí, že niektorí vidia zbožnosť a dokonalosť v prísnosti života, 
iní v modlitbe, niektorí v častom prijímaní sviatostí, iní v almužne. Ale 
všetci sa mýlia. Dokonalosť je v láske k Bohu z celého srdca. 

Sv. Augustín hovorí: „Miluj a rob čo chceš!“ 
Porov. Kol 3, 14. 

Cesta lásky  

159. Z lásky k Bohu  

Sv. Alžbeta Uhorská z povinnosti chodila na tancovačky a dvorné 
zábavy. Mala však z toho duchovný zisk, a nie škodu. Prečo? Lebo „vo 
vetre (pokušení) veľký oheň (lásky k Bohu) sa ešte zväčšuje, kým malé 
ohne zhasínajú!“ 

Liturgia, 2004, 2  

160. Ak Boha milujeme – odpúšťa (zabúda)  

Zo života sv. Margity Kortonskej vieme, že keď ju Pán navštívil 
väčšou nežnosťou lásky, ona s úžasom vykríkla: „Pane, či si už zabudol na 
to, čím som bola? Takto sa mi odplácaš za veľké urážky, ktoré som 
spôsobila?“ Boh jej odpovedal, že ak ho duša úprimne miluje, že zabúda na 
všetky urážky. Veď tak povedal u Ezechiela: „Keď však bezbožný bude 
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robiť pokánie... všetky jeho nesprávnosti, ktoré spáchal, nebudem pamätať“ 
(Ez 18, 21n). 

Cesta lásky   
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LÁSKA k blížnemu – aj k nepriateľom  

161. K Bohu cez blížneho  

Jeden veľký askéta, známy po celom svete svojou svätosťou, žil 
v hlbokej jaskyni. Celý deň presedel ponorený do hlbokého rozjímania 
a stále myslel na Boha. 

Keď jedného dňa svätý askéta zasa rozjímal, vyliezla z úkrytu myška 
a začala mu ohrýzať sandál. Nahnevaný pustovník otvoril oči. 

„Prečo ma vyrušuješ, keď rozjímam?“ 
„Som hladná,“ zafňukala myška.  
„Zmizni, ty odporné myšisko!“ zahučal askéta. „Ako sa ma opovažuješ 

obťažovať vo chvíli, keď hľadám spojenie s Bohom?“ 
„Ako sa chceš spojiť s Bohom,“ spýtala sa myška, „keď to nevieš so 

mnou?“ 
Vie to iba vietor  

162. A čo náš blížny?  

Ako päsť na oko pôsobia smútočné oznámenia, zoštylizované asi takto: 
„Vrátila sa k Pánovi dobrá duša, jedna z mnohých, po tom, čo celý svoj 
život venovala rodine a práci!“... A blížny pre ňu neexistoval? 

Niekedy je lepšie trochu narušiť rodinnú harmóniu a venovať sa tomu, 
kto nás viac potrebuje, ako ísť za Stvoriteľom so záťažou, že sme mysleli 
iba na seba a na rodinu! 

Liturgia, 2004, 2  

163. S blížnym len dobre  

Sv. František Saleský vraví: Ničím nedáme svojim blížnym taký dobrý 
príklad, ako láskyplným a dobrotivým zaobchádzaním. 

Na jeho perách žiaril vždy úsmev a jeho tvár dýchala dobrotou. 
Cesta lásky  

164. Milujme ľudí takých, akí sú  

Staré írske príslovie hovorí: „Žiť tam hore so svätými, ktorých 
milujeme, ach, to je samá radosť, ale žiť tu dole so svätými, ktorých 
poznáme, ach to je starosť.“ 
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Povedzme si to otvorene. S niektorými je ťažko žiť, nieto ich ešte 
milovať. A preto tí, čo skutočne milujú ľudí, určite v nich vidia to, čo my 
nevidíme. 

Z pohľadu kresťana  

165. Človek potrebuje úsmev (lásku)  

Hovorili, že bola trochu pomätená. Stará pani v dome dôchodcov mala 
naozaj čudný zvyk. Každý večer objímala a bozkávala televízor. 

Asistent sa jej spýtal: „Prečo to robíte?“ 
„Pán televízny hlásateľ je jediný človek na svete, ktorý ma pozdravil 

a aj sa na mňa usmeje.“ 
Živo je všetko, čo máme  

166. Láska – zázrak  

Do lekárne prišiel malý chlapček a pýtal si pre mladšieho brata liek. 
Lekárnik sa pýtal na názov lieku. „Liek sa volá zázrak! Bol u nás lekár 
a hovoril, že bračekovi pomôže iba zázrak. Tak som si vybral celú 
pokladničku a idem kúpiť tento liek.“ Lekárnik bezmocne rozhodil rukami. 
V rade na lieky stál aj starší pán, ktorý žiadal chlapčeka, aby ho zaviedol 
domov. Bol to chýrny lekár, ktorý sa v lekárni zastavil po lieky pre 
pacienta. Navštívil chorého chlapca a pomohol mu. Zmenil mu lieky, ktoré 
zabrali. Chlapčekova láska sa premenila na zázrak. 

Láska dieťaťa bola viditeľná a citeľná. Aj našu lásku má byť vidieť 
i cítiť. Usilujme sa o takú lásku! 

Homílie c  

167. Jedine láska  

Otec šiel so svojím dieťaťom ulicami mesta, kde bolo plno obchodov. 
Niesol tašku plnú balíčkov a zafučal obrátený k dieťaťu: „Kúpil som ti 
červenú teplákovú súpravu, kúpil som ti robot, ktorý sa dá všelijako meniť, 
kúpil som ti obálku s obrázkami slávnych futbalistov... Čo som ti mal ešte 
kúpiť?“ 

„Vezmi ma za ruku,“ povedalo dieťa. 
Jediné, čo prinesieme so sebou pred Boha, je naša schopnosť milovať. 

Nie veci, ani obleky, ani toto telo... Keď sa v osobných a rodinných 
vzťahoch začne účtovať, všetkému je koniec. Láska je zadarmo. 

Niekedy stačí jeden slnečný lúč  
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168. Všetci potrebujeme lásku a porozumenie  

Vždy platila a bude platiť pravda: všetci potrebujeme aspoň trocha 
lásky a porozumenia. Láska a porozumenie, ktorými nás obdaril Boh Otec. 
A zrejme platí aj to, že aj my často spoznáme hĺbku svojej dobroty 
a rozmanitosť darov až vtedy, keď nás niekto zahrnie láskou a roznieti ich 
v nás. Platia tu jednoduché riadky Royoa Crofta: 

„Milujem ťa, 
nielen preto, čím si, 
ale preto, čím som ja, 
keď som s tebou.“ 

Z pohľadu kresťana  

169. Majme sa radi  

V severnej Indii na brehu jedného jazera žil čudný vták, ktorý mal dve 
hlavy. Jednu na pravej strane a druhú na ľavej. Dve hlavy, ale jedno telo. 

Keď raz poletoval a hľadal si niečo pod zub, očami pravej hlavy zbadal 
včelí plást. Vták sa naň hneď zniesol. 

Ľavá hlava povedala: „Daj aj mne zobnúť.“ 
Pravá hlava o tom nechcela ani počuť. A všetok med vyzobala sama. 

Vtedy sa ľavá hlava zaprisahala, že sa pomstí. Keď sa vták potuloval nad 
lesom, vľavo zbadal horké bobule. Ľavá hlava ich zazrela prvá a aj keď 
vedela, že nie sú jedlé a že po nich bolí brucho, pozobala ich toľko, koľko 
mohla. 

Hovorila si: „Aj keď ma to brucho bude bolieť, tá egoistická pravá 
hlava si to zaslúži, aspoň sa naučí podeliť sa so mnou, hlava jedna lakomá.“ 

Zakrátko vtáka prepadli prudké bolesti. Bobule boli jedovaté a vták 
zahynul. 

Umreli obidve hlavy. Aj pravá, aj ľavá, lebo ani jedna z nich nemala 
rozum. 

Tak umiera mnoho rodín, lebo sa boja mať sa radi. 
Tajomstvo červených rybiek  

170. Majme sa radi  

Istý človek sa rozhodol, že si pred domom urobí záhradku a bude sa 
starať o dokonalý anglický trávnik. Záhradke venoval všetok voľný čas. Už 
sa mu to skoro podarilo, na jar však zbadal na svojom trávniku niekoľko 
žiarivých žltých púpav. 
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Rozhodol sa, že ich vytrhá. Na druhý deň zo zeleného trávnika 
vystrčili svoje žlté hlávky ďalšie dva kvety. 

Kúpil prudký jed. Ani to nepomohlo. 
Odvtedy sa jeho život premenil na boj proti húževnatým púpavám, 

ktorých každú jar pribúdalo. 
„Čo mám s nimi robiť?“ pýtal sa svojej manželky. 
„Prečo sa nepokúsiš mať ich rád?“ odpovedala mu pokojne. 
Skúsil to. Po istom čase mu krásne žiarivé žlté kvety pripadali ako 

umelecké dielo na jeho smaragdovozelenom trávniku. Odvtedy žil šťastne. 
Koľko ľudí ťa rozčuľuje. Prečo sa nepokúsiš mať ich rád? 

Kruhy na vode  

171. Plačte s plačúcimi...  

Raz sa jedno dievčatko vracalo od susedky, ktorej práve vtedy zomrela 
osemročná dcérka. 

„Prečo si tam šla?“ pýtal sa otec. 
„Aby som potešila jej mamu.“ 
„A čo si ty, taká maličká, urobila, aby si ju potešila?“ 
„Vyskočila som jej na kolená a plakala som s ňou.“ 
Ak je blízko teba niekto, kto trpí, plač s ním. Ak je niekto šťastný, 

smej sa s ním. Láska pozerá a vidí, načúva a počuje. Milovať znamená 
podieľať sa celou dušou. Kto miluje, objavuje v sebe nekonečné zdroje 
útechy a účasti. 

Štyridsať príbehov z púšte  

172. Milujme ľudí takých, akí sú  

Staré írske príslovie hovorí: „Žiť tam hore so svätými, ktorých 
milujeme, ach, to je sama radosť; ale žiť tu dole so svätými, ktorých 
poznáme, ach to je starosť.“ 

Povedzme si to otvorene, s niektorými je ťažko žiť, nieto ich ešte 
milovať. A preto tí, čo skutočne milujú ľudí, určite v nich vidia to, čo my 
nevidíme. 

Z pohľadu kresťana  

173. Kto je priateľom  

Bruno Ferrero spomína, že v jednej horskej kaplnke našiel obrázok 
Panny Márie. Na zadnej strane obrázka bola modlitba, ako prijímať svojho 
blížneho: 
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Pane, 
pomáhaj mi byť priateľom každého, 
priateľom, ktorého neunaví čakanie, 
ktorý dobrotivo prijíma, 
ktorý rozdáva s láskou, 
ktorého nevyčerpáva počúvanie, 
ktorý ďakuje s radosťou. 
Priateľom, ktorého možno nájsť vždy, 
keď ho niekto potrebuje, 
na ktorého sa možno vždy obrátiť, 
keď si to niekto bude priať. 
Tým, kto vie ponúknuť priateľstvo, 
v ktorom si možno oddýchnuť, 
ktoré vyžaruje pokoj radosti, 
tvoj pokoj, Pane. 
Daj, aby som bol pripravený prijímať 
najmä slabých a bezbranných. 
A tak, aj keď nebudem robiť nič zvláštne, 
budem môcť pomáhať druhým, 
aby ťa, Pane nežnosti, cítili celkom blízko. 

Vôňa ruže  

174. Začnime s maličkosťami  

Mladý študent mal veľkú túžbu stať sa dokonalým. Jedného dňa prišiel 
za Františkom Saleským a prosil: 

„Čo by som mohol urobiť pre pokoj vo svete?“ 
František Saleský mu s úsmevom odpovedal: 
„Začnite tým, že budete zatvárať dvere trochu tichšie!“ 
Často sa pritrafia malé nepríjemnosti, ktoré narobia veľké nezhody. 

Mnohé začínajú napríklad pre zabudnuté papuče pod posteľou. Ale rovnako 
aj veľké lásky sa tvoria z malých pozorností. 

KN 1997, 26  

175. Treba vedieť pomôcť  

Maďarský kazateľ Tihamér Tóth v jednej svojej kázni povedal: 
„Keď na ceste padne kôň, desiatky rúk sa spoja, aby ho postavili. Keď 

však padne človek do hriechu, ruky sa nepohnú!“ 
S Máriou ku Kristovi   
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MANŽELSTVO – sviatosť, vzájomná láska  

176. Mať sa radi  

Mladá žena sa vracala z práce domov novým autom. Na veľmi rušnej 
križovatke na chvíľu zaváhala a narazila do druhého auta. Rozplakala sa. 
Ako vysvetlí manželovi, čo sa jej stalo? 

Pri hľadaní dokladov vypadol jej z puzdra kúsok papiera. Boli na ňom 
pekným mužským písmom napísané slová: „V prípade, že by sa ti niečo 
prihodilo... nezabudni, drahá, že mám rád teba, a nie auto!“ 

Mali by sme na to pamätať všetci. Ľudia sú viac ako veci... mali by 
sme si nájsť čas na počúvanie, čas pozrieť si do očí, spolu plakať, 
povzbudzovať sa, smiať sa, prechádzať sa... Jedine to si prinesieme so 
sebou pred Boha. Seba a svoju schopnosť milovať. 

