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• 24
Nemyslím si (…), že Boh nás nechá (…), aby sme boli ešte bezbožnejší. Čosi sa vždy stane, hoci to asi budú
vnímať len tí, ktorí nechcú byť bezbožní. Tí, čo hľadajú, tí, čo sú si neistí sebou, tí, čo si nejakým osobnejším
spôsobom uvedomujú, že v živote potrebujú aj pomoc, tí to napokon zbadajú. Ale tí, ktorí sú spokojní sami
so sebou a ktorí vidia „ja“, to Luciferovo „nebudemnikomu slúžiť, ja som tu sám, ja somnajkrajší“, tí nebudú
vnímať nič. Zázrak Božieho navštívenia ich minie.

• 27
Asi by som posunul rozmer strachu z Boha do bázne. Lebo keby som aj spravil niečo z bázne voči druhému,
tak to nie je ponižujúce. Horšie je, keby som niečo robil len zo strachu. To sa už potom musím pýtať aj na
dôstojnosť seba samého, aj na dospelosť. Lebo ako malé dieťa som fungoval tak, že občas som sa bál, že ma
otec potrestá. No ale nemôžem ostať malým chlapcom. Nemôžem sa učiť žiť preto, lebo stojí nado mnou
Otec, a ak dostanem zlú známku, tak budem potrestaný. Znakom dospelosti človeka je, že bojuje o rôzne
veci sám.

• 39
(…) Keď deti skladajú puzzle, už je to pripravené, ich úlohou je poukladať to dohromady. A rodičia sa
vždy tešia, že to deti dokázali, ale v podstate neurobili nejakú novú vec. Však, nakoniec, aj my tak vo svete
fungujeme, že odpozorujeme Božie zákony v prírode a potom sa ich snažíme aplikovať na náš každodenný
svet. A funguje to a sme šťastní. Nebo by mohlo byť tiež také niečo. Akoby skladať Božie puzzle.

• 44
[Pokušenie] je (…) neprijatie seba samého, svojho reálneho postavenia. Ak vystúpime tam, kam nepatríme,
tak niekto povie: Vieš čo, choď dole z tých schodíkov. Poníženosť vtedy nie je v tom, že človek je ticho,
nič nepovie a odíde do kúta. Poníženosť je vtedy reálne pochopenie, čím som. A preto zídem na tú pôdu,
ktorá mi patrí. Biblia rada narába so slovíčkami. Adam znamená hlina. Tým sa chcelo povedať, že nemôžeš
byť ako Boh. Si vzatý zo zeme, si z hliny. Ty s Bohom môžeš byť priateľ, môžeš budovať krásny vzťah, ale
nemôžeš byť Bohom, pretože predpoklady, ktoré máš, to neumožňujú. Ten vzťah je postavený inak. Boh
prichádza za nami, a nie my si povieme: Pozri, už sme Ti rovní. Prvý hriech bol vlastne v tom, že sme si
chceli povedať, že už Boha nebudeme potrebovať, že mu už budeme rovní.

• 44
(…) Až v tom sa človek stáva znovu človekom, keď si uvedomí svoje limity.

• 61
(…) Sme z rôznych sociálnych prostredí, a keď človek vyrastá napríklad v rozvrátenom prostredí, jeho
kapacita lásky je zmenšená. Naopak, beda tomu, kto je z dobrého prostredia a je nehodný.
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• 83
(…) Martini (…) [svojím výrokom, že cirkev žije dvesto rokov pozadu,] povedal aj to, že ako cirkev pre-
beráme z minulosti zbytočné veci. Napríklad znaky vysokopostavených ľudí, veľmožov, kráľov vo vedení
štátov. To sa nám ešte stále páči. Mnohí šľachtici boli osvietení a pomáhali ľuďom. Lenže, žiaľ, my sme
akoby ostali pri tých ozdôbkach a okrasách. Neviem, či súčasní ľudia, keď sledujú náboženskú slávnosť
a vidia vyobliekaných kňazov a biskupov so všetkými insígniami, či tomu aj rozumejú. Napríklad tie po-
zlátené pastierske palice, veď ani Mojžišova palica predsa nebola zo zlata, bola obyčajná, drevená. Aj toto
asi myslel kardinál Martini. A tiež naše spôsoby, uzatváranie sa, lebo my rozumieme, iní nerozumejú, lebo
svet nám chce zle, tak ho vytesníme a znegujeme.

