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Modlitba 
k blaženému biskupovi-mučeníkovi 

Vasiľovi Hpkovi 
 
 
 

Blažený Vasiľ, 
svoje kňazstvo si zveril pod ochranu presvätej Bohorodičky, 

aby všetci jedno boli. 
Ani v prenasledovaniach si sa neodplácal zlým za zlé. 

Nauč nás milovať a neodsudzovať, 
žehnať a nezlorečiť, 

modliť sa a odpúšťať. 
Ty si tíšil srdcia rozvášnené spormi. 

Miloval si Krista, 
svoj ľud i byzantskú liturgiu. 
Vypros nám u Boha pokoj, 
vieru a odpustenie hriechov. 

Zapáľ v našich dušiach lásku ku Kristovi. 
Aby sme jednými ústami 

a jedným srdcom 
oslavovali a ospevovali 

vznešené a veľkolepé meno, 
Otca i Syna i Svätého Ducha, 

teraz i vždycky i na veky vekov. 
Amen. 

 
(Moleben k blaženému Vasiľovi Hopkovi) 

 
 
 
 
 
 
 
 



Skratky 
 
CD -  Christus Dominus – Dekrét DVK o pastorálnej službe biskupov 
DP -  Duchovný pastier 
DVK -  Druhý vatikánsky koncil 
KKC -  Katechizmus Katolíckej cirkvi 
LG -  Lumen gentium – Konštitúcia DVK o Cirkvi 
NK -  O nasledovaní Krista (Tomáš Kempenský) 
KN -  Katolícke noviny 
PC -  Perfectae caritatis – Dekrét DVK o primeranej obnove rehoľného  

   života  
SSV -  Spolok svätého Vojtecha 
s. -  strana 
ZK -  Zločiny komunizmu 
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Ú v o d 
 
 
Dňa 14. septembra 2003 Svätý Otec Ján Pavol II. v Bratislave – Petržalke  pri slávnostnej 

bohoslužbe vyhlásil ThDr. Vasiľa Hopku, svätiaceho prešovského biskupa za blahoslaveného, 
spolu so sestrou Zdenkou Schelingovou, nasledovnými slovami: 

„My, prijímajúc želanie našich bratov Jána Babjaka, biskupa Prešovskej eparchie, 
a arcibiskupa Jána Sokola, metropolitu Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy a mnohých ďalších 
bratov v biskupskej službe a iných veriacich, po tom, ako sme dostali vyjadrenie kongregácie 
pre kauzy svätých, našou apoštolskou autoritou dovoľujeme, aby sa ctihodní Boží služobníci 
Vasiľ Hopko a Zdenka Schelingová odteraz nazývali blahoslavení a aby sa mohli sláviť ich 
sviatky na miestach a podľa noriem práva každý rok: pre Vasiľa Hopka jedenásteho mája 
a pre Zdenku Schelingovú tridsiateho júla. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.“ 

Pre gréckokatolícku cirkev to bola ďalšia veľká historická udalosť, keď v biskupovi 
Vasiľovi Hopkovi dostala už tretieho blahoslaveného v svojich dejinách. Je to veľký dar! 

Otec biskup ThDr. Vasiľ Hopko, syn úprimného, skromného rusínskeho národa! 
„...S láskou viedol a vyučoval Boží ľud, aby vo chvíli ťažkej pre našu miestnu cirkev bol 
skalou a istotou spolu so svojím biskupom-mučeníkom, blaženým Petrom Pavlom Gojdičom, 
OSBM, a ostatnými kňazmi. Pevne zakotvený v Kristovi, ktorý bol zdrojom jeho sily v utrpení 
a žriedlom milostí v odpustení. V jeho pevnej viere a vernosti Kristovi bola zachovaná čistota 
jeho viery a v jeho odpustení sila nového života pri obnove našej miestnej cirkvi. Bez 
akejkoľvek trpkosti z ťažko prežitých rokov úprimne a s láskou prinášal Kristovu blahozvesť 
a jeho odpustenie všetkým tým, ktorí po tom túžili...“  (V. Skyba: Slovo 2003, č. 9, s. 3). 

Otec biskup Vasiľ Hopko ostal verný svojmu povolaniu až do smrti a po tom čo to uznala 
i najvyššia autorita cirkvi, stal sa blahoslaveným. Na základe jeho svätého života Svätý Otec 
Ján Pavol II. ho pred našimi zrakmi vyhlásil za blahoslaveného. Je v nebi. My sa k nemu 
môžeme modliť a prosiť o príhovor u Boha.  

Jeho relikvie, tak ako blahoslaveného biskupa P. P. Gojdiča, sú uložené v Katedrále sv. 
Jána Krstiteľa v Prešove, ku ktorým prichádzajú mnohí z celého sveta, aby tam zotrvali 
v úprimnej modlitbe. Podobne ako relikvie bl. mučeníka Pavla, aj relikvie bl. mučeníka 
Vasiľa budú putovať po všetkých chrámoch našej eparchie. Aj takýmto spôsobom navštívi 
všetky naše farnosti, ktoré mal tak veľmi rád. Pre nás je to nová možnosť uctiť si jeho ostatky, 
poďakovať sa za statočné svedectvo viery a pre jeho zásluhy si vyprosovať Božie dobrodenia 
(porov.: KKC 1173). 

Púť relikvií po chrámoch eparchie budú teda aj zdrojom osobného posvätenia. Obetoval 
celého seba z vernosti Kristovi a Katolíckej cirkvi. Prijal všetky väznenia, fyzické a psychické 
utrpenia s plnou zodpovednosťou, odvahou a pevnou vierou. Stal sa mučeníkom pre vieru, 
pretože obetoval svoj život pre Krista a Cirkev, v duchu svojho biskupského hesla: Da vsi 
jedino budut – Aby všetci jedno boli. 

Táto publikácia je zostavená na prosby Molebena k blaženému Vasiľovi Hopkovi, ktorý 
sa slúži pri tejto príležitosti. Obsahuje myšlienky a príklady, ktoré iste uvíta každý kňaz i  
veriaci.  

 
Blažený otec a mučeník Vasiľ, pros Boha za nás. 
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Bez komentára 
 
„Po násilnej likvidácii gréckokatolíckej cirkvi v Československu na tzv. «Sobore» 28. 

apríla 1950 nepriatelia Cirkvi podľa osvedčenej pravdy vyjadrenej v evanjeliu: «Udri pastiera 
a rozpŕchne sa stádo», uväznili v ten istý deň Pavla Gojdiča, OSBM..., podobná krížová cesta 
čakala aj pomocného biskupa prešovskej eparchie ThDr. Vasiľa Hopka...“ (P. Šturák: Dejiny 
gréckokatolíckej cirkvi v Československu v rokoch 1945-1989, s. 113; 121). 

 
„Ďalších významných cirkevných predstaviteľov – biskupa V. Hopku, M. Russnáka, T. 

Rojkoviča – odviedli v noci 17.05.1950 do internačného kláštora v Báči, kde osobitne 
dopravili aj P. Gojdiča...“ (Zločiny komunizmu na Slovensku 1948:1989, I., s. 148). 

 
„S nimi ako s dobrými pastiermi putovali do „babylonského zajatia“ vo vlastnej otčine aj 

ich kňazi, bohoslovci a mnohí veriaci. Bola to skutočne krížová cesta...“ (J. Tóth v úvode 
knihy Zostali verní I. , s. 7). 

 
„Realizáciou pravoslávizácie Gréckokatolíckej cirkvi bol postihnutý každý z vyše 

tristotisíc gréckokatolíkov. Pre každého člena tejto cirkvi – kňaza i laika – začala sa veľká 
osobná skúška...“ (P. Kušnír v úvode knihy: Zostali verní 2., s. 10). 

 
„Ľudia, čo prišli z michalovského kraja do Ameriky, svedčia, že na gymnáziu 

v Michalovciach riaditeľstvo vyzvalo všetkých gréckokatolíckych študentov, aby podpísali 
prestup na pravoslávie. Tí, čo to nechceli učiniť, museli bežať okolo školského dvora až do 
vysilenia“ (M. Lacko: Zničenie Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove, s. 129, poznámka č. 
30).  

 
„Dejiny gréckokatolíkov v ČSR po 28.04.1950 ... boli, ľudsky povedané strastiplné. 

Gréckokatolícka cirkev tu, na zemi, písala svoje dejiny veľkým utrpením, ba aj krvou svedkov 
pravej Kristovej viery, v nebesiach však boli písané zlatými písmenami..“ (J. Seman: A znova 
žijeme, s. 49). 

  
 „Po procese s tromi slovenskými biskupmi nasledovali procesy s ďalšími dvomi 

slovenskými svätiacimi biskupmi – rímskokatolíckym Štefanom Barnášom 
a gréckokatolíckym Vasilom Hopkom. Pri týchto dvoch procesov komunistické vedenie 
nepripravilo ich propagačné využitie ako v prípade procesu J. Vojtaššák a spol. Preto ostali aj 
v historiografii akoby v tieni tohto veľkého procesu. Ako prvý sa konal proces s biskupom V. 
Hopkom...“ (Zločiny komunizmu na Slovensku 1948:1989, I., s. 165). 

 
 „Štátny súd v Bratislave bez akýchkoľvek usvedčujúcich dôkazov odsúdil biskupa 

Hopku na hlavný trest pätnásť rokov väzenia. Ako vedľajšie tresty mu uložil: peňažný trest vo 
výške 20 000 Kčs, konfiškáciu celého majetku v prospech štátu, stratu čestných občianskych 
práv na 10 rokov“ (M. Hromník: Blahoslavený Vasil Hopko, 27). 

 
 „O jeho krutom neľudskom zaobchádzaní, najmä vo vyšetrovacej väzbe sa dodnes 

zachovali písomnosti v pražskom štátnom archíve. Sám biskup Hopko neskôr o tom 
hovorieval: «To, čo som prežil, neželám nikomu na svete»“ (A. Kaputa: To, čo som prežil, 
neželám nikomu; porov.:  Prešovský denník – Korzár, 24.05.2002). 

 
 „V československých väzniciach sa k 17.07.1956 nachádzalo vo výkone trestu 433 

cirkevných hodnostárov, duchovných a bohoslovcov. Z nich bolo na tresty do 10 rokov 
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väzenia odsúdených 149 osôb, na tresty od 10 do 15 rokov 148 osôb, na tresty od 15 do 20 
rokov 63 osôb, nad 20 rokov 39 osôb. Odsúdení duchovní boli rozdelení vo viacerých 
väzniciach na území celého Československa. Ich najväčší počet sa sústredil vo väzniciach 
v Mírove, Valdiciach, Leopoldove a Ilave. Boli zamestnaní fyzickou prácou, náročnou na 
zdravie a nervy (napríklad driapanie peria, navliekanie korálok, brúsenie skla, spracovávanie 
konope, murárske a tesárske práce, výroba drevených metrov a pod.). Na prácu boli stanovené 
vysoké normy. Kto ich neplnil, hrozila mu korekcia a zníženie prídelov potravín...“ (Zločiny 
komunizmu na Slovensku 1948:1989, I., s. 209).  

 
 „Plných osemnásť rokov boli príslušníci gréckokatolíckej cirkvi u nás mimo zákon 

a ďalších dvadsaťjeden rokov ako občania druhej kategórie iba trpení...“ (P. Kušnír v úvode 
knihy: Zostali verní 2, s. 7). 

 
 „Politické byro ÚV KSČ v snahe propagačne prejaviť doma a v zahraničí svoju vôľu, 

no súčasne takticky maskovať pokračujúce politické a náboženské prenasledovanie, sa 
rozhodlo uskutočniť rozsiahlu amnestiu. Cieľom amnestie, ktorú vyhlásil prezident 
09.05.1960 (na „l5. výročie oslobodenia ČSR Sovietskou armádou“), bolo súčasne ukázať 
vnútornú konsolidáciu pomerov, t. j. že si režim môže dovoliť veľkoryso prepustiť niektorých 
svojich protivníkov, bez toho, aby to viedlo k jeho destabilizácii...“ (Zločiny komunizmu na 
Slovensku 1945:1989, 225).  

 
 „Biskupa Hopku neprepustili z väzenia v rámci amnestie udelenej prezidentom 

republiky dňa 9. mája 1962. Mal nárok na podmienečné prepustenie po odpykaní polovice 
trestu a on už mal za sebou viac ako tri štvrte trest. Pochopil, že proti nemu sa začínajú 
uplatňovať najprísnejšie kritériá“ (M. Hromník: Blahoslavený Vasil Hopko, s. 31). 

 
 „Vo väzení stále ostával gréckokatolícky biskup V. Hopko. Po opakovaných 

intervenciách Vatikánu bol podmienečne prepustený až 12.05.1964...“ (Zločiny komunizmu na 
Slovensku, I., s. 258). 

 
 „ Po prepustení žil až do začiatku roku 1968 v Charitnom domove v Oseku 

v severných Čechách. Pobyt v Oseku bol akýmsi domácim väzením, kde biskup Vasiľ Hopko 
žil pod stálym policajným dozorom. Každý jeho pobyt a odchod mimo kláštora bol sledovaný. 
Ak chcel odísť niekde na návštevu, musel oznámiť trasu a cieľ svojej cesty. 

 Na jar roku 1968 sa vrátil na Slovensko. Ihneď sa zapojil do aktivít za legalizáciu 
Gréckokatolíckej cirkvi. Zúčastnil sa na pamätnom zhromaždení gréckokatolíckych kňazov 
v Košiciach 10. apríla 1968, ktoré anulovalo vynútené rozhodnutie z roku 1950 o zrušení 
únie. 

 Po obnovení Gréckokatolíckej cirkvi v júni 1968 vykonával síce funkciu svätiaceho 
biskupa, ale plne rehabilitovaný nebol. Zomrel na následky väznenia 23. júla 1976 v Prešove. 
Počas exhumácie bola v jeho telesných ostatkoch toxikologickou skúškou potvrdená 
nadmerná prítomnosť arzénu – jedu, ktorá podľa analýz musel byť podávaný v malých 
dávkach po dlhú dobu“ (M. Hromník: Blahoslavený biskup Vasiľ Hopko, s. 5-7). 

 
 „Podobne ako blahoslavený biskup-mučeník Pavol Peter Gojdič, OSBM, aj 

blahoslavený vladyka Vasiľ Hopko zomiera ako 72-ročný. Akoby aj táto nepatrná skutočnosť 
chcela potvrdiť, že obaja veľkí gréckokatolícki biskupi si vybrali tú istú cestu – Ježiša Krista, 
vernosť ktorému dokázali vernosťou Cirkvi“ (G. Paľa: „Da vsi jedino budut.“ Prešovský 
večerník, 24.09.2003, s. 10-11). 
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„Stránky tejto knihy nám pripomínajú súsošie hrdinov, či martýrov, ktoré tu chceme 
odhaliť ako pomníky 20. storočia. Osudy týchto ľudí sú filmovými zábermi, na ktorých každý 
záber filmu znamená: hodiny, dni i roky ponižovania a utrpenia. Navodzujú atmosféru 
Dostojevského – ponížených a urazených...“ (J. Tóth v úvode knihy Zostali verní I., s. 7). 

 
„Slovensko žilo tisícročie v porobe, no tú mu spôsobovali cudzí. Tragédia komunizmu je 

o to smutnejšia, že sme si ubližovali sami. Kde sa vzalo v našom trpkým osudom skúšanom 
národe toľko nízkosti, mravnej biedy, zloby, ba dokonca ochoty k zločinom? Zamyslíme sa 
nad touto skutočnosťou v záujme sebapoznania a vlastnej vnútornej očisty. Inak sa nánosu 
minulosti nezbavíme a ťažko budeme schopní formovať lepší svet“ (Š. Paulíny v knihe 
Zločiny komunizmu na Slovensku 1.1948 : 1989, s. 18). 

  
„Je pravda, že pravdu, každú pravdu je možné znevážiť, načas umlčať, nie však zničiť, 

tobôž nie Božiu pravdu! Pravda, Božia pravda vždy a všade nakoniec slávila a bude sláviť 
svoje víťazstvo, svoj triumf...“ (J. Seman: A znova žijeme, s. 90). 

 
„20. storočie sa naozaj stalo najotrasnejším storočím mučeníkov, ale aj storočím Božích 

víťazstiev“ (Kardinál J. Ch. Korec v knihe Zločiny komunizmu na Slovensku 1948 : 1989, s. 
8). 

 
„Veľmi sa teším, že môžem dnes spolu s vami oslavovať silu a múdrosť kríža v živote 

a v smrti biskupa Vasiľa Hopka a sestry Zdenky Schelingovej. Ich svietiaca prítomnosť 
v pamäti slovenského národa nech bude pre všetkých príkladom a povzbudením byť vernými 
svedkami Evanjelia, ktoré sme dostali, krstu, ktorý sme prijali, a Eucharistie, ktorú slávime 
ako pamiatku na slávne utrpenie Pána.“ (Úvodné slová Svätého Otca Jána Pavla II. 
v Bratislave-Petržalke, 14. september 2003). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

1. Blažený Vasiľ, statočný pastier Božieho ľudu...  
 
Myšlienky: 
„Dobrý pastier položí svoj život za ovce. Nájomník a ten, čo nie je pastierom a ovce nie 

sú jeho, opúšťa ovce a uteká, keď vidí prichádzať vlka...“ (Jn 10, 11-12). 
„Ach, čo je náš život, keď ho prirovnávame k ich životu?“ (NK I., 18, 2). 
„Aby bol vzorom svojmu stádu a aby šiel pred ním..., a aby sa nebál dať život za svoje 

ovce“ (KKC 1586). 
„Biskupi sa majú zasvätiť svojej apoštolskej službe ako Kristovi svedkovia pred 

všetkými ľuďmi, starajúc sa nielen o tých, čo už nasledujú Knieža pastierov, ale venujúc sa 
celým srdcom aj tým, čo akýmkoľvek spôsobom odbočili z pravej cesty...“ (CD 11). 

„Dobrý Pastier má byť príkladom a vzorom („formou“) pastorálnej služby biskupa...“ 
(KKC 896). 

„To je pravda. Veď aká by to bola naša viera, keby sme neverili, že Pán nie je len 
pastierom oviec, ale aj pastierom pastierov?“ (Lev Veľký - †461; porov.: L. Padovese: 
Dialógy svätých z mramoru, s. 77).  

„Biskup, ktorého poslal Otec rodiny, aby ju spravoval, nech má pred očami vzor dobrého 
pastiera, ktorý neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť (porov.: Mt 20, 28; Mk 10, 45) a položiť 
svoj život za ovce (porov.: Jn 10, 11)“ – (Koncilom oživovať život, 113; porov.: LG 27). 

„Biskupi a kňazi posväcujú Cirkev svojou modlitbou a svojou prácou, službou slova 
a vysluhovaním sviatostí. Posväcujú ju aj svojím príkladom «nie ako páni nad dedičným 
podielom, ale ako vzor stáda»“ (KKC 893). 