Niekedy stačí jeden slnečný lúč  

177. Život sa nedá opakovať  

Istý komik si robil žarty, že jeho najlepším svadobným darom bola 
videokazeta z manželského obradu. Povedal, že keď sa situácia doma 
zhoršila, šiel do svojej izby, zavrel dvere, premietol si kazetu pospiatky 
a vyšiel von ako slobodný človek. 

Život sa však nedá vrátiť! 
Nahlas / Slovo na dnes, 2003, 5-6  

178. Žijeme spolu – nepoznáme sa  

Ktosi (Buscaglia) spomína jedného muža a ženu, ktorí sa vzali, mali 
štyri deti, vychovali ich, poženili a povydávali. Večer po sobáši poslednej 
dcéry, keď ostali sami v prázdnom dome, sadli si oproti sebe a dlho sa na 
seba pozerali. 

On sa potom spýtal: „Kto vlastne si?“ 
Vôňa ruže  

179. Niet dokonalého manžela  

Mladý muž hľadal pomocou počítača dokonalú dievčinu: „Hľadám 
drobné a milé stvorenie, ktoré obľubuje vodné športy a spoločenské 
aktivity.“ 
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Počítač mu odpovedal: „Ožeň sa s tučniakom.“ 
Milovať znamená prijať druhého takého, aký je, s jeho inakosťou 

i chybami, a nie ako kópiu nejakého nášho hlúpeho sna. Dokonalý manžel 
je manžel, ktorý nehľadá dokonalú manželku. 

Tajomstvo červených rybiek  

180. Vnútro je viac  

Istý poradca celebrít povedal raz televíznym divákom:  
Jedna pani prešla cez celý štát, aby mi povedala, že ju manžel opustil 

kvôli inej žene. Žena, ktorá ma navštívila, bola mladá, živá a krásna. Ale 
zrazu vytiahla fotografiu a povedala: „Len sa na to pozrite! Opustil ma 
kvôli takejto!“ Smutné som si pomyslel: „Pani, to, na čo ste boli 
spoločnosťou naprogramovaná, že je vrcholne dôležité, v skutočnosti také 
nie je. Vonkajší vzhľad vôbec nie je tou najväčšou vecou.“ 

Porov. Ef 3, 16. 
Nahlas / Slovo na dnes, 2003, 11-12  

181. Manželstvo má mať pevný základ  

O Wynstanleyovi, staviteľovi majáka v Eddynstone, sa hovorí, že pri 
správe o tom, ako sa jeho preslávená stavba chvela pri prvej víchrici, 
zažiaril radosťou a zvolal: „Ak sa chveje, tak bude pevne zakotvená.“ Jeho 
maják bol pevne zakotvený do skaly, a tak sa otrasy prenášali do majáka. 
Ak skala odolá búrkam a víchriciam i nárazom morských vĺn, tak odolá 
i maják. 

Nie na slovách, ale na pevnom základe musí byť postavený manželský 
život. 

Aby boli jedno srdce a jedna duša   
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MILODAR – almužna  

182. To ste urobili mne...  

Pred dávnymi rokmi bývalo zvykom, že ľudia vynášali pred dom 
milodary. Kňaz sa obrátil na ľudí, aby dali dary na dobročinnú akciu. 
Mnohí prišli, aby predstavili to, čo dávali z lásky. Medzi nimi bolo aj malé 
dievčatko – mrzák, ktoré dokrívalo až na koniec radu. Stiahlo si z prsta 
prsteň, položilo ho na stôl a vrátilo sa späť. 

Po bohoslužbách poslali po dievčatko usporiadatelia. Mali ho zaviesť 
ku kňazovi. Kňaz povedal: „Moja drahá, videli som, čo si urobila. Bolo to 
prekrásne. Odozva obyvateľov však bola taká veľkorysá, že máme dosť, 
aby sme sa postarali o tých, čo sú v núdzi. Nemáme právo nechať si tvoj 
vzácny prsteň, takže sme sa rozhodli, že ti ho vrátime.“ 

Na jeho prekvapenie dievčatko rázne pokrútilo hlavou na znamenie 
nesúhlasu. „Vy mi nerozumiete,“ povedalo. „Ja som ten prsteň nedala vám. 
Ja som ho dala Bohu.“ 

Vitamín C od Boha  

183. Ochota vedieť dať  

Istý mních našiel na svojich cestách vzácny kameň a vzal si ho. 
Jedného dňa stretol pocestného. Keď mních otvoril batoh, aby sa 
s pocestným podelil o zásoby, pocestný uvidel drahý kameň a požiadal 
mnícha, aby mu ho dal. Mních mu ho ochotne daroval. 

Pocestný odišiel šťastný, že má taký nečakaný dar, drahý kameň, ktorý 
mu zabezpečí bohatstvo a bezpečnosť na celý zvyšok života. Avšak 
o niekoľko dní sa vrátil a hľadal mnícha. Našiel ho vrátil mu kameň a prosil 
ho: „Daruj mi, prosím ťa, čosi vzácnejšie ako tento kameň, nech má 
akúkoľvek cenu. Daruj mi to, čo ti dovolilo dať ho mne.“ 

Vitamín C od Boha 
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MODLITBA – rozhovor s Bohom, potreba, úžitok  

184. Modlitba – rozhovor s Bohom (deti)  

Istý kňaz sa pýtal mladých rodičov ako nábožensky vychovávajú svoje 
deti. Odpoveď znela – veď sú ešte malé. Pýtal sa ďalej: A koľko majú 
rokov? Odpovedali, že päť a šesť. Prekvapený kňaz sa ich opýtal: A to ešte 
nevedia rozprávať? Ale áno, deti sa predsa musia rozprávať s otcom 
a s mamou! Prečo potom nie aj s Bohom – opýtal sa. Ale nedostal odpoveď. 

Život je všetko, čo máme  

185. Modlitba – spojenie s Bohom  

Jedna stará legenda hovorí o tom, že keď Adam a Eva zhrešili proti 
Pánu Bohu a museli opustiť raj, Adam sa ešte pri bráne obrátil na Boha 
a smutne sa spýtal: „Pane, teraz už navždy musíme byť odlúčení od teba?“ 
Pán zostal dojatý a povedal Adamovi: „Dám vám posla, ktorého 
kedykoľvek môžete poslať ku mne so svojimi žiadosťami.“ Brána raja sa 
navždy zavrela a Adam s Evou kráčali po pustej ceste. Zrazu si všimli, ako 
vedľa nich kráča biela postava a pýtajú sa jej: „Kto si?“ Postava sa usmiala 
a povedala: „Modlitba.“ 

Modlitba je Boží posol, ktorý zabezpečuje naše spojenie s Bohom. 
DP 2001, 5  

186. Modlitba – brána k milostiam  

Sv. Terézia z Avily povedala: „Modlitba bola bránou, cez ktorú mi 
prišlo toľko milostí. Keby bola zatvorená, neviem, ako by som ich mohla 
mať iným spôsobom.“ 

Človek modlitbu potrebuje. Ak si myslí, že ju nepotrebuje, môže sa 
stať, že si túto bránu zatvorí a nastane kríza (u kňaza – kríza povolania). 

Kňazská identita  

187. Boh nám dá viac  

Dievčatko prišlo do obchodu na nákup. Presne vedelo, čo má kúpiť, 
a dávalo si pozor, aby na niečo nezabudlo. Obchodníkovi sa to zapáčilo 
a chcel ju za to odmeniť. Vzal z regála škatuľu s cukríkmi, otvoril ju 
a ponúkol dievčatko: 
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„Vezmi si, maličká!“ 
Dieťa si vzalo cukrík. 
„No len si vezmi, koľko sa ti vmestí do ruky.“ 
Dievčatko naňho otvorilo svoje oči. 
„Naber mi ich ty.“ 
„Prečo?“ 
„Lebo ty máš väčšiu ruku.“ 
Keď sa modlíme, nemerajme svoje prosby malosťou svojej viery. 

Nezabúdajme, že Božia ruka je väčšia. 
Kruhy na vode  

188. Boh počuje modlitbu  

Istý kazateľ rozprával o žene, ktorá ho raz prišla na konci bohoslužieb 
požiadať o modlitbu. Keď ju vyzval k tomu, aby sa modlila s ním, pove-
dala: „Och, to nie. Myslím, že mňa by Boh nepočul.“ On sa na ňu pozrel 
a vyzval ju: „Mohli by ste teraz nahlas povedať niekoľko neslušných slov?“ 
Ona zaskočene vyhŕkla: „Och, to nie, pretože Boh by ma počul.“ 

Kazateľ ju poučil: „Vy tvrdíte, že Boh by vás počul, keď nadávate, ale 
nepočul by vás, keď sa modlíte?“ 

Pochopila. 
Nahlas / Slovo na dnes, 2003, 1-2  

189. Boh nás vypočuje  

Chirurg oznámil riaditeľovi istej kliniky: 
„Je mi ľúto, ale pacient, ktorého včera priviezli, sa nedožije zajtrajška.“ 

Riaditeľ sa však nevzdával: „Pomodlili ste sa za jeho záchranu?“ Chirurg 
ironicky: „Tomu už nič nepomôže.“ „Tak to prediskutujem s Pánom Bo-
hom ja.“ Riaditeľ odišiel modliť sa. Potom zašiel za pacientom. Stála pri 
ňom zdravotná sestra, ktorá mu zvestovala, že jeho stav sa zlepšil. Po 
niekoľkých dňoch prišiel chirurg za riaditeľom a povedal: „Ďakujem vám... 
Presvedčili ste ma, že sa nesmieme vzdávať, a ukázali ste mi ďalší zdroj 
záchrany človeka. Z modlitby sa už nikdy viac vysmievať nebudem.“ 

KN 2002, 40  

190. Tomu, kto sa modlí  

Don Bosko vo svojej mladosti slúžil u istého bohatého gazdu. V čase 
prác na poli, vždy keď zvonili, začal sa modliť Anjel Pána. Tí, čo tam boli 
s ním, to nechápali, ba našli sa aj takí, čo sa mu posmievali. Ohradil sa 
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takto: Kto sa modlí, tomu z dvoch zrniek vyrastú štyri klasy, kto sa 
nemodlí, bude mať len dva klasy, aj keby sial štyri zrná. 

Homílie C  

191. Pomôž si, aj Boh ti pomôže  

Jeden starodávny výrok nám radí: „Modlime sa tak, akoby všetko 
záviselo od Boha, ale konajme tak, akoby všetko záviselo od nás.“ 

Iná verzia znie takto: „Keď si vonku na mori a zdvihne sa búrka, modli 
sa z celého srdca, ale vesluj k brehu z celej sily.“ 

Z pohľadu kresťana  

192. Pomôž si, aj Boh ti pomôže  

V jednom príbehu sa hovorí o mužovi, ktorého dom sa ocitol v zápla-
ve. Keď vyzrel z okna na prvom poschodí, videl, ako k nemu vesluje muž 
na loďke a kričí: Skoč sem ku mne a zachráň si život!“ Ale dostal takúto 
odpoveď: „Nie, budem dôverovať Pánovi.“ Voda stúpala a úbohý chlap 
zakrátko pozeral z okna na druhom poschodí. Znova k nemu dovesloval 
muž na loďke a úpenlivo ho prosil, aby nastúpil a zachránil si život. On 
znova pevne odpovedal: „Nie, ja dôverujem Pánovi.“ Hladina vody stále 
stúpala. Muž bol zakrátko nútený vyliezť na najvyšší bod strechy svojho 
domu. Priletel vrtuľník a vznášal sa mu nad hlavou. Pilot naňho zavolal: 
„Vyhodíme ti rebrík. Vyšplhaj sa do vrtuľníka a zachráň si život!“ A muž 
sediaci na špičke svojej strechy znova odpovedal: „Nie, ja budem 
dôverovať Pánovi!“ 

Voda vystúpila až nad strachu a muž sa nakoniec utopil. Pri nebeskej 
bráne sa stretol s dôstojnou postavou svätého Petra. „Mám sťažnosť,“ 
hovorí. „Chcem zo seba dostať skôr, ako vstúpim do neba, lebo tam sa už 
nikto nemôže sťažovať. Chcem ti povedať, že som naozaj dôveroval 
v Božiu moc, ale vy ste ma nechali tak.“ 

Peter si zamyslene prešiel rukou po dlhej bielej brade a odpovedal: 
„Neviem, čo sme ešte pre teba mali urobiť. Veď sme ti poslali dve loďky 
a jeden vrtuľník.“ 

Boh pomáha tým, ktorí si pomáhajú sami. Boha máme prosiť, aby nám 
pomohol pri práci, ale nemôžeme čakať, že ju urobí za nás. 

Z pohľadu kresťana  
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193. Treba sa o to aj pričiniť  

Bol jeden bedár. Život ho stále tĺkol. Ale stále sa modlil. „Pane, prosím 
ťa, daj mi aspoň vyhrať v lotérii.“ 

Mal sa čím ďalej tým horšie, ale modliť sa neprestával: „Pane, podaj 
mi ruku, pomôž mi a daj mi vyhrať v lotérii.“ 

Jeho modlitba denne stúpala do neba: „Pane, podaj mi ruku... daj mi 
vyhrať v lotérii.“ 

Raz v noci ho prebudil Boží hlas: „Ty mi podaj ruku a kúp si aspoň 
žreb!“ 

Vie to iba vietor  

194. Potreba modlitby  

Sv. Terézia hovorievala, že kto zanedbáva modlitbu, stane sa 
v krátkom čase zvieraťom alebo diablom. 