• 84
(…) Politicky ešte vieme odsúdiť (…) pomery [za slovenského štátu], ale sentiment za tým, ako to vtedy
vyzeralo, keď sme boli akoby národne jednotní, všetci veriaci, neskryjeme.
(…)
Okolo rodičov, ktorí boli silno kresťanskí, boli združené silno kresťanské deti. Lenže prešlo päťdesiat rokov
a tie silno kresťanské deti už nie sú silno a mnohé ani kresťanské. Preto prichádza nostalgia aj u mojich
blízkych, že keď sme boli deti, všetci sme boli jednotní, nerozdeľovali sme sa na také a iné názory amorálku.
Hoci možno to ani nebola jednota, len svet bol jednoduchší. Ale cirkev akoby ten smútok mala. Aj králi boli
kresťanskí, aj ľudia boli pod zástavou cirkvi, pod biskupmi a kňazmi. A keď im kňaz niečo povedal, tak ho
zväčša počúvli. Ale teraz má každý svoj názor. Preto máme smútok za tým, aké to bolo jednoduché a aké
je to teraz ťažké.

• 85
(…) Svet a ľudia vtedy vôbec neboli lepší. Len neboli možnosti, nebolo prepojenie. Dnes je fascinujúca doba
v tom, ako ukazuje, akým človekom naozaj som. Za komunizmu boli veriaci a neveriaci, a už sa neroz-
lišovalo, čo znamená byť veriaci. Ale teraz už len samotná cirkev, veriaci či biskupi nie sú dostatočnou
výpovednou hodnotou. Tá sa začína až v osobnom konaní, v osobnom prežívaní. Na tejto úrovni sa svet
otvoril. Možno niekomu je práve toto ľúto, lebomusí riešiť, čo predtým nemusel, musí reagovať, musí rozu-
mieť aj inému, než svojmu svetu. Navyše, dnes aj tie najväčšie nemravnosti sú hneď pred nami. Ale pozor,
aj mravnosti! Všetko zlé aj všetko dobré okamžite.

• 87
Tvrdíme, že sme konzervatívna katolícka krajina, ale nie sme. My sme podprahovo to isté, ako ostatný
svet. Ale to, čo ma zaujíma, je, či človek ešte hľadá zmysel svojho života, či sa ešte pýta na hodnotu vzťahov.
Z toho sa dá ísť ďalej. Ako keď Pavol naAreopágu povie Grékom:Našiel som tu váš oltár neznámemuBohu,
o tom vám porozprávam. Nezosmiešni ich, nepovie, načo tu máte také panteistické hlúposti. Nie, hovorí
s nimi. A to je otázka pre nás, či budeme vedieť nájsť v ľuďoch to jednoduché, to základné, čo človeka robí
človekom. Tu dnes stojíme.

• 90
To, čo ľudí vždy priťahovalo, bolo vyžarovanie dobra. A biskup, hierarchia by mali byť práve takíto. Ako
vieme k ľuďom prísť, ako im rozumieme, ako ich nesieme. Tým sa predsa neklesá na nižšiu úroveň. Treba
nám vstúpiť aj do prostredia krčmy. Nie opiť sa s tými chlapmi, ale vedieť sa s nimi rozprávať. V ich situácii,
v ich svete. Kristus vstúpil medzi hriešnikov. A tí sa nesprávali inak, neskočili do pozoru, nezopäli ruky. Ale
Kristova sila bola taká úžasná, že tá myšlienočka „toto je dobré, chlapi, toto je správne“ v nich už zostala.
Toto sa nám výrazne stratilo.

• 93
(…) Ľudia nie sú dvojročné deti, ktoré by ešte nemali rozum. V cirkvi sú dospelí ľudia, ktorí mnohým
prešli, možno aj viacerými ťažkosťami ako ich biskup, ktorý však tvrdí: Nemáte sa čo pýtať, vy tomu aj tak
nerozumiete, to sú naše tajomné veci.