„Áno, nosil som v sebe smäd po Bohu, akési chorobné očarenie, no nikdy som 
nezabudol, že som biskupom; okovy, ktorými ma spútali v mene Krista, tie som znášal kvôli 
svojim druhom vo viere...“ (sv. Ignác z Antiochie, biskup zo zač, 2. st.; porov.: L. Padovese: 
Dialóg svätých z mramoru, 12). 

 
Príklady: 
„Bol to veľký biskup, ktorý celým srdcom žil v duchu Kristových slov, ktoré si zvolil 

ako svoje biskupské heslo: Da vsi jedino budut. V tomto duchu žil a pracoval ako pomocný 
biskup (od roku 1947), ale neskoršie ako svätiaci biskup (od roku 1969). Možno to povedať aj 
slovami básnika: «Pravde žil som, krivdu bil som / verne národ môj ľúbil som: / to jediná 
moja vina, / a okrem tej žiadna iná» (Samo Chalupka: Branko)“– (porov.: Da vsi jedino 
budut, 103).  

„Pri výsluchoch ho orgány Štátnej bezpečnosti podrobili neľudskému fyzickému 
a psychickému týraniu a prinútili ho podpísať vykonštruované výpovede o zakladaní 
ukrajinských nacionalistických organizácií (UPA) a aktívnej podpore “banderovských 
teroristov“. Osobitný proces s ním sa uskutočnil v Bratislave 24. októbra 1951. Na hlavnom 
pojednávaní ešte našiel toľko síl, že označil svoje výpovede za vynútené násilím“ (Zločiny 
komunizmu na Slovensku 1948:1989, I., s. 165-166;  porov.: Da vsi jedino budut, 13). 

 
„Áno, v kasárni má vždy pravdu ten, kto rozkazuje, tým, že má moc. No v kresťanskom 

spoločenstve aj ten, kto spravuje, sa môže mýliť. Dôležité je, aby bol schopný prehodnotiť 
svoj postoj. Pravdu bránime aj vtedy, keď uznáme svoj omyl...“ (Fabián, pápež a mučeník – 
3. st., porov.: L. Padovese: Dialóg svätých z mramoru, s. 91). 

 
„Biskup Hopko bol podrobený tvrdému väzenskému režimu. Znášal fyzický nátlak, 

morálne utrpenie, hlad, zimu, nedostatočnú lekársku starostlivosť. Neustále ho týrali, 
ponižovali a zneucťovali. Utrpenie prijímal pokorne, pokojne, vyrovnane. Nesťažoval sa na 
nič“ (M. Hromník: Blahoslavený Vasil Hopko, 2). 
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Aplikácia: 
Sv. Terézia z Lisieux vo svojich Dejinách duše píše: „Nestala som sa karmelitánkou 

preto, aby som žila spolu s inými sestrami, ale jedine preto, aby som vyhovela volaniu Ježiša 
Krista...“ 

 
Sv. Celestín V., pápež (1215-1296), už v dňoch svojej mladosti hovorieval: „Chcem byť 

dobrým Božím sluhom!“ Životom to potvrdil. Boh bol v ňom. Boha dával, k Bohu tiahol. Tak 
založil rehoľu Celestínov. 

 
Spisovateľ Y. Estienne, autor knihy Muž obety vkladá do úst hlavného hrdinu, mladého 

kňaza Michala, toto vyznanie: „Odkedy som farárom, mám ako nikdy predtým vedomie 
strašnej zodpovednosti, ktorou som vydaný do rúk Božej moci.“ 

 
Pápež Pavol VI. v roku 1964 vyhlásil za svätých mladých ugandských mučeníkov. Kráľ 

Muanga ich dal popraviť ako zločincov, pretože prijatím kresťanstva vraj zradili svoju africkú 
vlasť. Vyhrážal im, sľuboval, zastrašoval. Oni stále opakovali, že kresťanmi ostanú za každú 
cenu. Kati ich privliekli k hranici, kde ich čakala smrť upálením za živa. Aj tu však 
odpovedali: „Naše jediné slovo je: sme kresťania!“ 

Kto chce verne nasledovať Krista, musí dať v sazku všetko, aj život.  
 
Arcibiskup z Bragy, Bartolomej, na svojej vizitačnej ceste, bol raz zastihnutý búrkou. 

Vietor fúkal, hromy rachotili a spustil sa prudký lejak. Arcibiskup sa musel utiahnuť do 
blízkej jaskyne a tam čakal na koniec nepohody. Uprostred najväčšej búrky pozrel sa von 
a neďaleko jaskyne videl malého pastierika, ktorý aj v tom nečase strážil svoje stádo. Volal ho 
do jaskyne, ale chlapec ísť nechcel 

„Nesmiem“, znela odpoveď. A ani sa nepohol. 
Arcibiskup ho o chvíľku zase volal, ale chlapec nešiel. 
„Nesmiem, lebo na okolí sú vlci. A stal pokojne ďalej a mokol. 
V tomto pastierikovi vidieť obraz dobrého kňaza, biskupa. Aj ten musí strážiť svoje stádo 

aj uprostred najväčšieho nebezpečenstva a búrok. Ľudia hania jeho počínanie, jeho oblek, jeho 
stôl, každý jeho krok, každú jeho radosť zo života – a on si z toho nerobí nič. Ľudia často 
prekrúcajú jeho slová, vysmejú sa jeho horlivosti, križujú jeho plány. A on ďalej koná svoje 
povinnosti.  

 
Ernest Claes píše v Dobrom pastierovi o farárovi Campensovi ako kňazov, ktorého srdce 

bije pre druhých: ujíma sa opusteného obuvníka Densa Verhaega aj s jeho ženou. Keď s ním 
ide navštíviť jeho ženu Noru, ktorá leží na smrť nemocná v nemocnici a keď nájde Densa na 
nemocničnej chodbe plačúceho, pretože Nora práve zomrela, plače dedinský farár s ním. Keď 
sa utíši, povie: „Milý Densi, máš tu ešte niekoho, tvoj farár je tu pri tebe.“ 

 
Keď boli vyhladené Lidice v druhej svetovej vojne, šiel na smrť so svojimi veriacim aj 

ich kňaz Štemberk. Mal možnosť odísť, ale neurobil to (porov.: KN 1971, 48). 
Dobrý pastier dušu kladie za svoje ovce. 
 
Na cintoríne v Svinici pri Košiciach leží mladý kňaz Štefan Bečaver. Hneď po prechode 

frontu rozšíril sa v jeho farnosti i na okolí týfus. Zdravotné zariadenie v tom čase ešte nemohli 
patrične fungovať a tak hrozila nákaza. Miestny duchovný otec však bol ochotný dať aj svoj 
život za svoje ovečky. Prinášal poslednú útechu všade, kam ho zavolali. Túto svoju službu 
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svojim veriacim zaplatil predčasným skonom. Ešte i teraz ho spomína celé okolie 
s vďačnosťou (porov.: KN 1971, 16). 

 
Bolo to koncom prvej svetovej vojny v Michalovciach. Niekto zastrelil dôstojníka. 

Márne sa pátralo po vinníkovi. Veliteľ na odstrašenie dal chytiť šesťdesiat prominentných 
občanov mesta. Lós mal určiť, kto má byť zastrelený za zavraždeného dôstojníka. Padol na 
občana židovského náboženstva, otca niekoľkých malých detí. Miestny duchovný Alexander 
Opitz, ponúkol veliteľovi seba miesto spomenutého otca, aby ho zachránil drobným deťom. 
Veliteľ prekvapený a dojatý takou láskou k blížnemu, upustil od trestu a ponechal nažive 
oboch.  

Nebohý michalovský kňaz Opitz tešil sa vážnosti široko ďaleko. Kázal jednoducho, ale 
z každého jeho slová hovorila otcovská opravdivosť. A keď spomenul lásku k blížnemu, 
rozplakali sa v chráme všetci, tak chlapi ako ženy, jednoduchí i vzdelaní (porov.: DP 1971, 2). 

 
Za svetovej vojny linecký biskup Hittmair bol zaopatrovať vojakov, ktorí ochoreli na 

škvrnitý týfus. O niekoľko dní ho pochovali. Nakazil sa od vojakov a zomrel. Stal sa obeťou 
svojho kňazského povolania. 

  
V katedrále kráľovského hradu Wavel v Krakove, hneď pri hlavnej bráne na podlahe je 

tabuľa, pripomínajúca, že tu leží kardinál Sapiecha. Spravoval krakovské arcibiskupstvo za 
druhej svetovej vojny. Keď prišiel do Poľska nacista Frank s veľkým vojskom, odkázal 
kardinálovi, aby uňho urobil návštevu. Sapiecha mu odpovedal, že návštevu má urobiť ten, 
kto tu prišiel. Frank urobil návštevu. Kardinál ho ponúkol čiernym chlebom a lekvárom. 
Frank udivene naňho pozrel s poznámkou, či si azda chce z neho robiť žarty. Kardinál 
Sapiecha povedal: „Toto je môj ľud i ja“ – a dodal: „Aj týchto darov máme nedostatok. Toto 
dávam svojim hosťom.“ – Keď zomrel, doprevádzalo ho na poslednej ceste okolo pol milióna 
vďačných veriacich. A ešte dlho budú naňho milo spomínať.  

 
Košický biskup Dr. Augustín Fischer-Colbrie (*16.10.1863), keď prevzal vedenie 

diecézy, začal konať vizitácie farností. Veľmi ho bolelo, že nevedel hovoriť k svojmu 
veriacemu ľudu v jeho rodnej zemi v jeho reči. Tak napr. pri birmovke v Raslaviciach, kázeň 
povedal namiesto biskupa istý slovenský kňaz. Po birmovke však otec biskup takto 
prehovoril: „Bolí ma, že sa neviem prihovoriť k vám v slovenskej reč, lebo pastier musí sa 
porozumieť so svojimi ovečkami. A preto sľubujem vám, že pri najbližšej birmovke 
v Raslaviciach, budem vám kázať v reči slovenskej.“ Svoj sľub dodržal (porov.: DP 1975, 6).  

 
P. Michalovi Lackovi, SJ., profesorovi na Východnom pápežskom ústave 

a Gregoriánskej univerzite v Ríme, ktorý sa sťažoval na náhle bolesti okolo srdca, povedali 
lekári, že ho budú operovať. Otec Michal ich prosil, či by nemohli operáciu odložiť, pretože 
v nadchádzajúci týždeň má dve obhajoby na univerzite a chcel by byť so svojimi študentmi. 
Operácia však musela byť, ktorú neprežil. Aorta, srdcovnica bola poškodená. Zomrel 
v nedeľu 21. marca 1982 o pol dvanástej počas operácie, vo veku 62 rokov. 

Taký bol všetkými milovaný otec Michal Lacko. Naplnili sa na ňom slová Svätého 
písma: „Strávi ma horlivosť za tvoj dom“ (Jn 2, 17). 
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2. Blažený Vasiľ, neúnavný rozsievač Božieho slova...   
 
Myšlienky: 
„Ježiš chodil po celej Galilei, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve...“ 

(Mt 4, 23). 
„Keď vystúpil a videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi, lebo boli ako ovce bez pastiera. 

A začal ich učiť mnohým veciam“ (Mk 6, 34). 
„Len žite tak, aby to zodpovedalo Kristovmu evanjeliu...“ (Flp 1, 27).  
„Veď naša vlasť je v nebi“(Flp 3, 20). 
„Pri plnení svojej učiteľskej služby nech hlásajú ľuďom Kristovo evanjelium; to je 

najvynikajúcejšia z prvoradých povinností biskupa“ (CD 12). 
„Biskupi so svojimi spolupracovníkmi kňazmi «majú ako prvú úlohu hlásať všetkým 

Božie evanjelium» podľa Pánovho príkazu...“ (KKC 888). 
 
Príklady : 
„V snahe zachrániť mládež pred nečinnosťou a následným pádom v morálnom živote, 

zorganizoval Spolok gréckokatolíckych študentov v Prahe, ktorý aj duchovne viedol. Krúžok 
sv. Anny, združoval dievčatá pracujúce v pražských domácnostiach a spĺňal podobný cieľ ako 
Spolok gréckokatolíckych študentov. Pre pracujúcich mladých ľudí založil Zväz 
gréckokatolíckej mládeže, aby sa morálne a národne nestratili...“ (P. Borza: Blahoslavený 
Vasiľ Hopko..., 42). 

 
„Bezhraničnú lásku k chudobným a opusteným prejavil organizovaním charitatívnych 

štedrých a paschálnych obedov pre biednych. Keď ministerstvo sociálnej starostlivosti 
zabezpečilo priestory pre žobrákov, tak si k nim zariadil prístup, aby mohli zadosťučiniť 
svojim kresťanským povinnostiam. Mnohí bezdomovci vďaka jeho dobrotivosti dostali 
zadarmo lístky na obed a nocľahy. Veľkému počtu biednych pomohol nájsť v meste prácu, 
a tým aj živobytie. Starostlivosť ho viedla k tým, ktorí sa nachádzali v najväčšom duchovnom 
nebezpečenstve, napríklad k ľuďom žijúcim v hriešnych nemanželských pomeroch. Pokorne 
prijal i nadávky a urážky, ak len mohol dúfať, že ich privedie späť k dobrotivému Bohu“ (P. 
Borza: Blahoslavený Vasiľ Hopko...,  44). 

 
 V roku 1934 dostala farnosť Hrabské nového duchovného. Otec Vasiľ, vtedajší 

správca pražskej farnosti, využil túto príležitosť a poslal novému duchovnému pozdravný list 
(List je písaný rusínsky, azbukou). Okrem pozdravu napísal aj niekoľko poučných 
a povzbudzujúcich slov.  

 „Drahý otče!... Veľmi mnoho záleží od toho, ako začnete pracovať. Predovšetkým 
s láskou, ale pritom je potrebná aj energia. Aby videli, že tento starý otec hoci je aj starý, ale 
plný lásky, a chce len dobre. 

 Prepáčte, že dávam rady, ale som už starší kňaz, a potom, poznám tento ľud. Veľmi 
vážna vec je v tom, aby šla za Vami aj mládež. Mládež je potrebné vychovávať už v škole. 
Starších organizovať, učiť spev. Je to veľmi užitočné dielo. Zaoberať sa s nimi a z času na čas 
dávať im poučné lekcie. Pripraviť s nimi aj divadelné hry. To všetko pomôže k tomu, aby 
mládež išla za Vami...“(Úradný list č. 890/35, z dňa 27.08.1935; porov.: Da vsi jedino budut, 
20). 

 
 Z Oseka, kde bol otec biskup na nútenom pobyte, začala moja korešpondencia. Z nej 

som vo svojej knihe Da vsi jedinou budut uverejnil 52.. Bolo z nich cítiť lásku dobrého 
pastiera a neúnavného rozsievača Božieho slova. V prvom liste (z dňa 16.02.1966) napr. 
pripojil aj niekoľko poučných slov: 



 13 

 „Učte čistú morálku, napomínajte mládež, nech žije podľa Božej vôle, a robte tak, aby 
Vaše svedomie bolo spokojné, že ste urobili všetko, čo sa dalo urobiť...“ (Da vsi jedino budut, 
31).  

  
 V liste (č. 5), ktorý mi napísal pri príležitosti veľkonočných sviatkov v roku 1966, 

poučuje: 
 „Kristus je Víťaz nad smrťou. Má veľkú silu. Proste ho, aby Vám dal z tej sily, aby ste 

mohli prekonať všetky ťažkosti, ktoré pochádzajú od zlého ducha, od sveta a od tela. Aby ste 
zvíťazili nad všetkým, čo je namierené proti Pánu Bohu i proti Kristovej Cirkvi. Nech Vás 
žehná vzkriesený Pán, aby ste boli vždy jeho verným sluhom...“ (Da vsi jedino budut, 36). 

  
 Napriek svojím povinnostiam, vždy si vedel nájsť čas, aby napísal niekoľko poučných 

slov. Tak napr. v liste (č. 10) o modlitbe poučuje: 
 „Všetko, čo sa vzťahuje na Pána Boha, má byť pekné, zbožné. Lebo to je rozhovor 

s Pánom Bohom, a keď hovoríme s veľkým pánom, snažíme sa s ním pekne hovoriť, aby sa 
neurazil. A keď tento veľký pán je k nám ešte aj dobrý, to tým viac sa snažíme pekne s ním 
hovoriť, lebo si to zaslúži. A kto viac dobrého s nami urobil, ako Pán Boh? Kto viac nám dal 
darov, ako Pán Boh?...“ (Da vsi jedino budut, 42). 

  
 „Práca na formovaní mladých levitov – budúcich kňazov našej cirkvi ma veľmi 

blažila. Rád som sa sústreďoval na prednášky, exhorty, exercície. S láskou som toto všetko 
rozdával a bol som šťastný, keď moja úprimná snaha bola s úprimnosťou prijímaná...“ (E. 
Korba: Hodina s jubilantom. Slovo 1974, č. 4, s. 8).  

 
 „Otec biskup, dr. Vasiľ Hopko, je mnohým organicky zrastený s našou diecézou. Ako 

profesor horlivo a náročne vychovával naši kňazov; ako svätiaci biskup pomáhal nebohému o. 
biskupovi Pavlovi Gojdičovi; konečne ako symbol neochvejnej vernosti a viery bol 
prepotrebným väzivom duší všetkých našich veriacich“ (J. Hirka: Náš otec biskup. Slovo 
1972, č. 2, s. 3). 

 
 „Tí, ktorí mali šťastie byť v jeho blízkosti, mali možnosť pozorovať jeho skromnosť 

a pokoru. Hrdinsky a dôstojne nasledoval svojho biskupa Gojdiča, vážil si ho, rešpektoval 
jeho príkazy, vzorne a s bázňou si plnil svoje povinnosti a tým by mohol byť svetlým vzorom 
pre dnešné generácie kňazského dorastu“ (J. Bujňák: 56. výročie vysviacky Božieho sluhu 
ThDr. V. Hopka za biskupa, Slovo, 2003, č. 5, s. 8).   

 
„Cez prázdniny zavítal k nám otec biskup Vasiľ Hopko na štvordňovú návštevu (1970). 

Slúžil a kázal každé ráno. Pri jeho odchode bolo ľudí ako v nedeľu. Zvony vyzváňali a ľudia, 
hoci bola žatva. Veľmi sa tešili jeho prítomnosti...“ (Kronika farnosti Nový Ruskov, s. 65-66). 

 
Aplikácia : 
V norimberskom súdnom protokole sa o lidickom farárovi Jozefovi Štemberkovi píše: 

„Posilňoval ich Božím slovom.“ 
Je to krásne svedectvo o kňazovi! 
 