Kto zanedbáva modlitbu, ochladne v láske k Ježišovi Kristovi 
Cesta lásky  

195. Stále sa modliť  

Niektorí ľudia sú ako malý chlapec, ktorého sa kňaz spýtal, či sa modlí 
každý deň. Chlapček odpovedal: „Nie, každý deň sa nemodlím. Občas 
nechcem nič.“ 

Vitamín C od Boha  

196. Modliť sa s deťmi  

Rodičia prišli za kňazom so slzami v očiach: 
„Všetko sme jej dali... Vyštudovala, mala už aj vlastné auto. Čo z toho, 

keď dnes je ruina! 
„Chodíte do kostola? Viem, že ste kresťania.“ 
„Nie. Veď kvôli nej sme prestali chodiť do kostola, aby jej to 

neuškodilo.“ 
„Otec, matka, nečudujte sa. Vy ste sa uhýbali zo strachu, ale ten váš 

strach zabil dcéru!“ 
Rodičia sa prestali modliť pred svojimi deťmi. Prestali sa modliť so 

svojimi deťmi a deti stratili dobrý príklad... 
S Máriou ku Kristovi  
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197. Verme, že to, o čo prosíme, dostaneme  

K Bohu sa treba modliť s veľkou dôverou. Boh predsa prisľúbil, že 
vyslyší toho, kto ho prosí (porov. Jn 16, 24). Preto aj sv. Augustín hovorí: - 
Ako by sme mohli pochybovať, keď sa Pán na to zaviazal svojím 
prísľubom? Svojím prísľubom sa vlastne stal ručiteľom. 

Porov. Mk 11, 24. 
Cesta lásky  

198. Proste a dostanete  

Veľmi učený kardinál Gotti hovorí, že Boh je povinný poskytnúť nám 
pomoc, keď vidí, že sme v nebezpečenstve. Ale povinný je pomôcť iba 
vtedy, keď ho pokorne voláme na pomoc. 

Cesta lásky  

199 Sila modlitby  

Matka Terézia z Kalkaty (1910-1997), zakladateľka kongregácie 
Misionárok lásky, povedala: 

„Vždy, keď chceme povedať niečo druhým, alebo sa pre niečo 
rozhodnúť, pomodlime sa.“ 

Růženec s Matkou Terezou  

200. Modliť sa – použiť všetky sily  

Otec sledoval svoje dieťa, ako sa snaží preložiť ťažkú vázu 
s kvetinami. Chlapček sa trápil, fučal, mrnčal, ale vázu neposunul ani 
o milimeter. 

„Použil si všetky svoje sily?“ spýtal sa ho otec. 
„Áno,“ odpovedal chlapec. 
„Nie,“ odvetil otec, „lebo si ma nepožiadal, aby som ti pomohol.“ 
Modliť sa znamená použiť naozaj „všetky“ svoje sily. 

Štyridsať príbehov z púšte  

201. Aby nebola pretvárkou  

Cez nedeľnú svätú liturgiu sa strhla nečakane prudká búrka. Blesk 
zasiahol vežu a zatriasol múrmi preplneného kostola. 

Ohrozený kňaz povedal veriacim: „Prerušme na chvíľu svätú liturgiu 
a začnime sa modliť!“ 
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Zvyk zapráši, zadusí aj najkrajšie a najväčšie veci. A nakoniec sa 
všetko robí s pretvárkou. 

Niekedy stačí jeden slnečný lúč  

202. Modli sa a pracuj!  

Stredovekí mnísi boli presvedčení, že človek k tomu, aby bol šťastný, 
musí sa odpútať od zeme a od práce. Preto začali stavať mohutné kláštory, 
ktoré obohnali vysokými múrmi, aby do nich nevkročil nik nepovolaný. 
Ani to im ale nestačilo, a preto odchádzali do púšte a tam žili v skalách, či 
bútľavých stromoch. Ale ani to nebolo pre nich odlúčenie sa od zeme. 
Tento problém riešili preto výstavbou vysokých stĺpov, ktoré boli 
zakončené akousi chatrčou, v ktorej žili. Ako však plynul čas, začali 
pociťovať nesprávnosť takého rozhodnutia a postupne sa opäť vracali na 
zem. Túto premenu krásne vystihol svätý Benedikt heslom: „Modli sa 
a pracuj!“ 

Aj my spájajme prácu s modlitbou. Nech každá naša práca je konaná 
na väčšiu česť a slávu Božiu. Vtedy vlastne bude aj rozhovorom s Bohom. 

Homílie C 
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NEDEĽA – zasvätenie  

203. Svätiť nedeľu  

Istý salezián sa vyznáva, že mu otec v detstve často pripomínal: „Syn 
môj, ak chceš v živote skrachovať, tak začni kradnúť a pracovať aj 
v nedeľu.“ Tieto slová odvtedy ležia v jeho duši, pretože bez Božieho 
požehnania nemôžeme dosiahnuť veľké a trvalé úspechy. Náš vzťah 
k nedeli vyjadruje našu dôveru v Boha. 

KN 2000, 43  

204. Účasť na nedeľných bohoslužbách  

Keď chcel na začiatku 4. storočia cisár Dioklecián vo svojej ríši 
definitívne vykoreniť kresťanstvo, vydal zákon, ktorým pod trestom smrti 
zakázal účasť na nedeľnej bohoslužbe. Vedel, že tým smrteľne zasiahne 
samotné jadro Cirkvi. Keď sa sudca v Kartágu spýtal kresťanov chytených 
pri bohoslužbe, prečo tam chodia, keď je to životu nebezpečné, odpovedal: 
„Bez nedeľnej bohoslužby nemôžeme žiť.“ 

KN 2004, 34 
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ODPÚŠŤAŤ  

205. Všetci potrebujeme odpustenie  

Ktosi upozornil stojaceho pána pred chrámom, prečo nejde do chrámu 
dnu, veď pán Boh mu už všetko odpustil. A on odpovedal: „Pán Boh áno, 
ale tí ľudia, čo sú v chráme, ešte nie!“ 

Všetci potrebujeme odpustenie, každý v inom. 
Slovo 1997, 16  

206. Čo znamená odpustenie  

V kostole sedeli vedľa seba otec so synom. Chlapec zrazu štuchol 
lakťom otca a zasmial sa: „Ocko, pozri sa. Ten ujo spí.“ 

Otec sa vážne pozrel na syna a povedal: „Bolo by lepšie, keby si zaspal 
aj ty a nehovoril zle o druhých.“ 

Všetci potrebujeme objaviť, čo znamená slovo „odpustenie“. 
Tajomstvo červených rybiek  

207. Čo dokáže láska a odpustenie!  

Roku 1941 v Chicagu miestny katolícky biskup bez ohlásenia vstúpil 
do mestskej haly, kde veľké množstvo ľudí demonštrovalo proti židom, 
černochom a prisťahovalcom, ktorých považovali za nižšie rasy. Najskôr 
počúval prejavy, ktoré sa niesli v duchu nenávisti a rasovej neznášanlivosti. 
Potom sa prihlásil o slovo aj on. Pokojne a zrozumiteľnými argumentmi 
poukázal na neoprávnenosť a nemravnosť rasovej diskriminácie a nenávisti 
človeka k človeku. Masa si ho vypočula s nevôľou, ale v tichosti. Keď 
dohovoril a odchádzal prostriedkom plnej haly, istá žena sa na neho oborila: 
„Vy prekliaty priateľ černochov a židov! Vy ste biskup? Vy ste skôr rabín!“ 
a napľula mu do tváre. Jej výstup všetkým dodal odvahy a začali kričať. 
Ticho nastalo vtedy, keď biskup pristúpil k žene a nastavil jej aj druhé líce, 
aby naň napľula. Žena zostala stáť ako skamenelá a začala sa triasť na 
celom tele. V hale nastalo hrobové ticho. V tichu boli počuť len biskupove 
slová: „Rabbi? Tak predsa volali aj môjho Pána...“ 

Čo dokáže láska a odpustenie?! Akú veľkú silu majú Ježišove slová 
o odpúšťaní! 

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

208. Panna Mária – obnovuje stvorenie  

V hymne biskupa Jakuba zo Zarug z rokov 451-521 po Kr. sa hovorí: 
„Cez Máriu boli starnúce stvorenia obnovené.“ 

Dávny biskup napísal tieto slová v časoch, ktoré sa podobali našim, 
keď sa jedna epocha blížila ku koncu a rodila sa nová, ešte neznáma. Duch 
a poslanie Panny Márie po stáročia trvá a pôsobí podnes. Má silu 
obnovovať život a svet. Preto na Pannu Máriu nezabúdame, preto si ju 
ctíme, preto sa k nej denne obraciame s prosbami ako k Matke, ktorú nám 
daroval Pán. 

(Porov. Akatist k Bohorodičke, 1. ikos: „Raduj sa, lebo skrze teba sa 
obnovuje všetko stvorenie). 

O úcte k Panne Márii  

209. Panna Mária ho zachránila  

Misionár Jozef Kowalczyk spomína na veľmi zaujímavú udalosť. 
Jedného dňa sa poberal hlbokým pralesom v peru a niesol sv. prijímanie 
istému ťažko chorému. Zastihla ho hrozná búrka, takže celkom stratil smer. 
Prišla aj noc, kedy ho divá zver ohrozovala na každom kroku. Hovorí, že sa 
ešte nikdy vrelejšie nemodlil k Bohorodičke, ako vtedy. Ako tak blúdil, 
zrazu zbadal v diaľke svetlo. Dal sa tým smerom a došiel k domu. Na 
zaklopanie otvorila prestrašená žena. Keď jej vysvetlil, že nesie sv. 
prijímanie, povedala mu, aby veľmi ďakoval Panne Márii za zázrak, že 
zažala svetlo. Hovorila, že už všetci spali, keď ich synáčik trikrát volal 
a žiadal, aby zažali svetlo. Vždy povedal, že ho zobudila krásna Pani. 

Panna Mária sa postarala o svojho Syna, ktorého misionár niesol 
k chorému. 

Príklady, myšlienky a citáty, K-O  

210. Panna Mária – náš vzor   

Misionár cestoval rýchlym japonským vlakom a modlil sa cestou 
breviár. Pri prudkom pohybe mu vypadol z breviára obrázok Panny Márie. 

Chlapček, ktorý sedel oproti nemu, sa zohol a obrázok zdvihol. Zveda-
vý, ako všetky deti, sa naňho najprv pozrel, a potom ho podal misionárovi. 
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„Kto je táto krásna pani?“ spýtal sa misionára. 
„Je to... moja matka,“ odpovedal kňaz po krátkom zaváhaní. 
Chlapček sa naňho pozrel, potom sa pozrel na obrázok. 
„Veľmi sa na ňu nepodobáš,“ povedal. 
Misionár sa usmial: „Celý život sa na ňu usilujem podobať, aspoň 

trochu.“ 
Na koho sa podobáme my? 

Kruhy na vode  

211. Bolestná Panna Mária – náš vzor  

Kardinál J. Ch. Korec spomína skromný príklad z osobnej skúsenosti 
dnešných čias: 

Veriaca matka, ktorej syn-kňaz bol odsúdený na dlhé roky väzenia pre 
svoje kňazské poslanie, po rokoch rozprávala o svojich niekdajších 
postojoch. Pred každou návštevou vo väzení si opakovala, že nesmie ubíjať 
svojho syna plačom a slzami, že ho nesmie nijako oslabovať a pridávať mu 
ešte viac ťarchy, než musí nevyhnutne niesť. A tak pri návšteve nikdy 
neplakala. „Keď som však vyšla z väznice – potom som sa vyplakala!“ 
dodala a stíchla. K synovmu trápeniu však nikdy nepridávala ešte aj svoje! 
Bola to pevná matka a vnukala pevnosť. Bola to moja matka! 

Takto nejako možno i cez postoj dnešnej veriacej matky pochopiť 
postoj panny Márie – „stála pri Ježišom kríži...“ Bola udatná. Jej duša bola 
silná i pred tvárou smrti... 

O úcte k Panne Márii  

212. Ikonu nepošliapal  

Po skončení vojny rozprával jeden ruský delostrelecký dôstojník svoj 
príbeh: 

Už ako mladík som veľmi túžil byť dôstojníkom v armáde. Lenže 
nebola možnosť dostať sa do školy a preto som bol na vojne iba obyčajným 
vojakom. Raz som sa spolu s kamarátom preslávil počas vojenskej 
operácie. Za to som mal byť povýšený na dôstojníka. Tešil som sa ako malý 
chlapec. Už sme boli nastúpení v rade a veliteľ prečítal rozkaz. Vtedy jeden 
z vojakov vystúpil z radu a veliteľovi povedal, že ja nesmiem byť 
povýšený, lebo nosím pri sebe ikonu Bohorodičky a aj v ňu verím. Tak 
budem asi zradca, aj špión. Veliteľ sa spýtal: „Je to pravda? Si zradca? Máš 
pri sebe ikonu?“ A povedal: „Tu máš dôstojnícke výložky a teraz sa 
rozhodni, čo pošliapeš, výložky alebo ikonu.“ Urobil som tri kroky vpred 
a pošliapal výložky – najkrajší sen svojej mladosti. O tom, čo som potom 
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vytrpel, ani nehovorím. Dôstojníkom som sa stal až potom – v zajatí. Som 
ale rád, že som nepošliapal ikonu, ktorú mi na krk zavesila moja matka. 
Viem, že pod ochranou Bohorodičky si zachovám vieru a raz sa s ňou 
stretnem v nebi. Som hrdý, že verím v Boha a vieru som si zachoval aj 
počas ťažkých rokov. 

V tejto pravde sa utvrďme aj my, že keď budeme žiť podľa viery, raz 
sa stretneme s našou Matkou a jej Synom. 

