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      Ú v o d o m 

 

 

     V pastoračnej činnosti majú pohreby veľký význam. Pohrebný príhovor je z toho hľadiska 

dôležitým prvkom v pohrebnom obrade, pretože má prehĺbiť v človeku pohľad viery na 

ľudský život. Mať po ruke niekoľko myšlienok preto padne vhod každému kazateľovi. Každý 

takýto pohrebný príhovor môžeme doplniť aj vhodným príkladom. Práve ním môžeme lepšie 

vyjadriť niektorú náboženskú pravdu, alebo niečo pripomenúť zo života toho alebo tej, 

ktorým vzdávame poslednú úctu. Možno práve ním dokážeme niekoho osloviť alebo posilniť 

jeho vieru. 

     K tomu má poslúžiť aj táto zbierka myšlienok a príkladov. 

 

 

Autor 
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     Niekoľko citátov zo Svätého písma 

 

 
     "Prach si a v prach sa obrátiš!" (Gn 3, 19). 
     "Je ustanovené, že ľudia raz zomrú a potom príde súd" (Hebr 9, 27 ). 
     "Všetko má rovnaký osud" (Kaz 9, 2). 
     "Rozpadá sa ako hniloba nejaká, jak šaty, čo ich mole vyžerú. Veď človek jak keď tieň 
beží, nezastaví sa... Sú odmerané veľmi presne jeho dni..., dal si mu medze, neprekročí ich" 
(Jób 13, 28;  14, 5).  
     "Preto ako skrze jedného človeka vstúpil do tohto sveta hriech a skrze hriech smrť, tak aj 
smrť prešla na všetkých ľudí, lebo všetci zhrešili" (Rim 5, 12). 
     "Nechceme, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, aby ste sa nezarmucovali ako 
ostatní, čo nemajú nádej" (1 Sol 4, 13). 
     "Veď sa všetci musíme ukázať pred Kristovou súdnou stolicou, aby každý dostal odplatu 
za to, čo konal, kým bol v tele, či už dobré a či zlé" (2 Kor 5, 10). 
     "Veď vieme, že keď sa tento stánok - náš pozemský dom rozpadne, máme od Boha 
príbytok nie rukou zhotovený, ale večný dom v nebi" (2 Kor 5, 1). 
     "V nás teda účinkuje smrť..." (2 Kor 4, 12). 
     "Toto hovorí Pán: Usporiadaj si dom, pretože zomrieš a nebudeš žiť" (Iz 38, 1). 
     "Blázon! Ešte tejto noci požiadajú od teba tvoj život a čo si si nahonobil, čie bude?" (Lk 
12, 2O). 
     "Veď nie dlhé roky robia starobu hodnou cti, ani sa ona nemeria počtom liet..." (Múdr 4, 
8). 
     "Keď sa priblížil k mestskej bráne, práve vynášali mŕtveho. Bol to jediný syn matky a tá 
bola vdova..." (Lk 7, 12). 
     "...Jairus, ktorý bol predstaveným synagógy. Padol Ježišovi k nohám a prosil ho, aby šiel 
do jeho domu, lebo mal jedinú, asi dvanásťročnú dcéru a tá umierala" (Lk 8, 41-42). 
     "Pane, keby si bol býval tu, môj brat by nebol umrel" (Jn 11, 21).   
     "Syn môj!... Pozri, ja som už starý, neviem, kedy zomriem..." (Gn 27, 1-2). 
     "Pretože sa ľúbil Bohu, stal sa jeho miláčkom..." (Múdr 4, 10). 
     "Ľúbila sa jeho duša Bohu, preto sa ponáhľal  sprostred hriechu preč" (Múdr 4, 14 ). 
     "Všetci budeme stáť pred Božou súdnou stolicou" (Rim 14, 10). 
     "Veď vieme, že ten, čo vzkriesil Pána Ježiša, s Ježišom vzkriesi aj nás a postaví nás s 
vami" (2 Kor 4, 14). 
     "Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete" (Mt 24, 
44). 
     "Preto bdejte, lebo neviete ani dňa, ani hodiny" (Mt 25, 13). 
     "Bratia, hovorím, čas je krátky..." (1 Kor 7, 29). 
     "A čo hovorím vám, hovorím všetkým: Bdejte!" (Mk 13, 37). 
     "Pánov deň príde ako zlodej v noci" (1 Sol 5, 1). 
     "Nespime teda ako ostatní, ale bdejme a buďme triezvi!" (1 Sol 5, 6). 
     "Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán" (Mt 24, 42). 
     "Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť" (Mt 24, 46). 
     "Očakávaj Pána a buď statočný; srdce maj silné a drž sa Pána" (Ž 27, 14). 
     "A mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa zobudia; niektorí na večný život, iní na hanbu 
a večnú potupu..." (Dan 12, 2). 
     "Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať na oblakoch s veľkou mocou a slávou..." (Mk 13, 
26). 
     "On svojich vyvolených obdarúva milosťou a milosrdenstvom" (Múdr 4, 15). 
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     "Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od 
stvorenia svetra..." (Mt 25, 34). 
     "Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Bo pripravil 
tým, ktorí ho milujú" (1 Kor 2, 9). 
     "Tak budeme navždy s Pánom" (1 Sol 4, 17). 
     "Nedivte sa tomu, lebo prichádza hodina, keď všetci v hroboch počujú jeho hlas a vyjdú: 
tí, čo robili dobre, budú vzkriesení pre život a tí, čo páchali zlo, budú vzkriesení na 
odsúdenie" (Jn 5, 28-29). 
     "Budú trpieť muky a vyhasne aj ich pamiatka" (Múdr 4, 19). 
     "Nemýľte sa: Boh sa vysmievať nedá. Čo človek zaseje, to bude aj žať" (Gal 6, 7). 
     "A koho nenašli zapísaného v knihe života, bol zvrhnutý do ohnivého jazera" (Zjv 2O, 15). 
     "Veru, veru, hovorím vám: Prichádza hodina, ba už je tu, keď mŕtvi počujú hlas Božieho 
Syna a tí, čo ho počujú, budú žiť" (Jn 5, 25). 
     "Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale 
prešiel zo smrti do života" (Jn 5, 24). 
     "Veď ako všetci umierajú v Adamovi, tak zasa všetci ožijú v Kristovi" (1 Kor 15, 22). 
     "Ak sme zomreli s Kristom, veríme, že s ním budeme aj žiť" (Rim 6, 8). 
     "Lebo ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh aj tých, čo zosnuli, skrze 
Ježiša privedie s ním" ( 1 Sol 4, 14). 
     "Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí 
vo mňa, neumrie naveky" (Jn 11, 25-26). 
     "Blahoslavení sú mŕtvi, ktorí umierajú v Pánovi" (Zjv 14, 13). 
     "Veď ste zomreli a váš život je s Kristom ukrytý v Bohu" (Kol 3, 3). 
     "Spravodliví žijú naveky. V Pánovi je ich odmena a starosť o nich má Najvyšší. Preto 
prijmú skvostné kráľovstvo, z Pánovej ruky krásnu korunu" (Múdr 5, 15-16). 
     "Veľmi krásna odmena je prichystaná pre tých, čo nábožne zosnuli" (2 Mak 12, 45). 
     "Lebo či žijeme, žijeme Pánovi, či umierame, umierame Pánovi. Či teda žijeme alebo 
umierame, patríme Pánovi" (Rim 14, 8). 
     "A môj súd je spravodlivý..." (Jn 5, 30). 
     "Videl som mŕtvych, veľkých i malých; stáli pred trónom a otvorili sa knihy. Otvorila sa aj 
kniha, kniha života. A mŕtvi boli súdení z toho, čo bolo zapísané v knihách podľa ich 
skutkov" ( Zjv 2O, 12). 
     "A ak sa spravodlivý ťažko zachráni, kde sa podeje bezbožný a hriešnik?" ( 1 Pt 4, 18). 
     "Veď čože osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?! (Mt 16, 26). 
     "A keď sa toto všetko má tak rozplynúť, ako sväto a nábožne musíte žiť vy, čo očakávate 
túžobne príchod Božieho dňa..." (2 Pt 3, 11-12). 
     "Čo nám pomohla namyslenosť? Čo nám osožilo imanie s vystatovaním? Pominulo toto 
všetko ako tieň" (Múdr 5, 8-9). 
     "Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň" (Jn 6, 
54). 
     "Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba... Kto je tento chlieb, bude žiť naveky" (Jn 6, 58). 
     "Tieto slová sú verné a pravdivé!" (Zjv 21, 5). 
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     "Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí 

vo mňa, neumrie naveky. 

     Veríš tomu?"  

                                                                 Jn 11, 25-26 
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     Pamätaj na smrť 

 

     "Toto hovorí Pán: Usporiadaj si dom, pretože zomrieš a nebudeš žiť" (Iz 38, 1). 
     –- 
     Členovia prísneho kartuziánskeho rádu, ktorý v 11. storočí založil sv. Bruno, sa vo dne pri 
stretnutí pozdravujú slovami: "Memento mori!" 
     Áno, je to vážne vzatá spomienka na smrť! 
     –- 
     Sv. Tomáš Morus, humanista, štátnik a svätec (1478-1535), bol bohatým, ale vo všetkom 
bohabojným človekom. Raz ho navštívil vojvodca z Norfolku, ale nezastihol ho doma. Našiel 
ho v chráme, kde sedel v spevokole a spieval. Keď sa ho opýtal, prečo to robí, on, taký učený 
a bohatý - a súčasne aj nábožný, odpovedal: "Pamätaj na posledné veci, predovšetkým na 
smrť a súd!" 
     –- 
     Cisár Karol V. keď zostarol, odložil svoje panovnícke žezlo a odišiel do kláštora St. Just v 
Španielsku, aby tam dal svoju dušu do poriadku a pokojne sa mohol pripraviť na smrť.  
     "Usporiadaj si dom!" Tieto slová proroka Izaiáša (38, 1) si často opakoval a podľa nich aj 
konal. 
     –- 
     Sv. Anton, pustovník, svojim žiakom často hovorieval.: "Až chcete vedieť, ako sa dobre 
umiera, myslíte si každý deň ráno, že sa večera nedožijete; a každý večer, že sa už rána 
nedočkáte!" 
     –- 
     V knihe Doktor to zariadi hovorí jedna postava, že stredoveké Memento mori je rada, 
ktorú všetci hádžeme za hlavu.  Z hľadiska našej viery je to však vrcholový bod, finále života 
a preto  musíme mať na neho dostatočne vyjasnený postoj. 
     –- 
     "Hlásime presný čas!" - Počúvame často z rozhlasu. Preruší sa hudba, preruší sa celý 
program, aby v správnej chvíli zaznelo časové znamenie... Je to dôležité poznať čas; autobus 
ide presne, škola i práca sa začínajú presne... 
     Vo Svätom písme sa tiež hovorí o tom, ako je dôležité poznať správne znamenie času, 
správnu hodinu, ktorá prišla, čo je pre nás dôležité... 
     –- 
     Vilhelm Busch, známy evanjelický teológ, vo svojej knihe Ježiš náš osud píše o tom, že 
keď sa raz zaoberal prednáškou o zmysle života, práve popod jeho okná hnali veľké stádo 
kráv. Vtedy si pomyslel: "Aké šťastné sú tieto kravy, že vôbec nemusia myslieť na to, na čo 
sú na svete. Je to jasné: majú dávať mlieko a nakoniec dodať hovädzie mäso." 
     Zviera nepotrebuje rozmýšľať o zmysle života. Tým sa líši človek od zvieraťa... Je to 
strašné, že mnohí ľudia žijú i zomierajú, a ani raz si nepoložia otázku: "Prečo vlastne žijem?" 
     –- 
     Pred niekoľkými rokmi vo Vajnoroch pri Bratislave boli svetové majstrovstvá v 
parašutizme. Bol pekný slnečný deň. Pri jednom zoskoku sa istému parašutistovi neotvoril 
padák. Padol na zem a zomieral. Pribehla k nemu jeho manželka. Keď videla, čo sa stalo, 
začala volať kňaza. Medzi divákmi bol aj jeden katolícky kňaz, ktorý vedel po francúzsky. 
Prišiel k zomierajúcemu, vzbudil s ním dokonalú ľútosť, dal mu rozhrešenie, a tak ho 
pripravil na cestu do večnosti. A manželka bola spokojná. Ona nevolala lekára, lebo ten by už 
nič nepomohol. Netrhala si vlasy od zúfalstva, ale urobila pre svojho manžela to, čo bolo 
najpotrebnejšie. Prečo? Lebo oni obidvaja boli veriaci. Verili Kristovi, a preto sa im dostalo 
milosti, ktorá im otvorila cestu vo večného života. 



 8

     Aký je bežný postoj ľudí k smrti? Ľudia nič tak nenávidia ako smrť a predsa na nič tak 
nezabúdajú, ako na smrť. 
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     Každý zomrie 
 