Sv. Šarbel (*1928), pochádzajúci z horskej oblasti severného Libanonu (svätorečený 

09.10.1977), všetko, čo konal, premieňal na modlitbu. Ako kňaz, nikdy nekázal. No jeho 
mlčanie bolo výrečnejšie ako kázeň. Človeku stačilo, keď ho videl. 
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Keď Maxim Gorkij vo svojich Spomienkach píše o sv. Františkovi z Assisi, nazýva ho 
veľkým umelcom lásky. „Ten nemiloval preto – píše M. Gorkij – aby láske učil, ale preto, že 
bol naplnený najdokonalejším umením a šťastím nadšenej lásky a nemohol sa nedeliť o tom 
šťastie s ľuďmi.“ 

 
Cézar Bisognin, taliansky kňaz z Turína, bol pre chorobu vysvätený už ako 19-ročný na 

osobitné povolenie pápeža Pavla VI. Zomrel po 25 dňoch kňazstva dňa 28. apríla 1976. 
V rozhovore s televíznym novinárom dostal otázku: „Keď si bol v seminári a si zbadal, že táto 
choroba ti prekáža dokončiť štúdia, ako si na to reagoval?“ Cézar mu odvetil: „Moja odpoveď 
bola odpoveďou nádeje, že Boh ma neodpustí. Ak Pán Boh vybral pre mňa túto cestu, tak mi 
dá aj možnosť dosiahnuť métu, ktorú mi on sám vytýčil.“ 

 
Cirkevné dejiny dosvedčujú, že mnoho dobrých kňazov pochádza z chudobného 

prostredia. Sv. Klement Mária Hofbauer (1751-1820), rehoľník, mal veľmi chudobných 
rodičov. Otec mu predčasne umrel. Matka samá nevedela uživiť početnú rodinu (mali 12 
detí). Klement sa stal pekárom, aby jej v tom pomáhal. Mal však veľkú túžbu stať sa kňazom. 
Božím riadením sa o tom dozvedeli zbožné sestry a pomáhali mu, až sa napokon splnila jeho 
túžba. Ako kňaz vykonal veľa pre záchranu duší.  
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3. Blažený Vasiľ, poslušný Cirkvi a Svätému Otcovi...  
 
Myšlienky: 
„Lebo ja vždy robím, čo sa páči jemu“ (Jn  8, 29). 
„Mojím pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma poslal, a dokonať jeho dielo“ (Jn 4, 34). 
„A hoci bol Synom, z toho, čo vytrpel, naučil sa poslušnosti“ (Hebr 5, 8). 
„Veľká vec je byť zaviazaný poslúchať, žiť pod mocou predstaveného a vzdať sa svojho 

práva“ (NK I., 9, 1). 
„Ak je tvoj názor správny a ty sa ho kvôli Bohu predsa vzdáš a nasleduješ iný, budeš mať 

z toho väčší osoh“ (NK, I., 9,10). 
„Sväté písmo nám dáva za príklad takejto poslušnosti Abraháma. Ale jej najdokonalejším 

uskutočnením je Panna Mária“ (KKC 144). 
„Predstavení zas, keďže sa budú zodpovedať zo sebe zverených duší (porov.: Žid 13, 17), 

nech – vnímaví pri plnení svojej funkcie voči Božej vôli – uplatňujú autoritu ako službu 
bratom, aby im tak preukazovali lásku, akou ich miluje Boh. Nech spravujú podriadených ako 
Božie deti, s úctou k ľudskej osobnosti, aby ich viedli k dobrovoľnej podriadenosti“ (PC 14). 

„Pán urobil z Petra viditeľný základ svojej Cirkvi a odovzdal mu od nej kľúče. Biskup 
rímskej cirkvi, Petrov nástupca, je «hlava kolégia biskupov, Kristov zástupca a pastier celej 
Cirkvi tu na zemi»“ (KKC 936). 

„Kto potupuje pápeža, zahynie“ (Francúzske príslovie). 
 
Príklady: 
Biskup V. Hopko sa takto stáva pravou rukou biskupa P. Gojdiča. „Podriadil sa všetkým 

nariadeniam sídelného episkopa, na ich splnenie vynaložil všetky svoje sily a duševné dary, 
nasledoval ho dôstojne a hrdinsky.“ (M. Potáš: Dar lásky, 108; porov.: Da vsi jedino budut, 
12). 

 
Obdivuhodná bola jeho láska k Svätému Otcovi, k východnému obradu, k svojmu 

ľudu...“ (Da vsi jedino budut, 17). 
 
„Obetoval sa z vernosti ku Kristovi a Katolíckej cirkvi a prijal všetky väzby, fyzické 

i psychické utrpenia statočne, s odvahou a pevnou vierou. Jeho prenasledovatelia boli 
poháňaní nenávisťou ku katolíckej viere. Stal sa teda mučeníkom pre vieru, pretože obetoval 
svoj život pre Krista a Cirkev...“ (F. Dancák – G. Paľa: Blahoslavený biskup Vasiľ Hopko, 7).  

 
Keď východ, tak nech je východ! A k východu patrí „brada“. Ja sám by som bol šťastný, 

keby Svätý Otec rozkázal aspoň nám biskupom nosiť bradu. Mal by som veľmi silnú bradu, 
a nehanbil by som sa za bradu, lebo to by bolo z poslušnosti k Svätému Otcovi (Da vsi jedino 
budut, 32). 

 
„Mám na mysli hlavne slávnych bratov zo Solúna, svätých Cyrila a Metoda, apoštolov 

slovanských národov, ale aj ostatných, ktorí preukázali svoje čnosti v obetavej službe Bohu 
a blížnym. K nim teraz pribudnú biskup Vasiľ Hopko a rehoľná sestra Zdenka Schelingová, 
ktorých v túto nedeľu s radosťou pripíšem do zoznamu blahoslavených. Všetci zanechali 
plodné brázdy dobra v kultúre slovenskej spoločnosti. Dejiny tejto zeme sa takto vo veľkej 
miere javia ako dejiny vernosti Kristovi a jeho Cirkvi“ (Svätý Otec Ján Pavol II. – Príhovor 
po prílete na Slovensko, 11. september 2003). 
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„Biskup Vasiľ nikdy nezaprel svoju príslušnosť ku Katolíckej cirkvi a vernosť 
pápežovi...“ (Svätý Otec Ján Pavol II. – V homílii na beatifikačnej svätej liturgii v Bratislave-
Petržalke, 14. september 2003). 

 
„Obdivuhodná bola tvoja oddanosť k Svätému Otcovi, - k byzantskému obradu 

i k svojmu ľudu. - Bol si mužom modlitby. - Dobrý boj si bojoval, vieru si zachoval. - Na tvoj 
príhovor naša cirkev rozkvitla“ (Moleben). 

 
Aplikácia : 
Sv. Ignác z Loyoly (1491-1556) mal už vyše šesťdesiat rokov, keď vyhlásil, že na 

jednoduchý pápežov pokyn išiel by na palubu najbližšej galeje v Ostii, súc hotový odplaviť sa 
bez vesiel, bez plachiet alebo potravín. 

„Ale kde by bol v tom všetkom rozum?“ – spytoval sa ho ktosi. Dostalo sa mu skutočne 
vojenskej odpovede. „Múdrosť, pane, je čnosť tých, ktorí rozkazujú, nie tých, čo poslúchajú!“ 

Áno, predstavený, ktorý dáva rozkazy, musí mať vždy dôvody, prečo nám ich dáva... 
Nemusí vždy povedať, prečo ich dáva. 

 
Známy francúzsky kazateľ Bossuet, keď videl, ako vo Francúzsku je napádaná autorita 

pápeža, napísal: „Kto pohŕda pápežom, pohŕda samým Kristom. Kto rešpektuje pápeža, 
rešpektuje Krista. Inak by sme nemohli tvrdiť, že Cirkev je mystické Kristovo telo.“ 

 
Zbožný opát Ypericius považoval poslušnosť za najhlavnejšiu, ba celú službu rehoľníka. 

Kto má poslušnosť, ten od Boha obdrží všetko, čo od neho dôverne žiada, pretože i Kristus 
bol poslušný a to až po smrť na kríži (porov.: Flp 2, 8). 

 
Sv. Mikuláš de Flüe (1417-1487), pustovník, sa vyhnal do samoty sám, zajatý láskou 

Boha. Žil dvadsať rokov v rozjímaní a v úplnom pôste. Žije iba z Eucharistie. 
Podobný život prekvapuje a ohromuje. Všetkých ale sa dotýka jeho odpoveď biskupovi, 

ktorý ho prišiel vyšetrovať ohľadom pôstu. „Ktorá čnosť je najväčšia a najviac sa páči 
Pánovi?“ „Poslušnosť“, odpovedal. 

Lez poslušnosti zjedol potom kúsok chleba a s veľkou námahou vypil trochu vína, načo 
ho biskup objal. 

Opravdivý kresťan je ten, ktorý poslúcha. 
 
Svätý Otec Pavol VI. si pri jednej audiencii (05.10.1966) dal otázku: „Čo teraz potrebuje 

Cirkev?“ odpovedal: „Cirkev potrebuje poslušnosť. A ešte viac ako vonkajšiu, trpnú 
poslušnosť; potrebuje vnútorného a nenúteného ducha poslušnosti.“ 

 
Rehoľná sestra pracuje pre dobro charitného domu 40 rokov. Zostarela tam a dúfala, že 

tam smie teraz za to aspoň zomrieť. Tu príde mladšia sestra a prevezme si jej prácu. Pre tú 
prvú sestru príde nariadenie, aby sa pobrala do domu odpočinku, do domu pre starých. 
V prvej chvíli nastane prekvapenie, potom slzy. Potom si ale povie: áno! 

Táto poslušnosť bola zlatým klincom do jej životného diela rehoľnice. 
 
Okolo jedného svätca – pustovníka, zhromaždilo sa mnoho nábožných mládencov 

a prosili ho, aby im napísal rehoľné pravidlá. Svätý zakladateľ vzal čistý hárok papiera 
a napísal krátke slovo: „Poslušnosť.“ 

Poslušnosť je nielen základom, ale aj korunou svätosti. 
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V roku 1835 ukončil teologické štúdia nadaný bohoslovec, Ján Neuman z Prachatíc. 
Ukončil, ale nebol vysvätený na kňaza, pretože biskup v Českých Budejoviciach nemal pre 
nového kňaza miesto. Neuman si mohol pokojne povedať: Pane, ty si ma volal, ja som ťa 
poslúchol, a keď nemôžem byť kňazom, nie je to moja vina. Pôjdem ako vychovávateľ na 
nejaké šľachtické sídlo, pretože predpoklady k tomu mám a budem žiť ako každý iný človek... 

Lenže mladý bohoslovec príliš miloval Krista, aby sa uspokojil s takým riešením. 
Dozvedel sa, že v Amerike je málo kňazov. A tak s emigrantmi odišiel do USA. Tam bol 
vysvätený, a začal ako potulný misionár s batohom na chrbte. Keď spoznal, že organizovaná 
práca prináša väčšie plody, vstúpil do Rádu redemptoristov. Bol vymenovaný za biskupa vo 
Filadelfii ako pomerne mladý. Pracoval nad svoje sily, budoval chrámy, katedrálu, kázal, 
vizitoval. Keď 49-ročný klesol na ulici 5. januára 1860 a zomrel v dome, kde ho zaniesli, 
mohol povedať: „Pane, zostal som v tvojej láske. Zachoval som tvoje prikázania a moja 
radosť sa naplnila...“    
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4. Blažený Vasiľ, ktorého srdce nepoškvrnila ani pomsta ani nenávisť... 
 
Myšlienky: 
„Žena, kde sú? Nik ťa neodsúdil?“ Ona odpovedala: «Nik, Pane.» A Ježiš jej povedal: 

«Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš!»“ (Jn 8, 10-11). 
„Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil“ (Jn 3, 

17). 
„Nepomstite sa sami, milovaní...“ (Rim 12, 19). 
„Mne patrí pomsta, ja sa odplatím“ (Dt 32, 35; Rim 12, 19; Hebr 10, 30). 
„Nenávisť vyvoláva rozbroje, láska však ututláva všetky priestupky“ (Prís 10, 12). 
„Dal som im tvoje slovo a svet ich znenávidel, lebo nie sú zo sveta...“ (Jn 17, 14). 
„Pre odlišný názor a iné zmýšľanie vznikajú dosť často roztržky medzi priateľmi 

a občanmi, medzi rehoľníkmi a nábožnými ľuďmi“ (NK I., 14, 9). 
 
Príklady: 
 Otec Vasiľ, ako správca pražskej farnosti, napísal novému duchovnému v rodnej obci 

list (v rusínskom jazyku), v ktorom mu ako rodák dáva niekoľko rád. Farnosť Hrabské bola 
v tom čase veľmi rozdelená. O. i. píše: 

 „Zvlášť buďte láskaví k nepriateľom, a vydržať s nimi. Treba ich navštíviť. Myslím si, 
že láska nakoniec zvíťazí.  Dať možnosť tým, ktorí sa hanbia, aby povedali svoje ťažkosti 
a povzbudiť ich, že vstať z hriechu nie je hanba. Verím, že tieto časy sa už pominuli, keď 
hádzali blato na nepriateľa. Neprotirečiť im, ale skôr poučiť, aby vedeli milovať svoje. Aby 
každý gréckokatolík bol o svojom poučený, a takto vám boli všetci na pomoc...“ (List z dňa  
27.08.1935; porov.: Da vsi jedino budut, 20). 

  
 „Nemyslím, že by bol chcel pranierovať tieto a mnohé iné veci, ešte menej žalovať 

alebo žalovať sa. A už vôbec nie vyvolávať pomstychtivého city. A nemyslím ani, že by sa 
bol chcel touto cestou akosi rehabilitovať, ba ani že by bol chcel ukázať, akú krivdu utrpel. 
Hej, ukrivdilo sa mu, a nie málo. A nielen jemu“ (A. Hlinka v knihe: Trstenský, V.: Nemohol 
som mlčať, 13). 

 
 Otec biskup ThDr. Vasiľ Hopko... nedomáhal sa spravodlivosti. Bol veľkým človekom 

svojej doby, ktorý vedel nielen milovať, ale aj odpúšťať. Veľmi rýchlo zabudol na všetky 
príkoria a nikdy nepoznal, čo je to pomsta“ (Da vsi jedino budut, 17). 

 
 „Vladyka Hopko nehľadal slávu. Nedomáhal sa spravodlivosti. Ani nežiadal pomstiť 

sa. Všetkých miloval, všetkým odpúšťal a snažil sa poslúžiť svojej eparchii ako pomocný 
biskup...“ (A. Pekár;  porov.: Da vsi jedino budut, 5). 

 
 „Ináč nikoho nesúdim, aby nás Pán Boh nesúdil. Máme každý sudcu vo svojom 

svedomí, a to je Boží hlas nášho svedomia. Podľa svedomia budeme súdení...“ (List č. 19; 
porov.: Da vsi jedino budut, 56). 

 
 „V tvojom živote, Vasiľ, pokora sa snúbi so svätosťou, - utrpenie s odpúšťaním. - 

Hľadal si len Božiu slávu, - zabudol si na všetky príkoria. – Spravodlivosť si vložil do rúk 
Božích. – Povzbudzuješ nás svojím životom: milujte svojich nepriateľov“ (Moleben). 
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Aplikácia: 
Akýsi žobrák urazil raz patriarchu sv. Jána Almužníka (560-619). Sluhovia ho chceli 

chytiť, ale patriarcha tomu zabránil a povedal: „Už 60 rokov urážam ja hriechmi svojho Pána, 
a ja by som nemal zniesť jednu urážku?“ 

 
Svätý Otec Ján Pavol II., ktorý bol 13. mája 1981 pri atentáte ťažko ranený, svojmu 

vrahovi veľkodušne odpustil. Vo svojom pozdrave z nemocničného lôžka, ktorý nahovoril na 
magnetofónovej páske, povedal o. i.: „Modlím sa za brata, ktorý na mňa strieľal a ktorému 
som úprimne odpustil...“ 

  
 Slávna nemecká poetka Gertrud von Le Fort sa jadrne a básnicky vzletne vyjadrila: 

„Ak je niekto pripravený odpúšťať aj neodpustiteľné, vtedy je najbližšie k Božej láske.“ 
 
 Pavol Miki, študent bohoslovia - jeden z japonských mučeníkov v roku 1597 – po 

svojom zaistení vyhlásil: „Som vo veku, keď Ježiš umieral.“ Z kríža hovoril: „Pretože zákon 
Kristov vyžaduje odpustenie, odpúšťam všetkým, ktorí zavinili moju smrť...“ 

 
 Harun al Rašid, syn veľkého panovníka Arábie vletel rozhnevaný do pracovne svojho 

otca a požiadal ho, aby čo najprísnejšie potrestal vinníka, ktorý sa osmelil uraziť jeho matku. 
 „Drahý syn môj – povedal otec. Spáchal by si na svojej matke ešte väčšiu urážku, 

keby si jej dokázal, že ťa nenaučila odpúšťať.“ 
 
 Pochovávali človeka, o ktorom sa všeobecne vedelo, že bol bohatý a egoista. Celý svoj 

život sa usiloval o to, aby  mal pohodlie. Drel ako kôň. Vo všetkom presadzoval svoju vôľu, 
svoj názor. Nikdy nikomu neodpustil. Pre svoju náturu chodil po súdoch. Každý sa ho bál. 
Teraz leží v truhle. Zanecháva všetko. Neplače za ním nikto... Napadne nás: Bolo mu to 
treba? Keby bol inakší, keby bol vedel odpúšťať a žiť v láske, zanechal by po sebe dobrú 
pamiatku. Ale teraz i za hrob ho sprevádza nenávisť a opovrhnutie. 

  
 V Leningrade je hrob so zvláštnym pomníkom. Je to veľká okrúhla železná doska, 

predstavujúca tvár. Miesto oči, úst a nosa sú výrazy, z ktorých vyrastá tráva. Okolo všetkého 
sa vinie obrovský had z liatiny. Pod hadom je nápis: „Prekliatej dcére otec, ktorý ju preklial.“ 

 Ľudská nenávisť ide často až za hrob. Človek nerád odpúšťa. Boh je však celou svojou 
podstatou milosrdný, odpúšťa každému, kto zlo ľutuje. 