Homílie C   

213. Prosiť o srdce dieťaťa  

Francúzsky autor veľkého diela o Ježišovi Kristovi jezuita P. Léon de 
Grandmaison na prahu svojej mladosti si zaznačil krásnu modlitbu k Panne 
Márii. Ten, ktorý sa neskôr rozvinul na opravdivého Božieho muža, začínal 
s touto prosbou k Matke Božej: „Uchráň mi srdce dieťaťa!“ 

Toto je možno v podstate to hlavné, čo si veriaci vyprosujú od Panny 
Márie – aby im pomáhala vypestovať si to bezprostredné zmýšľanie srdca 
a tú bezhraničnú dôveru, akú prejavujú deti, ktorým Ježiš sľúbil Božie 
kráľovstvo. 

O úcte k Panne Márii  

214. Akí sme to mariánski ctitelia?  

Stalo sa to v jednej v najsledovanejšej vedomostnej súťaži na 
Slovensku. Desiatka ľudí vo veku od dvadsať do štyridsať rokov sedí 
v pohodlných kreslách a čaká na skúšobnú otázku. Z úst moderátora zaznie: 
„Zaraďte v správnom poradí slová modlitby: a/milosti, b/Zdravas, c/ Mária, 
d/plná.“ Z desiatich osôb vedeli správne odpovedať iba dvaja. 

Čo ostalo z obrazu tradične kresťanskej krajiny utiekajúcej sa 
k Sedembolestnej? 

KN 2001, 21   
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PEKLO – večné zatratenie  

 215. Peklo je!  

Mnohí sa k otázke pekla stavajú tak, ako to vykresľuje tento obraz: 
Dve ryby šli v mori na prechádzku. Vtom uvideli pred sebou chutného 

červíka. Jedna ryba povedala druhej: „Vidíš toho červíka? Je napichnutý na 
háčku. Ten háčik je priviazaný na šnúre. Šnúra je pripevnená na prúte. Prút 
drží v ruke muž. Keď sa niektorá z nás pustí do červíka, zapichne sa jej 
kovový háčik do úst, muž ju vytiahne a chuderka skončí na panvici.“ 

Na to druhá ryba povedala: „Ch, cha, cha! Tento príbeh rozprávala už 
moja stará mať, keď som bola ešte maličká. Na také rozprávky ja neverím. 
Ako len môžeš také niečo tvrdiť? Nikto sa ešte z panvice nevrátil, aby to 
potvrdil. Ak nechceš toho dobrého červíka, ja ho zhltnem.“ A tak aj urobila 
a naozaj skončila na panvici. 

A naozaj sa nevrátila povedať to. 
Čriepky z mozaiky 1  

216. Peklo varuje  

Jeden z bratov sa spýtal sv. Sisoja (Sisoj Veľký, † 429): 
„Otče, čo mám robiť, aby som utiekol od pekelného ohňa?“ 
Sisoj mlčal. 
Vtedy sa ozval druhý z bratov: „Čo bude so mnou? Lebo vždy, keď 

pomyslím na peklo, zo strachu umieram.“ 
Vtedy Sisoj začal pomaly hovoriť: „Ja sa vám priznávam, že som na 

pekelné muky doteraz nepomyslel. Pán Boh je milosrdný a dúfam, že sa 
nado mnou zmiluje. Avšak vám závidím. Iste, myšlienky na peklo vás 
zadržia od hriechu. A čo bude so mnou, že nemyslím na miesto múk? Toto 
je príčina toho, že mám toľko hriechov a chýb.“ 

Príklady, citáty a myšlienky, P-Ž  

217. Muky v pekle sú večné  

Na jednej lodi sa veselo bavili cestujúci. Neobišli ani peklo, robili si 
z neho posmech. O nejaký krátky čas prišlo hlásenie z pozorovacieho 
mostíka: „Na obzore je vrak!“ Keď sa k nemu priblížili, zistili, že na lodi je 
len kapitán, ktorý už bol mŕtvy. Bol prikovaný k podlahe lode. Pohľad na 
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neho bol hrozný. Prsty na rukách a nohách mal ohlodané potkanmi. Jeho 
tvár bola zakrvavená a vlasy mal úplne šedivé. Zomrel od hladu a smädu. 

Na otázku, ako dlho tento človek trpel, lodný lekár odpovedal: „Desať 
až dvanásť dní a mohlo to byť aj dlhšie.“ Vtedy sa ktosi ozval a povedal: 
„Ten človek musel prežívať strašné peklo, kým zomrel!“ Ozval sa aj jeden 
z tých, ktorý ešte len pred chvíľkou počúval, ako si robili žarty z pekla 
a povedal: „Peklo ale netrvá desať, ani dvadsať dní, ale celú večnosť!“ A už 
sa nesmial nikto. 

Misionár 1997, 1   



 84

PRIKÁZANIA  

218. Prikázania nás chránia  

V jednej zo svojich kníh Chesterton opísal život mladých ľudí na 
jednom malom ostrove. Celý deň bezstarostne behali a poskakovali, hrali sa 
s loptou, tancovali a nemali najmenší strach alebo starosť, lebo ostrov bol 
obohnaný vysokým múrom. 

Jedného dňa prišlo na pobrežie niekoľko zvláštnych ľudí, ktorí začali 
hneď robiť proti múru propagandu: „Nevidíte, že ten múr vás obmedzuje, 
že vás oberá o slobodu? Zbúrajte ho!“ 

Poslúchli týchto ľudí. Keď dnes prichádza človek na ostrov, nájde tu 
mladých úplne dezorientovaných: už sa neodvážia naháňať a hrať s loptou, 
plní strachu, že padnú do mora! 

Otče náš  

219. Láska k Bohu a blížnemu  

V živote kresťana sú dve prikázania lásky k Bohu a blížnemu skutočne 
späté. Nemôžeme povedať: „Áno,“ chceme milovať Boha, ak nepovieme 
„Áno“, chceme milovať každého člena ľudskej rodiny. Tu niet výnimky. 

Francúzsky básnik Charles Peguy povedal, že Boh by nám určite začal 
klásť nepríjemné otázky, keby sme prišli k nemu sami. „Kde máš brata 
a sestry? Ty si ich so sebou nepriviedol? Hádam si len neprišiel sám?“ 

Láska k Bohu a k človeku, ktorú od nás žiadajú dve najväčšie 
prikázania, sú neoddeliteľné. Lásku nesmieme odoprieť nikomu. Ježiš to 
povedal veľmi jasne. 

Porov. Mt 5, 43-47. 
Z pohľadu kresťana  
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POKORA – poníženosť  

220. Predovšetkým pokora  

Púštni otcovia spomínajú na starca, ktorý sa postil sedemdesiat 
týždňov a jedol iba raz v týždni. Pôstom žiadal Boha, aby mu objasnil jedno 
miesto z Písma. No oh mu ho neobjasňoval. A tak si povedal: „Vynaložil 
som toľko námahy a na nič to nebolo. Pôjdem o to požiadať niektorého 
brata.“ Len čo zatvoril za sebou dvere, Pán mu poslal anjela, ktorý mu 
povedal: „Bohu ťa nepriblížilo tvojich sedemdesiat týždňov postenia, ale to, 
že si sa konečne odhodlal pokoriť sa a spýtať sa brata. Boh ma poslal 
k tebe, aby som ti vysvetlil zmysel toho miesta v Písme.“ 

Vysvetlil mu, čo chcel vedieť, a odišiel. 
Tajomstvo červených rybiek  

221. Pokora neznamená hanbu  

Sv. Ambróz Milánsky v štvrtom storočí napísal, že pokora neznamená 
sebaznevažovanie typu „som odpad!... som odpad!“ Znamená to uznanie 
všetkých dobrých a krásnych vecí, ktoré Boh s láskou vytvoril v nás 
a potom chválenie Boha za jeho dobrotu. 

Dokonalé vyjadrenie pokory je v slovách Panny Márie, Ježišovej 
Matky: „Velebí moja duša Pána...“ 

Očami viery  

222. Byť pokorný aj srdcom  

Sv. Tomáš Akvinský hovorí, že ten, kto je citlivý, keď ním pohŕdajú, je 
veľmi ďaleko od dokonalosti, aj keby robil zázraky. 

Kto sa považuje za najväčšieho hriešnika na svete, ale sa hnevá, keď 
ním druhí pohŕdajú, je pokorný len ústami, nie však srdcom. 

Cesta lásky  

223. Buďme ponížení  

Wilhelm Busch spomína na pohreb jedného dobrého kresťana, nad 
hrobom ktorého ktosi povedal: „Bolo príjemné v jeho prítomnosti. On 
nikdy nechcel stáť nad druhými, ale vždy pod nimi.“ 

365 x ON   
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PÝCHA  

224. Pýcha  

Arabská karmelitánka Mirjam z Abelinu napísala vo svojich Spo-
mienkach na mystické zážitky: V pekle možno nájsť všetky čnosti, iba jednu 
nie: poníženosť. V nebi možno nájsť všetky neresti, len jednu nie: pýchu. 

Príklady, citáty a myšlienky, P-Ž  

225. Iba prázdny sa povyšuje  

Na pšeničnom poli boli skoro všetky klasy, sklonené k zemi. Iba nie-
koľko vzpriamených stebiel sa pozeralo radostne k nebu, na okolostojacich 
i na svojich spoločníkov. 

„My sme najlepší,“ vrieskali. Neohýbame sa ako otroci, naozaj sa dá 
povedať, že sme pánmi udalostí a ovládame situácie.“ Ale vietor, ktorý 
pozná život lepšie ako všetci, sa uškŕňal: „Čo by nestáli vzpriamene... keď 
sú prázdne.“ 

Je tam hore niekto?  

226. Bojme sa pýchy  

Veľmi výstražný príklad nám dáva františkánsky brat Justín. Tento 
brat vystúpil na neobyčajne vysoký stupeň svätosti. Ale vo svojom srdci 
mal hlbokú túžbu po tom, aby si ho svet vážil. Raz si ho zavolal pápež 
Eugen IV. Svätý Otec počul o jeho svätosti, prijal ho úctivo, objal ho 
a posadil vedľa seba. Taká veľká pocta vstúpila Justínovi do hlavy, že mu 
sv. Ján Kapistrán po návrate domov povedal: Ó, brat Justín, odišiel si ako 
anjel, ale vrátil si sa ako diabol. 

Pýcha peklom dýcha. 
Cesta lásky  
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RADOSŤ  

227. Radujme sa!  

Jedna veta v Talmude hovorí: „Každého Boh povolá, aby vydal počet 
zo všetkých povolených radostí, z ktorých sa netešil.“ 

Mnohí z nás majú zmenšenú kapacitu radosti. Straší nás nejaký démon 
a berie nám našu schopnosť uvoľniť sa a zabaviť sa. 

Napr. Môžeme si dať chutnú večeru, ísť si pozrieť krásnu hru, 
vychutnať jazdu autom počas krásneho letného večera – a potom ísť do 
postele nešťastní, pretože parkovanie auta stálo 50 korún. 

Očami viery  

228. Radosť z daru  

Dvaja mnísi pestovali ruže. Jeden sa vyžíval v obdivovaní ich krásy 
a opíjaní sa ich vôňou. 

Druhý najkrajšie ruže odrezával a rozdával okoloidúcim. „Čo to 
robíš?“ vytýkal mu prvý. „Ako sa môžeš okrádať o radosť a vôňu zo 
svojich ruží?“ 

„Ruže zanechávajú vôňu na rukách tých, ktorí ich rozdávajú,“ pokojne 
povedal druhý. 

Tajomstvo červených rybiek  
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RODIČIA – ich povinnosti; úcta k nim  

229. Umenie vychovávať  

Istého Portugalca práve vymenovali za riaditeľa školy. Pred začiatkom 
školského roka zašiel za donom Boscom, aby mu poradil, ako treba 
mladých vychovávať. Don Bosco odpovedal: „Tak, že ich budete milovať.“ 

Veľké pravdy v malých príbehoch 2  

230. Tak by nemali reagovať rodičia  

 Betsy Trotwoodová, teta Davida Copperfielda, si bola istá, že jej 
mladá švagriná porodí dievča. V uháňajúcej fantázii už videla seba v úlohe 
krstnej matky dievčaťa, pre ktorú ju určil osud. Plná nepokoja čakala počas 
pôrodu v čakárni na prízemí. Zrazu vyšiel lekár a spokojne, veselo oznámil: 
„Je to chlapec.“ Betsy nepovedala ani slovo, chytila klobúk s dlhými 
stuhami a udrela ním lekára po hlave ako s prakom, aby ho za málo 
potešujúcu správu potrestala. Opäť si nasadila poškodený klobúk a bez 
toho, aby sa obzrela, zúriac opustila nemocnicu. 

Ak by nemali reagovať rodičia, keď narodenie ich dieťaťa – 
z akejkoľvek príčiny – je pre nich sklamaním! Nikdy v živote by nemalo 
mať dieťa pocit, že je nechcené: to by mohlo v ňom vyvolať komplex, že 
bolo nechcené a je odmietnuté. 