 
     "Je ustanovené, že ľudia raz zomrú a potom príde súd" (Hebr 9, 27). 
     –- 
     Keď gréckemu filozofovi Anaxagorasovi (5OO-428 pr. Kr.) oznámili, že jeho smrť je 
blízko, povedal: "Tento zákon už dávno dala príroda mne aj iným." 
     –- 
     Francúzsky kráľ František I. bol zajatý cisárom Karolom V. pri rieke Ticine a uväznený 
blízko cisárovho paláca v Španielsku. Tu spozoroval cisárovo heslo: "Vždy ďalej!" Uväznený 
kráľ napísal k týmto slovám toto: "Dnes ja, zajtra ty." 
     –- 
     V meste Trevíri, v biskupskom chráme je náhrobok. Na ňom je vytesaná socha človeka, 
ktorý pohrúžene číta knihu. Vedľa stojí anjel a ukazuje prstom na tabuľku s nápisom: "Hľa, tu 
je hodina!" 
     –- 
     Na hore Athos, v hrobke Pantelejmonovho kláštora, nad vchodom, je nápis: "Pamätajte, že 
sme bolí takí, akí ste vy. A vy budete takí, akí sme my." 
     –- 
     Starodávna legenda hovorí, že k vysokému úradníkovi kráľa Šalamúna prišla smrť i divne 
sa na neho pozrela. Ten sa tak zľakol, že sadol na koňa a dal sa na útek z mesta. Cválal dlho a 
ďaleko, až konečne vyčerpaný si sadol, aby si odpočinul. Ale čo vidí? Na okraji cesty sedí 
smrť a s úsmevom ho víta. Úradník chcel utiecť, ale už nevládal. Preto sa opýtal: 
     "Vidím, že neutečiem pred tebou. Povedz mi však, prečo si sa na mňa dnes ráno tak divne 
pozrela?" 
     "Nuž preto, -hovorí smrť, - že som ťa ráno videla v meste a ja som dostala rozkaz, že keď 
zájde slnko, mám ťa nájsť na tomto mieste a odniesť so sebou. Veľmi som sa tomu čudovala, 
lebo toto miesto bolo ďaleko od mesta, kde si bol ráno. Ale ako vidím, ty sám si prišiel na 
toto miesto a ja musím splniť Boží príkaz." 
     Úradník sa pokorne sklonil pred touto Božou vôľou. 
     –- 
     Veľký ruský spisovateľ L. S. Turgenev (1818-1883) v jednej svojej básni píše: 
     Raz keď išiel cez pole, počul za sebou kroky. Obzrie sa a vidí malú zhrbenú starenku. Jej 
tvár bola žltá, plná vrások. Zastavil sa a pýta sa jej, prečo za ním toľko kráča. Neodpovedala, 
len pokrčila plecami. Šiel ďalej a premýšľal: Je slepá, nevidí? Nepozná cestu? Chce almužnu? 
Nevedel si to vysvetliť. Ale zdalo sa mu pri tom, že kráča podľa nej, akoby ju slepo počúval. 
Naraz sa ocitol nad priepasťou, v ktorej poznáva hrob. Zľakol sa a obrátil sa iným smerom, 
ale ona stále kráča za ním. Nemohol sa s tým zmieriť, a preto si sadol na zem. Tu sa pred ním 
otvára hrob, ktorý mu zatarasil cestu. Starenka príde k nemu a hovorí: "Mne veru neujdeš!" 
     Smrti veru človek neujde. Nájde nás všade. 
     - 
     Francúzsky kráľ Ľudovít XIV. nechcel o smrti ani počuť. Nestrpel, ak sa v jeho 
prítomnosti hovorilo o smrti. Svoj zámok vo Versaille dal preto ďaleko postaviť od mesta. 
Keď mu jeho dvorný kazateľ povedal, že všetci ľudia musia zomrieť, sebavedome ho opravil: 
"Skoro všetci ľudia!" 
     A predsa zomrel. 
     –- 
     Misionár rozpráva, že keď mu pri stavbe jeho príbytku pomáhal domorodec, ten sa ho 
opýtal, aké majú byť široké dvere. Misionár mu dal odpoveď. 
     "Také, aby nimi mohla byť vynesená rakva von." 
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     –- 
     Mladý princ sa pýtal svojho vychovávateľa, čo treba robiť, aby človek dobre zomrel. 
Dostal odpoveď, že má dobre žiť a myslieť na smrť. Princ odpovedal, že na to má ešte dosť 
času. Vychovávateľ dodal: 
     "Ja som však na cintoríne videl aj kratšie hroby, ako si ty." 
     –- 
     Palleyrand, slávny francúzsky politik, sa veľmi bál smrti. Slovo smrť nikto nesmel pred 
ním vysloviť. Ani smrť jeho najlepších priateľov sa mu neopovážili oznámiť. Ochorel však a 
svojho lekára prosil: 
     "Dám vám milión frankov, ak mi o mesiac predĺžite život. 
     Darmo, prišiel i jeho čas a odišiel z radov živých. 
     –- 
     Peržan vznešeného rodu navštívil raz Rím, metropolu sveta. Pri rozlúčke sa ho opýtal  
cisár, ako sa mu páči mesto a či by tu chcel ostať." 
     "Cisár, - znela odpoveď. Také zázračné krásy  som ešte nikde nevidel, ale poviem 
úprimne: Neočarili ma, lebo popri týchto krásnych budovách a chrámoch, videl som aj 
cintoríny. Aj v Ríme teda zomierajú ľudia, tak ako v Perzii. Keď som to videl, všetka nádhera 
mesta je márna." 
     –- 
     Dr. Ambróz Lang bol dvorným lekárom Františka Rákocziho VI. a jeho dvorným radcom. 
Všetci francúzski lekári uznávali jeho schopnosti. Rákoczi mu dal náhrobok s nápisom: 
     "Dr. Ambróz Lang..., bol výborný muž... naozaj dôkladný skúmateľ chémie a tajomstiev 
prírody... Poznal každú chorobu, okrem tej jedinej, na ktorú zomrel." 
     –- 
     Keď bol Rím na vrchole svojej slávy a moci, oplýval bohatstvom, nádherou a užíval 
všetkých pozemských radostí, veľký básnik Horácius napísal: "Všetkých nás čaká jedna noc; 
všetci musíme stúpať cestou smrti." 
     –- 
     Na náhrobnom kameni v Čičmanoch je nápis: "Pane, ty nás voláš, my prichádzame." 
     –- 
     Kňaz Dr. Štefan Ujhelyi, ktorého hlavu pokryli šediny, umýval raz auto. Deti, ktoré sa 
hrali okolo, prišli k nemu a hovoria: "Ujo, vy viete, že kto má biele vlasy, že zomrie?" On im 
milo odpovedal: "A čo si myslíte? Ten, čo má čierne vlasy, nezomrie?"  Deti sa zamysleli - a 
odišli. 
     Všetci zomrieme; tak je to ustanovené. 
     –- 
     V Bostone prešlo auto neopatrného chodca. Previezli ho do nemocnice, kde o niekoľko 
hodín zomrel. Keď sa jeho manželky pýtali, aký mal celkový zdravotný stav, povedala, že sa 
nikdy nesťažoval. Lenže pri pitve sa zistilo, že mal obojstrannú tuberkulózu, cirhózu pečene a 
rozšírenie srdca.  Pritom bol pohyblivý, takže sa zdalo, že je zdravý. 
     Akokoľvek sa vzpierame, to jediné, čo je v živote isté, je smrť. Stojíme na okraji života,, 
nech máme koľkokoľvek rokov. 
     –- 
     Keď filozofa Sokrata (469-399 pr. Kr.) odsúdili na smrť, priatelia ho nahovárali, aby 
utiekol. Chceli mu pritom pomôcť. Filozof sa ich pokojne opýtal: 
     "A poznáte také miesto na svete, kde by sa neumieralo?" 
     –- 
     Každý deň vraj treba pre zomrelých viac ako 1OO OOO rakiev, takže možno konštatovať, 
že tečú slzy vo dne i v noci z očí zarmútených, ktorým súcitní blízki a priatelia vyjadrujú 
spolucítenie. 
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     –- 
     Na jedných kláštorných hodinách je nápis: "Hodiny tvojho života idú, až príde jedna, ktorá 
ti povie: choď!" 
     –- 
     Arabi majú príslovie: "Keď sa dom dokončí, treba zomrieť." Preto Arab vraj nikdy svoj 
dom nedokončí, aby nemusel zomrieť. 
     A predsa všetci Arabi tiež zomierajú. Aj keď sa ľudia boja smrti, predsa každý musí 
zomrieť. Taký je osud nás všetkých. 
     –- 
     Lekár Axel Munthe v Knihe o San Michele napísal túto pravdu: "Nijako sa netreba 
ponáhľať. Všetci máme zaistené, že prídeme na koniec svojej cesty."  
     –- 
      Český katolícky kňaz Václav Beneš Třebízsky zomrel ako 35-ročný, dňa 2O. júna 1884. 
Keď ho postihol posledný záchvat, jeho posledné slová, ktoré povedal, boli: "Ach, nenechajte 
ma umrieť. Mám toľko krásnych vecí v hlave, ktoré by som chcel napísať..." 
     Márne. Zomrel. 
     –- 
     Francúzsky moralista Joseph Joubert (1754-1842) sa snažil svoje dielo vyjadriť jednou 
vetou, prípadne jedným, najviac dvoma slovami. Keď dokončil jednu knihu, s úsmevom sa 
pozrel na posledné slovo, ktoré tam rýchlo napísal: "Finiš" -"Koniec." Zamyslel sa nad 
rozmanitými osudmi, ktoré opisoval a vyhlásil: "Smrť a hrob je koncom každého ľudského 
románu." 
     –- 
     Na Oxfordskej univerzite sú hodiny a na nich nápis: "Pereunt et imputatut!" ( Pominú sa a 
pripočítajú sa nám ).  
     Také sú hodiny nášho života. Každou sekundou sa približujeme k smrti a smrťou k 
večnosti. 
     –- 
     Jedna indická povesť hovorí, že na brehu svätej rieky Ganges, hrala sa matka so svojím 
čiernovlasým chlapčekom. Obidvaja boli tak utešení a milí, že každý, kto prechádzal okolo, s 
radosťou sa na nich pozeral. Ich šťastie ale netrvalo dlho. Chlapec zomrel a priviesť ho k 
životu nepomohol ani plač, ani zármutok. Nešťastná matka prišla k Budhovi a prosila o život 
pre svoje dieťa. Budha povedal: 
     "Prines mi jednu ľaliu. Ale nezabudni, že jej steblo má byť previazané nitkou z takého 
domu, ktorý by smrť ešte nenavštívila." 
     Matka vyskočila od radosti. Prišla na breh rieky Ganges, odtrhla ľaliu a potom chodila od 
domu k domu, po všetkých chatrčiach i palácoch. Nenašla však ani jeden príbytok, ktorý by 
obišla smrť. Celá nešťastná sa vrátila domov. Zašla k Budhovi, ktorý jej povedal: 
     "Nezabudni na to, dcéra moja a nauč sa niesť spoločný osud všetkých ľudí." 
     –- 
     V kapucínskom chráme v Ríme na Via Veneto je táto pravda vyjadrená slovami: "Hic iacet 
pulvis, cinis et nihil - Tu leží prach, popol a nič." 
     Človek, čo chcel obsiahnuť celý vesmír, stáva sa vyčerpaným starcom a nakoniec 
mŕtvolou - ničím. 
 
 
 
 
 
     Nevieme kedy zomrieme 
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     "Keď Izák  zostarol a keď jeho oči stratili silu vidieť, zavolal si svojho staršieho syna 
Ezaua a povedal mu: ,Syn môj!... Pozri, ja som už starý, neviem, kedy zomriem" (Gn 27, 1-2). 
     –- 
     Bolo to veľmi dávno, keď ešte Kristus Pán chodil po zemi, - hovorí stará legenda. - Ľudia 
videli do budúcnosti, ba aj to, ako dlho budú žiť a kedy zomrú. 
     Raz prechádzal Kristus Pán popri osamelom domčeku. Strecha deravá, múry popraskané, 
plot spadnutý. Pred domom smutne sedel starček a pozeral sa pred seba. 
     Ježiš ho pozdravil a pýtal sa na príčinu jeho smútku. Prečo sedí, veď za ten čas by si mohol 
opraviť strechu, postaviť nový plot. Starček ale odpovedal: 
     "A na čo by som to robil, keď zajtra popoludní zomriem." 
     Veru zarmútil sa Ježiš nad takou odpoveďou. Povedal si, že nie je dobre, keď ľudia vedia, 
kedy príde ich posledná hodina. A tak od toho času sa zastrela ľuďom budúcnosť. Prestali 
vidieť do budúcnosti a tak nevedia čas svojej smrti. 
     Je to legenda, ale poučná. Nabáda nás, že máme žiť a pracovať tak, ako keby náš život 
nemal konca. 
     –- 
     Žiak príde k svojmu učiteľovi a pýta sa: 
     - Majstre, ako dlho môžem hrešiť? 
     - Ako dlho chceš, avšak polepší sa aspoň pred svojou smrťou. 

Naradovaný mladík pokojne odišiel od svojho učiteľa, avšak čoskoro sa vrátil a pýtal sa: 
- Majstre a kedy zomriem? 
- To ti nemôžem povedať a preto ti odporúčam, aby si sa polepšil ešte dnes. 
–- 

     V októbri 183O vo Francúzsku vybuchla vzducholoď. Z 54 cestujúcich našlo smrť 47 v 
plameňoch horiacej vzducholode. Telegrafista  ešte pol hodiny pred výbuchom dal svetu 
poslednú správu tohto znenia: "Všetci cestujúci sa výborne zabávajú. Fajčia a hodlajú sa 
odobrať k nočnému odpočinku." 
     Všetci odišli spať, aby sa už nezobudili. Horiaca loď svietila ako veľká sviečka. 
     –-   
     Pred domom hospodára stál od nepamäti starý strom. Každoročne sa o neho opierali dažde 
a vetry, bili do neho blesky. Strom ale stál ďalej. Neprinášal už úžitok, ale skôr škodu. 
Nerodil ovocie, robil tieň na dom, nerástol ale vysýchal. Avšak hospodár nechcel ho sťať, ale 
povedal: 
     "Zvykol som si na neho. Zdá sa mi, že zrástol s naším domom. Keby ho tu nebolo, hádam 
by mi niečo chýbalo. 
     (Na ten starý strom môžeme spomínať, ak sa rozpomíname na nášho otca, matku... Roky 
tu žili s nami a medzi nami. Hlava sa im sklonila, zošedivela. Nohy prestali slúžiť. 
Neprinášali úžitok. Ale žili, boli medzi nami...).  
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     Strach pre smrťou 
 
 
     "Otče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich..." (Mt 26, 39). 
     –- 
     O prešovskom biskupovi Pavlovi Gojdičovi vieme, že vo väzení, pred svojou smrťou, 
povolal k sebe jedného spoluväzňa a pošepkal mu: "Nepohorši sa na mne. Smrti sa bál aj 
Pán Ježiš a on bol Boh. Ja som len človek, i keď som biskup." 
     –- 
     Sv. Arsenius Veľký mal viac ako sto rokov, keď zomieral. Pred svojou smrťou sa začal 
báť. Keď to spozorovali jeho žiaci, pýtali sa ho: "Azda aj vy, otče, bojíte sa smrti?" 
"Skutočne, tento strach bol vo mne po všetky dni môjho života", odpovedal svätec. 
     –- 
     Najväčší básnik moderného Talianska Giacomo Leopardi (1798-1837), ktorý vzdychal 
za smrťou vyberanými veršami už v mladosti, prvý utiekol hrozne zdesený z Neapola 
postihnutého cholerou. 
    –- 
    Maďarský kráľ Ľudovít II. vo vojne s Turkami mal okolo 25 000 vojakov, kým Turkov 
bolo 300 000. Keď mu pred bitkou pri Moháči kládli na hlavu korunu, zbledol, lebo videl 
svoju vlastnú záhubu i záhubu svojej krajiny. 
     –- 
     Národná rada odsúdila francúzskeho kráľa Ľudovíta XVI. Ten vidiac bolesť i utrpenie, 
ktoré bude musieť zniesť pred smrťou, omdlel a za chvíľu úplne ošedivel.  
     –- 
     Svetoznámy spisovateľ Hans Christian Andersen v jednej zo svojich nádherných 
rozprávok hovorí o kráľovi, ktorý ochorel a v tej chvíli videl pred sebou smrť. Sadla si k 
jeho posteli s jeho vlastnou korunou na hlave, s jeho mečom v ruke a odznakom cisárskej 
moci v druhej ruke. Cisár bol prekvapený. O chvíľu uvidel akési divné postavy: jedny 
usmievavé, pokojné, iné smutné a utrápené. Boli to dobré a zlé skutky. V hodine smrti sa 
vrátili, aby zároveň s ním opustili zem. A predsa jedna cez druhú hovorili: "Pamätáš na to? 
Pripomínaš si to? Na to si zabudol?" Cisár začal volať: "Nechcem to všetko vidieť! 
Nechcem to počuť! Chcem hudbu, aby silne hrala! Bite silne do bubnov! Nech prehlušia 
tie strašné hlasy!" Prosil však zbytočne. Jeho skutky boli ustavične pred jeho očami. 
     "Keby si mal dobré svedomie, smrti by si sa veľmi nebál" (Tomáš Kempenský: Nasl. 
Krista, I., 23, 6). 
     –- 
     Mečnikov z Pasteurovho Inštitútu v Paríži napísal: "Po celodennej únave človek 
pudovo pociťuje potrebu odpočinku a spánku. Bolo by celkom prirodzené, aby sme po 
dospelom veku pociťovali pudovú túžbu po starobe. Po istom čase, prežitom v starobe, aby 
sme pokojne čakali na príchod smrti. V skutočnosti vidíme pravý opak. Je výnimočné, aby 
niekto túžil po smrti a nik na svete netúži po starnutí." A ďalej pokračuje: "Prečo sa bojíme 
smrti? Preto, lebo skoro umierame." 
     –- 
     Český básnik Jiří Wolker, ktorého skosila tuberkulóza pľúc v mladom veku, pred 
svojou smrťou napísal: "Smrť nie je zlá, ale umieranie je ťažké!" 
     –- 
     V roku 1853 zomrel vo veku 4O rokov veľký francúzsky spisovateľ, mysliteľ a katolík 
Fridrich Ozanam. Pred svojou smrťou napísal tieto riadky: "Ak myslím na roky, ktoré som 
prežil, cítim horkosť. A to pre hriechy, ktorými som ich poškvrnil. Keď však uvažujem o 
milostiach, ktorými si ma, Pane, obohatil, myslím s vďakou na prežité roky." 
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     –- 
     Rímsky spisovateľ Aulus Gellius hovorí o tom, ako sa raz plavil z Kassiopey do 
Brundusia. Na lodi medzi cestujúcimi bol aj istý filozof z Atén, ktorý pyšne sľuboval, že 
za dobré peniaze naučí svojich žiakov pohŕdať smrťou. Počas plavby sa však strhla búrka a 
spisovateľ si nemohol odoprieť pozorovať, ako sa tento filozof bude správať. "My ostatní, 
- hovorí, - sme nahlas kričali, keď loď bola zmietaná. Toto síce filozof nerobil, ale v tvári 
menil farbu a triasol sa. Tým sa nijako nelíšil od ostatných." 
     Strach pred smrťou je prirodzený, ale zbytočný. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
     Príprava na smrť 
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     "Očakávaj Pába a buď statočný; srdce maj silné a drža sa Pána" (Ž 27, 14). 
     –- 
     Tomáš Kempenský takto nás napomína: "Ráno si pomysli, že nedožiješ večera. A večer 
sa neopováž sľubovať si ráno. Buď teda vždy pripravený a ži tak, aby ťa smrť nikdy 
nenašla neprichystaného" (Nasl. Krista, I.,23, 17-19). 
     –- 
     Sv. Averkius, biskup v Hierapollis vo Frýgii, žil za panovania cisára Marca Antónia. 
Pripravujúc sa na smrť, sám si vykopal hrob. Vedel, že nemá tu stáleho miesta, preto sa 
pripravoval na odchod. 
     –- 
     Keď sv. Vincent z Pauly ležal na smrteľnej posteli, všetkým bolo čudné, že sa tento 
svätec  nebojí smrti a že pokojne na ňu čaká. Povedal: "Sláva Bohu! Pretože za 18 rokov 
každý večer som šiel spať s tou myšlienkou, že zaspím naveky, a preto som sa každý večer 
pripravoval na smrť. Preto umieram tak pokojne." 
     "Šťastný, kto má hodinu svojej smrti stále pred očami a kto sa denne pripravuje na 
smrť" ( Tomáš Kempenský: Nasl. Krista, I.,23, 15). 
     –- 
     Sv. Jana, ktorej pamiatku si Cirkev pripomína 21. augusta, zomierajúc povedala: 
"Ježišu, už idem!" Boli to jej posledné slová. 
     –- 
     Sv. Anzelm, učiteľ Cirkvi, arcibiskup Kentebury v Anglicku, zomrel roku 1109. 
Napísal mnoho kníh. Každodenne sa takto modlil: "Všemohúci Bože, buď mi silou v 
každom utrpení, v každom správaní, v každom pokušení, v každej slabosti, v každom 
nebezpečenstve. Daj mi až do tej hodiny, keď stanem pred tvojou tvárou, žiť vo viere, 
nádeji a láske a priveď ma do večnej radosti." 
     –- 
     Epiktetos, stoický filozof (5O-138), radil, aby sme svoje myšlienky často zamestnávali 
spomienkou na smrť. Povedal: "Takto nikdy nebudeš myslieť nič zlého." 
     –- 
     V indickej ríši Mogor bol zvyk, že snúbenci pred svadbou sa odobrali na cintorín, 
otvárali hroby, aby takto mysleli na smrť, majúc iným dať život. 
     –- 
     Egyptský kráľ Ptolomeus pred jedením si dal priniesť na stôl lebku, aby ho táto 
upomínala na smrť. 
     –- 
     Dag Hammarskjôld, druhý generálny tajomník OSN, ktorý zahynul pri leteckej 
katastrofe, presadzoval zásadu: "Byť pripravený na všetko. Kresťan dobre vie, že je na 
ceste k večnosti. Kristus dôrazne žiadal: Buďte pripravení, lebo neviete, v ktorú hodinu 
príde Syn človeka." 
     –- 
     Maršala Focha, víťaza prvej svetovej vojny, prišiel zaopatriť mladý kňaz, ktorý 
predtým slúžil po jeho boku. Svojmu  veliteľovi mohol ďakovať, že sa z neho stal kňaz. Je 
známe, že Foch bol príkladným veriacim. Po prijatí sviatostí mu kňaz povedal: "Pán 
maršal, váš najvyšší Veliteľ vás volá na raport." Foch otvoril oči, prežehnal sa a povedal: 
"Idem!" Po hodine zomrel. 
     –- 
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     Pierre Teilhard de Chardin, učenec, filozof, kňaz a rehoľník, ktorý zomrel roku 1955 v 
New Yorku, pred svojou smrťou povedal poslednú vetu, ktorú vlastnoručne napísal: "Idem 
k tomu, ktorý príde." 
     –- 
     Hudobný skladateľ J. B. Foerster povedal, že si máme počínať tak, ako by sme tu mali 
byť večne, ale zároveň byť pripravení odísť kedykoľvek. 
     –-  
     Za horúceho letného dňa pracoval kamenár na cintoríne. Zrazu sa prihnala búrka. Bola 
taká prudká, že sa kamenár musel poobzerať po nejakej streche. Našiel úkryt v 
rozostavanej hrobke. Tu sa cítil  celkom bezpečný. Zrazu však udrelo neďaleko hrobky a 
kamenár bol mŕtvy. 
     Nevieme, kedy a kde nás zastihne smrť. Vieme len to, že raz to určite bude. Preto sa 
nestarajme, ako zomrieme, ale skôr o to, aby nás smrť našla pripravených. 
     "Vo všetkom by si mal konať a myslieť tak, akoby si dnes mal umrieť" (Tomáš 
Kempenský: Nasl. Krista, I., 23, 5). 
     –- 
     Hudobný skladateľ W. A. Mozart si ešte ako malý chlapec napísal do denníka: 
"Nestane sa mi, aby som zaspal a neuvedomil si, že sa ráno nemusím zobudiť. Tí, ktorí ma 
poznajú, potvrdia, že ma tieto myšlienky nevedú k márnomyseľnosti, ale naopak, otvárajú 
mi pokoj a pravé šťastie. Ďakujem Bohu za tento dar..." Jeho hudba to najlepšie 
potvrdzuje. 
     –- 
     Sv. Augustín, biskup a učiteľ Cirkvi. Z jeho životopisu poznáme, že do svojho 32-ho 
roku žil hriešnym životom. Hľadal pravdu, hľadal Boha. Sám píše, že neraz k nemu 
hovorilo svedomie: "Úbohý Augustín! Keby ťa Boh v tej chvíli povolal k sebe, aký bude 
tvoj osud? Spamätaj sa, kým je čas!" 
     A spamätal sa. Ďalšie roky jeho života boli poznačené rokmi spravodlivého života. 
     –- 
     Pápež Ján XXIII. vedel dlhšiu dobu, že má rakovinu. Napriek tomu ostal pokojný, 
vyrovnaný. Zvolal Druhý vatikánsky snem, viedol jeho prvú časť. Usmieva sa a trpí. Stav 
sa zhoršuje, už nemôže na verejnosť. Svoje utrpenie obetuje za Cirkev, za koncil, za svet. 
Raz povedal svojmu osobnému lekárovi profesorovi Gasbarrinimu: "Nerobte si so mnou 
starosti. Kufre sú zbalené, som pripravený na cestu." A 1. júna 1963  pokojne odchádza k 
nebeskému Otcovi, napriek veľkým bolestiam. 
     –- 
     Sv. Ján Nepomucký, rodák z Prachatíc, zomrel vo veku 49 rokov, 5. januára 1860, keď 
odpadol na ulici Philadelphie. Baltimorský arcibiskup Kenrick v pohrebnej reči povedal: 
"Bol pripravený v každom okamžiku umrieť, lebo kráčal s Bohom a žil s viery." 
     Svätorečený 19. júna 1977. 
     –- 
     Národný umelec Ján Zrzavý, po ťažkej chorobe v roku 1975 povedal: "Slúžil som 
poctivo a pokorne umeniu a svojej rodnej zemi, v ktorej náručí spočinúť mi nebude také 
ťažké, až sa naplní môj čas." 
     Zomrel roku 1977 vo veku 87 rokov. 
     –- 
     Staručký farmár usporiadal generálnu skúšku svojho pohrebu. Za rakvou kráčalo asi 
dvetisíc ľudí. Táto čudná zvedavosť stála vraj farmára už pätnásťtisíc dolárov, lebo to bola 
už dvadsiata prvá skúška jeho pohrebu. 