 
 Karenin (v románe Anna Kareninová), keď odpúšťa svojej nevernej žene Anne, je 

nesmierne šťastný. Má radosť, že môže odpustiť. Hovorí: „Prosím Boha len o jedno: aby mi 
nebral radosť z odpúšťania.“ 

 
Alessandro Manzoni (1785-1873), katolícky spisovateľ, vo svojom románe Snúbenci, 

píše, ako Christofo zvyšok svojho života robí propagandu odpúšťania. Vo svojej kapse nosí 
povestný „Chlieb odpustenia“, ktorý odovzdáva pred smrťou ako dedičstvo Renzovi a Lucii 
so slovami: „Ukážte ho svojim deťom... Povedzte im, aby odpúšťali vždy, vždy! Všetko, 
všetko!“ 

 
Psychológ Jaroslav Křivohlavý vo svojej knihe Hovor, počúvam, uvádza výrok Egona: 

„Odvrátená tvár je často znamením odvráteného srdca.“ 
Takých nás nechce mať Ježiš. On od nás chce, aby sme zo srdca odpúšťali. Aby sme 

neutiekali pred ľuďmi, ktorí nám podávajú ruku, neutiekali a neodvracali sa. Inak by nám Boh 
neopustil. 
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Pápež Ján XXIII. vo svojom duchovnom denníku si zapísal: 
„Ježiš trpezlivo znášal, keď ho označovali za zvodcu, nerozumného, blázna. Nestratil 

nikdy pokoj a sebaovládanie, nezačal sa hádať alebo biť s protivníkmi. Ja to tiež chcem tak. 
Zachovať pokoj, keď ma ohovárajú, keď ma preložia na najposlednejšie miesto, keď prekrútia 
moje slová a nedajú mi príležitosť k obhajobe.“ 

 
Grácia Gengová, 16-ročné talianske dievča z Turína, zomrela na rakovinu. V predtuche 

blízkej smrti, napísala si do svojho denníka: „Chcem, Pane, aby si mi vždy pripomínal, že 
víťazstvo spočíva v tom, že vieme prehrať, a život v tom, že vieme umierať (†17.03.1975). 
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5. Blažený Vasiľ, tíšil si búrky vášní, nezhôd a sporov...   
 
Myšlienky: 
„Pane, zachráň nás, hynieme!“ (Mt 8, 25). 
„Umŕtvujte teda svoje pozemské údy: ... vášeň... Pre takéto veci prichádza Boží hnev na 

odbojných synov“ (Kol 3, 5). 
„Púšťať sa do zvady je (ako) pretŕhať vodnú (hať), a preto nechaj škriepku prv, než 

vybúši“ (Prís 17, 14). 
„Maj dobré svedomie, a Boh ťa ochráni“ (NK II., 2, 2). 
„Mohli by sme mať mnoho pokoja, keby sme sa nezapodievali rečami a skutkami iných, 

po ktorých nás nič“ (NK I., 11, 1). 
„Keby sme každý rok vykorenili čo len jednu svoju chybu, skoro by z nás boli dokonalí 

ľudia“ (NK I., 11, 15). 
 
Príklady: 
„Príbuzní otca biskupa často spomínali, že otec biskup si veľmi želal, aby sa veriaci 

v Hrabskom zjednotili a znova chodili do jedného chrámu, ktorý stojí uprostred dediny“ (Da 
vsi jedino budut, 25, pozn. 44). 

 
„Bratia a sestry! Píšem Vám... na pamiatku toho, že z Vašich radov vyšiel nový vladyka, 

že z Hrabčanov Pán Boh vyvolil jedného vysvätiť na biskupa, aby ste si na túto pamiatku 
podali všetci ruky a žili tak, ako naši predkovia, aby ste žili v pokoji, aby ste tak počúvali 
duchovného otca, ako počúvali starí Hrabčania, aby ste všetci kráčali len po jednej cestičke do 
cerkvi... aby ste všetci na hlas zvona išli do jednej cerkvi, do našej cerkvi...“ (M. Zlacký: „A 
všetko, čo bolo kedysi napísané...“, Slovo, 2003, č. 5, s. 7; porov.: Da vsi jedino budut, 26). 

 
V liste s dátumom 22. mája 1947 píše svojim krajanom list, v ktorom spomína na 

dvadsiate roky minulého storočia, ktoré možno pokladať za čiernu škvrnu v dejinách farnosti: 
„Až sa červenám, keď sa na to rozpomínam... Koľko zvady, koľko hriechu, koľko procesov, 
koľko majetku pretieklo dole potokom, aby bola postavená nová cerkov... A ľudia sa 
rozdelili... Otec náš, matka nie naša, brat náš, sestra nie naša.. Ó, aké to nekresťanské, aké to 
nemilé! Či bolo toho treba?...“ (Da vsi jedino budut, 25-26). 

 
„Verte mi, Hrabčania... ja Vás mám rád ako svoju mamku... v mene Ježiša, ako pastier, 

Vás volám do jedného stáda.. ale ak nepočúvnete... o to prísnejšie sa budete zodpovedať pred 
Pánom Bohom, aj za to, že nepočúvate svojho pastiera...“ (M. Zlacký: „A všetko, čo bolo 
kedysi napísané...“, Slovo, 2003, č. 5, s. 7). 

 
Aplikácia: 
A. Eistein povedal veľkú pravdu, keď si bol raz povzdychol: „Aký je to len svet, keď sa 

dá ľahšie rozbiť atóm ako predsudky.“ 
Každý predsudok je zlý. Zacláňa človeku správny výhľad, zabraňuje mu vidieť veci 

v správnom svetle. Ak v ňom zatvrdilo zotrvávame, ak si nechceme dať povedať, môže byť 
i hriechom, veď sa protiví prikázaniu lásky.  

 
Pápež Ján XXIII. vo svojich listoch príbuzným často radil, aby sa v každom prípade 

snažili vžiť do situácie blížneho a vtedy im odpadnú mnohé prekážky lásky.  
V roku 1943 napísal svojmu bratovi Jozefovi: „Usilujme sa nadovšetko získať 

presvedčenie, že nie všetko, čo druhí robia, je zlé a všetko, čo my robíme, je dobré. Čím viac 
uplatníme v každom prípade pokoru a ohľad na blížneho a dovolíme blížnemu, aby sa 
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presadil, tým viac nás bude Pán požehnávať a my budeme vždy a s každým dobre 
vychádzať.“ 

To je zlaté pravidlo pri našich stykoch s ľuďmi! 
 
Počas sporu s kráľom Františkom I. z Francúzska, poveril anglický kráľ Henrich VIII. 

Svojho lorda, kancelára Tomáša Mora, aby francúzskemu kráľovi odovzdal veľmi ironickú 
nótu. 

„Ale Vaše Veličenstvo“, protestoval Tomáš, - „veď poznáte Františkov temperament! 
Keď ho napadnem, dá mi sťať hlavu.“ 

 „Nijaké strachy“, ubezpečoval Henrich. „Keby sa to stalo, v Londýne máme dosť 
Francúzov, ktorých hlavy by sa mohli postínať, ak by vaša padla.“ 

„Vaše Veličenstvo! Je to veľmi láskavé, ale zo všetkých hláv mi najlepšie sedí predsa len 
moja vlastná“, poznamenal kancelár. 

Pomsta nezaceľuje ranu. Naopak, iba otvára. Dobrý cieľ sa nedosiahne zlými 
prostriedkami.  
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6. Blažený Vasiľ, vyprosuješ nám ducha pokoja a jednoty...   
 
Myšlienky: 
„Majte v sebe soľ a žite jeden s druhým v pokoji“ (Mk 9, 50). 
„Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam...“ (Jn 14, 27). 
„Svätý Otče, zachovaj ich vo svojom mene, ktoré si ty dal mne, aby boli jedno ako my“ 

(Jn 17, 11). 
„Ot če, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja...“ (Jn 17, 24). 
„Znášajte sa navzájom v láske a usilujte sa zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja... 

(Ef 4, 2-3). 
„Zachovaj najprv seba v pokoji, a potom budeš môcť aj iných privádzať k pokoju“ (NK 

II., 3, 1). 
„Dobrý, pokojamilovný človek obracia všetko na dobré“ (NK II., 3, 4). 
„Túžba po obnovení jednoty všetkých kresťanov je Kristov dar a výzva Ducha Svätého“ 

(KKC 820). 
„«Starosť o obnovenie jednoty sa týka celej Cirkvi, a to tak veriacich, ako aj pastierov». 

Ale treba si uvedomiť, «že toto sväté predsavzatie obnoviť jednotu všetkých kresťanov 
v jednej jedinej Kristovej Cirkvi presahuje ľudské sily a schopnosti». Preto celú svoju nádej 
vkladáme «do Kristovej modlitby za Cirkev, do Otcovej lásky k nám a do sily Ducha 
Svätého»“ (KKC 822). 

 
Príklady:  
„Životným presvedčením biskupa Hopku bolo, že Kristus žije vo svojej Cirkvi. 

Nevnímal ju iba inštitucionálne, ale predovšetkým ako úžasný duchovný priestor – domov, 
kde sa možno dennodenne stretávať so živým zmŕtvychvstalým Ježišom Kristom. Vzťah 
k Cirkvi dokumentuje napríklad jeho kniha Greko-katoličeskaja cerkov, v ktorej opisuje svoju 
lásku k jednote Cirkvi. Do tejto jednoty neodmysliteľne patrí gréckokatolícka cirkev“ (G. 
Paľa: „Aby všetci jedno boli“. In: Prešovský večerník – Magazín na Víkend, 12.09.2003, s. 6-
7).   

 
Obec Hrabské bola po prvej svetovej vojne pre známe náboženské nepokoje veľmi 

rozdelená (porov. Da vsi jedino budut, s. 20). Vladyka Vasiľ, po tom, čo bol vysvätený na 
biskupa (11. mája 1947), napísal svojim rodákom list. O. i. píše: 

„Bratia a sestry! Píšem Vám, starému Hrabskému i novému Hrabskému, na pamiatku 
toho, že z vašich radov vyšiel nový vladyka. Pán Boh uznal Hrabské uznal za hodné toho, aby 
z neho bol vysvätený biskup. Na túto pamiatku si všetci podajte ruky a žili tak, ako žili Vaši 
predkovia; žili v pokoji, v jednote... Aby ste poslúchali svojho duchovného otca, ako 
poslúchali starí Hrabčania, aby ste všetci šliapali jednu cestu do jednej cerkvi, do našej cerkvi, 
lebo tá je naša, ktorá je oddávna, ktorá stojí uprostred obce...“ 

Aj z toho listu (s dátumom 22. mája 1947) je vidieť, ako veľmi otcovi biskupovi 
Vasiľovi ležala na srdci jednota jeho rodnej obce. Veril že sa zjednotia. „To by bol pre mňa 
najkrajší deň môjho života, ak by som sa dočkal toho, že moji Hrabčania sú všetci v jedinej 
spasiteľnej Cirkvi...“ 

Možno aj toto bolo dôvodom, prečo si otec biskup Vasiľ vyvolil za svoje biskupské heslo 
Kristove slová: Da vsi jedino budut („Aby všetci boli jedno“ – Jn 17, 21). Cítiť to z obsahu 
listu, záverom ktorého píše: 

„Modlím sa za Vás a prosím Vás, aby ste poslúchali svojho biskupa... Je to hlas 
napomínajúci Vás... Kto vie, či Vás niekto ešte bude napomínať tak, ako Vás ja napomínam... 
Možno že to Pán Boh poslednýkrát Vás volá prostredníctvom mňa... Na tento úmysel sa 
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modlite všetci... Na tento úmysel Vám dávam svoje arcipastierske požehnanie...“ (porov.: Da 
vsi jedino budut, s.26). 

 
„S veľkou pravdepodobnosťou slová Svätého písma, ktoré sú v nadpise článku, padli do 

sŕdc Hrabčanov a priniesli úrodu. Slová Božského Spasiteľa «aby všetci boli jedno» (Jn 17, 
21), ktoré otec biskup Vasiľ Hopko mal za biskupské heslo, sa v rodnej obci biskupa naplnili. 
Hoci sa tejto chvíle nedožil tu na zemi, tento pre neho najkrajší dar mu je ho krajania môžu 
venovať k pripravovanému a očakávanému blahorečeniu“ (M. Zlacký: „A všetko, čo bolo 
kedysi napísané...“, Slovo, 2003, č. 5, s. 6-8). 

 
„Holovno je podivuhidne, jak Preosvjaščenyj horiv za ideal Christa «ščoby vsi odno 

buli». V tychto listach vidno joho veliku ľubov, terpelivisť i vytrivalisť v praci apoštolskij...“ 
(Z listu Mariána Potáša Fr. Dancákovi – Prešov 16.02.2003) 

  
 V liste (č. 7), z dňa 2. júna 1966, v ktorom píše o veľkej svojej túžbe budúceho 

zjednotenia kresťanov, o. i. píše: 
 „Je to želanie Krista Pána, aby všetci jedno boli. I za to budeme súdení, ako sme sa 

snažili splniť testament Krista Pána. Veď to povedal pred smrťou, a pred smrťou, keď človek 
vie o tom, to veľmi dôležité veci hovorí otec synom, a je to jeho posledná vôľa. Obe stránky 
sa budú zodpovedať za to, ako sa snažia splniť to...“ (Da vsi jedino budut, 40). 

 
 Jednota medzi kresťanmi bola často ústrednou myšlienkou mnohých jeho listov. Tešil 

sa z každej dobrej správy a náznaku, ak niekto niečo urobil pre jednotu kresťanov. Tak napr. 
v liste (č. 10) z dňa 8. júna 1966 mi o. i. píše: 

 „Tešte sa, že ste došli k tomu, že je to povinnosť každého východniara i západniara 
pracovať pre zjednotenie, a to nielen ústami, ale i modlitbou, i prácou i skutkami. Verba 
movent, ale exempla trahnut... (Da vsi jedinou budut,  41). 

  
 Otec biskup Vasiľ je  autorom diela Grekokatoličeska cerkov 1646-1946 (Prešov 

1946), v ktorej vyzdvihuje význam gréckokatolíkov, ktorých chápe ako tvorcov kultúrneho 
a náboženského mosta medzi Východom a Západom. K tejto knihe sa vracia v liste (č. 11), 
v ktorom v poznámke (P. S.) o. i. píše: 

 „Ak už korešpondujeme, myslím, že by bolo dobre, aby ste si prečítali moju brožúrku 
o gréckokatolíckej cirkvi. Keď bolo 300. výročie užhorodskej únie, vtedy z vďačnosti za 
veľkú milosť, že sme sa mohli vrátiť späť k základu, k sv. Petrovi, napísal som ju podľa 
mojich slabých síl. Myslím, že nepoškodí, ak si ju prečítate. Snáď tam nenájdete nič nové, ale 
poznáte moju lásku k únii, k zjednoteniu. Keď som sa stal biskupom, vtedy podobne ako 
každý biskup si vyvolí heslo, aj ja som si ho vyvolil: Da vsi jedino budut. V tom duchu som 
pracoval, žil, a chcem aj v budúcnosti žiť a pracovať. Bol by som najšťastnejší, keby som sa 
dožil toho, že v Prešovskej eparchii nebude ani jedna fara i cerkov, ktorá by nepatrila pod 
Rím. Keď sa toho dožijem, potom spokojne by som zomrel...“ (Da vsi jedino budut, 44). 

 
Aplikácia: 
Na pokoji srdca veľa záleží. 
Túto skutočnosť a potrebu pochopil aj slávny hudobný skladateľ L. V. B                  keď 

napísal na titulnú stranu svojej knihy: „Prosím o vonkajší a vnútorný pokoj!“ 
 
V knihe Žiadam odpoveď od Christiana Geisslera, je rozhovor dvoch hrdinov, v ktorom 

sa o. i. hovorí: „Ty ani ja nie sme vinní tým, čo sa napáchalo v minulosti, ale sme vinní za to, 
čo sa v budúcnosti urobí z toho, čo sa napáchalo.“ 
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V Írsku je známe turistické miesto, ktoré sa volá The meeting of the waters. Je to údolie, 

v ktorom sa dve rieky ako prudké bystriny vlievajú jedna do druhej. Z nich sa potom vytvorí 
jedna veľká, ale pokojne tečúca rieka. 

Také spojenie má nastať v Cirkvi. Taký pojem Cirkvi by veľmi prospel ekumenizmu. 
 
V jednej obci pod Tatrami sú dva chrámy. Katolícky a nekatolícky. Ten nekatolícky má 

nápis: Boh je Láska. To nie je nápis nekatolícky. Sú to slová zo Svätého písma, zo 4. kapitoly 
Prvého listu sv. apoštola Jána. Ale zamyslíme sa: je možné, aby tento nápis na svoj chrám dali 
nekatolíci, keby túto myšlienku kresťania často opakovali a podľa nej žili? Došlo by vôbec 
v dejinách k porušeniu kresťanskej jednoty a vznikali by cirkevné obce nekatolícke, keby táto 
pravda bola viac prežívaná? 

 
O jednote v Cirkvi možno uviesť slová sv. Cypriána, ktoré vyjadrujú vieru 

a presvedčenie celej patristickej doby:  
„Táto sviatosť jednoty, toto spojivo nenarušiteľnej a dôslednej svornosti je v Evanjeliu 

symbolizované Kristovým „spodným odevom“, tunikou, ktorá bola nezošívaná, ale v celosti 
odvrchu utkaná (Jn 19, 23). Vojaci ju neroztrhli, ale hodili o ňu los, čia bude, koho Kristus 
zaodeje; víťazovi pripadne celá, nedelená, neroztrhnutá. Nemôže mať Kristov šat ten, ktorý 
trhá a rozdeľuje Božiu Cirkev“ (A. Hlinka: K širším obzorom). 

 
Svetoobčan číslo jedna. 
Pod týmto nadpisom v časopise Filatelie (1981, 17), je nazývaný Garry Davis, ktorý 

chcel získať priaznivcov pre svoju ideu zjednotiť krajiny v jediný štát. K propagácii tejto idei 
vydal 21. marca 1981 dve „svetoznámky“ s hodnotami 1 mondo a 50 cendoj, ktoré by sa mali 
nalepiť vedľa normálnych národných známok. 

Jednota medzi ľuďmi, medzi kresťanmi – ako vidíme, leží mnohým na srdci. 
 
Brat Roger Schutz v Taizé vo svojom denníku napísal: 
„Moja sestra Ivona, ktorá sa vrátila z Konga, spomínala mi príbeh svojej dcérky 

Štepanky. Tá zistila, že v susednom dome býva štvorročný chlapec – černoch, ktorý musí byť 
celé dni bez rodičov. A stále preto plače. 

Po západe slnka, keď sa už blíži noc, ide Štepanka až na koniec záhrady. Ide k miestu, 
kde v múre, ktorý oddeľuje susednú záhradu, je otvor. Chlapec na druhej strane už na ňu čaká 
a otvorom si podajú ruky. Stoja tak nejakú dobu, bez jediného slova, pretože nepoznajú reč 
jeden druhého.“ 

Z tohto príkladu možno aplikovať, že ak nie je v našej moci zbúrať múr, ktorý nás 
oddeľuje – v Cirkvi, medzi ľuďmi či národmi – počínajme si aspoň tak, ako tieto deti. 
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7. Blažený Vasiľ, pôstom a utrpením si nás zbavil bolestí... 
 