Otče náš  

231. Správna metóda výchovy  

„Keď som bol mladík,“ povedal ktosi priateľovi, „môj otec ma upo-
zornil, aby som sa vyhýbal niektorým miestam v meste. Povedal mi: 
„Nikdy nechoď na diskotéku, synku.“ 

„Prečo, otče?“ pýtal som sa. 
„Lebo by si tam videl veci, ktoré vidieť nemáš.“ 
„To, samozrejme, vzbudilo moju zvedavosť. A pri prvej príležitosti 

som na tú diskotéku šiel.“ 
„A videl si tam čosi, čo si nemal vidieť? pýtal sa priateľ. 
„Áno,“ povedal muž. „videl som tam svojho otca.“ 

Niekedy stačí jeden slnečný lúč  
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232. Bozk matky  

Do jednej školy chodil chlapček, ktorý mal stále, či stál alebo chodil, 
zovretú päsť. Aj keď ho učiteľka vyvolala, vstal a odpovedal so zatvorenou 
dlaňou. Tak aj písal; ľavú dlaň mal zatvorenú.  

Raz sa ho učiteľka spýtala, aj pre zvedavosť ostatných žiakov, prečo to 
robí. 

Chlapček spočiatku nechcel povedať, ale na naliehanie učiteľky a pre 
spokojnosť spolužiakov sa rozhodol, že svoje tajomstvo prezradí. 

„Keď ráno odchádzam do školy, mama ma zakaždým pobozká na ľavú 
dlaň, potom mi dlaň zatvorí, usmeje sa a povie mi: Dieťa moje, dobre si 
opatruj v dlani bozk svojej mamy! Preto mám dlaň vždy zatvorenú Mám 
v nej bozk mojej mamy.“ 

Tajomstvo červených rybiek  

233. Srdce matky je veľké  

Profesor kardiológie priviedol raz študentov do laboratória anatómie na 
univerzite. 

Pozorovali niektoré orgány a všimli si nesmierne veľké srdce. 
Profesor sa spýtal poslucháčov, či by vedeli povedať, komu to srdce 

patrilo, a určiť, na akú chorobu tá osoba zomrela. 
„Ja viem,“ povedal mladík veľmi vážnym tónom. „Bolo to srdce 

matky.“ 
Niekedy stačí jeden slnečný lúč  

234. Hodnota dobrého otca  

Na pohrebe Pietra Taghliercia, riaditeľa petrochemického závodu 
Montedison, ktorého zabili Červené brigády, čítala jeho dcéra Bianca túto 
modlitbu: „Pane, teraz, keď už nemáme svojho otca – i keď si ho zobral 
preč veľmi skoro – ti ďakujem za to, že si nám dal úžasného otca. Naučil 
nás milovať blížnych, štúdium, prácu, všetko. Chcem milovať i smrť môjho 
ocka, ktorého si povolal do svojho kráľovstva...“ 

Prvými, ktorí nesú zodpovednosť v škole žiaka, sú rodičia a učitelia... 
Aké dobre je mať dobrého otca... 

Tajomstvo srdca   
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SKUTKY – ich cena, potreba  

235. Dobré skutky  

Perzský kráľ Nourszirvan si pozval svojich mudrcov, od ktorých chcel 
počuť odpoveď na otázku: Čo je najvyšším stupňom ľudskej biedy? Odpo-
vede boli rôzne. Padla aj odpoveď, že starý človek, chorý, chudobný... Vte-
dy si žiadal slovo Mihir, ktorý bol známy nielen múdrosťou, ale i čnostným 
životom a ten povedal: „Podľa mňa ten, kto je na konci života a nemôže si 
spomenúť na žiaden dobrý skutok.“ 

Život je krátky. Boh nás nie raz oslovil: Nasleduje ma. Aké sú naše 
odpovede, skutky, slová? 

DP 2004, 5 

236. Aby sme robili dobro  

Jeden svätý muž stretol na prechádzke mestom žobrajúce dievčatko, 
oblečené v handrách. 

V myšlienkach sa obrátil na Pána Boha: „Pane Bože, ako môžeš také 
niečo dopustiť? Prosím ťa, urob niečo.“ 

Večer v televíznych novinách videl mŕtvych, oči umierajúcich detí 
a zmučené telá. 

Znova prosil: „Pane, koľko biedy. Urob konečne niečo!“ 
V noci mu Pán jasne povedal: „Ja som už niečo urobil, stvoril som 

teba.“ 
Vie to iba vietor  

237. Mne ste to urobili  

Matka Terézia z Kalkaty povedala, že nech urobíme čokoľvek, i keby 
sme len pomohli niekomu prejsť cez ulicu, robíme to pre Ježiša. 

Růženec s Matkou Terezou  

238. Nemôžeš si to nechať pre seba  

Svetoznámy huslista Fritz Kreisler zarobil svojimi koncertmi veľké 
peniaze, ale väčšinu z nich rozdal. Keď raz objavil znamenité husle, 
nemohol si ich kúpiť. Keď potom peniaze mal, nástroj už patril istému 
zberateľovi. Kreisler teda šiel k tomu mužovi a žobronil o husle. Ale 
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zberateľ o tom nechcel ani počuť. Sklamaný Kreisler ho teda poprosil, aby 
na nich mohol aspoň raz zahrať. Majiteľ súhlasil a virtuóz naplnil jeho dom 
takou hudbou, že ho dohnal k slzám. Bol tak hlboko pohnutý, že povedal: 
nemám právo nechávať si to pre seba: husle sú vaše, vezmite si ich a nech 
ich počujú ľudia na celom svete.“ 

Keď ťa Boh niečím požehná, pamätaj, že nemáš právo nechávať si to 
pre seba! 

Nahlas / Slovo na dnes, 2003, 8-9  

239. Najprv človek!  

Filozof Martin Buber spomína príhodu, keď si pripravoval prejav na 
istú konferenciu. Zrazu počul zaklopanie na dvere svojho úradu. Mladý 
muž s neistým pohľadom sa spýtal, či by sa mohli porozprávať. Buber 
odpovedal, že si pripravuje dôležitú prednášku a v tej chvíli ho nemôže 
nikto rušiť. Mladík sa v tú noc zavraždil. Mladý život sa zrazu skončil a na 
Buberovu prednášku si nepamätal nik. 

V tú noc sa ho život pýtal a Buber odpovedal, že jeho prednáška mu 
bola prednejšia ako ten človek. Povedal, že vždy bude pociťovať výčitky 
svedomia z toho rozhodnutia. 

Očami viery  

240. Robme, aby to tak nebolo  

V jednom príbehu sa hovorí, že vysoko v horách bola osada, v ktorej 
bývali veľmi dobrí a nábožní ľudia. Ich dobrota a nábožnosť spočívali 
v tom, že sa modlili a pomáhali jeden druhému. A ešte v čomsi. Vždy na 
jar, keď sa topili ľady, z hôr hukotali obrovské prúdy vody a doplavili aj 
niekoľko ľudských mŕtvol. Ľudia z osady ich kresťansky pochovali 
a pomodlili sa nad ich hrobmi. Robili to už roky, ale nikomu z nich 
nenapadlo vystúpiť do hôr a pozrieť sa, prečo tam tí ľudia hynú... 

Tento kratučký príbeh vystihuje aj našu situáciu, ktorí sa modlíme 
a s modlitbou na perách pochovávame tých, ktorí odchádzajú z tohto sveta. 
Plačeme, že to s nami ide dolu vodou... No nemali by sme ostať pri plači. 
Mali by sme sa spýtať, prečo je to tak a robiť niečo, aby to tak nebolo. 

KN 2002, 51-52   
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SLOVO BOŽIE – Sväté písmo  

241. Božie slovo je až príliš dobrou zvesťou  

Božie slovo, ktoré prijímame úkonom viery, je skutočne dobrou 
zvesťou – nie tvrdou, ale až príliš dobrou zvesťou. 

Je zaujímavý príbeh o Grouchovi Marxovi a kňazovi.  
Jedného dňa istý kňaz kráčal po rušnej ulici v Los Angeles. Zrazu 

zbadal človeka, v ktorom spoznal známeho komika. Váhavo sa pri ňom 
pristavil. „Prepáčte, nie ste náhodou Groucho Marx?“ „Áno, som, otče,“ 
odpovedal komediant, zdvihol obočie, znova ho spustil a povestným 
gestom si odklepol cigaru. „Chcem sa vám poďakovať za všetku radosť 
a smiech, ktorý ste tomuto svetu priniesli,“ povedal kňaz. Hovorí sa, že 
komediant mu odpovedal: „A ja by som vám chcel poďakovať, otče, za 
všetku radosť a smiech, ktorý ste tomuto svetu zobrali.“ 

John Powell, ktorý zapísal tento príbeh, hovorí: 
Neviem, či je tento príbeh pravdivý, ale viem, že Božie slovo sa často 

vykladá ako čosi hrozivé, pomstivé, neľudské a neduživé. A tak Boh 
vyznieva ako zlý, pomstychtivý a hrozivý Boh... Zdeformované a zle 
interpretované Božie slovo nás nestrhne, aby sme sa rozbehli do náručia 
milovaného Otca. Ovocím takejto viery a predstavy by nebol pokoj 
a radosť, ale úzkosť a depresia... 

Ježiš prišiel na svet, aby sme mali život v hojnosti, aby jeho radosť 
bola v nás a aby bola úplná (Jn 10, 10 a 15, 11). Ježišovo dedičstvo je 
pokoj; pokoj, ktorý svet nemôže dať a ľudská myseľ pochopiť (Jn 14, 27 
a 16, 33). 

Z pohľadu kresťana  

242. Posilňujme sa Božím slovom  

Spisovateľ Ernest Hemingway v románe Starec a more uvádza tento 
príbeh starého rybára: 

Starec sa viac ako osemdesiatkrát vydal na more – a nikdy nič nechytil. 
Zakaždým si však povedal: Nesmiem sa vzdať, musím vytrvať, aj keby som 
zahynul. Konečne uloví najväčšiu rybu vo svojom živote. S námahou ju 
vytiahne na breh. Žraloky zacítili korisť. Kým sa starec doplavil k brehu, 
žraloky mu úlovok zožrali. Spisovateľ povzbudzuje starca: Zajtra bude opäť 
ráno. Nesmieš sa vzdať, musíš vytrvať! 
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Aj my sa navzájom povzbudzujme ba ceste za Kristom... Božím 
slovom... Eucharistiou... Bez Božieho slova, bez Eucharistie, bez Krista, nič 
nedokážeme... 

S Máriou ku Kristovi  

243. Sväté písmo – posolstvo neba  

Romano Guardini si vo svojom denníku na veľkonočný pondelok roku 
1943 zaznamenal: 

Istý známy mi rozprával udalosť, ktorú zažil jeden z jeho priateľov 
vojakov tesne pred odchodom k Stalingradu: Protestantský poľný kaplán 
vytiahol z vrecka Nový zákon, odtrhol z neho obal a každému z odchádza-
júcich vojakov dal jeden list z tejto svätej knihy. Ani jeden z nich neod-
mietol. 

Prečo vojenský duchovný takto rozdelil svoj Nový zákon? Zrejme 
preto, lebo bol presverčený, že v každom príbehu a na každej strane tejto 
knihy zrkadlí posolstvo neba. Nech bude cesta vojakov viesť kamkoľvek – 
do zajatia či na smrť – tento list zo svätej knihy ich bude sprevádzať, 
nebudú sami. Boh bude na ich ceste s nimi. 

KN 1994, 4  

244. Sväté písmo je motorom...  

Roger Schutz, predstavený kláštora v Taizé o Svätom písme a jeho 
význame hovorí: „Sväté písmo je nevyčerpateľný zdroj inšpirácie činosti 
človeka. Človek nikdy nebude nachádzať hlbšie a obsažnejšie myšlienky 
pre svoj život ako v tejto knihe. Sväté písmo je motorom môjho života.“ 

Príklady, citáty a myšlienky, P-Ž  
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SMRŤ – náhla, nečakaná; úcta k mŕtvym  

245. Nevieme dokedy budeme žiť  

Sv. Ignác z Loyoly začal v Manrése prísny život. Sám sa čudoval, že to 
nebolo ani také ťažké, ako si to predstavoval. Čoskoro však prišli po-
chybnosti. Predstavil si, že by mal týmto spôsobom žiť do sedemdesiatich 
rokov, a dostal strach. Avšak sám si dokázal dať odpoveď. Načo si pred-
stavovať sedemdesiat rokov, keď ani len nevieme, či tu budeme zajtra. 

Pramene svetla  

246. Človek nezomiera, iba sa mení  

Jeden kňaz spomína: 
Bol sviatok Všetkých svätých, išiel som na cintorín a žehnal som tým, 

ktorých som tam uložil. Prišiel som k hrobu mladého muža, ktorý bol 
pochovaný iba štyri mesiace. V čase výkonu vojenskej základnej služby 
mal smrteľnú nehodu. Práve tam bola jeho rodina a mládež z mesta. Na 
hrobe horelo množstvo sviec. Jedna sviečka vedľa druhej. A to utíšilo slzy 
v očiach rodiny, verili, že jeho duša prešla tam, kde je plnosť svetla, plnosť 
večného svetla.“ 

Nemajme strach zo života, ktorý je pred nami. 
DP 2001, 1  

247. Všetci zomrieme  

Pred niekoľkými rokmi istý fotoreportér získal ocenenie za snímok 
smrti, ktorý urobil. 

Mladú ženu našli mŕtvu v športovom aute. Zomrela na predávkovanie 
drogami. Pomocou veľkých, špeciálnych objektívov fotograf vyhotovil 
snímku, ktorá ukazovala nielen telo, bolestne roztiahnuté cez predné sedad-
lo auta, ale tiež ukazovateľ parkovania, na ktorom bolo „čas vyčerpaný“. 

Bola to strašidelná a krutá pripomienka neodvratnosti smrti. Všetci 
zomrieme, každý, koho milujeme, zomrie, každý deň nám je nejakým 
novým spôsobom pripomínané, že sme iba čoby krok od smrti. Epitaf „čas 
vypredaný“ sa neodvratne vzťahuje na nás všetkých. 