 17

     Je to podivné počínanie spomínaného farmára, ktorý chcel pozrieť za oponu svojej 
budúcej smrti. Také počínanie však nič neosožilo jeho duši. Najlepšia príprava na smrť je 
statočný život a myšlienka na pominuteľnosť. 
     "Veľmi skoro bude tu na zemi po tebe; nuž uvažuj, ako je to vlastne s tebou" (Tomáš 
Kempenský: Nasl. Krista, I., 23, 1). 
     –- 
     Keď sa pýtali mudrca Antisthéna, ktoré je najväčšie šťastie, ktoré môže dosiahnuť 
človek, odpovedal: "Dobrá smrť!" 
     Tak rozmýšľal pohan, ktorý nemal nijakú nádej. 
     –- 
     Sv. Bernard sa často pýtal sám seba: "Keby si musel dnes zomrieť, čo by si urobil?" 
Pred prácou sa pýtal sám seba: "Ako by si konal túto prácu, keby si hneď po nej musel 
zomrieť?" 
     –- 
     Sv. Karol Boromejský hral raz biliard so svojimi spoločníkmi. Počas hry sa ktosi 
opýtal: "Čo by sme teraz robili, keby o hodinu mal byť Posledný súd?" Jeden z prítomných 
povedal: "Vykonal by som si generálnu spoveď." Sv. Karol povedal: "Ja by som pokojne 
hral ďalej." 
     Áno, aj my tak žime, aby sme sa vracali zo zábavy, či z iného miesta, s čistým 
svedomím a kedykoľvek sa mohli postaviť pred súdnu Božiu stolicu. 
     –- 
     Náhrobný nápis v chráme S. Sabina v Ríme hovorí: "Žil s vedomím, že zomrie - zomrel 
s vedomím, že bude žiť." 
     –- 
     Keď sv. Ida, kňažná vestfálska, ovdovela a jej deti už boli zaopatrené, celý svoj život 
zasvätila dobročinnosti. Vo svojom dome mala truhlu, ktorú dvakrát denne naplnila 
chlebom a inými potravinami, aby z nej štedrou rukou rozdávala chudobným. Každé ráno 
a napoludnie  stála vdova pri svojej truhle a rozdávala z nej prichodiacim. Túžila, aby raz, 
až samá zaľahne do tej truhly a zmizne všetka márnosť, aby ju tieto dobré skutky, tieto 
almužny, sprevádzali pred Boží trón. 
     Správanie trochu divné, ale boli ustavičnou prosbou za dobrú smrť. 
     –- 
     Dňa 1. septembra 1926 zobúdza sa včasne odsúdenec Passerache (č. Pasraš), aby ho 
priviedli pod sekeru. Hovorí: "Popravia ma? Kam to však teraz pôjdem?" 
     Je aj naša otázka taká? 
     –- 
     Lekárka Elisabeth Kůbler-Rossová vo svojej knihe Rozhovor s umierajúcimi  podáva aj 
správu o rozhovore s matkou sedemnásťročného smrteľne chorého dievčaťa. Matka v 
tomto rozhovore vraví: "My sme veľmi nábožensky založená rodina a každé ráno konáme  
pobožnosť. Modlíme sa prv, než deti idú do školy a to je pre deti pravdepodobne veľká 
pomoc. Pritom sme hovorili aj o chorobe, a naša dcéra dokonca určila aj podrobnosti o 
pohrebe." 
     –- 
     Anglický kráľ Henrich II. mal pokladníka, ktorý spravoval celý jeho majetok. 
Pokladník ale nebol čestný človek. Dopustil sa mnohých podvodov. Myslel si, že kráľ 
nevie o jeho nečestnosti. Namýšľal si preto, že to dá všetko do poriadku skôr, než bude 
musieť urobiť vyúčtovanie. Ale kráľ ho veľmi prekvapil. Predvolal si ho a povedal: "Teraz 
dáme účty do poriadku!" Tu sa pokladník tak naľakal, že stratil vedomie a zrútil sa kráľovi 
k nohám. 
     Mnohí z nás žijú bezstarostne napriek tomu, že nemajú účty v poriadku. 
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     –- 
     Bavorský vojvoda Henrich kľačal v chráme sv. Emeráma v Rezne nad hrobom svojho 
učiteľa, biskupa Wolganga. Modlil sa vrúcne. Zotmelo sa, keď tu naraz počuje: "Za šesť!" 
Myslel si, že je to varovanie, že za šesť hodín zomrie. Začal sa pripravovať na smrť. Po 
šiestich hodinách však nič sa nestalo. Bude to iste po šiestich dňoch. Ale ani potom sa nič 
nestalo. Iste to bude po šiestich rokoch. Ale ani potom nezomrel - nič sa nestalo. Ale 
predsa! Zvykol si na správny, láskyplný a bohabojný život. I povedal si: "Takým zostanem 
až do smrti." Vytrval v dobrom až do konca. 
     Hľa, čo urobili v jeho živote dve slová! 
     –- 
     "Toto hovorí Pán: Usporiadaj si dom, pretože zomrieš a nebudeš žiť" (Iz 38, 1). 
     –- 
     "Blažení tí, čo zachovávajú jeho príkazy a celým srdcom ho vyhľadávajú" (Ž 119, 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
     Ako zomierali ľudia 
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     "Istému boháčovi prinieslo pole veľkú úrodu. Premýšľal a hovoril: ,Čo budem robiť?´... 
Zrúcam svoje sýpky a postavím väčšie... Potom si poviem: Duša, máš veľké zásoby na 
mnohé roky. Odpočívaj, jedz, pi a veselo hoduj!´ Ale Boh mu povedal: ,Blázon! Ešte tejto 
noci požiadajú od teba tvoj život a čo si si nahonobil, čie bude?" (Lk 12, 16-2O). 
     –- 
     "Ako umierala tvoja žena?", pýtal sa kňaz svojho známeho, ktorému pred časom 
zomrela manželka. "Tak, ako žila!", dodal. Teda pokojne a trpezlivo. 
     Aký život, taká smrť. Aká smrť, taká večnosť. 
     –- 
     Albán Stolz hovorí o akejsi starej panej, ktorá cítila, že onedlho zomrie. Dala si preto 
zavolať kňaza. Keď kňaz prišiel s Eucharistiou, vyzval ju, aby sa vyspovedala. Udivene sa 
na neho pozrela a povedala: "Nejdem sa spovedať! Preto som vás nedala zavolať, ale mám 
dôležitejšiu vec na starosti. Ste najmúdrejší človek v obci, preto sa s vami chcem poradiť. 
Mám 12 pekných strieborných lyžíc. Čo mám s nimi urobiť? Komu ich mám poručiť?" 
     Také zmýšľanie na smrteľnej posteli je hrozné! 
     –- 
     Istý lekár, ktorý 5O rokov liečil chorých a videl tisíce umierajúcich, napísal do svojho 
denníka toto: "Nič neurobilo v mojom lekárskom účinkovaní na mňa taký dojem, ako 
práve smrť. Pri smrti neveriacich som videl bezútešnosť a zúfalstvo. Silné duše chladným 
pokojom zomierali. Avšak s radosťou zomiera len dobrý kresťan." 
     –- 
     Umieranie veľkého apoštola nevery Voltaira, francúzskeho dramatika, filozofa a 
historika (1694-1778) bolo vraj veľmi hrozné. Jeho lekár pripomína, že len s hrôzou si na 
to spomína. Súčasne vyslovuje želanie, že všetci, ktorých zviedli Voltairove spisy, mali by 
byť svedkami jeho strašného umierania. Hovorí sa tiež o tom, že zomierajúc, žiadal 
kresťanskú výchovu pre svojho syna, aby nemusel zomierať tak, ako jeho nešťastný otec. 
     –- 
     Francúzsky kráľ Ľudovít XIV., ktorý bol obklopený priateľmi a ktorému hovorili "Kráľ 
slnka", zomieral taký opustený, že pri jeho posteli nebolo ani jedného človeka. Všetci sa 
rozišli. Volal na sluhu a neodpovedal mu ani jeden. 
     –- 
     Maršal Foch, veliteľ z prvej svetovej vojny, pred svojou smrťou v marci 1929 dal si 
zavolať kňaza  a vyspovedal sa. Potom sa pozrel na veľký kríž, ktorý visel nad jeho 
posteľou a prosebne zvolal: "Nebo!" 
     –- 
     Sv. Hilár, ktorý po celý svoj život verne slúžil Bohu, chránil sa hriechu a vykonal 
mnoho dobrého, bol skľúčený bolesťou, keď zomieral vo veku 8O rokov. Čo s ním len 
bude po smrti? Tu si ale povedal: "Čo sa bojíš moja duša? Čo pochybuješ o Božom 
milosrdenstve? Po celý život si slúžila Kristovi a bojíš sa pred neho predstúpiť?" S týmito 
slovami zomrel. 
     –- 
     V roku 1853 zomrel francúzsky fyzik a astronóm  D.F. Arago (1786-1853). Keď ho na 
smrteľnom lôžku priatelia upozorňovali, aby pamätal na život po smrti, povedal: "Pre mňa 
je to neznáma zem; tou som sa po celý život nezaoberal." 
     –- 
     Aristoteles, najväčší filozof antického Grécka (384-322 pr. Kr.), ležiac na smrteľnej 
posteli, zvolal: "V pochybnostiach som žil, v pochybnostiach umieram a kam idem, 
neviem!" 
     –- 
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     Keď zomieral Stumf-Brentano, svojim najbližším, čo stali okolo jeho postele, povedal: 
"Jedine viera ma udržuje v umieraní." 
     –- 
     Blahej pamäti pápež Pavol VI. mal k sviatku Premenenia Pána roku 1978 pripravený 
príhovor, ktorý však už nemohol predniesť veriacim. Večer toho dňa ho Pán Boh povolal 
na večnosť. Okrem iného vtedy chcel povedať: "Sme povolaní podieľať sa na takej veľkej 
sláve, pretože sme sa stali účastní na božskej prirodzenosti. A očakáva nás nesmierne 
úchvatný údel, ak sme čestne naplnili svoje kresťanské povolanie. Ak sme dôsledne žili 
podľa evanjelia, a ak sme splnili tie záväzky, ktoré sme prevzali pri svätom krste." 
     –- 
     Max Metzger, spoluzakladateľ hnutia Una sancta, pred popravou napísal do svojho 
denníka tieto slová: "Som spokojný, obetoval som svoj život za pokoj sveta a jednotu 
Cirkvi. Keď toto Boh prijme, budem šťastný." 
     –- 
     Známy neverec Voltaire (1694-1778) žil dlhý čas s istou Emíliou, manželkou rovnako 
neveriaceho markíza Chatelet. Už predtým žila s dvoma, a potom nechala i Voltaira a žila 
so štvrtým. Keď ale zomierala, zavolala k sebe Voltaira a radila sa s ním, či by nebolo 
dobre dať sa zaopatriť Sviatosťami. Neveriaci Voltaire jej odpovedal: "Vyber si to, čo je 
bezpečnejšie." 
     –- 
     Ctihodný Daniel Stĺpnik, ktorý celý svoj život prežil na stĺpe, predvídal svoju smrť a 
takto sa rozlúčil so svojimi žiakmi: "Deti a bratia! Ja odchádzam k nášmu spoločnému 
Otcovi, ale nenechávam vás osamotených, ale odporúčam vás nebeskému Otcovi. Ten, 
ktorý zomrel a vstal kvôli nám, ten nech bude s vami." 
     –- 
     Sv. Silvester bol kanonikom a významným bohatým človekom ( 26.11. - rím. kat.). 
Nestaral sa o nič, žil bez myšlienky na smrť. Až jedného dňa zomrel mu otec. Prišiel sa na 
neho pozrieť a zastal. Videl telo, ktoré sa rozkladalo a nemohol ani poznať svojho otca.  
Povedal si: "Som tým, čím bol on, a čím je on, tým budem aj ja." Z pohrebu odišiel do 
púšte, aby v modlitbe a pôste sa pripravoval na smrť. Zomrel v chýre svätosti roku 1267. 
     –- 
     Veľký spisovateľ nášho storočia Giovanni Papini, autor známej knihy Život Krista (a 
i.), bol za svoje presvedčenie prenasledovaný. Musel sa skrývať aj pred fašistami, takže z 
toho ochorel. Jeho telo ochrnulo a oči oslepli. Prišli k nemu ľudia ako voľakedy k Jóbovi a 
vraveli mu: "Takou strašnou chorobou a slepotou trpíš a pritom ešte veríš v Boha?" On sa 
však nedal odtrhnúť od viery v Boha. Aj keď telo úplne ochrnulo, ale za to silnela jeho 
viera v Boha až do konca. 
     –- 
     Sv. Pachom Veľký, pustovník, sa dozvedel, že v susednom kláštore zomiera jeho 
kláštorný brat a že ho chce vidieť pred smrťou. Sv. Pachom sa vybral do kláštora, 
sprevádzaný učeníkmi. Po ceste počul nad sebou anjelské hlasy a keď sa pozrel hore, videl 
dušu tohto brata, ako ju anjeli radostne odnášali do výšin. Udivený zastal. Jeho učeníci 
však nič nepočuli ani nevideli, preto sa ho opýtali, prečo stojí a pozerá sa do neba. Pachom 
odpovedal: "Vidím jeho dušu, ako ju anjeli odnášajú do večného života." 
     Keď prišli do kláštora, našli rehoľného brata už mŕtveho. 
     –- 
     Z detských rokov poznáme postavu Old Shatterhanda z románu Karla Maya. Ten veľmi 
veľa rozprával indiánskemu náčelníkovi Apačov Winnetouovi o kresťanstve, o učení, ktoré 
v prvom rade hlása lásku a odpúšťanie. Raz mu zaspieval pieseň Ave Mária a vysvetľoval 
Winnetouovi, kto bola Panna Mária a že tá nám má byť príkladom v odpúšťaní a láske. 
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Old Shatterhand nielen slovami, ale aj osobným príkladom učil Winnetoua odpúšťať aj 
nepriateľovi. Svojich zajatcov pravdaže potrestal, ale nikdy ich nemučil a ani nezabíjal. 
Winnetou si osvojil odpúšťanie a lásku k ľuďom. Keď zomieral, povedal: "Zaspievaj mi aj 
s tvojimi priateľmi tú krásnu pieseň o tej vašej Matke." A keď znela posledná sloha piesne, 
Winnetou tíško povedal: "Krásna pieseň. Teraz sa mi bude ľahko umierať!" 
     –- 
     "Blahoslavení sú mŕtvi, ktorí umierajú v Pánovi" (Zjv 14, 13). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
     Náhla smrť 
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     "Preto bdejte, lebo neviete ani dňa, ani hodiny" (Mt 25, 13). 
     –- 
     Na náhly a neraz nečakaný odchod z tohto pozemského života upozorňuje nás nápis na 
náhrobnom kameni na cintoríne v obci Fačkov: 
     Opustil si tých, čo ťa radi mali, 
     ani tvoje pery, zbohom nám nedali. 
     –- 
     ThDr. Emil Korba, ktorý zomrel náhle vo veku 49 rokov (27.10.1978), vo svojom 
testamente, napísanom ešte v roku 1971, píše: 
     "Smrť je často náhly a najčastejšie nečakaný odchod. Iste, že nedá príležitosť k lúčeniu 
s každým..." 
     –- 
     Prípad náhlej smrti pápeža Jána Pavla I. nie je v dejinách Cirkvi ojedinelý. Do roku 
1605 jedenásť pápežov zomrelo v rozpätí troch až štyridsať dní od svojho zvolenia. Aj tu 
vidíme Božiu spravodlivosť, ktorá v tejto otázke nepozná výnimku ani u pápežov. 
     –- 
     Smrť naozaj prichádza ako zlodej. Spomeňme si na niekoľko prípadov: 
     Anakreón, znamenitý grécky básnik, zadusil sa zrnom z vína... Tabius, Riman, vlasom. 
Pápež Hadrián V. muchou... Diagoras z radosti, keď jeho traja synovia zvíťazili na 
olympijských hrách... 
     Zo Svätého písma Baltazár (Dan 5, 3O); Holofernus (Jdt 13); Ananiáš a Safira (Sk 5, 1-
11); boháč z podobenstva (Lk 12, 16-21). 
     –- 
     Dňa 14. augusta 1972 došlo pri Berlíne k veľkej katastrofe lietadla, kde v okamihu 
zhaslo 156 ľudských životov. Medzi obeťami boli i celé rodiny s malými deťmi, ktoré 
chceli stráviť dovolenku pri Čiernom mori. Z týchto ľudí nebol nikto chorý a starší než 55 
rokov. 
     –- 
     Jedného dňa v lete roku 1928 šiel mníchovský rýchlik cez stanicu Dünkelscherhen pri 
Augsburgu. Istá cestujúca žena sa práve pýtala svojho spolucestujúceho muža: "Budeme 
už skoro v cieli?" No muž už nemohol odpovedať, lebo on už bol v cieli. V tom okamžiku 
sa totiž vykoľajil vlak a manžel bol okamžite mŕtvy, žena ťažko ranená. 
     –- 
     Bohatý anglický statkár, ktorý žil striedavo na dvoch zámkoch, riadil sa zásadou, že sa 
dá zaopatriť až v hodine smrti. Žil preto neviazane. Aby si zabezpečil toto zaopatrenie, na 
každom zámku mal kňaza. Myslel si, že keď bude v tom či onom zámku, bude mať kňaza 
nablízku. Prepočítal sa. Raz odišiel do vzdialeného mesta. Keď sa vracal, náhle mu prišlo 
zle. Kým poslali po kňaza, zomrel medzi dvoma zámkami. 
     "Nemýľte sa: Boh sa vysmievať nedá" (Gal 6, 7). 
     –- 
     Pápež Pavol VI. pred odchodom do letného sídla v Castel Gandolfo, v lete roku 1978, 
zhromažďujúc si svoje veci, povedal: "Odchádzame, ale nevieme, či sa vrátime a ako sa 
vrátime." Nevrátil sa. Zomrel 6. augusta 1978. 
      