Myšlienky: 
„A keď sa štyridsať dní a štyridsať nocí postil, napokon vyhladol. Tu prišiel pokušiteľ...“ 

(Mt 4, 2-3). 
„Potom mu pľuli do tváre a bili ho päsťami, iní zauškovali...“ (Mt 26, 67). 
„Moje okovy sa stali známymi v Kristovi v celom pretóriu a medzi všetkými ostatnými 

a mnohí z bratov v Pánovi, posmelení mojimi okovami, oveľa odvážnejšie, bez strachu hlásajú 
slovo... A ja sa tomu teším a budem tešiť, lebo viem, že mi to bude slúžiť na spásu pre vašu 
modlitbu a pomoc Ducha Ježiša Krista“(Flp 1, 13-14; 18-19). 

„Veď on sa pre Kristovo dielo priblížil až k smrti a svoj život vystavil nebezpečenstvu, 
aby doplnil to, čo chýbalo vašej službe voči mne“ (Epafrodita, Pavlov spolupracovník – Flp 2, 
30). 

„A predsa ste dobre urobili, že ste mi prejavili účasť v mojom súžení“ (Flp 4, 14). 
„Kto vie lepšie trpieť, bude mať viac pokoja, lebo taký človek je víťazom nad sebou 

a pánom sveta, priateľom Kristovým a dedičom neba“ (NK II., 3, 19). 
„Svätí a priatelia Kristovi slúžili Pánovi o hlade a smäde, v zime a v nahote prácou 

a únavou, bdením a pôstom, modlitbami a svätým rozjímaním, za prenasledovania a mnohých 
nádaviek“ (NK I., 18, 3). 

„Celý život Spasiteľa bol kríž, taký musí byť aj život jeho nasledovníkov. Bolo by však 
mylné považovať kríž za nešťastie. Boh je šťastie. Ak rastie v nás jeho obraz, zväčšuje sa, ako 
vraví sv. Gregor Nyssenský, i naša blaženosť. Je to šťastie, aké svet dať nemôže...“ (T. 
Špidlík: Pramene svetla, 57). 

„Podľa V. Soloviova je hlavným predmetom kresťanskej nádeje vzkriesenie z mŕtvych. 
Iba to dáva skutočný zmysel práci a obetiam tohto života“ (T. Špidlík: Pramene svetla, 55). 

„V našej dobe Boh často, veľmi často hovorí k ľuďom «utrpením»“, píše Richard Gräf 
vo svojej knihe Áno, Otče (s. 74). Aké bolo utrpenie nášho biskupa-mučeníka, blahoslaveného 
Vasiľa? 

 
Príklady: 
„Otec biskup vyrastal ako sirota najprv pod opaterou starých rodičov a neskôr u svojho 

strýka kňaza Demetera Petrenka. Dobrotivý Boh ho vyslal na túto tŕnistú životnú cestu, aby 
ako drahocenné zlato, ktoré sa čistí ohňom, aj jeho očistil od všetkých nedokonalostí 
spasiteľným utrpením. Utrpenie sa vlastne stalo sprievodcom jeho života od útleho detstva“ 
(P. Borza: Blahoslavený Vasiľ Hopko..., 33). 

 
V deň jeho biskupskej vysviacke – 11. mája 1947 – sa k blahoželaniam „pripojili aj 

veriaci z Blažova, kde vyrastal. Spolu so svojím duchovným otcom Mikulášom Rojkovičom 
mu ako dar priniesli nádherný, veľký a ťažký medený kríž. Otec biskup ThDr. V. Hopko sa 
pri pohľade naň oprel o plecia svojho strýka otca Demetera Petrenka a usedavo sa rozplakal. 
Na udivené napomenutie, že sa predsa má radovať, a nie plakať, odpovedal: «Plačem, lebo 
tento kríž mi bude pripomínať moje utrpenia v biskupskej službe»“ (P. Borza: Blahoslavený 
Vasiľ Hopko..., 59). 

 
„Väznili ho v Ruzyni, Ilave, Leopoldove a Valdiciach. Takmer 23 ráz ho premiestňovali 

do rôznych väzení, kde vykonával najrozličnejšie práce: zhotovoval špendlíky, šil matrace, 
plátal vrecia na múku, robil povrazy, brúsil kľúče. Okrem toho bol mučený rôznymi 
väzenskými metódami. Mučili ho a správali sa k nemu tak, akoby ani nebol človekom. 
V Ruzini pri Prahe strávil na samotke 122 dni. V cele smel iba chodiť a sadnúť priamo do oči, 
alebo nečakane obliali studenou vodou. Na povel musel robiť drepy. Nohy mal opuchnuté ako 
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kláty, ktoré ho veľmi boleli. Keď odpadol, dozorca otvoril dvere a začal do neho kopať a biť 
ho“ (Da vsi jedino budut, 14). 

 
„Každý deň si však mučitelia vymysleli iný druh týrania. Zaobchádzali s ním horšie ako 

s najväčším vrahom. Neskôr o tom hovorieval: «To, čo som prežil, neželám nikomu na 
svete.» Svoje utrpenie sám označil ako vysokú školu pokory, ktorá naučí človeka trpieť, 
pracovať, slúžiť a mlčať“ (Da vsi jedino budut, 14). 

 
„Je hrozné predstaviť si, že ho zapriahli, aby oral pôdu...“, spomína jeho bratranec 

Michal Hopko (porov.: čas. Život, 2003, č. 38, s.36). 
Muselo to byť veľké poníženie!  
 
„Dlhé roky väzenia a spôsob, ako s ním zaobchádzali, zanechali stopy na jeho zdraví. 

Ochorel na astmu a cukrovku, trpel aj nervovými depresiami. Z telesného i psychického 
vyčerpania mával vidiny, na stenách svojej cely videl nebohú mamu, ktorá zomrela a on jej 
nemohol prísť na pohreb...“ (P. Borza: Blahoslavený Vasiľ Hopko..., 68).  

 
„Bol jeden z prvých politických väzňov v ČSR, ktorého dali na psychiatriu. Tam boli 

nasadení spolupracovníci tajnej polície (ŠtB), ktorí robili na ňom špeciálne pokusy. Kto vyšiel 
z takejto liečebne, už sa nikdy nespamätal, trpel psychickými poruchami až do smrti“ (M. 
Hromník: Blahoslavený Vasiľ Hopko, 22). 

 
„Príklad hlbokej viery, modlitby, obetovaného utrpenia, pokory a služby biskupa Hopku 

ostáva pre nás výzvou, aby sme ho nasledovali“ (M. Hromník: Blahoslavený Vasil Hopko, 
51). 

 
„Obaja (Vasiľ Hopko a Zdenka Schelingová) boli podrobení nespravodlivému súdnemu 

procesu a rozsudku, mučeniu, ponižovaniu, samote a smrti. Kríž sa im stal cestou k životu, 
prameňom sily a nádeje, skúškou lásky k Bohu a blížnemu“ (Svätý Otec Ján Pavol II., 
Bratislava, 14. septembra 2003). 

 
„Prísny k sebe nedbal si na bolesti, - ani na mnohé a ťažké choroby. – Vo svojom utrpení 

si sa modlil. – Nauč aj nás slúžiť a mlčať, - dobre robiť a nič za to nečakať. – Ako pastier veď 
nás po cestách spravodlivosti“ (Moleben). 

 
Aplikácia: 
 Sv. Gertrúda (†659) viedla veľmi prísny život. Keď jej hovorili, aby k sebe nebola 

taká prísna, odpovedala: „Náš čas je krátky deň, plný práce a utrpenia. Čím ťažším je ten deň, 
tým väčšiu a bohatšiu náhradu dostaneme vo večnosti.“ 

 
Sv. Trofim (19. september), žijúci v pisidskej Antiochii, bol odsúdený do väzenia, kde ho 

navštevoval Dorimedon. Trofima najprv oslepili, potom ich oboch sťali mečom. Vo väzení 
s nimi bol aj Sabacius, ktorý sa pri strašnom mučení rozplakal. Sudca dúfajúc, že ho obmäkčí, 
spýtal sa: Prečo plačeš? Sabacius odpovedal: Len telo plače, duša nie! – A v strašnom 
telesnom utrpení zomrel (r. 280). 

 
 Sv. Mária Magdaléna de’ Pazzi (1566-1607, panna, nechcela zomrieť, priala si tu 

zostať, lebo – ako hovorila – v nebi už nemožno trpieť. 
 Ak je to tak, využime všetky mysliteľné príležitosti k utrpeniu. 
 



 28 

 Sv. Gertrúda Helftská (1256-1302), rehoľníčka, sa pýtala Pána, čo by mu mohla 
a mala obetovať, aby sa mu čo najviac zaľúbila. 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. 
 
 Keď nad rodiskom sv. Don Boska (1815-1888) znieslo sa krupobitie a zničilo úrodu 

po viniciach, jeho matka svojim trom deťom povedala: „Deti, pokorme svoje hlavy! Dobrý 
Pán Boh nám dal pekné hrozno a nám ho aj vzal. On je Pánom všetkého. Pre nás je to skúška, 
pre hriešnikov trest.“ 

 
 Sv. Ján Nepomucký Neumann (1811-1860), biskup, cestoval raz na lodi a zaspal. 

Nejakí chlapci mu kriedou namaľovali na chrbát plno krížikov. Keď sa prebudil, ktosi ho 
upozornil a chcel ho očistiť. „Nie je treba – odpovedal. Časom tieto kríže zmiznú samé.“ 

 Vo svojom biskupskom hesla mal uložené slová: „Utrpenie Kristovo, posilni ma!“  
 
 Maďarský Pásztor Ferenc píše, že vošiel raz do kostola, keď slúžil sv. liturgiu práve 

jeho spolužiak, s ktorým spolu kľačali kedysi pri oltári ako miništranti. Po maturite sa ich 
cesty rozišli. On stratil vieru a jeho spolužiak sa stal kňazom. A teraz ho vidí pri oltári a píše 
o ňom: „Je to človek,, ale zdá sa, akoby bol veľkým krížom. Človek, čo zrástol s krížom. 
Alebo kríž, čo prirástol k človekovi. Aj teraz ho mám pred sebou. Ruky má roztiahnuté ako 
Ukrižovaný a na chrbte má veľký, kovovými nitkami vyšitý kríž. Ako len zrástol s krížom.“ 

 
Vo francúzskom meste Gent konal sa v júni roku 1924 veľkolepý pohreb. Koho 

pochovávali, kto zomrel? Mladý kňaz, Eduard Poppe, kňaz, ktorý miloval svoju prácu, ale 
ktorý omnoho viac si cenil utrpenie a kríž. Svoj život definoval ako skok ku krížu a svojej 
životné poslanie zhrnul takto: „Mojím poslaním je utrpenie.“ 

 Tento Pánov služobník dobre pochopil Kristovo napomenutie: „Kto na tomto svete 
nenávidí svoj život, zachová si ho pre život večný.“ 

 
 Kresťan v bolesti nachádza silu k životu. P. Delp, odsúdený nacistami k smrti, napísal 

na rozlúčku tieto slová: „Nechcem sa tešiť znižovaním pozemských hodnôt života. Rád by 
som ešte žil, rád by som ďalej tvoril a hlásal mnoho nových slov a hodnôt, ktoré som až teraz 
objavil. Dopadlo to inak. Bože, daj silu, aby som vydržal...“ 

 
 Biskup ThDr. Josef Hlouch vo svojej populárnej Minútočke pripomína: „Koľko krížov 

mohlo stratiť svoju tvrdosť a ťarchu, ak by človek vedel kam s tým krížom má ísť.“ 
  A mal pravdu. Veriaci človek oveľa ľahšie znáša bolesti, než neveriaci. Pohľad na 

Kristov kríž je najpresvedčivejšou školou trpezlivosti, sebazaprenia, statočnosti a lásky. 
 
 V Landbergu, v jednom chráme je obraz, na ktorom je namaľovaný sv. František 

Xaverský, ako stojí a z neba padajú na neho kríže v takom množstve, že sa nám zdá, akoby ho 
chceli pritlačiť. To sa len zdá, pretože ako vieme, svätec už za svojho života robil zázraky. 

 Kresťan pozná odpoveď na otázku, prečo na tomto svete musí každý trpieť. 
Ukrižovaný Spasiteľ dáva trpiacim aj na túto otázku uspokojujúcu odpoveď. 

  
 V Sixtínskej kaplnke vo Vatikáne sa nachádza obraz Posledného súdu. Maliar 

Michelangelo chcel vyjadriť okamžik zdesenia a hrôzy, až sa ukáže Sudca. V skupine ľudí 
apoštol drží svoju kožu v rukách – sv. Bartolomej, ktorý zomrel mučeníckou smrťou, keď mu 
stiahli za živa kožu z tela. Ukazujúc ju Sudcovi, akoby hovoril: „Pozri, Kriste, ako si ma 
skúšal a poznal. A že som v skúške obstal, zmiluj sa nado mnou.“ 
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 Na koži, ktorú drží apoštol v rukách, znázornil maliar sám  seba. Ukazuje tým Sudcovi 
vlastnú životnú ťažkú skúšku. A hovorí všetkým: Kto je medzi nami, koho by v živote 
nestretla nejaká skúška? 

 
 V policajnej väznici v Rio de Janeiro, do ktorej na jednu noc zatvárajú asociálne živly 

pochytané na ulici, namaľoval na stenu nejaký umelec, ktorý sa ocitol pod kolesami osudu, 
zuhoľnatenými zápalkami obraz Ukrižovaného a dole napísal slová: Verím v svetlo, i keď 
nesvieti; dúfam v lásku, i keď ma sklamala; dôverujem v Boha, i keď ho nevidím. 

 Milióny ľudí sa denne modlí Otče náš, aj keď si neuvedomujú, že boh sa stal Otcom 
až skrz Ježišov  kríž... Za každým osudom, utrpením stojí kríž... 

 
 Veľmi krásne sú slová, ktoré povedal Ježiš sv. Margita Mária Alacoque (1647-1690): 

„Prijmi kríž, najdrahšiu záruku lásky, akú len v tomto živote môžeme niekomu udeliť.“ 
 
 Sv. Vincent de Paul (1581-1660), zakladateľ charitatívnych diel, napísal: „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. 
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8. Blažený Vasiľ, vyprosuješ pokánie hriešnikom...  
 
Myšlienky: 
„Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým...“(Jn 17, 15). 
„Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí“ (Mt 9, 12). 
„Zachraňujte duše, ktoré ako hustý dážď padajú do zatratenia!“ (Panna Mária, Fatima 

1917). 
„Keď nás niekto volá na pomoc, tak určite verí, že máme moc zasiahnuť...“ (sv. Františka 

Rímska; porov.: L. Padovese: Dialógy svätých z mramoru, 13). 
„Všetci členovia Cirkvi, vrátane jej služobníkov, musia uznávať, že sú hriešnikmi. Vo 

všetkých je ešte pomiešaný – a to až do skončenia čias – kúkoľ hriechu s dobrým semenom 
evanjelia. Cirkev teda zhromažďuje hriešnikov, ku ktorým už prišla Kristova spása, ale sú 
ešte stále na ceste posväcovania“ (KKC 827). 

„Ver vo mňa a dúfaj v moje milosrdenstvo“ (NK III., 30, 17). 
„Nie je a nemôže byť takého hriechu na zemi, ktorý by Boh neodpustil človekovi, ktorý 

sa úprimne kajá“ (F. M. Dostojevský: Bratia Karamazovi). 
„Podľa sv. Augustína nemá človek nič svoje okrem hriechu. Bez Božej pomoci by sme si 

nedokázali nič dobré ani pomyslieť, nieto ešte vykonať“ (T. Špidlík: Pramene svetla, 73). 
„Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje“ (Flp 4, 13). 
„Aby človek poznal, čo skutočne zmôže, musí mať svoj hriech stále pred sebou (Ž 50, 

5)“ – (T. Špidlík: Pramene svetla, 365). 
 
Príklady: 
„Blahoslavený biskup Hopko je povýšený k verejnej úcte na oltári v našej miestnej 

cirkvi. V ňom máme zástancu, ktorý u Boha oroduje za nás a vyprosuje nám nové milosti, 
pomoc, posilu“ (M. Hromník: Blahoslavený biskup Vasil, 50). 

 
„My ni č nemáme svoje, všetko je Božím darom, a preto nikdy na nič nebuďme hrdí, lebo 

nič nie je naše. Jedine hriechy sú naším majetkom, a na to už nikto nemá byť pyšný...“ (List č. 
7; Da vsi jedino budut, 37). 

 
„Poďte, blaženého Vasiľa oslávme – on je vzorom dobročinnosti, obetavosti 

a trpezlivosti, - vyprosuje nám odpustenie hriechov, - za nás dvíha svojej ruky k najvyššiemu, 
- aby sme milovali aj nepriateľov – a všetci jedno boli“ (Moleben). 

 
„Ježišu, buď milosrdný k hriešnikom! A koľko je ich na svete! Buď k nim milosrdný. 

Buď milosrdný k mojim príbuzným, medzi ktorými sú aj takí, ktorí Ti neslúžia, neuznávajú 
Ťa za svojho Spasiteľa, nezaujímajú sa o teba. Buď k nim milosrdný. Buď milosrdný 
k mnohým, čo zanechali pravú vieru, aby mali dosť času vrátiť sa späť. Buď milosrdný 
k pohanom..., aby sa našli ľudia, ktorí im otvoria oči, a tak poznajúc svoj omyl prijali 
pravdu...“ (V. Hopko: Christos v nas). 

 
Aplikácia: 
Televízny kazateľ biskup Fulton Sheen hovorí: „Začiatok obrátenia je začiatkom rozvoja, 

vzrastu. Byť hriešnikmi, to je naše nešťastie, ale byť si toho vedomí, to je naša nádej.“ 
 
Každý hriešnik má svoju účasť na ukrižovaní Krista. Poľský básnik A. Mickiewicz 

básnicky to vyjadril takto: „Boh na nebesiach – ale v mojom srdci visí na kríži!“ 
Je správne, ak si to uvedomujeme a snažíme sa o nápravu. 
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O Mazarinovi, mocnom ministrovi Ľudovíta XIX. , sa hovorí, že prišla na neho smrť vo 
chvíli, keď hral karty. Najprv si myslel, že je to nevoľnosť a preto prikázal sluhovi, aby mu 
podoprel ruku a tak mohol hrať karty ďalej. Keď však mu z rúk karty vypadli a on klesol, 
zúfalo zvolal: „Moja úbohá duša, čo s tebou bude, kam teraz ideš?“ 

Nikto z nás nie je pánom dnešného dňa! 
 
Sv. Severín (†482), ktorý hlásal kresťanstvo na území terajšieho Rakúska, keď videl 

blížiacu sa svoju smrť, napomínal: „Nezabudnite sa kajať, keď ste sa prv nebáli hrešiť. 
Chráňte sa hriechu!“  

 
V Hronského románe Jozef Mak sa opisuje scéna, ako sa jedného dňa Jozef Mak zaťal 

a odišiel od svojho chlebodarcu. Ten volal za ním: „Jožkóóó!“ Hora odpovedala, ale Jožko 
nie. Hora poslúchala zákony, ktoré jej Boh dal, ale človek, keďže je slobodný, môže aj Bohu 
neodpovedať. 