Príklady, citáty a myšlienky, P-Ž  
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248. V hodine smrti – modlitba  

Münsterský filozof Peter Wust (1884-1940) povedal na svojej pred-
náške na rozlúčku svojim študentom krátko pred svojou smrťou: 

„A keby ste sa ma teraz opýtali, skôr, než definitívne odídem, či mám 
nejaký kúzelný kľúč otvárajúci človeku poslednú bránu k múdrosti života, 
odpovedal by som vám: Samozrejme! Týmto kúzelným kľúčom nie je 
reflexia, ako by ste asi od filozofa očakávali, je ním modlitba.“ 

Dipl. práca: Lucia Šillová  

249. Mať správny postoj k smrti  

Kardinál Jozef Höffner (1906-1987), bývalý kolínsky arcibiskup, raz 
napísal: „Prijímajte smrť v kresťanskej nádeji! Neskrývajte sa pred ňou! 
Získať správny postoj k umieraniu – to je trvalá úloha kresťanov. Starý 
zomrieť musí, mladý môže.“ 

Pastier. list KBS k pôst. obdobiu 1982  

250. Čo po smrti  

Ruského spisovateľa F. M. Dostojevského pred smrťou utešovali, že 
svet na neho nezabudne, bude si ho ctiť ako veľkého. On na to múdro 
odpovedal: „Čo ma po tom, že ma budú ľudia oslavovať, mňa v tejto chvíli 
zaujíma jedno – kam idem teraz, čo bude so mnou, keď zomriem.“ 

DP 2002, 2  

251. Cintorín nepotrebuje ohradu  

Z rodnej obce slávneho spisovateľa Marka Twaina poslali Markovi list 
s prosbou, aby prispel na ohradu cintorína. A Mark Twain im odpovedal 
takto: „Na takú hlúposť nedám ani grajciar. Na čo potrebuje cintorín plot? 
Všetci sú tam, už sa nikdy nedostanú odtiaľ. A tí, čo tam ešte nie sú, sa tam 
celkom iste netlačia. 

Verím v príkladoch   
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SPOVEĎ – pokánie, obrátenie  

252. Sviatosť pokánia – plnosť lásky  

Ak sa zadívame na Rembrandtov obraz Návrat márnotratného syna, 
vidíme, že umelec zobrazuje, ako otec prijíma syna. Treba si všimnúť 
otcovo gesto objímania a jeho ruky. Jedna z nich je vyslovene ženská: 
dlhšia, než ruka matky. Dlaň druhej ruky má vyslovene mužský charakter: 
široká, vypracovaná otcova dlaň. Tento symbol ukazuje úplnú lásku: lásku 
otca i matky v jednej osobe. 

To, čo u ľudí býva rozdelené medzi otca a matku, medzi ženu a muža, 
je u Boha zázračným spôsobom spojené. Božia láska je úplnou láskou. 
Sviatosť zmierenia je práve to miesto, kde môžeme zakúsiť plnosť lásky: 
lásky materskej i otcovskej. 

Sviatosť zmierenia  

253. Radujme sa z návratu iných  

Istý otec prišiel domov z práce. Deti k nemu hneď pribehli so smutnou 
správou: ich pes – rodinný miláčik – sa stratil. Otec najprv utešoval deti, že 
do rána sa určite vráti. Keď však videl ich smutné tváre, nasadli do auta 
a začali ho hľadať po meste. 

Keď otec počul svoje deti ako cez okno volajú na psy jeho menom, 
začali mu prichádzať na myseľ rôzne predstavy: „Čo ak ho niekde prešlo 
auto? Čo ak ho niekto ukradol? Čo ak ho už nikdy neuvidíme?“ 

Nakoniec ho našli. Okoloidúci sa veľmi čudovali, keď videli toľko 
radosti nad špinavým a nie vábne voňajúcim psom. Jeden z nich to aj 
komentoval: „Tak psa majú azda radšej než seba samých.“ 

Azda niečo podobné cítil starší brat, keď videl návrat strateného 
súrodenca. Možno ho bolelo, že sa mu dodáva akosi viac lásky než jemu, 
ktorý ostal doma. Otec mu to vysvetľoval: „Patrilo sa hodovať a radovať 
sa...“ (Lk 15, 32). 

To isté hovorí Boh aj nám, keď bez radosti sa pozeráme na návrat tých, 
ktorí v živote zblúdili a usilujú sa o návrat. 

Myšlienky na nedele II.  
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254. Z topmodelky rehoľníčka  

Zahraničná i slovenská tlač pred časom informovala, že tridsaťročná 
Talianka Antonella Mocciová, vo svete modelingu známa ako sestra Hella, 
vstúpila do kláštora. 

V živote spomínanej topmodelky Helly spôsobila životný zlom smrť 
jej otca. Zomrel v dôsledku ťažkej choroby v čase, keď mala 25 rokov. 
Priznala, že táto strata spôsobila v jej duši veľkú ranu, a tak začala hľadať 
útechu u rádových sestier. Neskôr sa prihlásila ako dobrovoľníčka na po-
moc bezdomovcom a značnú časť svojich úspor venovala charite. Vyhlási-
la, že túžba pomáhať ľuďom je silnejšia ako práca modelky. Začala študo-
vať teológiu a vstúpila do rehole. Po požehnaní pápežom Jánom Pavlom II. 
vyhlásila: „Nehanbím sa za svoju minulosť, ale topmodelka Hella už 
neexistuje. Narodila sa sestra Elizabeta.“ 

KN 1999, 5  

255. Nie čím si bol, ale čím si  

Humorista Ed Wilock napísal verš o všetkých veľkých svätcoch, ktorí 
boli kedysi veľkými hriešnikmi. Končí sa: „U Boha nezáleží na vašom bol, 
ak vaše je je naozaj som.“ 

Toto je humorný spôsob ako povedať, že na tom čím ste boli naozaj 
nezáleží. Do úvahy sa berie to, čím ste práve teraz. 

Očami viery  

256. Zmeniť zvyk – i život!  

Sv. Ignác z Loyoly povedal, že len tí, ktorí sú ochotní podstúpiť Ježišo-
vo utrpenie s Ježišom, budú chápať a vstúpia do slávy jeho zmŕtvychvsta-
nia. 

Zmeniť zvyk – i život! Zmeniť návyk a môžete zmeniť život. 
Očami viery  

257. Zneužívali svoje ústa...  

V 13. storočí žil vo Florencii významný básnik A. Dante. Strhujúca je 
krása a dojem jeho Božskej komédie, v ktorej nás vedie hrôzami pekla do 
blaženosti raja. 

V tejto mohutnej básni A. Dante vidí v duchu kajúcnikov, ktorí 
v živote zneužívali svoje pery (ústa). Z ich pier vychádzali ľahkomyselné 
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slová otravujúce duše. S plačom vždy znovu a znovu spievajú 50. žalm: 
„Pane, otvor moje pery...“ (v. 17). 

365 x ON  

258. Všetci sme hriešni  

Jim Caviezel, predstaviteľ Ježiša v americkom filme režiséra Mela 
Gibsona The Passion (Utrpenie) povedal, že pri nakrúcaní filmu to bol pre 
neho hlboký náboženský zážitok, ale súčasne aj jeho vlastná krížová cesta. 
Na jednej strane sa cítil poctený, ale na druhej strane sa často pýtal sám 
seba: Prečo si si zvolil hriešnika, ako som ja? A odkedy ho vybrali na túto 
úlohu, usiloval sa byť stále za to vďačný. 

Máriina doba, 2004, 1   
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SVÄTÍ – svätosť života; 

porov. Čnosť  

259. Boh – naše všetko  

Svätí nielen trpezlivo znášali všetky bolesti a utrpenia, ale chceli sa 
zbaviť všetkého, aby sa mohli spojiť jedine s Bohom. V tom zmysle sa 
vyjadrila aj sv. Terézia: Čím menej budeme mať tu (na zemi), tým viacej 
budeme oplývať tam (v nebi). 

Cesta lásky  

260. Takto si počínali svätí  

Keď ctihodný Ján Avila, ktorý od útlej mladosti viedol svätý život, 
ležal na smrteľnej posteli, prišiel k nemu kňaz, aby mu posluhoval. Kňaz 
mu rozprával o veľmi vznešených veciach a správal sa k nemu ako 
k veľkému Božiemu služobníkovi a veľkému učencovi. Ale Avila ho 
upozornil: Otče, prosím vás, predmodlievajte sa modlitby za zomierajúcich, 
ako ich predriekaváte zločincovi, odsúdenému na smrť. Veď ja som jeden 
z nich. Takto zmýšľajú svätí o sebe v živote i pri smrti. 

Cesta lásky  

261. Svätá chudoba!  

Raz prišiel vojvoda Albert na návštevu k svojej sestre svätej Margite 
od Kríža, dcére Maximiliána II., ktorá bola mníškou v kláštore svätej Kláry. 
Pohoršil sa nad doplátaným odevom, ktorý nosila. Veď to sa nezhodovalo 
s jej vznešeným rodom. Ale sestra mu odvetila: „Brat môj, som oveľa 
spokojnejšia v týchto handrách ako všetci panovníci vo svojom purpure. 

Cesta lásky  

262. Ovládal svoj hnev  

V životopise svätých otcov sa rozpráva o tom, ako mnísi schválne 
ponižovali a urážali egyptského mnícha. On však stál, akoby mu to 
nepatrilo. Potom sa ho spýtal: „Otče, prečo si nevzplanul?“ On odpovedal: 
„Vzplanul, ale neprehovoril.“ 

Pramene svetla  
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263. Aj svätí mali pochybnosti  

Človek často reaguje pochybnosťou. Aj svätí pochybovali. 
Sv. Tomáš Akvinský, veľký cirkevný učiteľ, si raz pred Bohom 

vzdychol: „Neviem, či ma miluješ, a či ja milujem teba... A neviem ani, či 
žijem tak, ako verím!“ 

Aj apoštol Tomáš pochyboval... Porov. Jn 20, 25. 
Slovo medzi nami, 2002, 3  

264. Ak chceme byť svätí  

Sv. Filip Neri dáva krásne naučenie tomu, komu sa zdá, že je bez viny: 
kto sa chce stať naozaj svätým, nikdy sa nesmie ospravedlňovať, ani vtedy 
nie, keby ho skutočne nespravodlivo obviňovali. 

Výnimočne sa zdá byť obhajoba potrebná v jedinom prípade, keď totiž 
ide o zamedzenie alebo odstránenie pohoršenia. 

Cesta lásky  

265. Obliecť si Kristovu myseľ  

Francúzsky spisovateľ Leon Bloy raz napísal, že „jedinými skutočne 
šťastnými ľuďmi sú svätí. Najsmutnejšie je to, že nie sme všetci svätí.“ 

Svätci sa obliekali do Kristovej mysle, vo veľkej miere si osvojili jeho 
pohľad. Rozlámali putá egocentrického pohľadu na život, ktorý sa snaží 
predovšetkým o vlastný prospech. Objavili „plnosť života“, ku ktorej Ježiš 
pozýva každého jedného z nás. 

Z pohľadu kresťana  

266. Svätosť – nestať tvrdo na svojom  

Kto sa zasvätil poslušnosti, musí sa vo všetkom zrieknuť vlastnej 
mienky. 

Sv. František Saleský hovorí: Každý má svoje vlastné názory. To ešte 
nie je na ujmu čnosti. Ale prieči sa čnosti, keď sa svojich názorov zaťato 
pridržiavame. 

Cesta lásky   
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VĎAČNOSŤ  

267. Vďačnosť  

Učiteľka požiadala svojich prváčikov, aby namaľovali niečo, za čo by 
sa chceli Pánu Bohu poďakovať. Myslela si, že deti z chudobných štvrtí 
málo ďakujú za to, čo majú. No vedela aj to, že skoro všetky by najradšej 
maľovali koláče alebo stoly pripravené na hostinu. 

Prekvapil ju výkres, ktorý jej odovzdal malý chlapec. Bola to 
jednoduchá, detsky nakreslená ruka. 

Čia je to ruka? 
Trieda bola týmto obrazom očarená. „Podľa mňa je to ruka Božia, 

ktorá nám dáva jesť,“ povedalo jedno dieťa. Je to ruka roľníka,“ povedalo 
druhé, „lebo chová kuriatka a pripravuje zemiačky na opekané hranolky.“ 

Ako tak deti kreslili, učiteľka sa sklonila nad chlapcovou lavicou 
a spýtala sa ho, komu tá ruka patrí. „Je to tvoja ruka, učiteľka,“ zašepkalo 
dieťa. 

Spomenula si, že každý deň po vyučovaní chytila tohto chlapca za ruku 
a vyprevadila ho k dverám. Tino bol najmenší. Vyprevadila tak aj iné deti. 
Pre neho to však znamenalo veľa. 

Niekedy stačí jeden slnečný lúč  

268. Buďme vďační  

V španielskom mestečku mal súdny proces Don Einamel. Vojenský 
súd ho odsúdil na trest smrti. Jednotka vojakov bola nastúpená na vyko-
nanie popravy. Odsúdený stále pri stene. Zrazu pri veliteľovi zastal žobrák, 
prehovoril s ním a ten zrušil popravu. Don Einamel nevedel ani prečo a ani 
kto mu zachránil život. Odvtedy každý deň dával chudobným zadarmo 
obed. Keď mu jeho priatelia vyčítali, že je to drahé, povedal: „Ten neznámy 
žobrák mi zachránil život nielen na jeden deň, ale na každý deň môjho 
života. Chcem sa mu za to odvďačiť.“ 

Buďme vďační aj my, Bohu aj blížnym. Pamätajme, že aj ten, kto si 
myslí, že je najnešťastnejší človek na zemi, kto si myslí, že každý ním 
opovrhuje, má za čo poďakovať. 