    Od náhlej a nepredvídanej smrti, vysloboď nás, Pane 
  
 
 
      Smrť našich blízkych 
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     "Keď sa priblížil k mestskej bráne, práve vynášali mŕtveho. Bol to jediný syn matky a tá 
bola vdova..." (Lk 7, 12). 
     –- 
     Obraz z mestečka Naim sa často opakuje v každodennom živote. Upozorňuje nás na to 
aj nápis na hrobe v Cerove: 
     Čakali sme pomoc, ostal žiaľ, 
     keď predčasne si synku dokonal. 
     –- 
     Na cintoríne v Cerove, na hrobe 2O-ročného študenta, čítame tieto slová: 
     Skončil si štúdia, zhasol život mladý, 
     ranu v srdci matky, tú čas nezahladí. 
     –- 
     Život bez matky, je život bez lásky. To nám pripomína nápis na hrobe matky v Cerove: 
     Nemáme matky, už niet viac lásky, 
     ktorá bdela nad nami. 
     –- 
     Smrť otca prináša do domu smútok a zanechá pustý dom. Túto myšlienku nám 
vyjadruje aj nápis na hrobe v Cerove: 
     Veľká naša žalosť na živote púšti, 
     kde už nieto otca, ostáva dom pustý. 
     –- 
     V Demandiciach čítame na cintoríne aj takýto nápis na hrobe: 
     Či možno zabudnúť, keď srdce bolesť trápi, 
     keď teba, drahý manžel môj, nikto mi nevráti. 
     –- 
     Bolesť nad stratou manžela a otca, veľmi citlivo nám pripomína tento nápis na hrobe v 
Demandiciach: 
     Kto manžela verného nahradí, 
     kto dietkam smútok bolestí osladí. 
     Ó Bože dobrý, pospeš láskave, 
      A poteš nám srdcia boľavé. 
     –-  
     Na cintoríne v Dobrej vode na hrobe 22-ročného syna, ktorý náhle zomrel, čítame tieto 
slová: 
     Tu sladko spi, synku drahý, 
     krátka bola radosť naša, 
     krátky bol i život tvoj... 
     –- 
     Na náhrobnom pomníku v Čičmanoch je na hrobe matky takýto nápis: 
     Najdrahšia láska na svete zomiera, 
     keď matka oči zaviera. 
     –- 
     Na hrobe otca, ktorý mal ťažký život, čítame na cintoríne v Cerove toto: 
     Otec náš dobrý! 
     Cesty tvojho života boli rovné ale tvrdé. 
     Odpočívaj sladko v tvojom tichom hrobe. 
     –- 
     Sv. Terézia z Lisieux vo svojom životopise píše, že keď jej zomrela matka, jej otec ju 
vzal do náručia a povedal jej: "Poď objať naposledy svoju drahú mamičku." 
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     –- 
     Louis Veillet za niekoľko dni stratil tri dcéry. Bol to strašný úder, ktorý mu zapríčinil 
veľké utrpenie. V liste, ktorý napísal pani de Montsaulninovej, okrem iného píše: 
     "Plačem, ale milujem, trpím, ale verím; nie som zdrvený, som iba na kolenách. Tie 
drahé hroby sú svetlom, ktoré ukazujú na večnosť. Cítim pri nich klam smrti a popieram 
dokonca odlúčenie... Moje nešťastie je naozaj veľké, ale Božie milosrdenstvo je ešte 
väčšie. V tých strašných skúškach posiela odvahu, o ktorej nemal človek ani potuchy a 
ktorú takmer ani len nechápe..."  
     –- 
     Sv. Bazil Veľký veľmi trpel nad stratou svojej matky Emílie. Svojmu priateľovi sv. 
Gregorovi Naziánskemu napísal v liste: "A teraz som pre svoje hriechy stratil jedinú 
útechu svojho života, svoju matku. Nesmej sa zo mňa, že v takom veku oplakávam svoju 
osirotenosť. Ale pamätaj, že nenachádzam žiadnu náhradu za tú, ktorú som stratil." 
     –- 
     Charles de Foucauld, pustovník, svojej sestre, ktorá stratila dieťa, napísal: "Odteraz 
budeš mať v raji Božieho anjela, čo ťa bude osobitne milovať, bude bdieť nad tvojou 
rodinou a ochráni ju od všetkého zlého a bude sa ustavične prihovárať u Boha za tvoje 
blaho." 
     –-  
     Sv. Tomáš Morus, humanista, štátnik a svätec, mal šťastné manželstvo, ktoré netrvalo 
dlho. Jeho manželka Jana už v roku 1511 zomrela ako 23-ročná. Navonok nikdy nevyjadril 
svoj smútok. V jeho spisoch sa však nachádza táto myšlienka: "Uprostred života sme 
obklopení smrťou." To si zvlášť uvedomil, keď mu zomrela aj druhá manželka - Alica. 
Obom manželkám postavil originálny pamätník. Náhrobný nápis končí latinskou básňou: 
 
     Tu hľa, leží moja Jana, Tomáša Mora malé ľúbe žieňa. 
     A vedľa nej moja Alica; kiežby sem položili aj mňa. 
  
     Tri dievčence a chlapca priniesla na svet moja Jana 
     a s najlepšími macochami môže byť Alica zrovnávaná. 
 
     Tá prvá obšťastnila láskou moje mladé roky. 
     Druhá zas pokojom posledné žitia kroky. 
 
     Boží, cirkevný príkaz a osud nedovolili nám trom, 
     aby sme v trojjedinosti žili tu na svete tom. 
      
     Hrob, ten dovolí a nebo nezbráni, by sme sa šťastne 
     stretli zas. A smrť daruje nám to, čo by život nedovolil v žiaden sveta čas. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
     Zbožne zomrieť 
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     "Veľmi krásna odmena je prichystaná pre tých, čo nábožne zosnuli" (2 Mak 12, 45). 
     –- 
     Keď ochorel kráľ Ezechiáš, obrátil sa tvárou k stene a takto sa modlil k Pánovi: "Ach, 
Pane, spomeňže si, ako som putoval pred tvojou tvárou verne a s celým srdcom a robil 
som, čo je v tvojich očiach dobré." A plakal nahlas ( 2 Kr 2O, 3; porov. Iz 38, 3). 
     –- 
     Istá príbuzná sv. Františka Saleského plakala nad smrťou svojho otca. Svätec jej v liste 
napísal: "Neplač, dcéra moja! Onedlho i my budeme s ním. Veď každým dňom sa blížime 
k tej vlasti, kde žijú naši zomrelí. Len na to pamätajme, aby sme išli dobre..." 
     –- 
     George Gordon Byron, anglický básnik (1788-1824), napísal: 
     "Ťava, keď príde jej koniec, roztiahne sa na piesku v púšti a tam zhynie. Vlk cítiaci 
smrť, zájde do najtmavšej húštiny veľkých lesov a tam zloží svoje kosti. Ty, človeče, ktorý 
si z lepšej hliny, nauč sa aj lepšie žiť a zomrieť." 
     –- 
     Jeden z najmocnejších ruských cárov Peter Veľký, mal syna cároviča Alexeja, ktorý sa 
mal po ňom stať cárom - najvyšším pánom veľkej a mocnej ruskej ríše. Alexej bol 
ctižiadostivý, chcel byť čo najskôr cárom, ale nebol usilovný a pravdovravný ako jeho 
otec. Otca trápila synova záhaľka a s tým spojené klamanie a chcel syna prevychovať. 
Alexej však odporoval. Vtedy mu smutný otec povedal: "Buď sa polepšíš a budeš cárom, 
alebo sa nepolepšíš a cárom bude druhý." 
    –- 
    Henri Bordeaux v knihe Srdce a krv uvádza náhrobný nápis Savojčana  Michala 
Marchanda z roku 1589: "Nie smrť, ale život vedie k Bohu. Smrti nechajú Marchandovci 
svoje telo, nech spráchnivie v hrobe, zato ich duša vidí nebeské radosti. Čnosť žije aj po 
smrti." 
     –-  
     Slávny francúzsky kazateľ Boudalou bol pri umierajúcom 4O-ročnom Andrejovi 
Lafevreovi ´d Ormessovi. Utešoval ho tým, že mu poukazoval na milosti, ktoré dostal od 
Boha. Umierajúci ho prerušil a povedal: "Otče, nehovoríte o najväčšej milosti, ktorou je 
milosť smrti. Veď či to nie je veľká milosť, ktorú mi Boh preukazuje, keď ma berie z tohto 
sveta vo veku 4O rokov a na začiatku príjemného života, lebo som bol schopný naplniť 
svoje srdce duchom tohto sveta márnivosťou, namyslenosťou a tisícimi zlými žiadosťami, 
ktoré by ma boli mohli skaziť a priviesť k hriechu. Túto milosť pokladám, otče, za 
najväčšiu milosť, akú mi dáva Boh." 
     –- 
     Murillo, maliar svetového mena,  vyryl do múra svojej izby tieto významné slová: "Ži 
tak ako ten, čo musí zomrieť. Ustavičným odriekaním uč sa umierať. Na čo sa pripútať k 
životu, ktorý ti každú chvíľu môže uniknúť." 
     –- 
     Na náhrobku slávneho maliara Murilla v kostole Santa Cruz v španielskej Seville vyryli 
na jeho vlastnú žiadosť tieto dve slová: "Vive moriturus." Pochovali ho pod obraz starého 
flámskeho majstra, ktorý predstavoval Krista na kríži. 
     Chorý Murillo často sedával a rozjímal pod týmto obrazom. Raz chcel kostolník zavrieť 
dvere a nevrlo sa oboril na Murilla: "Čo čakáte tak dlho a nejdete už?" "Čakám, aby tieto 
sväté osoby dokončili sňatie Pána z kríža", odpovedal. 
     –- 
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     Rabindranáth Thákur, indický básnik (1861-1941), vo svojej zbierke básní napísal: 
"Keď smrť jedného dňa zaklope na tvoje dvere, čo jej ponúkneš? Ó, postavím pred hosťa 
nádobu svojho života. Nedovolím mu odísť s prázdnymi rukami..." 
     –- 
     Na bránu kláštora v Trouse zaklopal staručký pútnik a prosil, aby sa mohol súkromne 
pozhovárať s predstaveným. 
     - Kto si a čo žiadaš, - spýtal sa prestavený.         
     - Som Alkuin a tu sa chcem naučiť najťažšej vede. 
     - Alkuin, - zvolal predstavený, - učiteľ Karola Veľkého, ktorý obsiahol vedomosti 
celého sveta? Čomu by si sa chcel ešte naučiť, ty, učiteľ učencov? 
     - Šťastne zomrieť, - vážne odpovedal Alkuin, - pretože toto naučiť sa a osvojiť si, je 
najdôležitejšia, ale aj najťažšia veda. 
     –- 
     Každý kňaz, ktorý zaopatroval, mohol by rozprávať, ako sa niekedy umierajúci ponáhľa 
k svojmu stretnutiu s Bohom. 
     Jednej starenke už mnoho nechýbalo k deväťdesiatke. Akonáhle cítila nevoľnosť, už 
volala kňaza, aj keď o chvíľu zase chodila po dome. Raz však prišla príbuzná a hovorí: 
"Poďte, dnes je to vážne." Starenka hovorila pokojne, - ale nie spovedné vyznanie. Len 
prosila, aby kňaz pri hrobe poďakoval a povedala, tiež komu. O niekoľko hodín zomrela. 
Budilo to dojem, že je už na ceste k stretnutiu s Bohom. 
     –- 
     Dag Hammarskjold ako desaťročný chlapec preložil do švédčiny anglické štvorveršie, 
venujúc ho svojej matke. Po smrti jeho matky našiel sa tento preklad v jej Biblii. 
     V deň tvojho narodenia 
     všetci bolo veselí, 
     iba ty si plakal... 
     Ži tak, aby v tvojej poslednej 
     hodine plakali všetci iní. 
     Ty jediný - aby si nemal slzy v oku. 
     Smrť bys´ prijal spokojne, 
     kedykoľvek príde! 
    Treba žiť tak, aby sme v poslednej hodine neplakali. Tak žiť, aby sme sa pokojne stretli 
so smrťou, kedykoľvek príde. Aby sme bez strachu stáli pred Synom človeka.  
     –- 
     "A pozrel na mňa Pán!" - Týmito slovami opisovali členovia starého rodu posledné 
hodiny svojho života, keď zvláštnym spôsobom pocítili, že o niekoľko chvíľ príde Pán. 
     A čo my, keď príde a pozrie? 
     –- 
     Istý kňaz rozprával o udalosti, ktorá sa stala okolo roku 1935 v Osturni. 
     Umieral bača z Vyšného konca. Keď prišli pre kňaza s prosbou, aby ho išiel zaopatriť, 
slnko už bolo veľmi vysoko. Kňaz vzal so sebou i kostolníka a spolu išli asi šesť 
kilometrov na salaš k bačovi. Prišli však neskoro. Zomrel niekoľko minút pred ich 
príchodom. Bača patril k ľuďom, ktorí do chrámu veľmi nechodili: v lete bol pri ovciach a 
v zime "tiež nemal kedy". 
     Späť sa vracali inou cestou, skratkou cez les. Pomaly sa už stmievalo. Obaja kráčali 
mlčky, zamyslení, trochu rozladení z neúspešnej, zdalo by sa "daromnej" cesty. Kostolník 
nechtiac ukázať pokazenú náladu, šiel s lampášom v ruke o niekoľko krokov napred, 
predbehnúc tak kňaza, ktorý niesol späť Najsv. Eucharistiu. Zrazu vykríkol. Pred ním ležal 
muž z dediny - drevorubač. Poznali ho veľmi dobre. Ešte dýchal. Pri práci ho nešťastne 
privalil padajúci smrek a zvyškom suchého konára na kmeni mu prerazil časť hrude. 
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Nešťastník sa vlastnými silami nemohol oslobodiť, ba ani volať o pomoc nemohol... Keď 
ho tam našli, bol ešte pri plnom vedomí. 
     "Otče duchovný, ja som vedel, že prídete...", zachrčal. Slová sa mu len s nadľudskou 
námahou drali z poškodených pľúc. 
     Ihneď po sv. spovedi prijal Eucharistiu, ktorá nebola pôvodne určená pre neho, ale pre 
baču. Dostal i pomazanie chorých. Zomrel pokojne, s jemným úsmevom na tvári, zmierený 
so svojim Stvoriteľom krátko po tom, ako zdvihli smrek, ktorý ho privalil. 
     Vedel že duchovný otec príde. Bol totiž jeden z tých chlapov v dedine, ktorí si konali 
pobožnosť deviatich prvých piatkov. Ježiš Kristus na základe svojho prísľubu nedovolil, 
aby zomrel bez prijatia sviatostí (porov. Blahovistník, 1996, č. 4, s. 91). 
     –- 
     Keď kardinál Newman prijal sviatosti umierajúcich, spýtal sa ho spovedník, či má 
zavolať príbuzných a služobníctvo, čo sa modlili na chodbe. Zomierajúci povedal: 
"Podajte  mi kríž. Chcem zomrieť sám so svojím Bohom." 
    – 
    Medzi americkými námorníkmi počas druhej svetovej vojny bol aj istý duchovný - 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 a nie do večnej smrti. 
Svojich farníkov žiadal, aby kráčali touto cestou a uistil ich, že sa raz všetci stretnú v 
šťastnej večnosti. 
     –- 
     Známy grécky bájkar Ezop napísal aj túto bájku: 
     Vlk prenasledoval jahňa. Napokon vbehlo jahňa do chrámu. Vlk ho vyvolával von a 
strašil ho, že ak ho prichytí v chráme kňaz, bude ho obetovať niektorému bohovi. Na to mu 
jahňa odvetilo: "Nech! Radšej sa dám obetovať bohovi, než by si ma ty mal zožrať." 
     Bájka vraví, že ak treba zomrieť, najlepšie je zomrieť čestne. 
     –- 
     Keď zomieral grécky filozof Sokrates (469-399 pr. Kr. ), povedal: "Kriton, dlhujem 
Aeskulopovi kohúta. Postaraj sa, aby bol dlh vyrovnaný." 
     –- 
     V nacistickej väznici pred svojou popravou napísal veriaci kresťan Diettrich 
Bounoeffer  tieto slová: 
     - Ježišu Kriste, ty si bol chudobný, úbohý, zajatý, väznený a opustený ako ja. Ty poznáš 
ľudskú biedu a zostávaš pri mne, keď žiadneho človeka v tejto chvíli nemám. Ty na mňa 
nezabúdaš, ale chceš, aby som sa radoval z tvojej prítomnosti a vrátil sa navždy k tebe. 
Pane, počúvam tvoje volanie a idem za tebou. 
     –- 
     Tomáš Morus deň pred svojou popravou 5. júla 1535 napísal dreveným uhlíkom na 
kúsok papiera o. i. toto: "Zbohom, milé dieťa, a modli sa za mňa, ako sa ja modlím za 
Teba a za všetkých našich priateľov, aby sme sa raz opäť stretli v nebeskej blaženosti..." 
     –- 
     "Pamätníci nám povedali, že vojaka pochovali tak, ako na mieste padol...", napísal  
Jindřích Drebota, redaktor časopisu Zápisník, v seriáli Po stopách neznámych hrdinov. 
     Ako pochovajú nás? 
     –- 
     "Blahoslavený si, Pane, nauč ma svojim prikázaniam (porov. Ž 119, 12)." 
 