 
Keď sv. Ján Mária Vianney (1786-1859), skoro celý svoj kňazský život prežil v úzkom 

priestore v spovedníci. Keď raz spovedal veľmi zatvrdilého a ľahostajného hriešnika, 
rozplakal sa. Kajúcnik prerušil vyznanie a prekvapene sa pýtal: „Prečo plačete?“ – „Pretože 
neplačete vy“, dostal odpoveď od sv. Jána. 

 
V Pamätnej knihe Charitného domu v Dolnom Smokovci je zápis duchovných, ktorí si 

tam svojho času konali duchovnú obnovu: „Inou cestou sa vrátili do svojej krajiny.“ 
Tieto slová z Matúšovho evanjelia (2, 12) sú vystihnutím duchovnej obnovy, ktorej sa im 

dostalo po dobre vykonaných exercíciách.  
 
Sv. Terézia z Lisieux (1873-1897), karmelitánka, pred svojou smrťou hovorila. „Až 

zomriem, budem na zem sypať dážď ruží.“ To znamená, že bude lepšie pomáhať ľuďom, než 
keď žila. 

 
Sv. Terézia z Lisieux (1873-1897), vo svojej autobiografii Dejiny duše, píše dojímavý 

príbeh: 
„Počula som, že akýsi veľký zločinec“ – volal sa Pranzini – „bol odsúdený na smrť. Bol 

zatvrdilý, nekajal sa, a bolo sa treba obávať, že sa dostane do večného zatratenia. Chcela som 
zamedziť toto posledné a nenapraviteľné nešťastie.“ Terézia sa vrúcne modlila a prosila Boha, 
aby jej tentoraz dal nejaké zvláštne znamenie, že ju vyslyší, veď Pranzini je prvý človek - 
hriešnik, ktorého chce svojimi modlitbami zachrániť. 

A Pán Boh ju vypočul. „Deň po Pranziniho smrti“ – pokračuje ďalej Terézia, - „rýchlo 
som otvorila denník La Croix, a čo vidím? Slzy prezradili moje pohnutie, takže som musela 
odísť. Pranzini, písali noviny, išiel na popravisko bez spovede, bez rozhrešenia, nekajúcne. 
Kati ho už vliekli, aby vykonali rozsudok smrti. Tu sa Pranzini rýchlo obrátil, chytil kríž, čo 
mal v rukách kňaz, ktorý ho i proti jeho vôli sprevádzal na popravisko a tri razy pobozkal 
sväté rany Spasiteľove.“  

Nesporný znak pokánia a Boh bezpochyby aj tohto kajúcnika prijal na milosť. Iste aj na 
prosby sv. Terézie. 

 
Sv. Dominik (1175-1221), kňaz a zakladateľ rehole dominikánov, pre Cirkev urobil veľa, 

nielen sám, ale aj cez svoju rehoľu. Keď zomieral, členom rehole, ktorí nad ním plakali, 
povedal: „Neplačte, milí moji synovia, pretože tam, kde idem, budem pre vás užitočnejší.“ 
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Misionár P. Ábel spomína, že ho raz prosila istá matka, aby vhodným spôsobom 
zapôsobil na jej nešťastnú dcéru. Bola vydatá, ale s mužom nežila. Opustila modlitbu, 
sviatosti a vôbec vieru v Boha. Raz viedla jeho cesta okolo, zašiel k nej a snažil sa ju priviesť 
k myšlienke na obrátenie. Márne. Pri odchode jej povedal: „Majte sa dobre, ale pamätajte: 
Boh vás raz dostane, buď ako milosrdný Spasiteľ, alebo ako hrozný Sudca.“ 

 O pol druha roka jej matka mu písala, že dcéra sa obrátila. Príčinou toho boli práve tie 
slová, ktoré ju stále trápil. Rozhodla sa, že predsa je len lepšie padnúť do rúk milosrdného 
Spasiteľa, než do rúk hrozného Sudcu. 

 
V nemocnici ležal na smrť chorý. Pol storočia sa nespovedal. Márna bola reč kňaza. 

Konečne mu povedal: 
„Či ste neboli šťastný v deň prvého sv. prijímania?“ 
Chorý naraz ostal ticho. Oči mu podbehli slzami. Šťastie prvého sv. prijímania vynorilo 

sa mu v duši. A hneď povedal: „Chcem sa vyspovedať, pomáhajte mi!“ 
Blažený je človek, keď sa vracia k Bohu! 
 
Dňa 7. januára 1980 Svätý Otec Ján Pavol II. navštívil väznicu pre maloletých v Casa del 

Marmo v Ríme a zotrval s nimi niekoľko hodín. Po rozhovore jeden z nich objal Svätého Otca 
a povedal: „Vaša milosť, požehnajte mi, za dva dni mám proces.“ 
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9. Blažený Vasiľ, ty si bol mužom čistého a jednoduchého srdca... 
 
Myšlienky: 
„Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha“ (Mt 5, 8). 
„Keď máme takéto prisľúbenia, milovaní, očisťme sa od každej poškvrny tela i ducha 

a posväcujme sa v Božej bázni“ (2 Kor 7, 1). 
„H ľa, posielam vás ako ovce medzi vlkov. Buďte teda opatrní ako hady a jednoduchí ako 

holubice“ (Mt 10, 16). 
„Dvoje krídel povznáša človeka nad pozemské veci: úprimnosť a čistota srdca. 

Úprimnosť zmýšľania a čistota srdca“ (NK II., 4, 1-2). 
„Šieste blahoslavenstvo hovorí: «Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha» (Mt 

5, 8). «Čistí srdcom» sú tí, čo svoj rozum a svoju vôľu dávajú do súladu s požiadavkami 
Božej svätosti...“ (KKC 2518). 

„Tým, čo majú «čisté srdce», je prisľúbené, že uvidia Boha z tváre do tváre a že mu budú 
podobní. Čistota srdca je predpokladom videnia Boha. Už teraz nás robí schopnými vidieť 
všetko z hľadiska Boha a prijímať druhého ako «blížneho»...“ (KKC 2519). 

 
Príklady: 
„Keď bol navrhnutý na biskupa Vasiľ Hopko, obával sa vziať na seba túto zodpovednú 

funkciu. V čase rozhodovania obrátil sa na svoju matku: «Mamka moja, čo mám robiť?» 
A múdra mať mu odpovedala: «Ty sa pýtaš mňa, jednoduchej ženy? Choď do kaplnky, 
pomodlí sa a dostaneš odpoveď.» A on svoje rozhodnutie riešil pred svätostánkom“ (M. 
Hromník: Blahoslavený Vasiľ Hopko, 15) 

 
Po prepustení z väzenia mu určili nútený pobyt vo vyhnanstve čo najďalej od domova. 

Internovali ho v bývalom cisterciátskom kláštore v Oseku pri Duchcove v severozápadných 
Čechách... „Tam bol duchovným vodcom slovenských rehoľných sestier svätého Kríža, ktoré 
ho pre jeho veľkú lásku nazývali Zlatý človek“ (P. Hromník: Blahoslavený Vasiľ Hopko, 34). 

 
Počas svojho núteného pobytu v Oseku otec biskup nezaháľal. Najmä veľa písal. Sám 

mám od neho viac ako 70 listov, z ktorých som 52 publikoval v knihe Da vsi jedinou budut. 
Písanie mu však niekedy robilo problémy. Prečo? V liste z 24. apríla 1966 o tom napísal: 
„Nečudujte sa, keď robím chyby v slovenčine... školy mám maďarské, vyučoval som v ruskej 
i v ukrajinskej škole, i v Prahe i v Prešove. V Čechách sa na mňa prilepila čeština. I teraz tu 
mám sestričky slovenky i češky. S každým hovorím tak, že ma porozumie...“ (Da vsi jedino 
budut, 34). 

 
Bol vždy úprimný a priamy. Také sú najmä jeho slová v liste z 18. októbra 1968 (z 

Košíc), ktoré tu uvádzam v origináli: „Maju mnoho pošty, mnoho roboty, nemožu Vam na vse 
otvičati. Možno majete dade pravdu, ale možno i nepravdu. Uvažujte o tom, jak by trebalo 
dilati, čtoby vsi ľude byli spokijny“ (Da vsi jedinou budut,  82). 

 
Otec biskup Vasiľ Hopko mal aj „normálne“ ľudské túžby a potreby. Tak napr. v liste 

z 27. augusta 1972 mi napísal: „Bol som pozvaný do autoškoly k Vášmu bratovi Pavlovi. Mal 
som už tri hodiny a boli dosť úspešné; aspoň ja si to myslím. V sobotu idem do Prešova, ale 
v pondelok budem v tom pokračovať...“ Pravda, z toho „šoférovania“ nebolo nič, ale vedel sa 
tešiť z každej maličkosti (Da vsi jedino budut, 93). 

 
„Takýto bol svätiaci prešovský biskup Mons. ThDr. Vasiľ Hopko, teraz už blahoslavený 

biskup milujúceho a pokorného srdca, ktorý Bohu zasvätil každý okamih svojho pozemského 
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života. Dnes pre nás preto žiari skvostným príkladom svedka viery“ (P. Borza: Blahoslavený 
Vasiľ Hopko..., 77). 

 
Aplikácia: 
Veľký ruský spisovateľ Solženicyn hovorí o volaní komunistu v stalinskom väzení: 

„Potrebovali by sme zasa v Rusku chrámy a ľudí, ktorých čistý život by tieto chrámy oživil, 
urobil ich miestami duše.“ 

 
K sv. Jánovi Vianney, farárovi v Arse, prišiel inteligentný muž, pretože mal ťažkosti 

s vierou. Svätec mu hovorí: „Tu je spovednica, kľaknite si!“ „Nie, otče, pochopte ma; ja som 
sa neprišiel spovedať, ale debatovať o viere.“ Svätec ale hovorí: „Kľaknite si!“ „Dobre, otče, 
ale ja nie som pripravený.“ „Ja vám pomôžem.“ A spovedal sa. Dlho sa spovedal. Dostal 
rozhrešenie. A potom mu svätec povedal, že teraz si môžu sadnúť a prebrať si všetky ťažkosti. 
A hosť plný pokoja a duševnej radosti povedal: „Je to zvláštne a čudné. Ja už nemám žiadne 
ťažkosti s Ježišovým posolstvom.“ Svätec na to: „To preto, že už máte čisté srdce.“ 

Cesta za Ježišom si vyžaduje viac čisté srdce, než múdre rozumovanie.   
 
B. Häring v knihe Náš zástoj v novom svete píše: 
Nie vonkajší úspech, nie hospodársky a technický pokrok, ale čisté srdce (Mt 5, 8), srdce 

naplnené nezištnou láskou k Bohu a blížnemu, nesie v sebe nádej, že uvidí Boha. Boh je láska 
a len tí, čo naozaj milujú, môžu ho tu na zemi poznať a raz ho uvidieť z tváre do tváre (l Kor 
13, 12).“ Preto len ľuďom čistého srdca sa sľubuje videnie Boha. Len takí „budú hľadieť na 
jeho tvár“ (Zjv 22, 4). 

 
Medzi najslávnejších učencov a umelcov nášho moderného veku patrí aj francúzsky 

spisovateľ François Auguste René Chateauriand. Istého dňa ho navštívili poprední 
predstavitelia vedeckého a umeleckého sveta, aby mu poďakovali za jeho nehynúce prínosy 
na poli vedy a umenia. Pri tejto príležitosti prišla debata aj na otázky náboženstva. Jeden 
z učencov záverom vyhlásil, že moderný človek, jednoducho nemôže byť aj veriaci človek. 
Na to Chateaubriand vstal a slávnostne vyhlásil: „Páni, prosím, položte si svoju ruku na srdce 
a úprimne sa priznajte, že keby vaše srdcia boli čisté, že by ste aj vy, bez ťažkosti mohli 
vyznať, že Boh je aj váš Pán!“ 

 
Pri biskupskej vysviacke v Nitre 13. februára 1921 zbadal ktosi, ako dr. Antonín Stojan 

pozbieral rozhádzané papiere. Vedelo sa o ňom, že bude novým olomouckým arcibiskupom. 
To sú vzácne čnosti... Sú aj iné, ako napr. potichu, bez buchotu zatvárať dvere; kráčať 

bez hrmotu; nestúpať po trávniku... 
 
„Mám len dve možnosti. Byť dobrým, alebo zlým maliarom. Volím si prvú.“ Tieto slová 

napísal Vincent van Goth svojmu bratovi Theovi. 
 
Sv. Terézia z Avily na sklonku svojho života napísala, že potrebovala 47 rokov, aby 

natoľko dozrela, že sa mohla viesť Duchom Božej lásky. 
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10. Blažený Vasiľ, Eucharistia ti bola prameňom svätosti...   
 
Myšlienky: 
 „Buďte svätí, lebo ja som svätý!“ (Lv 11, 44; 45). 
„Ukážte, že ste svätí, a buďte svätí...“ (Lv 19, 7). 
Dobre si všimnite, aký bol koniec ich života, a napodobňujte ich vieru“ (Hebr 13, 7). 
 „Svätí patria k veľkým historickým postavám Cirkvi a sveta. Pre ich úzku spätosť 

s Kristom nazývame ich tiež niekedy aj piatym evanjeliom, pretože nám pomáhajú prekladať 
evanjelium do konkrétneho života a umožňujú nám tým lepšie ho chápať a žiť“ (Celý rok so 
svätými, I., s. 5). 

„Uznávam, že kým žijem v žalári tohto tela, potrebujem dve veci; totiž pokrm a svetlo. 
Preto dal si mi slabému svoje sväté telo na posilnenie tela i duše... Bez týchto dvoch (darov) 
by som nemohol dobre žiť; lebo Božie slovo je svetlo mojej duše a Tvoja Sviatosť je chlieb 
života“ (NK IV., 11, 21-23). 

 „Všetci veriaci v Krista akéhokoľvek povolania a stavu, vystrojení toľkými a takými 
spasiteľnými prostriedkami, sú Pánom povolaní, každý svojou cestou, na takú dokonalú 
svätosť, ako je dokonalý sám Otec“ (LG 11; porov.: KKC 825). 

„Eucharistia je prameň a vrchol celého kresťanského života“ (KKC 1324). 
„Prijímanie prehlbuje naše zjednotenie s Kristom. Prijímanie Eucharistie prináša ako 

hlavné ovocie dôverné zjednotenie s Ježišom Kristom. Veď Pán hovorí: «Kto je moje telo 
a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom» (Jn 6, 56)...“ (KKC 1391). 

„Nemáme istejší závdavok ani zjavnejší znak tejto veľkej nádeje, čiže nádeje na «nové 
nebo a novú zem, na ktorých prebýva spravodlivosť» (2 Pt 3, 13), ako Eucharistiu...“ (KKC 
1405). 

 
Príklady : 
„Buďte svätí, lebo ja som svätý“ (Lv 11, 44).  
Takto ustavične pozýva Boh človeka od okamihu, keď ho stvoril. Povolal ho k svätosti, 

k večnému šťastiu a k tomu, aby človek navždy prebýval s Bohom. Počas dejín stále rástli 
v Cirkvi zástupy svätých a blažených vyznávačov, mučeníkov, mužov a žien, pápežov, 
biskupov, kňazov, rehoľníkov, rehoľníčok i veriacich laikov. Medzi nich... v čase svojej 
pastoračnej návštevy na Slovensku Svätý Otec Ján Pavol II. zaradil nových blažených: 
gréckokatolíckeho biskupa, vášho rodáka, biskupa Vasiľa Hopka a sestru Zdenku 
Schelingovú...“ (Henryk Józef Nowacki, Prešov 20.09.2003; porov.: Slovo 2003, č.11). 

 
„Najprv musíme vedieť, že v našom živote niet väčšieho, cennejšieho bohatstva ako je 

Eucharistia. Sväté prijímanie, to nie je nič iné, než zjednotenie Pána Boha s človekom – skrze 
to, keď prijímame Telo a Krv Ježiša Krista. Pri sv. prijímaní je Ježiš v nás a my v ňom. Toto 
nie sme schopní poznať v tomto živote. Pochopíme to až vo večnosti...“ (V. Hopko: Christos 
v nas, 8). 

 
„Pekne je modliť sa v prírode, pretože všade vidíš Božie stopy; krajšie je modliť sa 

v chráme, pretože v tvojej blízkosti žije na oltári sám Pán Boh neobyčajným spôsobom. Ale 
najlepšie je modliť sa po svätom prijímaní, pretože nie je v tvojej blízkosti iba na oltári, ale je 
v tebe, v tvojej duši, v tvojom srdci. Už ani viac nemôže byť bližšie k tebe! Preto aj 
spisovatelia hovoria, že hoci by si žil sto rokov, nenájdeš svätejší čas ako to, že máš Ježiša vo 
svojom srdci v podobe Eucharistie“ (V. Hopko:  Christos v nas, 12). 

 
„Ježišu, prichádzam k svätému prijímaniu, idem k tebe, aby si ma naučil, ako si mám 

ceniť pozemské veci, ako mám kvôli tebe všetko milovať a milovať ich iba natoľko, aby som 
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nestratil nebo kvôli zemi! Ježišu, príď, príď k tomu, ktorého ty poznáš od vekov, ktorého si sa 
od večnosti rozhodol stvoriť, ktorého od vekov miluješ. Príď ku mne, aby som Ťa mohol 
naveky milovať. Amen.“ (V. Hopko: Christos v nas, 28). 

 
Aplikácia : 
Ján Hám (†1857), zakladateľ Milosrdných sestier – Satmárok, bol veľkým človekom, 

veľkým askétom.  Keď zomrel, za týždeň sa denne húfom valil ľud k jeho rakve, aby ho ešte 
raz videl a dotkol sa jeho truhly. Z kostola odchádzali so slovami: „Odišiel Boží svätý!“ 

 
V roku 1950 bola v Ríme vyhlásená za svätú Mária Gorettiová, 12-ročná mučenica za 

čnosť čistoty. Po slávnostnom výroku pápeža Pia XII. Bol v bazilike odhalený obraz novej 
svätice a jej prítomná matka zvolala: „Môj Bože! To je naša Marienka? Je to možné, Svätá! 
V nebi!“ 

Áno, je to možné! Podľa slov sv. apoštola Pavla sme všetci povolaní k svätosti (1 Sol 4, 
3).  

  
 Keď umierala sv. Terézia z Lisieux, spolusestry šepkali: „Nevedeli sme, že medzi 

nami žije svätica.“ 
 Jej život bol nabitý heroizmom lásky a obetí pre druhých. 
 Robme to aj my – ochotnejšie a nenapadne, bez vystatovania – a budeme svätí. 
  