 Homílie C   
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VIERA V BOHA – potreba; nevera  

269. Šťastní, ktorí veria  

„Akí šťastní sú ľudia, ktorí veria.“ Toto konštatoval jeden z najväčších 
francúzskych moderných básnikov Paul Claudel (1868-1955). Nežný spev 
Adeste fideles (Poďte veriaci) iba zvyšoval jeho pohnutie a pocit nesmier-
neho šťastia. Zachovajme si vieru, bráňme si ju, prosme Boha, aby nás v nej 
upevnil. 

KN 2001, 51-52  

270. Bez Boha je človek sám  

Bez Boha –hovorí F. M. Dostojevský (1821-1881) – je človek sám. 
Ruský básnik a hľadač Boha formuloval túto vetu ako výsledok svojho 

zápasu a hľadania. Nemôžeme ináč, než mu z vnútorného presvedčenia plne 
pritakať. 

Dipl. práca: Lucia Šillová   

271. Viera je najkrajší dar  

Peter Šťastný, hokejista svetového formátu, sa nikdy netajil, že je 
veriacim človekom, dokonca bol a je na to hrdý: „Je to asi najkrajší dar, 
ktorý som dostal od rodičov. A čím som starší, tým sa toto presvedčenie vo 
mne stále viac utvrdzuje a je pevnejšie.“ 

Nahlas / Slovo na dnes, 2004, 7-8  

272. Boh nás nájde  

John Powell, SJ., profesor na Loyola University v Chicagu, píše, že 
pred niekoľkými rokmi jeho bývalý študent Tommy, ktorý bol ateistom, 
ležal na smrteľnej posteli. Spomína, že kedysi, na jednom kurze, sa ho 
spýtal: „Myslíte si, že niekedy nájdem Boha?“ odpovedal mu: „Nie, 
Tommy, on nájde teba.“ 

Jeho posledné slová na smrteľnej posteli boli: „My nenájdeme Boha. 
On nás nachádza vo svojom vlastnom čase a svojím spôsobom. Len keď 
som sa otvoril v láske k ľuďom okolo mňa, Boh prišiel dverami srdca, ktoré 
som nechal otvorené.“ 

Očami viery  
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273. Nedokázal ho zmeniť ani zázrak  

Vlakom, ktorý smeroval do Lúrd a viezol pútnikov, cestoval 
i spisovateľ Emil Zola. Vo vlaku bola i ťažko chorá žena, ktorá trpela na 
tuberkulózu. Lekári jej nedávali žiadnu šancu. Keď ju Zola uvidel, povedal: 
„Ak sa uzdraví, uverím, že Boh jestvuje.“ Prišli na miesto a chorých viezli 
k prameňom. No lekári neodporúčali, aby ženu ponorili do vody, lebo by 
mohla umrieť. Na jej veľké naliehanie to však urobili. Zola tam bol 
prítomný. A keď ju ponorili a pomodlili sa, zomierajúca sa zrazu cítila 
lepšie, zmizli jej opuchy, uzdravila sa. Zola, ktorý to videl na vlastné oči, 
napísal román, v ktorom hovoril, že dotyčná zomrela. Klamal. Ani zázrak 
ho nepremenil, lebo bol pyšný, nechcel sa podriadiť Bohu a ostal naďalej 
vo svojej zatvrdilosti. 

Ani zázrak nepremení toho, kto žije vo svojej pýche. 
Homílie C   

274. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa  

Sv. Augustín píše, že cisár Tibérius vyslovil želanie, aby rímsky senát 
prijal medzi bohov aj Ježiša Krista. Senát to však odoprel s pripomienkou, 
že vraj tento Boh je pyšný, lebo chce božskú poctu len pre seba a nestrpí 
spoločníkov. 

A to je pravda. Boh chce, aby sa ľudia len jemu klaňali a len jeho 
milovali. A nie preto, že je pyšný, ale že si to zaslúž. 

Cesta lásky  
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VLASŤ  

275. Láska k vlasti  

Ruský spisovateľ I. S. Turgenev spomína ženu, ktorá sa pred ním 
vyjadrila, že by bola ochotná priniesť za vlasť akékoľvek obete a položiť aj 
život za vlasť. Turgenev poznal túto ženu a vedel, že je nedbanlivá, o deti 
sa veľmi nestarala, domácnosť má špinavú. „Pozrite,“ hovorí Turgenev. 
„Najcennejšia obeta pre vlasť by bola, keby si každá žena vzorne 
vychovávala svoje deti, mala vzornú, čistú domácnosť. Naša vlasť by bola 
krásna. To by bol najkrajší prejav k vlasti. 

Príklady   
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ŽIVOT – problémy, ťažkosti...  

276. Život si píšeme sami  

Učiteľ tvrdil, že má knihu, v ktorej je všetko, čo treba vedieť o Bohu. 
Nik tú knihu nevidel, kým si ju akýsi snaživec na návšteve nalieha-

vými prosbami od učiteľa nevydrankal. 
Priniesol si ju domov a dychtivo ju otvoril. 
Všetky stránky v knihe boli biele. 
Tá kniha nikomu nič nepovie, protestoval snaživec. 
„Viem to,“ odpovedal pokojne učiteľ, „ale pozri, koľko vecí 

našepkáva.“ 
Každá chvíľa tvojho života je prázdnou stránkou. 
Napísať ju musíš ty. 
A aj keď sa niekomu bude zdať, že si balvan, je v tebe lev. Ty mu 

musíš umožniť vyjsť. 
Život je všetko, čo máme  

277. Čo si zaseješ, to budeš žať  

Počas obednej prestávky v práci vraví istý muž svojmu kolegovi: 
„Nemôžem tomu uveriť! Znovu tuniak! Už mám po krk tuniakových 
sendvičov. Toto je už štvrtýkrát za týždeň, čo jem to isté.“ Kamarát mu 
odpovedal: „Prečo nepovieš svojej manželke, že nemáš rád tuniaka, a aby ti 
pripravila niečo iné?“ Muž na to: „Veď ja nemám manželku, robím si 
obedy sám!“ 

Ak je v tvojom živote priveľa zla (tuniak), kto ho tam dal? 
Čo si zaseješ, to budeš žať (Gal 6, 7). 

 Nahlas / Slovo na dnes, 2003, 7  

278. Možno žiť aj naslepo  

Podnikateľ, vždy veľmi zaneprázdnený, si zavolal taxík, nastúpil a roz-
kazovačne povedal: „Rýchlo a poďme čo najrýchlejšie.“ 

Taxík vyrazil, gumy len tak zapískali a auto letelo ako blesk. 
O chvíľu cestujúceho prepadla pochybnosť. 
Naklonil sa k taxikárovi a spýtal sa: „Povedal som vám, kam treba 

ísť?“ 
Vodič pokojne povedal: „Nie, ale idem čo najrýchlejšie.“ 



 106 

Možno žiť aj naslepo. 
Život je všetko, čo máme  

279. Čo žiada život od nás  

Psychiater Victor Frankl povedal, že by bolo múdrejšie nechať život 
klásť otázky nám. Keď sa pozrieme na hviezdy alebo záhradu, život sa 
pýta: „Dokážeš oceniť krásu?“ Keď niekto s bolesťami vstúpi do nášho 
života, život sa pýta: „Si schopný súcitu?“ Inokedy sa jednoducho pýta: 
„Dovolíš vôbec niekedy sám sebe radovať sa?“ 

Ale hlavnou otázkou, ktorou sa život pýta, je podľa Johna Powella 
táto: „Čo chceš odo mňa?“ každý z nás má inú odpoveď. 

Akú by sme dali my odpoveď? 
Robím to preto, lebo musím, alebo preto, lebo chcem? Bol by som 

radšej v nejakej inej situácii? 
Očami viery  

280. V živote príde aj kríza  

Veľký psychiater Carl Jung povedal, že špecifickou krízou v živote 
ľudí nad tridsať päť rokov je nájsť zmysel v živote. Predtým väčšina z nás 
sníva svoje sny a starostlivo živí semienka nádeje. Potom príde realita. 
Obyčajne sme dovtedy už niektoré svoje sny dosiahli a boli sme rozča-
rovaní z niektorých iných. Viac ako kedykoľvek predtým sa pýtame: 
„Znamená môj život vôbec niečo?“ 

Očami viery  

281. Robme všetko dokonale a s láskou  

Matka Terézia z Kalkaty hovorí o jednom kňazovi, ktorý mal rád 
Číňanov a chcel pre nich niečo urobiť. Bol tak pohrúžený do svojej práce, 
že aj jeho oči zošikmeli ako oči Číňanov. 

Ak niečo robíme, robme to úplne odovzdane a s láskou. 
Růženec s Matkou Tderezou  

282. Záleží od toho, ako veci vidíme  

Kedysi (30-138) žil staroveký filozof Epiktetus. Ani on, ani jeho odkaz 
nebol veľmi populárny. Ľuďom neustále pripomínal: „Vás netrápia vaše 
problémy. Váš problém spočíva v tom, ako sa na ne pozeráte. Je v tom, ako 
sa pozeráte na veci!“ 
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Epikteta asi za tieto slová na rukách nenosili, ale mal pravdu. Všetko 
závisí od toho, ako veci vidíme, ako sa na ne pozeráme. 

Známa je napr. stará ľudská múdrosť: „Dvaja muži sa pozerali spoza 
mreží väzenia. Jeden videl blato, druhý hviezdy.“ 

Všetko závisí od toho, ako sa na veci pozeráme. 
Z pohľadu kresťana  

283. Optimista a pesimista  

V jednom príbehu o jednovaječných dvojčatách sa hovorí, že jeden bol 
nenapraviteľný optimista, pre ktorého bol život gombičkou. Druhý chlapec 
bol smutný a beznádejný pesimista. Bol presvedčený, že autor Murphyho 
zákonov je optimista. Znepokojení rodičia priviedli chlapcov k miestnemu 
psychológovi, ktorý navrhol rodičom plán, ako ich postaviť na jednu 
úroveň. „Keď budú mať narodeniny, dajte každého do inej miestnosti a tam 
im prineste darčeky. Pesimistovi darujte najlepšie hračky, aké si len môžete 
dovoliť, a optimistovi dajte debničku hnoja.“ Rodičia tieto inštrukcie splnili 
do bodky (nezabúdajte, že to je len vymyslený príbeh) a s napätím 
pozorovali výslednú reakciu. Keď nazreli do pesimistickej izby, počuli, ako 
sa nahlas sťažuje: 

„Nepáči sa mi farba tohto počítača... stavím sa, že táto kalkulačka sa 
čoskoro pokazí... táto hra je nanič... poznám niekoho, kto má väčšie 
vyklápacie auto, než toto...“ 

Potom sa rodičia po špičkách presunuli k izbe optimistu a zazreli 
svojho synčeka, ako si naradostene vyhadzuje hnoj do vzduchu a chichoce 
sa: 

„M ňa neoklamete! Kde je toľko hnoja, tam musí byť aj poník!“ 
Príbeh potvrdzuje, že všetko závisí od nášho uhla pohľadu. Všetko 

závisí od toho, čo hľadáme, lebo každý z nás napokon to, čo hľadá, aj 
nájde. 

Z pohľadu kresťana  

284. Zmena postojov – zmena života  

Veľký vedec William James bol absolvent Harwardskej univerzity, 
lekár a profesor vo svojich lekárskych bádaniach čoskoro zistil, že pohľad 
človeka na svet či jeho názory na rozličné skutočnosti majú veľký vplyv na 
jeho fyzické zdravie. Uvedomil si, že väčšina jeho pacientov, ktorí za ním 
chodili s telesnými problémami, v skutočnosti potrebovali zmenu názorov. 
A tak sa James začal zaoberať štúdiom psychológie a napísal významné 
dielo The principles of Psychology. Doktor James píše: „Najväčším obja-
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vom našej generácie je zistenie, že človek dokáže zmenou vnútorných 
postojov mysle, meniť vonkajšie aspekty svojho života.“ 

Vo svojich knihách opakovane trvá na názore, že naše šťastie nezávisí 
natoľko od toho, čo sa stane nám, ako od toho, čo sa stane v nás. 

Z pohľadu kresťana  

285. Cesta k úspechu vedie cez neúspechy  

Je veľmi dôležité pamätať na to, že cesta k úspechu je pre nás ľudí 
zvyčajne vydláždená neúspechmi. Hľa, niekoľko príkladov: 

Abraham Lincoln bol porazený prinajmenej v niekoľkých voľbách, 
kým ho konečne zvolili za prezidenta. 

Thomas Edison experimentoval dva roky s rôznymi materiálmi zo 
všetkých kútov sveta, kým objavil správne vlákno do elektrickej žiarovky. 

Keď Marconi navrhol možnosť bezdrôtového prenosu zvuku, dali ho 
do ústavu pre mentálne postihnutých. 

No ľudia ako Lincoln, Edison a Marconi boli silne motivovaní. Ne-
vzdali sa. Akosi vedeli, že jediný skutočný neúspech je ten, z ktorého sa 
nepoučíme. 