 



 28

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
     Nezomrieť v smrteľnom  hriechu 
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     "A ak sa spravodlivý ťažko zachráni, kde sa podeje bezbožný a hriešnik?" ( 1 Pt 4, 18; 
Prís 11. 31). 
     –- 
     Keď skonával veľký cirkevný učiteľ sv. Tomáš Akvinský, obstúpili jeho posteľ rehoľní 
bratia, z ktorých jeden sa ozval: "Otče, vy ste veľa študovali... Povedzte nám, čo vás 
najviac prekvapilo v živote?" Umierajúci svätec povedal: "Čo som nikdy nevedel 
pochopiť, je to, ako môže človek usnúť so smrteľným hriechom!" 
     –- 
     Najväčší kresťanský mysliteľ sv. Augustín nazýva večnosť "veľkou myšlienkou". A 
volá: "Ó, večnosť! Kto na teba myslí, a predsa žije v hriechoch, alebo nemá viery alebo 
nemá rozumu. Alebo mu chýba oboje."  
     –- 
     V románe Vladislava Reymonta Sedliaci je príbeh starého hospodára Borynu, ktorý sa 
po smrti manželky oženil s mladým, vypočítavým dievčaťom Jagnou. V dedine nastalo 
pohoršenie, hnevali sa dospelé deti pre majetok. Keď však na prázdniny prišiel organistov 
syn, celá dedina pozoruje, že Jagna s neskúseným mladíkom koketuje. Nuž urobili nad ňou 
súd: hodili ju na voz s hnojom a vyviezli za dedinu... A boli to zbožní veriaci ľudia. 
     Farizeji sa pohoršovali nad Ježišom, že "je a pije s hriešnikmi". Dedinčania možno 
závideli, že Jagna bude dediť a pohoršujú sa nad jej správaním a vyvezú ju na hnoji za 
dedinu. Neničia hriech, ale hriešnika. 
     Boh nechce smrť hriešnika, ale chce, aby sa obrátil a žil ( porov. Podobenstvo o 
stratenej ovci, o stratenej drachme, o márnotratnom synovi). 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     Choroba - príprava na smrť 
 



 30

 
     "Preto aj tí, čo trpia podľa Božej vôle, nech dobrými skutkami odporúčajú svoje duše 
vernému Stvoriteľovi" ( 1 Pt 4, 19). 
     –- 
     Istý kňaz spomína (Věstník jednoty duchovenstva, 1947) toto: 
     Pri svojej práci prišiel som čírou náhodou na veľmi starý testament, poslednú vôľu, 
ktorú napísala roku 1453 akási Alžbeta. Tá posledná vôľa má nezaujímala, no zaujala má 
tam jedna myšlienka. Bolo tam totiž napísané: "Alžbeta, ležiac v Božej kázni, sa rozhodla 
takto..." 
     Všimnime si týchto slov: Ležiac v Božej kázni, t. j. v chorobe; postihnutá chorobou, 
krížom... Koľko kresťanského ducha bolo u týchto našich predkoch, ktorí tak hovorili o 
chorobe, o tom, čo ľudia neraz volajú - kríž! 
     –- 
     Zbožného biskupa Teodora sa raz pýtal cisár Žigmund, ako najistejšie by sa dostal do 
neba. Biskup mu odpovedal: "Veličenstvo! Naplňte všetky dobré predsavzatia, ktoré ste 
učinili v chorobe a potom si môžete byť spásou istý!" 
     V chorobe človek robí dobré predsavzatia, na ktoré by si v zdraví ani nespomenul. Tie 
privádzajú človeka k šťastnej smrti a k Bohu. 
     –- 
     Sv. Gregor Turský hovorí o franskom kráľovi Lotharovi, že žil akoby nebolo Boha, 
akoby  Boha nepotreboval. Raz ochorel a bezmocne zvolal: "Beda, kto je onen nebeský 
Kráľ, že ničí i tak mocných kráľov?" Najprv o toho nebeského Kráľa nedbal, ale choroba 
mu ho dôrazne pripomenula. 
     –- 
     Sv. Vincent z Pauly so svojimi rehoľnými bratmi mal kedysi dlhší čas len radosť a 
šťastie, - a žiadne trápenie. Bol preto zarmútený a myslel si, že ho Boh opustil. Svojim 
spolubratom napísal: "Drahí brata! Je to dosť dlho, čo nám Boh neposiela žiadny zármutok 
a biedu. Skúmajte sa teda, či ste sa niečím neprevinili, že nás Boh takto trestá." 
     Sv. Augustín volal: "Pane, tu rež, tu páľ, len na večnosti ušetri ma!" 
     –- 
     Alois Gaston de Segur (+9.6.1881) oslepol niekoľko rokov po svojom vysvätení na 
kňaza. Bolo to ochrnutie očných nervov. Akonáhle mu lekár oznámil, že v najbližšej dobe 
stratí úplne zrak, ihneď sa učil chodiť po izbe i vonku a pracovať so zatvorenými očami, 
aby sa pripravil na kríž, ktorý na neho príde. Keď oslepol úplne, mnoho sa v jeho živote 
nezmenilo. Za pomoci druhých písal náboženské knihy a všetky svoje sily sústredil na 
exercície, ktoré dával stále viac a viac druhým. 
     –- 
     Slávny taliansky virtuóz a skladateľ Franz Liszt vo svojom testamente napísal: "Áno, 
Ježišu Ukrižovaný! Vziať svoj kríž a nasledovať ťa, to malo byť pravým povolaním na 
tomto svete..." 
     –- 
     V roku 1978 zomrel v Prahe vo veku 55 rokov pracovník ČSAV dr. Jiří Mrázek, CSc. 
Zomrel po dlhej chorobe a v bolestiach na rakovinu. Na počiatku svojej choroby sa vyznal: 
"Už tridsať rokov sa modlím krížovú cestu a stále rovnakú. Rozvíjal som myšlienku: Ak 
chcem prísť k Ježišovi, musím ísť jeho cestou celý život. Jedine tak dôjdeme k Bohu 
Otcovi. Vraciam sa k jednotlivým zastaveniam a prišiel som k tomu, že tou cestou musím 
ísť i s týmito pádmi... Viem, že budem všetko odovzdávať, že budem všetkého zbavený... i 
to, čo som dosiahol v práci, odovzdávam... Odovzdávam i detí... i manželku. A príde 
Kalvária, kedy budeme opustení i od Boha. Budeme samí a úplne malí... Všetko, za čím 
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sme išli, sa nám bude zdať ako bludička... Ale i tým musíme prejsť... Až potom príde 
zmŕtvychvstanie..." 
     Prešiel svoju krížovú cestu, na ktorej poznal, že veda je nič, že úspechy sú nič, že nikto 
z priateľov mu nemôže pomôcť, že nakoniec ostane len človek a Boh. 
     –- 
 