 Je známy Herodotov (grécky dejepisec, asi 484-425 pr. Kr.) výrok, že Xerxes mal vo 

svojej armáde mnoho ľudí, ale málo opravdivých mužov a vojakov. 
 Toto je možné povedať aj o dnešných časoch: Na počet je stále dosť ľudí, ale málo 

charakterov, málo apoštolov, málo svätcov. Kde je vina, V každom z nás, ktorí sme dary 
Svätého Ducha len prijali, ale s nimi nespolupracovali. Ľuďmi budúcnosti sa stanú len tí, 
o ktorých budúca doba bude môcť povedať: A boli naplnení Svätým Duchom. 

 Náš nový blahoslavený biskup Vasiľ je pre nás veľkým príkladom! 
 
 Sv. František Saleský je azda prvý, čo upozornil na to, že svätosť nie je rezervovaná 

len kňazov, biskupov či rehoľníkov. Vo Filotei napísal: „Je to omyl, ba povedal by som blud, 
keď niekto tvrdí, že nábožnosť nemá miesta medzi bohatými, v obchode, v úrade, v dielňach, 
v továrni medzi robotníkmi, alebo v kasárňach medzi vojakmi“ (1, 3). Nikto nemá monopol 
na svätosť. Nemusí  za tým účelom zakladať kláštory, nemusí sa zriekať manželstva, lebo 
v každom povolaní je široké pole pôsobnosti, kde sa môžeme stať svätými! 

  
 „Z veľkého množstva svätých vychádza pre nás, ktorí na nich s úctou hľadíme, sila 

a posilnenie. Svedčia o tom, že existuje pre nás záchrana, večný život, na ktorý sme povolaní 
a o ktorom nemožno jazykom smrteľníka veľa povedať. Veď «ani oko nevidelo, ani ucho 
nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú» (1 Kor 2, 
9). Vyplatí sa oň usilovať. Iba v ňom nájdeme pokoj so sebou samým. A Boh má dobrotivosť 
i moc, aby nás všetkých doviedol k tomuto cieľu“ (V. Judák: Svätci – ľudia ako ty a ja. KN, 
2003, č. 44, s. 4). 

 „V zmysle toho, čo sa dosiaľ povedalo, treba rozptýliť dojem, že svätosť je vyhradená 
elite...“ (sv. Spiridon, 4.  st.; porov.: L. Padovese: Dialógy svätých z mramoru, 73).  

 
 Sv. Cyprián, biskup a mučeník (210-258), vidiac mnohých kresťanov ako zapierajú 

svoju vieru, z rozhorčením volala: „Ako sa chcete stať mučeníkmi, keď zabúdate požívať 
chlieb silných?“ 
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Eucharistia je srdcom, životom a dušou Cirkvi. To platilo nielen v časoch 
prenasledovania Cirkvi, ale i dnes. 

 
Eleonora, manželka Leopolda I., cez celú sv. liturgiu kľačala v chráme. Jej príbuzní ju 

raz preto aj napomenuli. On im povedala: „Ani jeden z mojich poddaných si netrúfa sadnúť si 
v mojej prítomnosti, hoci som len biednou hriešnicou. Akoby som si teda mohla sadnúť 
v kostole, kde v Eucharistii prebýva sám Boh?“ 

 
Sv. Mechtilda (1241-1299), rehoľníčka, mala často zjavenia. Vo svojej Knihe zvláštnych 

milostí napísala, čo jej raz povedal Ježiš: „Keby človek vedel, koľko spásy mu pochádza 
z Kristovho tela, omdlel by od radosti.“ 

 
Francúzsky kňaz Gabriel Gay píše v ďakovnom liste P. Bětikovi, ktorému sa podarilo 

prepašovať do koncentračného tábora v Hradištku desať konsekrovaných hostií: „Nebo 
navštívilo zem. Neviem, ako vám mám poďakovať! Po dlhej dobe sme prijali dnes ráno Telo 
Pána. Eucharistický Kristus učinil mnohých z nás pri všetkej biede šťastných.“ 

 
V koncentračnom tábore v Dachau (a tiež inde) si väzni tajne podávali počas práce sv. 

prijímanie zabalené v odpadovom papieri, či krabičkách aspirínu. Riskovali korbáč, samotku, 
hlad, ba aj smrť. Prečo sa neodvolali na právo uchovať si život či zdravie? 

Prečo v západonemeckých mestách šatnárky, hudobníci, kabaretisti, vodiči autobusov, 
čašníci, policajti a iní noční zamestnanci vstávajú o tretej hodine v noci a idú na „rannú“ 
nedeľnú sv. liturgiu – hoci by sa ľahko mohli vyhovoriť, že nutne potrebujú odpočinok? 
Pochopili slová Svätého písma: „Blahoslavený, kto bude jesť chlieb v Božom kráľovstve“ (Lk 
14, 15). 

 
Časopis 100+1 zaujímavostí zo sveta, priniesol pred rokmi záber, ako tréner kanadského 

hokejového mužstva páter Daniel Bauer má v Brne sv. liturgiu a podáva práve sv. prijímanie 
jednému z hráčov Forhanovi (útočníkovi). A nebol to veľkonočný sviatok. V článku pod 
obrázkom bola i táto veta: „Čím udivovali Kanaďania, Tlakom, tandemovými nájazdmi, 
veľkou bojovnosťou a vysokou morálkou?“  

Áno, morálkou, ale morálkou, ktorú tam prevádzal katolícky kňaz. 
 
Keď Matúš Talbot (blahorečený r. 1975) ležal v roku 1923 v nemocnici, len čo mohol 

vstať, aj sedem hodín strávil v kaplnke. Istá pani sa mu sťažovala na samotu a opustenosť, 
lebo jej brat odišiel do Ameriky. Talbot jej povedal: „Samá a opustená? Ako sa môžete cítiť 
opustenou, keď máme Ježiša v bohostánku?“ 

 
Pápež Pius X. v roku 1912 povedal ukrajinskému gr. kat. biskupovi Nikitovi Budkovi 

tieto slová: „Váš národ nemôže zahynúť, pretože má dve istoty: váš národ miluje 
Eucharistického Krista a prečistú Pannu Máriu. S touto zárukou národ nemôže zahynúť.“ 

Že je to tak, udalostí posledných rokov to potvrdzujú. 
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11. Blažený Vasiľ, modlitbou meníš naše srdcia na úrodnú pôdu...     
 
Myšlienky: 
„Rozsievač vyšiel rozsievať. Ako sial, niektoré zrná... padli do dobrej zeme a priniesli 

úrodu: jedno stonásobnú, iné šesťdesiatnásobnú a iné tridsaťnásobnú...“ (Mt 13, 3-4; 8). 
„A tomu, ktorý mocou, čo v nás pôsobí, je schopný okrem tohto všetkého urobiť oveľa 

viac, ako prosíme alebo chápeme...“ (Ef 3, 20). 
„Bože, stvor vo mne srdce čisté...“ (Ž 50, 12). 
„Nedaj, aby sa moje srdce naklonilo k zlému...“ (Ž 140, 4). 
„Tým, čo majú «čisté srdce», je prisľúbené, že uvidia Boha z tváre do tváre a že mu budú 

podobní. Čistota srdca je predpokladom videnia Boha...“ (KKC 2519).  
A „všetci, čo videli, ako sa milujú, uznávali, že Boh je v nich“ (Viliam zo S. Thierry: 

Život, 3, 15). 
„Robme dobre, dokiaľ máme čas! Iba milosrdná láska získava svet!“ (Sv. Vincent de 

Paul). 
 
Príklady: 
„V čom je nám biskup Hopko vzorom? 
Bol umiernený v reči. Nikdy nehovoril zle o nikom. Málo hovoril, ale o to viac sa 

rozprával s Bohom. Charakterizovala ho uzobranosť. Myseľ mal upriamenú na Boha...“ (M. 
Hromník: Blahoslavený biskup Vasil, 50). 

 
„V meditáciách bohoslovcom mnohokrát pripomínal dôležitosť modlitby, seriózneho 

života a svedomitej práce. On sám v seminárnej kaplnke trávil viac času ako vo vlastnom 
byte. Netreba sa preto čudovať, že bohoslovci nazvali jeho Časoslov „šlabikárom“, keďže 
niesol stopy častého užívania“ (P. Borza: Blahoslavený Vasiľ Hopko..., 46). 

 
„Otec biskup bol veľmi dobrý, skromný a pokorný. Nikdy i nikom zle nehovoril. Málo sa 

s nami rozprával, ale jeho ústa od rána do večera rozprávali s Bohom. Ustavične sa modli“ 
(ThDr. J. Bujňak. In: P. Borza: Blahoslavený Vasiľ Hopko..., s. 68). 

 
„Biskup Hopko na všetkých postoch prejavil veľkú svedomitosť, horlivosť a lásku 

k ľuďom. Bol skromný a nikdy nehľadal vlastnú slávu...“ (M. Hromník: Blahoslavený biskup 
Vasil, 51). 

 
„Učte čistú morálku, napomínajte mládež, nech žije podľa Božej vôle, a robte tak, aby 

Vaše svedomie bolo spokojné, že ste urobili všetko, čo sa dalo urobiť“ (List č. 1; porov.: 
Da vsi jedino budut, 31). 

 
„Keď sa dopredu «pchá» samoláska, zaškrtnite ju nemilosrdne, asi s tými slovami: 

Apage satane, začal som pre Pána Boha, chcem aj pokračovať pre Boha i dokončiť pre Pána 
Boha a nič pre seba či pre zlého ducha, ktorý mi dáva samoľúbe myšlienky“ (List č. 16; 
porov.: Da vsi jedino budut, 53). 

 
„Ináč nikoho nesúdim, aby nás Pán Boh neodsúdil. Máme každý sudcu vo svojom 

svedomí, a to je Boží hlas nášho svedomia. Podľa svedomia budeme súdení...“ (List č. 19; 
porov. Da vsi jedino budut, 57). 

 
„Čím viac lásky a dobra bude v nás, tým viacej lásky a dobra pribudne v celom našom 

svete. K veľkým technickým vymoženostiam našich čias potrebujeme viac než kedykoľvek 
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predtým upevniť aj pokrok v našich srdciach. V nich nech blahodárne rozkvitá láska a dobro, 
aby sladké plody pokoja, vzájomného porozumenia, ochoty, znášanlivosti a tolerancie boli 
výsledkom i odmenou tohto nášho snaženia“ (V. Hopko: S pomocou Božou, Slovo 1972, č. 1, 
s. 1). 

 
„Teraz je len na nás, aby sme túto veľkú Božiu ponuku, tento veľký Boží dar..., aby sme 

sa k nim s dôverou utiekali, aby aj oni mohli prejaviť v našich srdciach veľké dobrá, veľké 
obrátenia, aby mohli upevniť nás všetkých v hlbokej živej viere, vo viere, ktorá bude pevná aj 
v krížoch, aj v utrpeniach. Vo viere, ktorá je taká potrebná v našich časoch, pre náš 
každodenný kresťanský život. Áno, je len na nás, aby sme sa s dôverou obracali k novým 
blahoslaveným, komunikovali s nimi, pretože toto je naša úloha – vstupovať do živého 
kontaktu s bohom cez blahoslavených, cez svätých...“ (J. Babjak, Prešov 20.09.2003).  

 
Aplikácia: 
Sv. Bernard sa posmieva akémusi svojmu spolubratovi, ktorý dokazoval, že už je 

spokojný so svojím spôsobom života a po ničom ďalšom netúži: „Mníchu, nechceš ísť 
dopredu? – Nie. – Chceš ísť dozadu? – Nie. – Tak čo vlastne chceš? – Chcem už byť takým, 
akým som, ani lepším, ani horším. – To však hľadáš niečo, čo je vonkoncom nemožné. Vari 
môže niečo na tomto svete zostať, aby to nepodliehalo stálej zmene, okrem Boha, u ktorého 
niet ani tieňa premeny?“ 

„Ak prestane túžba polepšiť sa, už tu je nebezpečenstvo úpadku“ (Sv. Kasián). 
 
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 mi môžeme urobiť sami, ale keď urobíme všetko, čo je v našich 
silách, ostatne príde. 

 
V diele Mladý princ Antoina de Saint-Exupéryho, 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. 

 
 Do istého kameňolomu prišiel cudzinec. Kamenárovi, ktorý ho privítal, povedal, že 

„hľadá svätých“. Kamenár sa usmial a povedal, že svätých treba hľadať v kostole. Cudzinec 
ho opravil a dodal: „Hľadám kamene, z ktorých by som vytesal sochy pre náš kostol.“ 

 Neznámy umelec mal pravdu. Svätých treba všade „vykresať“, „premeniť“: na 
pracovisku, v rodine, na ulici, na ihrisku... A len sochy patria do kostola... 

 
Pápež Ján Pavol I. vo svojom príhovore pred poludňajšou modlitbou Anjel Pána 

v nedeľu 24. septembra 1978 o. i. povedal: „Nech sa každý z nás snaží byť dobrým, nech sa 
snaží „nakaziť“ druhých svojou dobrotou a láskou, ktorej učil Kristus...“ 

Nemohli by sme to skúsiť aj my? 
 
„Pretože svätci sú spomedzi nás, patria do našej rodiny a my patríme do tej ich... 

Milujme ich, aby sme objavili svätca v sebe samých...“ (Ján Pavol II., na Námestí sv. Petra 
v Ríme, 1. januára 2000). 
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Keď sa raz pýtali sv. Františka Asisského, čo vlastne tvorí náplň jeho života, odpovedal: 
„Môj život je evanjelium.“ 

 
Sv. Tomáš Akvinský (1225-1274), génius kresťanskej filozofie, ktorému – dá sa povedať 

– boh zveril mnoho svojich tajomstiev a ktorý vedel tieto tajomstvá sprostredkovať svetu, bol 
človekom prirodzeným, prostým a spoločenským. Napriek tomu aj jemu bola cudzia 
vypočítavá múdrosť tohto sveta. Spovedník, ktorý vypočul jeho predsmrtné vyznanie, 
„utiekol z cely, akoby zo strachu, šepkajúc, že jeho spoveď bola spoveďou päťročného 
dieťaťa“. 

Svedkovia slávnych nebeských zjavení boli ľudia prostí, ktorí s múdrosťou tohto sveta 
nemali nič spoločného.  

 
Pápež Ján XXIII. v jednej svojej kázni povedal, že jediné evanjelium, ktorému uverí 

moderný človek, je príkladný a vzorný život kresťana. 
 
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 tieto 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. Čo všetko len robíme pre veci, 
autá, domy, organizácie, materiálny zisk! Keby sme toľko času a pozornosti venovali ľuďom, 
svet by bol iný. O túto premenu sa musíme snažiť všetci! 

 
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. 

 
Sv. František Saleský, ženevský biskup, bol ranený mozgovou mŕtvicou a čiastočným 

ochrnutím. Hovoriť však mohol. Jeho priatelia, vidiac, že je na prahu večnosti, prosili ho, aby 
im povedal niečo na rozlúčku. František im odpovedal: „Zostaňte v pokoji! Žite v Božej 
bázni!“ 

Čo lepšieho im mohol odkázať? Pokoj v srdci a duši je základ vnútorného šťastia. 
 
O Filipovi, španielskom kráľovi sa hovorí, že raz bol na poľovačke a nakoľko mal 

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

Krása srdca, krása charakteru je najkrajšou ozdobou srdca. 
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12. Blažený Vasiľ, s láskou nás vedieš do nebeského Jeruzalema...  
 
Myšlienky: 
„Bratia, spoločne ma napodobňujte a všímajte si tých, čo žijú podľa vzoru, aký máte 

v nás“ (Flp 3, 17). 
V tom čase sa Jeruzalem bude volať trónom Pánovým a zídu sa k nemu všetky národy...“ 

(Jer 3, 17). 
„Nech im ukážu aj Bohom zjavenú cestu, ktorá vedie k zvelebeniu Boha a tým samým 

k večnej blaženosti“ (CD 12). 
„Nebo je posledný cieľ človeka a splnenie jeho najhlbších túžob, stav vrcholnej 

a definitívnej blaženosti“ (KKC 1024). 
„Toto tajomstvo blaženého spoločenstva s Bohom a so všetkými, ktorí sú v Kristovi, 

presahuje každé chápanie a každú predstavu. Sväté písmo nám o tomto blaženom 
spoločenstve hovorí v obrazoch: život, svetlo, pokoj, svadobná hostina, víno Kráľovstva, dom 
Otca, nebeský Jeruzalem, raj: «Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca 
nevystúpilo, čo boh pripravil tým, ktorí ho milujú»“ (KKC 1027). 

„Spasiť dušu si musia všetci. Ak je to isté, čo kresťanská dokonalosť, potom z toho 
plynie záver, že do dokonalosti sú povolaní všetci ľudia. Pre všetkých platia slová evanjelia: 
Buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec (Mt 5, 48)“ – (T. Špidlík: Pramene svetla, 
43). 

 
Príklady: 
„Jeho kňazská práca, najprv ako parocha v Prahe, neskôr ako spirituála v seminári, 

náročného ako na iných tak aj na seba, bola presiaknutá svedomitosťou. Neskôr aj ako 
biskupský sekretrár a učiteľ náboženstva, potom ako profesor morálky a pastorálnej teológie 
preukázal nesmiernu horlivosť“ (J. Bujňak. 56. výročie vysviacky Božieho sluhu ThDr. V. 
Hopka za biskupa, Slovo, 2003, č.5, s. 8) 

 
Počas svojho pobytu v Prahe pokračoval vo svojom teologickom formovaní na slávnej 

Karlovej univerzite. Kvôli pastorácii štúdium viackrát prerušil. V liste otcovi biskupovi P. 
Gojdičovi, OSBM, zo 6. decembra 1934 napísal: „Na dvoch stoličkách sa nedá sedieť. Robiť 
doktorát aj intenzívne pracovať. Preto som načas zanechal ochotu robiť rigorózum, hoc 
ochotu do toho mám, aj cítim, že pán Boh mi dal dostatok múdrosti, aby som to mohol urobiť, 
ale ako robiť parádu, keď duše prepadajú?“ (P. Borza. Blahoslavený Vasiľ Hopko..., 45; pozn. 
č. 107). 

 
Otec biskup Vasiľ Hopko využíval každú príležitosť k poučovaniu. Nielen ako pomocný 

biskup, ale tiež  vo väzení a aj po prepustení na slobodu. Tak napr. v jednom liste mi píše:  
„Len pracujte svedomito na Božiu slávu, i na spásu svojej i druhých duší. Len aby ste 

mali vždy dobrý úmysel. Modlite sa ku Ježišovi Kristovi, aby Vás osvietil, čo máte robiť. 
Proste Pannu Máriu zvlášť o jej ochranu...“ (List č. 9; porov.: Da vsi jedino budut, 40). 