• 98
(…) Prečo nezaútočil diabol na Adama, ako na muža silného, ale na ženu? (…) Lebo žena bola tá silnejšia.
Ona bola nositeľka života, a keď skrachuje nositeľ života, ten druhý v poradí sa už potom poddá. Ako vo
vojne, keď silný padne, slabí sa rozutekajú. Preto je cirkev stále atakovaná.
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• 104
My sa trochu tešíme z pozície obete. Ešte aj patrónka Slovenska je Sedembolestná Panna Mária. My všetci
tu stále akoby trpíme. Ešte aj tá hymna je taká, stále sa len blýska a my čakajme, kým sa tie hromy stratia.
Nám akoby nestačilo, že sme v tejto krásnej krajine. My potrebujeme povedať: A tí zlí okolo nás. A toto aj
cirkev v sebe cítila, že keď takýto úkrok spraví, tak ľudia pôjdi bližšie k nej. Nevedeli sme sa zjednotiť okolo
nejakých veľmožov, okolo kráľa, tak sme sa chceli zjednotiť okolo Krista, okolo cirkvi. Ale my sme Krista
urobili Slovákom.

• 107
Bol som občas medzi biskupmi v (…) čase [mečiarizmu] a musím povedať, že mnohí v tom režime nevideli
nič zlé. A ešte aj Mečiar vystupoval ako typický Slovák, áno, aj si zabohuje, ale aj sa prežehná. Všelijaké
naše vzorce vtedy nešťastne fungovali. Bude naše Slovensko, budeme sami pre seba, konečne budú všetci
biskupi, to všetko sa dávalo k dobru novému štátu. V cirkvi sa tiež urobila hrubá čiara, veď ideme robiť
niečo nové, a už to budeme robiť my ako Slováci, takže načo skúmať, kto bol kto za komunizmu. Veď cirkev
tu bude mať vážené miesto, konečne bude môcť byť náboženstvo v školách, štát nám pomôže. To všetko
bolo príliš lákavé.

• 110
Niektorí biskupi boli určení aj tým, že boli za komunizmu mimo pastorácie a boli prenasledovaní. Tá
myšlienka bola dobrá. Len potom by to malo pokračovať ďalej. Už nie satisfakcia, ale zodpovednosť, ktorú
z tohomám.Ak sombol človek, ktorý bol ochotný až tak ďaleko zájsť, že sa vedel vzdať aj vlastnej existencie,
tak v tom musím pokračovať. U biskupov je vždy veľké riziko, že človek vysoko vystúpi, a zrazu zabudne,
čím bol.My sme zmalého prostredia, po každej stránke. Ale to nie je na hanbu, lebo v jednoduchosti človeka
je aj jeho sila. Ale toto je riziko, diabol si práve túto polievočku prihrieva: Vidíš, už sa musíš inak správať, už
sa od teba vyžaduje iný pohľad na ľudí, už nebuď taký familiárny, už pozor, už musíš aj rozkazovať, musia
mať pred tebou rešpekt. A tomuto vábeniu mnohí podľahnú. Čím je niekto vyššie, tým sa viac odhaľuje
jeho vnútorný život. A tým viac musí byť opatrný sám na seba. Lebo viac zažije a vie. A aj všetky tie špinky
v jeho živote sú zrazu viac viditeľné. Kde Slnko veľmi svieti, tam vidieť aj tie chyby, ktoré by nebolo vidieť
kdesi nižšie. Ale verím tomu, že stále sú mnohí skutočne ochotní vidieť len Krista, takže úrad, ktorý dostali,
vnímajú len v tej radosti, že môžu byť Kristovi ako apoštoli bližšie. Sú aj takí a takí sú najvzácnejší. To je
pravá cirkev, pravý život s Kristom. To ostatné je možno viac viditeľné a cirkvi to ubližuje.

• 115
(…) Keď príde skúška ohňom a ty si sa na ňu nijako nepripravil, lebo si žil easy, vtedy naplno zažiari tvoja
nepripravenosť, neschopnosť, zbabelosť.

• 116
Pokúsme sa vnímať, kto skutočne v živote o niečo bojuje. Prosme o charizmu rozpoznávania charakterov.
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