     Vo vojne na Balkáne pri dobývaní Bitolje bol ťažko ranený mladý vojak. Matke napísal 
z nemocnice, že je ranený, ale že sa čoskoro vráti domov úplne zdravý. Matka bola 
zarmútená, ale predsa len naradovaná, že sa horšie nestalo. Prišla ho navštíviť a doniesla 
mu dary. Syn zbledol, keď medzi darmi videl aj nové topánky. "Oprobuj ich!", povedala 
matka. Nechcel za žiadnu cenu. Matka zdvihla pokrývku z jeho nôh a iba zalomila rukami. 
Syn nemal nohy, turecký granát mu ich odtrhol. Ona povzdychla: 
     "Ďakujem Bohu, že si mi ostal živý! Budeš mať menej starosti, kde ísť, ako ísť, ale 
nebudeš mať ťažkosti ísť po boku Pána." 
     –- 
     Francúzsky horolezec Maurice Herzog bol prvý, ktorý roku 1950 vystúpil na najvyšší 
vrch sveta Annapuru ( Mont Everest, 8078). Na zasadnutí Medzinárodného olympijského 
výboru v Prahe roku 1977 povedal reportérovi Lidovej demokracie toto: "Bol to čin, ktorý 
môj život hlboko zmenil... Je vidieť, čo mi chýba - mráz a búrky nás prekvapili. Prišiel 
som o prsty, ale to, čo som získal, je vo mne... Veľké utrpenie vedie k tomu, že človek 
začne sám na seba a na život pozerať inak!" 
     –- 
     Sv. Leander (+596) bol biskupom v dnešnej Seville. Ochorel a veľmi trpel. Vtedajší 
pápež Gregor Veľký, ktorý bol tiež veľmi chorý, napísal mu list: "Počul som, že veľmi ťa 
trápi tvoja choroba. Tak, ako mňa. Máme tu však výhodu nezabudnúť na naše hriechy a 
ďakovať Bohu, že nás chce telesnými bolesťami očistiť od hriechov, akých sme sa 
dopustili telom." 
     –- 
     Pápež Ján Pavol II., ktorý po atentáte dňa 13. mája 1981 sa dlho liečil v rímskej 
nemocnici Gemelli, pri odchode z nemocnice svojim spolutrpiteľom povedal: "Vy ste moji 
najmilší bratia a sestry trpitelia. Lebo vy, podľa slov sv. Pavla, na svojich telách doplňujete 
to, čo chýba tajomnému Kristovmu telu na utrpení. On trpel ako naša hlava a my jeho údy 
sa svojím utrpením úzko pripájame k nemu. Stávame sa mu podobnými a pomáhame mu 
vykupovať seba i svet." 
     –  
     Sv. Martin na sklonku svojho života ležal nejaký čas chorý. Keď ho prosili, aby neležal 
stále na chrbte ale aj na boku, povedal: "Bratia moji, nenechajte ma ležať na boku, chcem 
sa pozerať k nebu." 
     –- 
     Páter Busse bol päť rokov vojenským kňazom pri istej americkej divízii za poslednej 
vojny. Na bojisku videl padnúť tisíce mužov a on sám pripravil toľkých umierajúcich. Pre 
neho je smrť priateľkou. Postihnutý beznádejnou chorobou prijíma v nemocnici novinára 
so slovami: "Vítam smrť! Pokladám za privilégium, že zomriem na rakovinu... Pozrite sa! 
Rakovina, tá poskytuje čas, aby ste sa pripravili na smrť. Iné choroby, napr. srdcový 
záchvat, vám neponechávajú čas na urobenie posledných príprav. Sú veľmi rýchle... 
     Istého dňa mu ktosi povedal: "Nechápem, ako môžete byť spokojný, že zomriete!" 
Páter mu s obdivuhodnou prostotou odpovedal: "Nie ste šťastný, že sa navraciate domov, 
keď sa deň schýli k večeru?" 
     –- 
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     Milovníkom jemnej krásy Turgenevových Zápiskov poľovníka  sa iste natrvalo vryl do 
pamäti obraz mladej krásavice Lukérie, ktorú nešťastný pád pripravil o zdravie. Jej 
duševná vyrovnanosť, nezvratný pokoj sedemročného čakania na vykúpenie - smrť, je až 
prekvapujúca. 
     –-  
     "Veď vy ste dostali milosť nielen v Krista veriť, ale aj trpieť pre neho..." (Flp 1,29). 
     "Pane, ten, ktorého miluješ, je chorý" (Jn 11, 3).  
     "Táto choroba nie je na smrť, ale na Božiu slávu..." (Jn 11, 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Smrť otvára cestu do večného života 
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     "Veď vieme, že keď sa tento stánok - náš pozemský dom rozpadne, máme od Boha 
príbytok nie rukou zhotovený, ale večný dom v nebi" (2 Kor 5, 1). 
     –- 
     Sv. Terézia z Lisieux, ktorá videla blížiacu sa svoju smrť, videla v smrti "prechod" do 
večnosti, ako hovorí evanjelium (Jn 13, 1). Preto si dala v ošetrovni nad posteľ nápis: 
"Neumriem, vstúpim do života." 
     –- 
     Keď zomierala sv. Terézia z Avily, povzdychla si: "Pane, nadišiel čas nášho stretnutia." 
     –- 
     Bl. Ulrika Neschová zo spoločnosti sestier sv. Kríža, veľmi trpela na bolesti hlavy a 
zomrela na tuberkulózu vo svojich 31 rokoch. Keď jej roku 1913 (rok pred smrťou) 
spolupracujúci vyjadrovali ľútosť nad jej bolesťami, povedala: "To predsa nič nie je, ideme 
do neba! Náš domov je hore, nie na zemi. Umieram rada!" 
     –- 
     - V mojej rodnej obci - píše prof. ThDr. Jozef Vrablec - mali otec a matka jedno dieťa, 
ktoré vyštudovalo na vynikajúcej škole v Bratislave. Po skončení štúdia bola tanečná 
zábava a tá trvala do rána. Ráno dvaja učitelia prišli pre ňu s autom a pozývali ju, aby išla s 
nimi do českého mesta Tábor na návštevu. Matka nebola doma, otec ju nechcel pustiť. Ale 
medzitým, čo otec vyšiel na dvor, ona si chytro zobrala raňajky, nasadla do auta a odišla. 
Títo traja v aute zaspali, narazili do stromu a všetci sa zabili. Večer prišla správa rodičom, 
že ich dcéra, jediná, krásna, múdra, - umrela. Ich jediná nádej. Matka, celá zúfalá a 
nešťastná prišla ku kňazovi a pýtala sa: Kde je moja dcéra? Kde je moja Anka? 
     Čo jej mal kňaz povedať? Mal jej povedať: Matka, čakaj, až sa ti s ňou prisnije? Možno 
sa ti zjaví? Nie! To jej nemohol povedať, lebo to všetko - aj sen, sú len ľudské sily tohto 
sveta... Dal jej odpoveď slovami samého Ježiša Krista: "Prešiel zo smrti do života..." 
(porov. Jn 5, 24). 
     –- 
     Na obrázku často vidíme znázornenú smrť, ako prichádza s kosou v rukách. O sv. 
Karolovi Boromejskom sa hovorí, že tento obraz dal opraviť a prikázal, aby jej do rúk dali 
namiesto kosy kľúč. Smrť otvára prístup k Bohu. Treba len vojsť. 
     –- 
     Na cintoríne v Janove je pomník. Plačúca žena nahliadla za pootvorené dvere. Je niečo 
za bránou smrti? Áno, je tam taký život, aký sme si zaslúžili. 
     –- 
     Istá rehoľná sestra, ktorej neveriaci lekár povedal: "Budete veľmi prekvapená, ak po 
smrti nič nebude", ona mu odpovedala: "Ale ako budete prekvapený vy, ak tam niečo 
bude!" 
    Všetci budeme prekvapení, lebo tam nie je nič podľa našej pozemskej miery, podľa 
našich predstáv. 
     –- 
     V Anglicku počas prenasledovania katolicizmu, viedli Henricha Vana na popravisko. 
Keď zazrel svoju ženu v okne Toveru ako sa naňho pozerá, postavil sa na káre, zakýval jej 
klobúkom a zvolal: "Idem do neba, moja drahá!" 
     Všetci zomrieme. Či ale i my pred smrťou budeme môcť zvolať: Ideme do neba? 
     –- 
     Keď zomierala ct. Gemma Galgani, opýtal sa jej spovedník: "Nuž a čo teraz, Gemma?" 
Svätica odpovedala s neobyčajnou radosťou: "Ach, otče duchovný, pôjdem k Ježišovi!"  
     –- 
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     "Konečne slobodný, konečne slobodný, chvála všemohúcemu Bohu, konečne 
slobodný!" 
     To sú slová vytesané do náhrobného kameňa na mohyle pastora Dr. Martina Luthera 
Kinga, ktorý položil život za oslobodenie černochov. 
     –- 
     Za panovania cisára Diokleciána postavili sv. Justínu pred súd a žiadali ju, aby zaprela 
Krista. Povedali jej, že Kristus zomrel, nemohol pomôcť sebe a nepomôže ani jej. Ona 
odpovedala: "Treba vám vedieť, že len po dočasnej smrti nastane nesmrteľnosť; že 
nepoznáte toho, ktorý svojou smrťou premohol smrť. Smrť nás vedie do večného života!" 
     –- 
     V poslednej svetovej vojne jeden kanadský vojak, keď videl, ako jeho priateľa pred 
jeho zrakom roztrhla mína na kúsky, skríkol: "Bude žiť ďalej! To predsa nejde len tak ho 
odbaviť." 
     Nie je možné, aby sme svojich drahých zosnulých len tak jednoducho odpísali. Smrťou 
sa všetko nekončí. 
     –- 
     Orleánsky biskup Dupanloup bol jeden z najvýznamnejších francúzskych teológov. Raz 
ho zavolali k dvadsaťročnej žene, ktorá po pôrode svojho prvého dieťaťa zomierala. Mala 
veľmi bohatého, ale aj dobrého muža. Jej rodičia ju tiež veľmi milovali, pretože bola ich 
veľkou nádejou. Keď ju biskup videl v akom je stave, nezdržal sa a povedal: "Dieťa moje, 
to je rana!" Ona sa na neho pozrela a s úsmevom odpovedala: "Aká rana? Veď ja idem do 
neba a to nemôže byť rana!" 
     Takto zomrela mladá žena, ktorá opustila manžela, rodičov i svoje dieťa. Pokojne 
odišla na druhý svet, lebo žila s modlitbou a nádejou na večný život. 
     –- 
     Kráľovná Mária Stuartová, popravená 8. februára 1587 na zámku Fotheringhay, akoby 
uverila slovám, ktoré kedysi vyšila na brokát: "V mojom konci je môj začiatok." 
     –- 
     Ľudia nemajú radi toho, kto ich nejako prevyšuje. Túto pravdu na sebe pocítila i sv. 
Terezka Ježišova, ktorá zažila dosť tejto nevraživosti od spolusestier. Keď ju už 
nevyliečiteľná choroba zložila na posteľ, jedna sestra jej povedala: "Veď počkaj, už skoro 
si po tebe príde smrť!" Terezka jej odpovedala: "Sestrička, nie smrť; po mne si príde sám 
Pán Ježiš!" 
     –- 
     Sv. Anton Paduánsky už ako 15-ročný sa stal rehoľníkom. Keď zomieral v roku 1231 
ako 36-ročný, opýtali sa ho, čo vidí. Odpovedal: "Hľa, vidím môjho Pána!" V tej chvíli 
odišla jeho duša do neba. 
     –- 
     "Čo vidíš?" - pýtali sa sv. Felixa, ktorý sa uprene pozeral hore, keď umieral.  
     "To, čo vy nemôžete vidieť", odpovedal a tvár mu zažiarila šťastím. Videl svoju 
budúcnosť. 
     –- 
     "Preto neochabujeme; a hoci náš vonkajší človek chradne, náš vnútorný sa zo dňa na 
deň obnovuje. Veď naše terajšie ľahké súženie prinesie nám nesmierne veľkú váhu večnej 
slávy..." (2 Kor 4, 16). 
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     Smrť rozhoduje o večnosti 
 