Kto prvý hodí kameňom  

286. Žijeme tak, ako o sebe zmýšľame  

Vo folklóre amerických Indiánov je príbeh, ktorý túto pravdu jasne 
potvrdzuje. Ide o príbeh bojovníka, ktorý našiel vajíčko vypadnuté z orlieho 
hniezda, ktoré sa akoby zázrakom nerozbilo. Keďže bojovník nenašiel 
hniezdo, odkiaľ vajíčko vypadlo, položil ho do hniezda prériovej sliepky. 
Tá ho vysedela spolu s ostatnými vajíčkami. A tak mladý orol vyrastal 
spolu s prériovými sliepkami a správal sa tak, ako to od nich odpozoroval. 
Hrabal zem, vyhľadával zrnká a stebielka, sem-tam vzlietol zopár centimet-
rov nad zem a po pár metroch znova dosadol na zem. Prijal a napodobňoval 
každodenný život prízemných prériových sliepok. Takto strávil väčšinu 
svojho života. 

Jedného dňa však orol vzlietol nad kŕdeľ prériových sliepok. Hoci bol 
pokročilého veku, stále si myslel, že je prériovou sliepkou. Pozrel hore 
k nebu a zbadal obrovského vtáka, ako sa vznáša na šírej oblohe. „Čo je 
to?“ spýtal sa s úžasom. Jedna staršia prériová sliepka mu povedala: „Už 
som jedného takého videla. To je orol, najvznešenejší, najsilnejší a naj-
dôstojnejší zo všetkých vtákov. Ale nech sa ti ani nesníva, že by si mohol 
byť ako on. Ty si taký istý ako my. Si prériová sliepka.“ A tak orol, 
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uväznený touto predstavou, žil a aj zomrel v domnienke, že je prériová 
sliepka. 

Aj my žijeme a raz zomrieme. Žijeme tak, ako o sebe zmýšľame. Naše 
najdôležitejšie postoje, ktorými sa vnímame a hodnotíme, hovoria, kto sme, 
a diktujú nám správanie k sebe samým. Žijeme a umierame podľa toho, ako 
vnímame seba. 

Z pohľadu kresťana  

287. Treba sa zastať pravdy  

Martin Niemoeller, nemecký pastor, ktorého nacisti uväznili, takto 
vysvetľoval, aké je nebezpečné, ak ľudia mlčia, keď majú hovoriť: 

„V Nemecku prišli nacisti najprv po komunistov. Neozval som sa proti 
tomu, lebo som nebol komunista. Potom si prišli po židov, a ja som mlčal, 
lebo som nebol žid. Potom prišli po odborárov, a ani vtedy som sa neozval, 
lebo som nebol odborár. Potom prišli po katolíkov, a ja som bol ticho, lebo 
som bol protestant. Nakoniec prišli po mňa, lenže už nebolo nikoho, kto by 
sa mohol ozvať.“ 

Poučenie je jasné: alebo sa ozveme a zastaneme sa pravdy, alebo 
stratíme milovanú slobodu. 

(Poznámka: Ján Sivacký na naše podmienky k tomu poznamenáva 
(Slov. rozhlas, nedeľa 24.07.1997: Čo sme my za spoločnosť? Na jednej 
strane vieme spievať „kto za pravdu horí...“, a na druhej strane... Sme ešte 
schopní veľkej lásky, nádeje – alebo len spoločnosť kývajúcich a... Sme tu 
ešte na to, aby sme tu niečo urobili... Sú veci, ktoré môžeme urobiť len 
my!). 

Vitamín C od Boha   

288. Vždy môžeme začať znova  

Istý spisovateľ raz zbadal na zemi vtáčie hniezdo. Bolo zničené 
búrkou. Chvíľu smutne rozmýšľal nad tým, koľko času a námahy to muselo 
stáť, aby také hniezdo vzniklo, no zrazu jeho myšlienky prerušil spev vtáka. 
Keď sa pozrel do koruny stromu, zbadal nádhernú vec: vtáčik bol zamest-
naný stavaním iného hniezda. 

Vždy môžeme začať znova! 
Nahlas / Slovo na dnes, 2003, 1-2  
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289. K úspechu vedie vytrvalosť  

Lou Holtz, futbalový tréner Univerzity Notre Dame, verejne zastával 
názor, že kľúčom k úspechu v každom podujatí je odhodlanie, vloženie sa 
do veci. Pripúšťa, že v prvých rokoch svojho manželstva hľadal spôsob, ako 
„z toho von“. Potom pochopil, že problém nie je v jeho manželstve, ale 
v ňom samom. Nebol dostatočne hlboko rozhodnutý pracovať na vzťahu 
tak, aby fungoval. A manželstvo funguje iba tým, ktorí na ňom pracujú. 

Kto prvý hodí kameňom  

290. Na ceste potrebujeme vytrvalosť  

Istý otec povedal, že keď boli jeho deti ešte malé a išli na výlet, vždy 
sa ho pýtali: „Kedy tam už prídeme?“ Nechápali, že účelom nie je len 
dosiahnutie cieľa, ale aj užívanie si cesty. 

Nahlas / Slovo na dnes, 2003, 11-12  

291. Nielen hovoriť  

Raz jedna žena priviedla synčeka k Mahatma Gándhímu a požiadala 
ho: „Mahatma, povedz mu, aby už nejedol sladkosti.“ 

„Buď taká dobrá a príď o tri dni,“ odpovedal Gándhí. 
Po troch dňoch sa žena vrátila s dieťaťom a Gándhí povedal dieťaťu:  
„Prestaň jesť sladkosti.“ 
Žena sa spýtala: 
„Prečo si nás nechal čakať tri dni, aby si nám povedal len toto?“ 
Mahatma povedal: „Lebo pred troma dňami som aj ja ešte jedol 

sladkosti.“ 
Keby sa všetci, čo rozkazujú, kážu, vyžadujú, naliehavo požadujú a vy-

krikujú, rozhodli robiť to, čo žiadajú od druhých, tento svet by bol rajom. 
Život je všetko, čo máme  

292. Naučme sa byť pružnejší  

Vo filme Päť ľahkých kusov (Five easy pieces) ide Jack Nicholson do 
reštaurácie a objedná si nezvyčajný zapekaný chlieb. Keď mu povedia, že 
to nie je na jedálnom lístku, príde s tvorivým riešením. Objedná si to, čo na 
jedálnom lístku je a čašníčke dáva príkaz: „Kurací šalát na zapekanom 
chlebe. Ten šalát si nechajte a zapekaný chlieb mi prineste!“ 

Nebuďme príliš skostnatelí, - ľahko sa zlomíme. Buďme pružnejší! 
Nahlas / Slovo na dnes, 2003, 11-12  
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293. Neuzamykajme sa do menejcennosti  

V rozprávke bratov Grimmovcov o Rapunzele sa hovorí o krásnom 
dievčaťu, ktoré žije so starou ježibabou vo veži. Stará ježibaba neustále 
hovorí malej Rapunzel, aká je škaredá. Ježibaba jej hovorí: „Vyzeráš tak 
ako ja!“ 

Keďže vo veži niet žiadneho zrkadla, úbohá Rapunzel tomu verí. 
Nevidí svoju vlastnú krásu, a tak zostáva uväznená vo veži... je väzenkyňou 
svojej domnelej škaredosti. Ježibaba vie, že ak bude Rapunzel presvedčená 
o svojej vlastnej škaredosti, nikdy sa nepokúsi opustiť vežu. 

Ale, hľa, v jeden jasný deň prichádza krásny princ na svojom bielom 
koni práve vtedy, keď sa Rapunzel vykláňa z veže, aby sa nadýchala 
čerstvého vzduchu. A krásny princ sa okamžite zastaví, aby obdivoval 
prekrásnu dievčinu. Po výmene uisťujúcich úsmevoch, dievča vypustí svoje 
dlhé, zlatisté vlasy a princ sa vyšplhá po rebríku z jej vlasov do veže. Keď 
sa obaja obdivujúco zahľadia jeden druhému do očí, Rapunzel vidí v žia-
riacich princových očiach jasný odraz svojej vlastnej tváre. V zrkadle jeho 
očí Rapunzel vidí, že v skutočnosti je krásna. 

A v tej chvíli je slobodná! Oslobodená od ježibaby! Oslobodená 
z veže! Oslobodená zo strachu, že je škaredá! A tak dvojica skáče z veže, 
vyskočí na bieleho vraníka krásneho princa a šťastná odcvála do jasu 
zapadajúceho slnka.  

Presne ako Rapunzel, my všetci sme do určitej miery uzamknutí v sebe 
svojimi obavami zo škaredosti, menejcennosti a nedostatočnosti. Podobne 
ako pri väčšine problémov, aj tento je vo svojej podstate problémom 
biedneho vnímania seba samých. 

Očami viery  

294. Rastieme tak, že robíme chyby  

Thomas Edison vyskúšal dvetisíc rozličných materiálov, keď hľadal 
žeraviace vlákno pre žiarovku. Keď ani jeden materiál nevyhovoval, jeho 
asistent si povzdychol: „Všetka naša námaha bola zbytočná. K ničomu sme 
sa nedopracovali.“ Edison ho však ubezpečil: „Ale kdeže, urobili sme 
poriadny kus práce a veľa sme sa naučili. Teraz vieme, že existuje dvetisíc 
látok, ktoré sa na výrobu žiarovky nehodia.“ 

Poznámka. Keď zmizne alebo oslabne pocit fyzickej nepohody, viem, 
že som odhalil svoj nezdravý a zdeformovaný postoj a nahradil som ho 
postojom zdravým. To isté platí aj o citovej nepohode a nevyrovnanom 
správaní. 

Z pohľadu kresťana   



 112 

295. Radšej klamstvo?  

Jeden z kandidátov vo voľbách sa sťažuje svojmu manažérovi, že jeho 
odporca o ňom rozpráva samé klamstvá. 

„To nevadí,“ odpovedá manažér, „len dúfajme, že o vás nezačne 
hovoriť pravdu...“ 

Veľké pravdy v malých príbehoch 2  

296. Naše plány sú iné  

Bývalý žurnalista a televízny komentátor John Chancellor sa pripravo-
val užívať si zaslúžený dôchodok, keď mu zistili na žalúdku nádor. S cho-
robou sa začali prejavovať bežné výčitky svedomia: Fajčil som, pil som 
a robil som iné veci, ktoré som robiť nemal? Staral som sa dosť o svoje 
zdravie? V mojej rodine sa nikdy nevyskytli nádory. Prečo práve ja? 

„Rakovina,“ hovorí, „nám pripomína, že sme priviazaní na krátkej 
šnúre. Ako som kdesi čítal: Chcete rozosmiať Boha? Porozprávajte mu 
o svojich plánoch.“ 

Život je všetko, čo máme  

297. S hlavou múr neprebiješ  

Žiak jedného filozofa šiel navštíviť svojho učiteľa na smrteľnej posteli. 
„Zanechajte mi ako dedičstvo trochu svojej múdrosti,“ povedal mu. 
Mudrc otvoril ústa a povedal mladíkovi, aby sa mu do nich pozrel. 
„Mám tam jazyk?“ spýtal sa ho. 
„Áno,“ odpovedal žiak. 
„A mám tam aj zuby?“ 
„Nie, zuby tam nevidím.“ 
„A vieš, prečo jazyk vydrží dlhšie ako zuby? Lebo je hebký 

a poddajný. Zuby vypadajú skôr, lebo sú tvrdé. Teraz už vieš, čo máš 
vedieť. Už ti nemám čo povedať. 

Vôňa ruže  

298. Veľkodušnosť  

V milánskej La Scale chceli vzdať úctu pamiatke skladateľa Verdiho. 
A tak si prizvali niekoľkých slávnych dirigentov, aby každý z nich uviedol 
nejaké hudobné dielo. 
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Mascagni, ktorý sa považoval za najväčšieho hudobníka svojej doby, 
pozvanie prijal, avšak pod podmienkou, že mu zaplatia viac ako Tos-
caninimu. 

O niekoľko dní po koncerte dostal Mascagni svoju výplatu. Bol to 
jeden frank. 

Toscanini nechcel prijať žiaden honorár. 
Veľké pravdy v malých príbehoch 2  

299. Kompromis s nepriateľom je vždy prehrou  

Istý poľovník stretol jedného dňa v lese medveďa. „Chcem mať plné 
brucho,“ povedal medveď. „Chcem kožuch,“ povedal poľovník. „Urobme 
kompromis,“ navrhol medveď – a muža zjedol. V dôsledku toho medveď 
odišiel s plným bruchom a muž odišiel zabalený v kožuchu. 

Poučenie je jasné – kompromis s nepriateľom je vždy prehrou. 
Nahlas / Slovo na dnes, 2003, 11-12  

300. „Vidíme“, až keď zostarneme  

Dievčatko muselo nosiť okuliare. Jeden priateľ sa ho spýtal: 
„Neprekáža ti, že musíš nosiť okuliare?“ 

„Nie, keby boli také, aké nosí moja mama,“ odpovedalo. „Moja mama 
hovorí, že vždy vidí, keď sú ľudia unavení alebo malomyseľní alebo 
smutní. Chápe, že potrebuješ pomoc a hneď zbadá, že ťa niečo znepokojuje. 
Vidí aj to, o čom by si chcel hovoriť. Ale najkrajšie je, že vždy v každom 
vidí niečo dobré.“ 

Dievčatko pokračovalo: „Raz som sa mamy pýtala, ako to, že vidí 
všetky tieto veci a odpovedala mi, že sa jej to podarilo tým, že zostarla. 
Som si istá, že je to zásluha okuliarov.“ 

Život je všetko, čo máme   
 
 
 
 

O. A. M. D. G.  
  
 
 
 
Bardejovská Nová Ves, 6. decembra 2004   
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