 
„Otče, nestarajte sa, keď ide o dušu, o spásu duší; tam nesmie byť strach, hanba, ohľady, 

príbuzní, atď. Kto raz položil ruku na pluh, nesmie sa pozerať doprava, dozadu, doľava, len 
stále dopredu, aby ten pluh vyoral peknú rovnú brázdu...“ (List č. 10; porov.: Da vsi jedino 
budut, 41). 

 
„Keď človek pokorne pracuje, len na Božiu slávu, nuž na takejto práci je i Božie 

požehnanie, ale keď niekto pracuje pre svoju slávu (chce sa blysnúť), taká práca nemá cenu 
pred večnosťou“ (List č. 7; porov.: Da vsi jedino budut, 37). 
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Aplikácia: 
Grácia Gengová, talianske dievča z Turína, ktorá zomrela ako 16-ročná na rakovinu, si 

krátko pred smrťou (†17.03.1975) do svojho denníka napísala toto svoje heslo: „Žiť nato, aby 
sme milovali, a milovať, aby sme žili!“ 

 
Básnik Francis Thompson píše, že Cirkev nie je „mašina“, čo má: „lepi ť adresy, baliť 

Bohu ľudí a lifrovať ich do neba na súdy a súdy...“ 
Každý človek sa musí odhodlať na vlastnú odpoveď. Treba chcieť. Každý svätý je pre 

nás dôkazom – že ak si nie ty alebo ja svätým, tak len preto, že sme sami nechceli. 
 
Medzi americkými námorníkmi počas druhej svetovej vojny bol aj istý duchovný, 

menom Neal Scott. Bol dušou celej lode, udržiaval náladu a bol ich duchovnou posilou. Keď 
ich jedného dňa napadli japonské lietadlá, bomba aj jeho zasiahla. Prv, ako skonal, stihol 
napísať svojim rodičom a svojim farníkom krátky odkaz. Rodičom ďakoval, že mu otvorili 
nielen brány do života, ale ho viedli aj cestou do večného života. Svojich farníkov žiadal, aby 
kráčali touto cestou a uistil ich, že sa raz všetci stretnú v šťastnej večnosti. 

 
Sv. Justína (nar. okolo r. 10) pred mučeníckou smrťou predviedli pred rímskeho prefekta 

Rustika, nepriateľa kresťanov. Rustikus povedal Justínovi: 
„Keď budeš teraz bičovaný, myslíš, že prídeš do neba?“ 
„Ja si to nemyslím, ja to viem“, znela odpoveď. 
Cesta do neba ide cez vernosť tomu, čo je správne, ide cez spravodlivosť, 

pravdovravnosť, ide cez roznášanie radosti a šťastia na tomto svete. 
 
Pri jednom stretnutí s robotníkmi pri tuneli pod vrchom Soracate, pápež Pavol VI. mal 

s nimi srdečný rozhovor. Jeden s predákov vtedy Svätému Otcovi povedal: „Svätý Otče, ak 
mám byť úprimný, tak musím priznať, že sa nejako veľa nemodlíme. Len keď hrozí 
nebezpečenstvo, to potom vzývame všetkých svätých. Modlite sa za nás vy!“ 

Každý kňaz, podobne aj biskup, modlí sa za svojich veriacich. To je jeho svätá 
povinnosť. Modliť sa za nich a priviesť ich do neba. 

 
Sv. Jána Vianney, arský farár, keď sa po prvýkrát blížil k svojej farnosti, ktorú mu určil 

biskup, pastierikovi, ktorý mu ukázal cestu do Arsu, povedal: „Ty si mi ukázal cestu do Arsu, 
ja ti za to ukážem cestu do neba.“ 

To bol program jeho pastoračnej činnosti. On to povedal ešte roku 1818, ale môže byť aj 
dnes krajšia náplň kňazskej, či biskupskej práce? 

 
Páter Marián z kláštora v San Giovanni Rotondo, spýtal sa raz Pátra Pia: 
„Čo budeme bez vás, keď tu už nebudete?“ 
 „Budem sa v nebi za vás modliť a pomáhať vám. A to ešte väčšmi ako teraz.“ 
 
 „Neplačte, veď vám budem užitočnejší odtiaľ, kam idem, než som bol tu (na zemi)“, 

povedal sv. Dominik svojim bratom pred smrťou.  
 
 „Budem prežívať svoje nebo tak, že budem robiť dobro na zemi“ (Sv. Terézia 

z Lisieux). 
 
 Ak hovoríme o orodovaní svätých, o ich príhovore pred Bohom, napadne nás otázka: 

je možné, že nás môžu priviesť do neba, do „nebeského Jeruzalema“? Je ich moc naozaj taká 
veľká? 
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 Katechizmus Katolíckej cirkvi o tom hovorí: 
 „Lebo svätí v nebi tým, že sú dôvernejšie spojení s Kristom, väčšmi upevňujú celú 

Cirkev vo svätosti... Neprestajne orodujú za nás u Otca a predkladajú mu zásluhy, ktoré 
získali na zemi skrze jediného prostredníka medzi Bohom a ľuďmi, Krista Ježiša... Ich bratská 
starostlivosť nám teda veľmi pomáha v našej slabosti“ (KKC 956). 

Tieto slová môžeme doplniť myšlienkami Tomáša Špidlíka, ktorý píše:  
„Boha nemôžeme inak uctievať ako v «spoločenstve svätých». «Do záhuby ide každý 

sám», píše ruský mysliteľ Chomjakov, «ale do neba sa môže ísť len so všetkými ostatnými 
veriacimi». Preto správne ukazuje na texty byzantskej liturgie, kde sa končievajú modlitby 
výrazným záverom: «Spolu s najblahoslavenejšou Pannou Máriou a so všetkými svätými... (o 
to alebo ono prosíme)»... Svojej súkromnej modlitbe nemôže dôverovať nikto. Kto sa modlí, 
ten prosí celú Cirkev o príhovor. Modlia sa s nami anjeli, apoštoli, mučeníci patriarchovia 
a tá, ktorá je zo všetkých najvyššia, Matka nášho Pána; v tomto svätom spojení je pravý život 
Cirkvi“ (Pramene svetla, s. 134).  

Preto „veríme v spoločenstvo všetkých veriacich v Krista, čiže tých, ktorí putujú na tejto 
zemi, tých, čo sa po skončení života očisťujú, i tých, čo požívajú nebeskú blaženosť, a všetci 
spolu tvoria jednu Cirkev. Takisto veríme, že v tomto spoločenstve nám pomáha milosrdná 
láska Boha a jeho svätých, ktorí ustavične a ochotne vypočúvajú naše prosby“ (KKC 962). 

Takto aj my veríme, že blahoslavený mučeník a biskup Vasiľ, ktorý sa nachádza v nebi, 
pomáha nám svojimi modlitbami dostať sa „do nebeského Jeruzalema“.   
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Blažený otec a mučeník Vasiľ, pros Boha za nás 
 
V roku 1950 bola vyhlásená za svätú Mária Gorettiová – 12-ročná mučenica. Po 

slávnostnom výroku pápeža Pia XII. bol v Bazilike sv. Petra v Ríme odhalený obraz tejto 
novej svätice a jej matka, ktorá bola prítomná na tomto svätorečení, zvolala: „Môj Bože! To 
je naša Marienka? Je to možné? Svätá! V nebi!“ 

Áno, je to možné! Svätci nežijú len na púšti, v kláštoroch, pri oltároch, ale i tu medzi 
nami. Nemôžeme povedať, že boli od začiatku stvorení v inej kvalite ako my, úbohí ľudia 
s chybami. Sú našimi bratmi a sestrami. Pohybovali a pohybujú sa medzi nami, hovoríme 
s nimi, a často si ani neuvedomujeme, že sú to ľudia svätí. 

Keď svojho času prišiel sv. Maximilián Kolbe do arcibiskupského paláca vo Varšave, 
sekretár mu vytkol, že nemá poriadne topánky a čistý habit. Sekretár totiž nevedel, že Kolbe 
nemá ani lepšie topánky, ani lepšiu kleriku a nevedel tiež, že hovorí so svätým. Svätcom totiž 
nežiari svätožiara okolo hlavy, tú im maľujú maliari na obrazoch až po smrti. 

Takým bol aj pomocný a neskôr svätiaci prešovský biskup ThDr. Vasiľ Hopko, ktorého 
Svätý Otec Ján Pavol II. počas návštevy v Bratislave, v nedeľu 14. septembra 2003, vyhlásil 
za blahoslaveného – to jest za svätého v našej miestnej cirkvi. Náš otec biskup Vasiľ, ten, 
ktorý tu s nami žil, ktorého sme poznali a s ním hovorili – je v nebi!  

Svätý Otec Ján Pavol II. vtedy slávne predniesol formulu blahorečenia: „My..., našou 
Apoštolskou Autoritou dovoľujeme, aby sa ctihodní Boží služobníci Vasiľ Hopko a Zdenka 
Schelingová odteraz nazývali blahoslavení a aby sa mohli sláviť ich sviatky na miestach 
a podľa noriem práva, každý rok:... Vasiľ Hopko, biskupa mučeník – 11. mája.“ 

Gréckokatolícka cirkev má v nebi ďalšieho blahoslaveného. My sa môžeme k nemu 
modliť, zobrazovať na ikonách, na jeho česť budovať chrámy a kaplnky. Aj on tu žil medzi 
nami, hovorili sme s ním, a ani sme si neuvedomovali, že hovoríme s budúcim svätým! Okolo 
jeho hlavy nežiarila svätožiara, ale každý, kto sa s ním stretol a hovoril s ním, bol oslovený 
príkladom jeho obetavého, mučeníckeho života. Bol to človek, ktorý nemal nikoho 
v nenávisti, ktorý zabúdal na krivdy. 

Je to veľký príklad pre nás! Človek nemôže byť v trvalom pokoji, ak jeho najvnútornejšia 
vôľa nesmeruje bezvýhradne k Bohu. Už sv. Augustín povedal: „Stvoril si nás pre seba, 
Pane, a naše srdce je nespokojné, kým nespočinie v tebe.“ Preto sám, vo svojej mladosti, 
ktorá nebola najlepšia, si povedal: „Keď to mohli iní a iné, prečo nie aj ty, Augustíne?!“ 
Obrátil sa, stal sa kňazom, biskupom a dnes patrí medzi najväčších svätcov Kristovej Cirkvi. 

Významný taliansky profesor Luigi Padovese, vo svojej knihe Dialógy svätých 
z mramoru, kladie do úst sv. Kataríne Sienskej, jednej z tých sôch svätých a svätíc, ktoré stoja 
na kolonáde na Námestí sv. Petra v Ríme, tieto (jej vlastné) slová: „Moji milí, my sme sa tu 
ocitli preto, že sme dôverovali Božej prozreteľnosti. A myslíte si, že teraz by nám neprišla na 
pomoc? Ona sa starala a postará sa až do konca o potreby a spásu človeka, a to tými 
najrozmanitejšími spôsobmi. Stačí dúfať a čakať.“ 

Takto môžeme veriť, dúfať a čakať aj my! Božia prozreteľnosť bola veľmi zreteľná aj v 
živote blahoslaveného biskupa a mučeníka Vasiľa – aj keď ho viedla k svätosti pre nás ľudí 
cestami nevyspytateľnými a nepochopiteľnými. Život človeka a jeho cesta k spáse je často 
ako židovské písmo, ktoré treba čítať od konca. „Isté veci ostávajú nepochopiteľné, kým sme 
na tomto svete“ (sv. Terézia z Ávily). Boh vie, čo robí! 

Zo Svätého písma vieme, že Adam po páde do hriechu v rajskej záhrade sa skryl pred 
Bohom medzi stromami záhrady. Keď ho Bol oslovil: Adam, kde si?, Adam povedal: „Počul 
som tvoj hlas v záhrade, nuž bál som sa ťa, lebo som nahý,  a preto som sa skryl“(Gn 3, 10). 

Vieme, že v dnešnom svete to nemáme ľahké. Mnohí sme ako Adam, ktorí sa pre svoje 
hriechy doslova skrývame. Božie milosrdenstvo je však veľké. Aj to máme vedieť, že naše  
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sily sú obmedzené, ale nie je obmedzená Božia moc a jeho láska. Niekedy dáva viac, než 
pýtame, alebo než si zaslúžime.  

Náš otec biskup Vasiľ Hopko bol povýšený na oltár. K čomu je to dobré? 
Sv. Perpetua, svätica zo začiatku 3. storočia, vynikala vzácnymi rodinnými čnosťami 

a cirkevní spisovatelia ju predstavujú ako vzor rodinného života a príkladnej matky. Správu 
o svojom živote napísala sčasti samotná Perpetua, slovami: „Napísala som príklad života, aby 
ich čítaním sa uctieval Boh vo svojich svätých.“ 

Naozaj, aj v živote nášho blahoslaveného biskupa Vasiľa Boh urobil veľké veci. Na jeho 
živote nás naučil, ako treba plniť Božiu vôľu – za každých okolností – nech je akákoľvek. 
Vedieť milovať Boha – cez všetky ťažkosti a utrpenia života. Vedieť odpúšťať a zabúdať.  

Ďalej preto je to dobré, že sa budeme môcť k nemu modliť, a on bude za nás orodovať 
pred Bohom. Je to učenie Cirkvi. Už prorok Oziáš – ako to čítame v druhej Makabejskej 
knihe (15, 12) -  videl vo videní proroka Jeremiáša, ako sa modlí za národ a mesto. 

Tomáš Špidlík vo svojej knihe Pramene svetla cituje tieto slová sv. Jána Klimaka: „Ak 
sa niekto chce svojou vlastnou vôľou vznášať do neba, stiahnite ho za nohu, pretože by skoro 
spadol a dotĺkol sa.“ 

Trochu vtipné slová, ale veľavravné. Nie vždy sa nám vlastnou vôľou podarí pracovať na 
našej spáse. Na orodovanie a s pomocou našich nebeských patrónov, svätých 
a blahoslavených, to však ľahšie dosiahneme.  

Pekne to potvrdzujú slová sv. Antona (1389-1459), biskupa Florencie, jedného z tých, 
ktorých sochy stoja na kolonáde na Námestí sv. Petra v Ríme: „Bezpochyby treba pripomínať 
ľuďom, aby sa nespoliehali len na seba, aby sa nezriekli pomoci druhých, najmä tej našej“ 
(porov.: L. Padovese: Dialógy svätých z mramoru, 71). 

Sv. Dominik, zakladateľ rehole dominikánov, zomrel v roku 1221. Pre Cirkev urobil 
veľmi veľa, nielen sám, ale aj cez svoju rehoľu. O. i. scelil a vytiahol ako „zázračnú zbraň 
proti peklu“ – rozjímavý ruženec! Mal 51 rokov, keď zomrel. K členom svojej rehole, ktorí 
nad ním plakali, povedal: „Neplačte, milí moji synovia, pretože tam, kde idem, budem pre vás 
užitočnejší.“  

Známeho trpiteľa Pátra Pia sa raz spýtali, čo budú bez neho, ak nebude medzi nimi. 
Odpovedal: „Budem sa v nebi za vás modliť a pomáhať vám. A to ešte väčšmi ako teraz.“ 

Poučujú nás o tom aj slová sv. Mikuláša z Tolentina (1245-1305), ktorý vynikal 
milosrdnou láskou a darom zázrakov: „A my sme tu práve nato, aby sme pomohli tým, čo sú 
ešte na ceste. A my to aj dokážeme, lebo my sme tí, ktorí už počuli, videli, dotýkali sa...“ 
(porov.: L. Padovese: Dialógy svätých z mramoru, 72). 

Verme, že takto z neba pomáha aj nám, náš nový blahoslavený biskup a mučeník Vasiľ – 
na našej ceste – k svätosti. Sila svätých je naozaj mocná! „Spása duše spočíva v stálom 
spojení s priateľmi Boha“ (sv. Terézia z Avily). Ich život nás v mnohom poučuje. 

Sv. František Assiský, aby udržiaval sv. Kláru a jej spolusestry v duchu absolútneho 
odtrhnutia sa od všetkého, aj od svojej osoby, veľmi zriedka ich navštevoval. Raz ich 
František navštívil v zime (hovorí nám to legenda) a vo chvíli lúčenia Klára si kľakla do 
snehu a poprosila Františka o požehnanie, ochotná uspokojiť s akoby to bola jeho posledná 
návšteva. No ľudská túžba ho vidieť, ju posmelila spýtať sa: „Otče, kedy sa znova uvidíme? 
Keďže František chcel čím viac oddialiť budúce stretnutie, odvetil: „Keď zakvitnú ruže.“ 
Vtedy Klára radostne zvolala: „Otče, pozrite!“ – a okolité kriky, predtým bez listov, premenili 
sa na nádhernú ružovú záhradu v rozkvete. 

To je legenda, ale hovorí o veľkej sile svätých! 
Sv. Terézia z Lisieux vyhlásila, že by bola jednou z najhorších žien, aké kedy žili, keby 

nebola spolupracovala s Božou milosťou. 
Prosme teda aj my Svätého Ducha, aby sme žili ako deti svetla, aby v nás každodenne 

dozrievalo ovocie Svätého Ducha, a stali sa svätými podľa Božieho želania: „To je Božia 
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vôľa, vaše posvätenie“ (1 Sol 4, 3; porov.: LG, 39)). Vieme, že to nebude ľahké. Ani svätí to 
nemali ľahké. Mnohí z nich zahynuli v bolestiach a trápení. Dôverovali však Bohu a zakúsili 
jeho pomoc. Záchranou pre nich je večný život. Len tu sú celkom u Boha a nemusia sa ničoho 
báť. Veríme, že s Božou pomocou a na orodovanie blahoslaveného biskupa a mučeníka 
Vasiľa to aj my môžeme dosiahnuť. 
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1. Blažený Vasiľ, statočný pastier Božieho ľudu, 
    raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich. 
2. Blažený Vasiľ, neúnavný rozsievač Božieho slova... 
3. Blažený Vasiľ, poslušný Cirkvi a Svätému Otcovi... 
4. Blažený Vasiľ, ktorého srdce nepoškvrnila ani pomsta ani nenávisť... 
5. Blažený Vasiľ, tíšil si búrky vášní, nezhôd a sporov... 
6. Blažený Vasiľ, vyprosuješ nám ducha pokoja a jednoty... 
7. Blažený Vasiľ, pôstom a utrpením si nás zbavil bolesti... 
8. Blažený Vasiľ, vyprosuješ pokánie hriešnikom... 
9. Blažený Vasiľ, ty si bol mužom čistého a jednoduchého srdca... 
10. Blažený Vasiľ, Eucharistia ti bola prameňom svätosti... 
11. Blažený Vasiľ, modlitbou meníš naše srdcia na úrodnú pôdu... 
12. Blažený Vasiľ, s láskou nás vedieš do nebeského Jeruzalema... 
 
Blažený otec a mučeník Vasiľ, pros Boha za nás 
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