 
     "Ak sme zomreli s Kristom, veríme, že s ním budeme aj žiť" (Rim 6, 8). 
     –- 
     Zamestnanci v istom kanadskom meste boli ohromne prekvapení, keď jedného dňa 
dostali vrátený list s poznámkou: "Adresát pred rokom zomrel. Momentálne adresa 
neznáma." 
     Človeka zarazí, ak niekto takto drasticky upozorní na to, čo sa stane po smrti. Často sa 
zaoberáme len vecami, patriacimi našej pozemskej adrese a nemyslíme na "večnú adresu". 
     –- 
     Sv. Klementovi z Ancyry jeho matka často v mladosti hovorila: "Syn môj, to, o čo tu 
ide, je večný život!" 
     Áno, o večný život ide každému jednému z nás. Každý z nás má v tomto živote šancu 
zariadiť si, aký bude jeho život po smrti, vo večnosti. Či budeme "navždy s Pánom" ( l Sol 
4, 17), alebo vo večnom zatratení ( porov. Mt 25, 46). 
     –- 
     Aký život, taká smrť. Aká smrť, taká večnosť. 
     Kde je strom nachýlený, tam padne. 
     –- 
     "Nechcem, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, aby ste sa nezarmucovali 
ako ostatní, čo nemajú nádej. Lebo ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh aj 
tých, čo zosnuli, skrze Ježiša privedie s ním" (l Sol 4, 13-14). 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Starajme sa o večnosť 
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     "Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?!" (Mt 16, 26). 
     –- 
     Pred niekoľkými sto rokmi bol sv. František Xaverský na malom ostrove neďaleko 
Číny. Tento veľký misionár sa takto modlil: "Pane, daj mi ešte dvadsať rokov a uvidíš, čo 
pre teba urobím." Prišla však choroba a on zomrel. 
     Aj my si často myslíme, že nám Pán Boh dá ešte mnoho rokov, že urobíme ešte to i 
ono. Každý má svoj čas, v ktorom môže vykonať mnoho dobrého a pripraviť si šťastnú 
večnosť. 
     –- 
     Pápež Ján XXIII. pri istej audiencii francúzskym parašutistom povedal toto: "Nechcem, 
aby ste zabudli, keď skáčete zhora nadol, ako sa skáče zdola nahor." 
     Keď sa staráme o každodenný chlieb, nedajme, aby sme boli natoľko zaujatí tou 
starosťou, aby nám nezostalo času rozmýšľať nad tým, ako sa priblížiť k nebu. 
     –- 
     Bolo to dávno, ešte vtedy, keď veľkí páni mali na svojich hradoch šašov... Stalo sa, že 
pri jednej hostine šašo rozprával veľmi hlúpe reči a dobre bavil hosťov. Jeho pán mu za to 
udelil šašovskú čapicu. Udelil mu ju s tým, že ju môže dať tomu, kto bude od neho 
hlúpejší. 
     Jeho pán chodil každoročne na neďaleký ostrov a vždy si posielal dopredu potraviny, 
aby mal tam z čoho žiť... Raz počul, že jeho pán už odíde. Kde, kedy?...Na večnosť, 
odpovedali mu. Šašo prišiel k svojmu pánovi a hovorí: 
     "Pane, ideš na večnosť? A poslal si tam niečo?" 
     Pán zbledol a nevedel na to nič odpovedať. Tam naozaj nič neposlal. 
     Vtedy naradovaný šašo sňal čapicu z hlavy a povedal:  
     "Vidíš, môj pane, ty si ten hlupák. Tebe patrí čapica najhlúpejšieho človeka."   
     –- 
     V roku 1973 zomrel v Snakove gr. kat. kňaz Jozef Molčan. Jeho príbuzní hovorili o 
ňom, že ešte ako mladý kňaz si naťahoval budíček, aby v noci mohol vstať a ísť do chrámu 
modliť sa pred Najsv. Eucharistiou. Keď zomrel, mal pekný pohreb. Zomrel po dokonalej 
príprave, zaopatrený sviatosťami, pri ktorých sám asistoval, - v dobrej a sviežej nálade. 
Postaral sa, aby bol "navždy s Pánom". 
     –- 
     "Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a 
verí vo mňa, neumrie naveky" (Jn 11, 25-26). 
     "Spoľahlivé je to slovo: Ak sme s ním zomreli, s ním budeme aj žiť" (2 Tim 2,11). 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Odmena v nebi 
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     "Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh 
pripravil tým, ktorí ho milujú" (1 Kor 2, 9). 
     –- 
     O sv. Augustínovi sa hovorí, že raz, keď chcel napísať knihu O nebi, rozmýšľal veľmi 
dlho. V tomto rozmýšľaní počul slabý hlas, ktorý mu povedal: "Augustín! O čom tak 
rozmýšľaš? Či nevieš, že čo ľudské oko nevidelo, že ani ty nemôžeš uvidieť? Čo je 
nemožné vidieť, to ani opísať nemôžeš." 
     –- 
     Ruský spisovateľ A. P. Čechov v dráme Strýko Váňa píše o večnom živote: "Počujeme 
anjelov, uvidíme, ako všetko pozemské zlo, všetky útrapy sa potopia v milosrdenstve, 
ktoré naplňuje celý svet." 
     –- 
     Keď zomieral Tomáš Alva Edison (1931), krátko predtým padol do bezvedomia. Keď 
sa z toho prebral, povedal: "Je to tam veľmi krásne!" 
     –- 
     L. van Beethoven, hudobný skladateľ, v tridsiatich rokoch svojho života stratil sluch. 
Keď  v roku 1872 zomieral, povedal: "V nebi budem počuť." 
     –- 
     Dňa 9. marca 1857 zomieral mladučký odchovanec Dona Boska Dominik Savio. Prijal 
sviatosti a prosil otca, aby sa s ním modlil za dobrú smrť. Vtom sa pozdvihol, tvár sa mu 
rozjasnila a nadšene zvolal: "Ach, akú krásu vidím!" A do tej krásy vošla jeho duša. 
      Tá krása čaká všetkých vyvolených ( 1 Kor 2, 9). 
     –- 
     Nad hrobkou vyšehradských kanonikov, v chráme sv. Petra a Pavla, je nad vchodom 
nápis: "Parva domus - magna quies" (Malý dom - veľký pokoj). 
     –- 
     Keď zomieral sv. Ján Eudes, kňaz kongregácie Lásky k blížnemu  (+1680), pýtali sa ho, 
či sa bojí smrti. Povedal: "Skutočne, mám veľa dôvodov báť sa jej, ale nestrácam nádej v 
Božie milosrdenstvo a ochranu presvätej Bohorodičky." 
     –- 
     V jednom z mnohých listov, ktoré mi písal nebohý otec biskup ThDr. Bazil Hopko píše 
(dňa 28.06.1966) aj o prešovskom biskupovi Pavlovi Gojdičovi, ktorý ešte prv, než bol vo 
väzení, hovorieval: "Nie je dôležité, kde zomriem; či v biskupskom paláci, či vo väzení. 
Hlavná vec, aby som sa dostal do neba." 
     Veríme, že tento cieľ aj dosiahol. 
     –- 
     Sv. Gertrúda (+659) viedla veľmi prísny život. Keď jej hovorili, aby k sebe nebola taká 
prísna, odpovedala: "Náš čas je krátky, plný práce a utrpenia. Čím ťažší je ten deň, tým 
väčšiu a bohatšiu náhradu dostaneme vo večnosti." 
     –- 
     Cisár Napoleon jedného dňa konal vojenskú prehliadku svojej armády. Zastavil sa pred 
jedným  čo do hodnosti, nízkym dôstojníkom, ktorého tvár bola pokrytá jazvami. Pozorne 
sa na neho pozrel a opýtal sa: "Bol si v bitke pod Ulmom?" "Áno, bol!" "Bojoval si pri 
Asterlitze?" "Bojoval." "Pri Jene?" "Tiež!" "Pri Smolensku?" "Áno!" "Pri Dražďanoch?" 
"Bojoval!" "Dobre, si mojím kapitánom", povedal Napoleon a odovzdal mu patričné 
hodnostné označenie. 
     Aká bude naša odmena, keď sa raz ocitneme pred spravodlivým Bohom? Ako mu 
odpovieme na jeho otázky? 
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     –- 
     "Poďte,  požehnaní môjho Otca..." (Mt 25, 34). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Pri smrti opustíme všetko 
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     "Blázon! Ešte tejto noci požiadajú od teba tvoj život a čo si si nahonobil, čie bude?" (Lk 
12, 20). 
     –- 
     Alexander Macedonský (356-323 pr. Kr.), jeden z najslávnejších vojvodcov a 
panovníkov staroveku, ktorému sa hovorilo aj Alexander Veľký, keď zomieral, vraj 
nariadil, aby po jeho smrti nechali mu ruky von z truhly, na znak toho, aby všetci  videli, 
že odchádza s prázdnymi rukami. 
     Áno, odídeme bez hmotného majetku, ale nemáme odísť bez duchovného majetku, lebo 
len skutky idú s nami (Zjv 14, 13). 
     –- 
     Mocný Saladin po dobytí Egypta, sa stal sultánom Sýrie a Egypta. Keď množstvo miest 
a aj sám Jeruzalem vytrhol z rúk križiakov, slávny hrdina sa musel podrobiť nepriateľovi, 
proti ktorému bol bezmocný - smrti. 
     Pred svojou smrťou poslal herolda, ktorému dal na kopiju svoju umrlčiu košeľu, v 
ktorej bude odpočívať v hrobe, vyvolávať: "Hľa, toto je všetko, čo slávny panovník a víťaz 
Saladin, z celej svojej slávy a bohatstva bude si môcť odniesť." 
     –- 
     Castelnau, generál kráľa Ľudovíta XIII., stále túžil po tom, aby sa stal maršalom. Žiadal 
to za odmenu svojej služby. Jeho túžba sa nenaplnila. Zomieral a ležal na smrteľnej 
posteli. Keď sa dozvedel kráľ, že jeho verný generál je smrteľne chorý, poslal mu 
maršalskú  palicu - šesť hodín pred smrťou. "Na čo mi je teraz maršalská palica, keď 
zomieram", povedal starec a hodil palicu, po ktorej toľko túžil, na zem. 
     Koľko hrobov, toľko zrkadiel. V jednom je pochovaná krása, v druhom bohatstvo, v 
treťom moc... 
     –- 
     V životopise kardinála Mazarina, ktorý bol prvým ministrom za vlády francúzskych 
kráľov Ľudovíta XIII. a XIV. a zomrel v roku 1661 ako 59-ročný, čítame, že pred svojou 
smrťou s námahou zišiel z postele a chodil po paláci, do ktorého zhromaždil kopu 
krásnych obrazov, sôch a iných umeleckých predmetov. Pri niektorých zvlášť krásnych 
exemplároch zastal a povedal: "Je to naozaj pravda, že už budem musieť opustiť všetky 
tieto krásne veci?" 
     Umieranie bolo pre neho ozaj ťažké, pretože bol príliš pripútaný ku krásnym dielam 
svojej zbierky. 
     –- 
     V minulom storočí žil v Poľsku slávny rabín Hofetz Chaim. Istého dňa ho navštívil 
americký turista. Keď videl jeho skromnú izbičku a v nej plno kníh, jednoduchý stolík a 
stoličku, spýtal sa ho: 
     "Rabín, kde je váš nábytok?" 
     "A váš je kde?" - spýtal sa prekvapeného Američana. 
     "Veď ja som tu len na návšteve. Ja iba prechádzam tadiaľto." 
     "Aj ja", odpovedal rabín. 
     Krátka, ale pravdivá odpoveď. Touto zemou všetci iba prechádzame, sme tu len na 
návšteve. 
     –- 
     Mužík v Tolstého poviedke sa dohovoril s radou Baškircov, že za tisíc rubľov dostane 
toľko zeme, koľko za jeden deň obíde. A mužík beží a beží, aby obišiel čo najväčší kruh. 
Zoblieka zo seba všetko oblečenie, aby mu pri behu nezavadzalo. Je už večer, slnko 
zapadá a on sa približuje k miestu, odkiaľ ráno odchádzal. Ale nedošiel. Padol od 
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vyčerpania a zomrel. A rada vydala rozkaz: Vykopte jamu, dlhú od hlavy po päty, lebo 
toľko zeme mu úplne postačí! 
     –- 
     "Veď nič sme si na svet nepriniesli a nič si ani nemôžeme odniesť" (1 Tim 6, 7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Smrťou sa život nekončí 
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     "A mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa zobudia; niektorí na večný život, iní na 
hanbu a večnú potupu..." (Dan 12, 2). 
     –- 
     Je dosť málo známe, že Karel Čapek, český spisovateľ a dramatik (1890-1938), bol 
hlboko veriaci človek. Jeho otec, lekár, bol ateistom. Raz pri nejakej debate, povedal Karel 
svojmu otcovi: "Počkaj, ako ti bude, keď po smrti zrazu zistíš, že si furt." 
     Toto je krásne vyjadrenie podstaty viery vo večný život. Lebo naozaj, budeme vždy,   
nikdy nezanikneme, nikdy sa s vlastným "ja" nerozlúčime. 
     –- 
     Pred časom našli na Floride španielsku mincu s dátumom1796 a nápisom: Plus Ultra. 
Na starších minciach býval nápis: Non Plus Ultra. To znamená, ďalej už nič... Starší 
Španieli sa totiž domnievali, že Gibraltarská úžina je najzápadnejším miestom na svete. 
Avšak Krištof Kolumbus sa plavil ďalej na západ a objavil Nový svet. Španielsko sa stalo 
mocnou ríšou s kolóniami. Zmenilo svoj názor i nápis na minciach: Plus Ultra, t. j. ďalej je 
ešte niečo. Tu nie je všetkému koniec. 
     Nad hrobom každého, kto prijal Krista, môže byť napísané: Tu nie je všetkému koniec. 
Ďalej je ešte niečo - večný život v Kristovi Ježišovi. 
     –- 
     Pri Slavkove je mohyla mieru, na ktorej sú napísané slová proroka Izaiáša: Tvoji mŕtvi 
ožijú! (Iz 26, 19). Pod ňou a okolo nej sú pochovaní vojaci z osudnej bitky troch cisárov: 
katolíci, pravoslávni a evanjelici. Boli rôznej národnosti a náboženstva. Záleží na tom, či 
verili a či žili podľa svojej viery. A podľa toho bude ich vzkriesenie z mŕtvych - k životu 
alebo k zatrateniu. 
     –- 
     Isaac Newton, anglický matematik a fyzik (1643-1727), vo veľkonočné ráno vyšiel so 
študentmi na prechádzku, ktorá viedla okolo cintorína. Istý študent si chcel utiahnuť z 
veriaceho profesora a opýtal sa ho: "Vy veríte, že prach týchto mŕtvych môže vytvoriť 
nové telo schopné života?" Profesor mu hneď neodpovedal. Na budúcej hodine robil 
pokusy. Dal si priniesť oceľové piliny, ktoré zmiešal s obyčajným prachom a zmes vysypal 
na tanier. Začal nad ňou pohybovať magnetom a tu sa zmes začala hýbať. Oceľové piliny 
sa prilepili na magnet a prach ostal na tanieri. Potom nasledovalo poučenie z úst profesora: 
"Boh si ponechal nekonečne viac síl, než vložil do magnetu." 
     –- 
     "Veru, veru, hovorím vám: Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má 
večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života" ( Jn 5, 24). 
     "Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie..." (Jn 11, 25). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Po smrti sa na nás zabudne 
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     "Prach si a v prach sa obrátiš" (Gn 3, 19). 
     –- 
     Francúzsky spisovateľ Francois Mauriac na túto tému napísal: 
     "Ešte dlho po svojej smrti budem miznúť, pretože moje meno bude vždy znovu 
zabúdané. Kedykoľvek naposledy vydýchne niekto z tých, ktorí ma poznali, obdivovali, 
milovali a nenávideli. Avšak i keby od pokolenia do pokolenia bolo odovzdávané moje 
meno a mal som istotu, že nezanikne, nebolo by mi to posilou, ani útechou. Táto 
nesmrteľnosť v pamäti ľudí môže byť smiešna tomu, kto očakáva skutočnú a opravdivú 
nesmrteľnosť." 
     –- 
     Je známa legenda o mníchovi Felixovi. Zachovala sa nám v zápiskoch kláštora v 
Heisterbachu. 
     Hovorí, že medzi rehoľníkmi kláštora žil kedysi dávno spokojný a blažený mních Felix. 
Dlhý čas sa veľmi dobre cítil v zátiší kláštora. Jedného dňa bol vyrušený krásnym spevom 
vtáka v kláštornej záhrade. Svojím spevom ho natoľko okúzlil, že vyšiel do záhrady, aby 
sa na neho pozrel. Lenže vták mu stále unikal z konára na konár, zo stromu na strom, zo 
záhrady do hory. A Felix za ním. Už si myslel, že ho má. Bežal hlboko do lesa, až sa mu 
úplne stratil. 
     Úbohý Felix sa vrátil do kláštora. Keď prišiel k bráne, čakalo ho prekvapenie. Bránu 
mu otvára úplne neznámy vrátnik, na chodbách stretáva neznámych mníchov. V kláštore 
len samé cudzie tváre. Nepoznal nikoho... Kým naháňal vtáka, pomreli všetci jeho známi a 
vyrástla nová generácia rehoľníkov. Všetko sa zmenilo. Len potôčik pri kláštore tiekol 
rovnako. Zastavil sa pri ňom a pozrel sa do jeho hladiny. V hladine potôčika uzrel svoju 
tvár a zhrozil sa: Nepoznal sa.. 
     Legenda nás poučuje, že človek je len dočasne na tejto zemi. Kým sa naháňame za 
bohatstvom, kým pracujeme pre svoje pozemské šťastie, umierajú celé generácie a my 
vädneme, starneme a blížime sa k svojmu hrobu. Taký je náš život! 
     –- 
     "Čo nám pomohla  namyslenosť? Čo nám osožilo imanie s vystatovaním? Pominulo 
toto všetko ako tieň" (Múdr 5, 8-9). 
     "Rozpadá sa ako hniloba nejaká, jak šaty, čo ich mole vyžerú. Veď človek jak keď tieň 
beží, nezastaví sa... Sú odmerané veľmi presne jeho dni..., dal si mu medze, neprekročí ich" 
(Jób 13, 28; 14, 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Po smrti sme všetci rovnakí 
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     "Všetko má rovnaký osud" (Kaz 9, 2). 
     –- 
     Alexander Macedonský, jeden z najslávnejších vojvodcov a panovníkov staroveku 
(356-323 pr. Kr.), raz pozoroval filozofa Diogena, ako sa hrabal medzi hromadou 
ľudských kostí. Bral do ruky lebku za lebkou a každú pozorne skúmal... "Čo tu hľadáš, 
Diogenes?" . pýtal sa kráľ. "Ale, hľadám lebku tvojho otca Filipa, ale nijako ju nemôžem 
nájsť medzi toľkými lebkami", odpovedal filozof. 
     –- 
     Mladý princ, namyslený na svoju krásu, počas poľovačky v hore zašiel k pustovníkovi, 
ktorý držal v ruke lebku a rozmýšľal. Keď sa ho princ opýtal, prečo ju toľko obzerá, 
odpovedal: "Nemôžem prísť na to, čí táto lebka patrila princovi alebo žobrákovi." 
     –- 
     Na náhrobnom kameni dr. Pavla Sorbaya v dome sv. Štefana vo Viedni je nápis: "Bol 
som hudobníkom, rečníkom, filozofom, lekárom, profesorom, rektorom univerzity i 
žobrákom a teraz som - ničím." 
     –- 
     Keď zomieral španielsky kráľ Filip II., pozval k sebe svojho syna, odkryl svoje 
kráľovské rúcho, ukázal mu hnisajúcu hruď a povedal: 
     "Knieža, pozri sa, ako zomiera kráľ i ako sa končí sláva tohto sveta." 
     Po týchto slovách si zavesil na krk drevený kríž a hovoril ďalej: 
     "Žiadal som, aby si bol pri mojej smrti a videl, že smrť kráľa sa ničím nelíši od smrti 
najbiednejšieho človeka." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
     Posledný súd 
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     "Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. 
Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých..." (Mt 25, 
31-32). 
     –- 
     Na svetoznámom janovskom Campo Santo (Svätom poli), dojme návštevníka jeden 
náhrobný kameň. Pred náhrobným kameňom stojí anjel, zamyslený a opretý o hlasnú 
trúbu, akoby čakal, až Pán dá príkaz, aby zobudil svojho zverenca dostaviť sa na Posledný 
súd. 
     –- 
     Spisovateľ André Gide vo svojej divadelnej hre Proces hovorí, ako istý muž, muž bez 
chyby, ktorý je zamestnaný v banke, je naraz odsúdený k smrti. Prečo? Až do konca verí, 
že je nevinný. Až cestou na popravisko z hĺbky svojej duše vydáva na povrch zabudnuté: 
Už v škole som nikdy nepomohol spolužiakom, svoju starú matku som nikdy nenavštívil, v 
živote som nikoho nemal rád, len seba... 
     Táto hra chce ukázať zmýšľanie tých, ktorí priamo ukážkovo vymazali hriech zo svojho 
života a myslia si, že je tým už všetko vyriešené. Ale ten "proces" raz príde, musí prísť. 
Príde od Boha a to pre vinu, najskôr potlačenú a potom zabudnutú. 
     –- 
     Vilhelm Busch, známy evanjelický teológ, spomína na svojho priateľa, ktorý mu 
rozprával svoj sen: 
     - Bol súdny deň. Počul, ako Ježiš posiela preč zatratených: "Odíďte odo mňa,      
zlorečení..." Videl, ako sa prestrašene vytratili - zúfalí, zohnutí. A vtedy počul, ako z tých    
zatratených sa jeden spýtal druhého: "Videl si aj ty?" "Áno, - odpovedal ten druhý. - Videl 
som! Ruka, ktorá nás odmietla, bola prebitá klincami. Aj pre nás bola pribitá na kríži, ale 
my sme si to ani nevšimli. Teraz sme právom odsúdení!"  
     –- 
     Mesto Korint bolo zničené silným zemetrasením. O šesť mesiacov neskoršie, jeden 
novinár opísal toto zničené mesto takto: 
     - Hroby biednych ostali neporušené, ich kríže stoja, ich mohyly pokrýva tráva. Ale 
hroby bohatých, to je hromada ruín. Mramorové kamene prevrátené, rozbité a zem vydala 
zapáchajúci obsah. Strašný pohľad. Odkryté hroby, rozhádzané kosti, kúsky drevených 
rakiev a lesklých ozdôb. Medzi 4000 hrobmi neporušene stojí kaplnka. Zvonár povedal, že 
jej zvon zvonil neustále počas celého zemetrasenia, akoby ho ťahala nejaká neviditeľná 
ruka.  
     Svoju reportáž ukončil takto: 
     - Tento cintorín svojou silou predpovedá stav strašného súdu. 
     A má pravdu! Len treba ešte dodať, že trúby Posledného súdu vyvolávajú z hrobov 
všetkých jeho obyvateľov. 
     –- 
     V 17. storočí žila vo Francúzsku slúžka Armella, ktorá zomrela v chýre svätosti. Bola 
chudobná, nevedela čítať, ale za to vedela čítať z knihy Božej prírody. Keď napr. pri 
mlátení pšenice pozorovala, ako sa pšenica oddeľovala od pliev, povedala, že podobne pri 
Poslednom súde budú oddelení dobrí od zlých. 
     –- 
     Sv. Jánovi z Boha ktosi raz vytýkal, že rozdáva milodar i nehodným ľuďom. Ján ale 
odpovedal: "Z toho nech sa tí ľudia zodpovedajú pred Bohom samí." 
     –- 
     V inscenácií televíznej hry Györgya Sósa Všedný príbeh, počujeme z úst sudkyne slová: 
"Neškodilo by, keby sa ľudia brali na zodpovednosť aj za to, čo neurobili." 
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     –- 
     Nemecký básnik Friedrich Schiller (1759-1805) spomínajúc na deň Posledného súdu, 
napísal: "Dejiny sveta sú aj súdom sveta." Chcel povedať, že časom všetko dôjde svojej 
odplaty. Budúce časy budú súdiť časy minulé. 
     –- 
     O cisárovi Nerónovi (37-68) sa hovorí , že vo svojej neviazanosti prikázal raz hercom a 
komediantom, aby sa obliekli do rúcha rímskych senátorov a v tomto prestrojení hrali 
divadlo. Cisárovi sa nikto neopovážil odporovať. Do divadla vstúpil sám cisár so všetkými 
senátormi, matrónami, vestálkami a služobníctvom a sledovali hry. Keď bola hra 
uprostred, Nero prikázal, aby rýchle strhli zo seba senátorský oblek a masky. Stalo sa. 
Namiesto senátorov stali na javisku sprostí herci a komedianti. Toto odhalenie zapôsobilo 
na prítomných senátorov, že sa zahanbili a zbledli. Mnohí z tejto hanby navždy utiekli z 
Ríma. 
     Súdny deň urobí konečný poriadok. Strhne masky, ktoré mnohí nosili celý život a ich 
tváre sa objavia v pravom svetle. 
     –- 
     Keď český kráľ Otakar bojoval proti nemeckému cisárovi Rudolfovi, bál sa, že prehrá 
vojnu, preto sa odhodlal, že zloží sľub vernosti cisárovi. Určil však podmienku, že prísaha 
musí byť v tajnosti, aby jeho vojsko o tom nevedelo. Cisár súhlasil a prísaha bola v 
cisárskom stane. Cisár ale slovo nedodržal. Keď Otakar už kľačal pred cisárom, zrazu na 
rozkaz cisára spadli steny stanu a vojsko videlo svojho kráľa kľačať pred cisárom. Otakar 
bol strašne zahanbený a od veľkej hanby plakal. 
     Takáto scéna vo svetovom formáte sa bude opakovať pri Poslednom súde. Tam spadne 
opona na javisku svetových dejín. 
     –- 
     Keď pápeža Urbana VII.obliekali do pápežského ornátu, zvykol hovoriť: "Kto by si 
myslel, že pod týmto odevom leží také ťažké bremeno." A keď umieral, trasúc sa na celom 
tele, povedal: "Ó, kiežby som bol radšej býval posledným frátrom v niektorom kláštore, 
ako som sa mal stať pápežom." 
     –- 
     Keď zbrojnoši dohonili vracajúcich sa Jakubových synov a našli im vo vreciach okrem 
kúpeného obilia aj nekúpené drahocennosti, "ukradnuté priamo z vladárovho stola", vrátili 
sa späť. A tí div neskameneli od hrôzy, keď predstúpili pred mocného "Egypťana" a počuli 
z jeho úst: Ja som Jozef, váš brat, ktorého ste predali. 
     Aké bude naše prekvapenie pri Poslednom súde, keď nás večný Sudca osloví: Ja som 
Kristus, váš brat, ktorého ste predali! 
     –- 
     K sv. Filipovi Nerskému pribehol raz mladík, ktorý plný nadšenia zvolal: 
     - Otče! Smiem sa s vami podeliť s radosťou, ktorú prežívam? 
     - Zaiste - odvetil starec.  

     -  Práve som úspešne dokončil svoje vysokoškolské štúdia, vravel mladík. 
     - Teším sa z tvojho úspechu - zvolal starec. - Ale povedz mi, čo bude potom? 
     Mladík odvetil:         
     - Potom budem mať veľa peňazí, ktoré si sám zarobím. 
     - A potom? - Pokračoval starec v otázkach. 
     - Potom budem užívať radosti sveta. 
     Táto odpoveď neuspokojila svätca a preto mu kládol ďalšiu otázku: 
     - A čo bude potom? 
     Na tvári mladíka sa pri tejto otázke objavil údiv. Odpovedať však už nebol schopný. 
Miesto neho odpovedal sám svätec takto: 
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     - Potom príde vyúčtovanie! 
  –- 

     Adolf Eichmann, jeden z vedúcich esesákov hitlerovskej organizácie na likvidovanie 
Židov, sa 15 rokov po vojne skrýval pod cudzím menom v Argentíne. Až raz pri ceste z práce 
ho zastavili neznámi muži a odhalili. Postavili ho pred súd a tu nepomohol ani chýrny 
nemecký obhajca. Eichmanna odsúdili na smrť a 31. mája 1962 popravili. Jeho telo spálili a 
popol rozprášili do mora. 
     Eichmannov prípad nám pripomína, čo zdôrazňuje evanjelium: raz pre každého nastane 
čas zúčtovania, ktorému nik neunikne. 
     –-  
     Sv. František Borgiáš bol naplnený Božou bázňou a často hovoril: "Súd Boha 
vševediaceho a živého, sa veľmi líši od súdu ľudského. Boj sa teda, kto si múdry!" 
     –- 
     Je zaujímavé, že keď Michalangelo maľoval pre Sixtínsku kaplnku obraz nad oltárom, 
nemaľoval tam ani Kalváriu, ani zoslanie Svätého Ducha, ani odovzdanie "kľúčov od 
kráľovstva" sv. Petrovi, ale Posledný súd. Ako by touto kresbou chcel naznačiť kardinálom, 
voličom nového pápeža, aby pred voľbou upreli svoj zrak na Krista Sudcu, pred ktorým 
všetkých 300 kreslených postáv a medzi nimi i Božia Matka, stoja v údive a úžase. Nech si 
teda aj oni uvedomia, že pred týmto Sudcom sa budú aj oni zodpovedať, komu odovzdali svoj 
hlas. 
     –- 
     V životopise slovanských apoštolov sv. Cyrila a Metoda sa spomína, že prišli aj do 
Bulharska ku kráľovi Borisovi a snažili sa ho obrátiť ku Kristovi. Bolo to ale márne. Kráľ bol 
pyšnej a tvrdej povahy. Nič nepomáhalo. Sv. Metod skúsil ešte jednu vec. Začal maľovať 
obraz Posledného súdu. Kráľ sledoval maľbu s veľkým záujmom. Keď bol obraz hotový a na 
ňom živo namaľovaná hrôza Posledného súdu - príchod Sudcu, oddelenie spravodlivých od 
zlých - kráľ bol uchvátený. Neodolal. Dal sa pokrstiť. Stalo sa to roku 861. 
     –- 
     Dňa 25. februára si Cirkev pripomína pamiatku sv. Felixa, pápeža, ktorý zomrel roku 492. 
Cisárovi Zenonovi napísal tieto slová: "Pamätaj, že za skutky nášho života sa budeme 
zodpovedať a že raz všetci sa musíme postaviť pred Boží súd." 
     –- 
     Páter Ábel rozprával príhodu, ktorú zažil v Halle, v Tirolsku, kde bol navštíviť ústav pre 
choromyseľných. Riaditeľ ho zaviedol do veľkej miestnosti, v ktorej zbadal v rohu sedieť 
veľmi pekné dievča, ako vyšívalo oltárnu plachtu. Pristúpil k nej a pýtal sa, pre ktorý kostol 
vyšíva túto plachtu. Dievča neodpovedalo. Keď ani na ďalšie slová neodpovedalo, páter 
hlboko pohnutý osudom úbohých, odišiel. Vonku mu rozprával riaditeľ ústavu túto udalosť: 
     Toto dievča bolo už zasnúbené a malo mať skoro svadbu. Pred svadbou išlo navštíviť 
svojho ženícha. Ten stál na schodoch prvého poschodia a volal na ňu: "Choď preč! Nechcem 
ťa už nikdy vidieť!" Vyhnal ju. Úbohé dievča sa z toho zbláznilo. 
     Bolesť zo zavrhnutia je hrozná. Ale je neporovnateľná s bolesťou duše, ktorá bude 
zavrhnutá od samého Boha. 
     –- 
     V Gogoľovom románe Revízor čítame,, ako náčelník mestečka so skupinkou úradníkov 
nepreberá v zneužívaniach a lotrovstvách. Ale predsa má strach z príchodu revízora vyslaného 
vládou. Keď ten príde, usilujú sa ho podplatiť, zdemoralizovať a vtiahnuť do svojich 
machinácií. Ale ukáže sa, že hosť nie je tým, za koho ho pokladajú. Prichádza však ozajstný 
revízor, pred ktorým sa musia zodpovedať za zneužívania. 
     –- 
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     Dňa 28. marca si Cirkev pripomína pamiatku sv. Viliama Aiselína, novica z rehole 
premonštrátov, ktorý zomrel roku 1588. Raz, keď počúval kázeň o Poslednom súde, rozplakal 
sa. Na otázku, prečo plače, odpovedal: "Bojím sa Božieho súdu." Predstavený mu povedal: 
"Tá dôležitá pravda nie je nám zjavená preto, aby nás strašila, ale aby nás povzbudila k 
spravodlivému životu." 
     –- 
     Sv. Vincenta Ferrarského jeho súčasníci volali "anjelom smrti". To preto, že prechádzal 
mestami a dedinami Talianska a všade kázal o Poslednom súde. Raz, keď kázal pred veľkým 
zástupom o spravodlivom súde, pustil sa do plaču a nemohol ukončiť kázeň. Poslucháči sa 
kajali, trhali si vlasy na hlave. 
     –- 
     Francúzsky maršal Koch, veliteľ z prvej svetovej vojny, často myslel na Boží súd.  Raz bol 
prítomný na sv. liturgii za padlých francúzskych vojakov. Veľký chór spieval pieseň o Božom 
súde. Maršal počúval a bol taký dojatý, že svojmu susedovi pošepkal: "Aká strašná je 
myšlienka, že raz príde Boží súd! Ani najväčšie bitky ma nenaplňovali takým strachom, ako 
myšlienka na Boží súd." 
     –- 
     Keď rímsky konzul Lucius Piso, obvinený z velezrady, bol privedený na súd a zďaleka 
videl svojich sudcov, pojal ho taký strach a hanba, že zomrel skôr, ako bol vypočutý. 
     –- 
     Francúzsky dramatik, filozof a historik Voltaire (1694-1778), keď prišla jeho posledná 
chvíľa, začal si zúfale hrýzť do rúk a zakrvavenými ústami volať Boha o zmilovanie, ktorého 
predtým iba urážal, a teraz ním mal byť súdený. 
     –- 
      Malý chlapec Marek mal veľmi dobrého otca, ale často bol smutný, keď videl ako ostatní 
chlapci sa hrajú so svojimi otcami. Markov otec, inžinier, pracoval v ďalekej Sýrii. Domov sa 
dostal len niekoľkokrát v roku. Marek vedel, ako ho otec má rád, pretože vždy mu priniesol 
zahraničné hračky. Často sa mu po otcovi cnelo. Deti zo susedstva sa radi hrali s Marekom, 
pretože mal pekné hračky. Jedného dňa, keď sa znovu hral s chlapcami a staval pekný hrad z 
piesku, ozval sa matkin hlas: Marek, otec prišiel. Marek nechal všetko a utekal domov. Deti 
sa rozišli domov a nastalo ticho. 
     Raz príde taký deň, keď sa všetko na zemi zmení. Bude treba prerušiť každú prácu a 
zábavu. Pán Ježiš sa vráti k nám na zem. "Príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a 
vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov" (Mt 16, 27). 
     –- 
     O slávnom rímskom kazateľovi sa rozpráva, že raz mal kázeň o konci sveta a o Poslednom 
súde. Kázal tak dojímavo, že v chráme nebolo suchého oka. Všetok ľud plakal. Kazateľ stíšil 
hlas a pokračoval: "Vy plačete nad Posledným súdom. Utrite si slzy. Lebo je ešte niečo horšie 
ako Posledný súd..." V chráme nastalo hrobové ticho. Čo by to mohlo byť? A kazateľ 
pokračoval: "Strašnejšie ako Posledný súd je to, že len čo prídete domov, prestanete myslieť 
na svoj koniec, zabudnete na svoj koniec. To je strašnejšie než Posledný súd." 
     –- 
     Alžbeta, dcéra uhorského kráľa, veľmi často myslela na Posledný súd. Konala skutky 
milosrdenstva. Keď dvorné dámy hovorili, že jej nepristane navštevovať nemocnice, 
opatrovať chorých, starať sa o chudobných, povedala: "Ja sa pripravujem na súdny deň, aby 
som večnému Sudcovi mohla povedať: Hľa, Pane, kŕmila som ťa často hladného, napájala 
smädného, odievala nahého, navštevovala a opatrovala chorého... Buď mi milostivým 
Sudcom! 
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     Pri smrti opustíme všetko. A ľudia, ktorí zápasia o zem, ktorí dávajú krv, život, dušu za 
domy, v ktorých bývajú len niekoľko rokov a nestarajú sa o večnosť, čo povedia, až ich 
zobudí anjelská trúba? 
     –- 
     "Videl som mŕtvych, veľkých i malých; stáli pred trónom a otvorili sa knihy. Otvorila sa aj 
iná kniha, kniha života. A mŕtvi boli súdení z toho, čo bolo zapísané v knihách podľa ich 
skutkov" (Zjv 20, 12). 
     –- 
     "A môj súd je spravodlivý..." (Jn 5, 30). 
     –- 
     "A prikázal nám, aby sme ľudu hlásali a dosvedčovali, že to jeho Boh ustanovil za sudcu 
živých i mŕtvych. Jemu vydávajú všetci proroci svedectvo, že pre jeho meno dosiahne 
odpustenie hriechov každý, kto v neho verí" ( Sk 10, 42-43). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Mŕtvych s úctou pochovať 
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     "Štefana pochovali bohabojní muži a veľmi nad ním plakali..." (Sk 8, 2). 
     –- 
     Pred časom bol v televízii uvádzaný seriál Najmladší z rodu Hamrovcov. O tomto seriáli sa 
nám zachovalo toto rozprávanie: 
     Keď sa natáčal pohreb mladej matky Hamrovej, ktorá sa hlboko zapísala svojou 
príkladnou materinskou láskou do srdca divákov, stala sa táto príhoda. 
     Rekvizitári obstarali náhrobok a na neho príslušný nápis: Tu spočíva... Scéna sa natočila. 
Na druhý deň bol zhon so sťahovaním, a tak sa na náhrobok zabudlo. Po ôsmich rokoch na 
Dušičky prišiel náhodou kameraman tohto seriálu a na svoje veľké prekvapenie spozoroval, 
že hrob neexistujúcej matky Hamrovej je udržiavaný, plný kvetov a rozsvietených sviečok. 
Ľudia vedeli, že hrob je prázdny, ale túžba spomínať na osobu, ktorú si z televízneho seriálu 
obľúbili, bola silnejšia. 
     –- 
     U Turkov je zvyk, že s pohrebom sa oveľa viac ponáhľajú, ako je to zvykom v Európe. 
Neposielajú žiadne oznámenia. Nech príde ktokoľvek: príbuzní, susedia, sluhovia, priatelia, 
medzi ktorých sa správa o úmrtí rozšíri. Je zaujímavé, že v pohrebnom sprievode nie sú 
nosiči. Túto úlohu vykonávajú okoloidúci. Takto rakva prechádza z ramena na rameno, lebo 
každý chce vykonať zbožný skutok. 
     –- 
     Jedna moravská ľudová pieseň smutne spomína na mŕtvych, ktorým láska živých ustlala 
posledné lôžko na svätom poli: 
     Hřbitove, hřbitove, zahrado zelená, 
     proč do tebe sázím tak drahá semená! 
     Pořad je tam sázím - žadné nevzchází, 
     snaď je tam zahradník hluboko zahází. 
     Áno, cintorín je zem, do ktorej sme uložili, čo je drahšie než záhradníkovi. Uložili sme do 
nej telesnú súčasť svojich rodičov, bratov, sestry, manželov, deti, priateľov. Duše ich odišli k 
Bohu, ich telo zostalo a ukladáme ho do zeme, odkiaľ bolo vzaté. 
     –- 
     V Sofoklovom diele Ajax slávneho Odyssea dojíma žalostný stav nepriateľa. Nadarmo mu 
slávna Aténa, helénska múdrosť, personifikovaná v posvätnej sove, pripomína, že 
"najpríjemnejší je smiech nad skazou nepriateľa". Odyssea však nepresvedčí. Ten hovorí: 
"Ľutujem ho, čo je aj mojím nepriateľom, keď ho vidím v takom žalostnom stave, sputnaného 
nepriaznivým osudom. Keď sa tak na neho pozerám, myslím na seba. Lebo vidím, že my 
všetci, ktorí tu žijeme, nie sme nič  iného ako preludy a ľahké tiene... Nie je spravodlivé robiť 
zle umierajúcemu, i keď si ho nenávidel."  
     –- 
     Rumunska kráľovná a známa poetka Carmen Sylva zomrela v marci 1916. Tlač o nej 
písala, s akou nežnosťou spomínala v svojom živote na zomrelé dcéry. Nad hrobom postavila 
kaplnku a nad vchod dala nápis: "Nezomrela, ale spí!" Za 35 rokov denne chodila k hrobu a 
ozdobovala ho kvetmi. 
     –- 
     Sv. Žófia (Sofia) bola matkou troch dcér: Viery, Nádeje a Lásky. Všetky zomreli 
mučeníckou smrťou v Ríme za cisára Hadriána. Svoje dcéry s úctou pochovala a ich hrob 
často navštevovala. Pri jednej návšteve hrobu zomrela pri modlitbe. 
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     Modlitba a obety za zomrelých 
 
 
     "Šľachetný Júda... potom urobil medzi mužstvom zbierku, ktorá vyniesla dvetisíc 
drachiem. Tieto poslal do Jeruzalema, aby bola prinesená obeta za hriechy. Bol to veľmi 
krásny a šľachetný skutok, lebo myslel na vzkriesenie. Veď keby sa nebol nádejal, že padlí 
raz budú vzkriesení, bolo by bývalo zbytočné a nerozumné modliť sa za mŕtvych. Pamätal 
tiež, že veľmi krásna odmena je prichystaná pre tých, čo nábožne zosnuli. Svätá a nábožná 
to myšlienka! Preto nariadil túto zmiernu obetu za mŕtvych, aby boli zbavení hriechu" (2 
Mak 12, 42-46). 
     –- 
     Keď sv. Monika skonávala v Ostii, ďaleko od vlasti, povedala synovi Augustínovi: 
"Moje mŕtve telo pochovajte kdekoľvek, nerobte si s ním starosti. O jedno vás však 
prosím: kdekoľvek budete, pamätajte na moju dušu pri Pánovom oltári!" 
     –- 
     Keď zomieral sv. Hugo (+1220) a okolostojaci pri ňom plakali, povedal im: "Prečo 
plačete? Radšej sa za mňa pomodlíte!" 
     –- 
     Po prvej svetovej vojne Msgr. Julien napísal verše, ktoré možno čítať na pomníku pri 
Notre Dame de Lorette: 
     Vy, čo sťa pútnici prechádzate popri hroboch, 
     sledujúc ich kalváriu a jej krvavé cesty, 
     načúvajte volaniu, ktoré vychádza z hekatomb:  
     Národy, buďte jednotné, ľudia, buďte ľudskí. 
 
     Je to volanie mŕtvych, aby ľudia boli ľudskí a nezabíjali sa. 
     –- 
     Veľký katolík F. Ozanam povedal: "Šťastné sú tie rodiny, ktoré majú polovicu svojich 
tam hore, lebo tí podávajú ruky tým dole." 
     –- 
     Toto nám veľmi výstižne hlása náhrobný nápis na cintoríne v Cerove: 
     Aj keď sme aj na krátky čas 
     tu s tebou rozdelení, 
     skrz Krista Pána večne budeme 
     spojení. 
     –- 
     Sv. Arsenius Veľký prežil  v samote na púšti 55 rokov. Keď sa priblížil deň jeho 
odchodu k Bohu, prehovoril: "Nerobte spomienky na moju pamiatku, ale dbajte, aby sa 
prinášali obety za moju hriešnu dušu." 
     –- 
     Sv. Ambróz zarmútenému Faustovi píše toto: "Tvoja sestra neprosí slzy, ale modlitby." 
     Nad hrobom cisára Teodóza povedal: "Mal som rád tohto kráľa... i neprestanem sa za 
neho modliť, kým svojimi modlitbami neprivediem ho na Pánovu horu..." 
     –- 
     Cisár Karol IV. založil Na Karlove dňa 18. septembra 1350 chrám a kláštor, aby 
rehoľníci konali zádušné sv. liturgie za neho a jeho rodinu. 
     –- 
     Vrchný veliteľ rakúskeho vojska v Bosne, barón Jozef Filipovič, založil po dobytí 
Sarajeva 18. augusta 1878 dve fundácie. Jednu v chráme východnej cirkvi, druhú v chráme 
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západnej cirkvi. Chcel, aby v nich boli každý rok slúžené sv. liturgie za duše padlých 
vojakov. 
     –-  
     "Veru, veru, hovorím vám: Ak budete o niečo prosiť Otca v mojom mene, dá vám to" 
(Jn 16, 23). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 52

 
 
 
                                    E p i t a f 
 

 

 

                            Ja odišiel vy zostali ste 

                                A po nás prídu iní... 

                                Raz každý prestúpi prah domova 

                                Z kameňa a hliny... 

                                Položiac život na váhy 

                                Žiadam si len hrdosť odvahy 

                                Že celkom neklesnú 

                                Pre mieru nepresnú 

                                Pre diaľku nesplnených ciest... 

 

 

 

                                ThDr. EMIL KORBA 

                                 l.5.1930 - 27.10.1978 

 

 

 

     Nápis na náhrobnom kameni v Bardejove z jeho vlastnej tvorby z cyklu Spev ruží. 
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O b s a h  

 

Úvodom 

Niekoľko citátov zo Svätého písma 

Pamätaj na smrť 

Každý zomrie 

Nevieme kedy zomrieme 

Strach pred smrťou 

Príprava na smrť 

Ako zomierali ľudia 

Náhla smrť 

Smrť našich blízkych 

Zbožne zomrieť 

Nezomrieť v smrteľnom hriechu 

Choroba - príprava na smrť 

Smrť otvára cestu do večného života 

Smrť rozhoduje o večnosti 

Starajme sa o večnosť 

Odmena v nebi 

Pri smrti opustíme všetko 

Smrťou sa život nekončí 

Po smrti sa na nás zabudne 

Po smrti sme všetci rovnakí 

Posledný súd 

Mŕtvych s úctou pochovať 

Modlitba a obety za zomrelých 

Epitaf 
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