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• 45

(…) Slovo môže liečiť, zraniť, až zabíjať.

• 48

Od matky som bol vedený kultúrou zodpovednosti. Zodpovednosti za svoj čas, za rozvíjanie darov, ktoré
som dostal. Za rozvíjanie svojich síl a talentu pre dobro druhých ľudí.

• 50

Tak je to (…) s mojím kresťanstvom. Srdce, vášeň, a trochu aj truc. Keď ste si ma upiekli, tak ja vám to
naúčtujem. Je za tým aj to, že sa im to proste nesmie darovať. Že sa im to musí účtovať. No nie negatívne.
Nie vykrikovať na nich, že sú takí a takí. Ale ukážem vám, páni, že pravda sa nedá skryť. Biblickou rečou –
svetlo sa nedá skryť pod mericu. Buď je, alebo nie je.

• 60

Ruská cirkev sa oddelila od všeobecnej cirkvi, zamrzla a sklerotizovala. Ostala v tej krásnej forme liturgie,
obradov, ikon a chrámov, ale z priestoru chrámu nikdy nevyšla.

• 61

Katolícka cirkev na západe síce dosť neskoro, ale predsa riešila aspoň teoreticky sociálne projekty – chu-
dobince, starobince. Všímala si chudobného človeka. Don Bosco pracoval pre chudobnú mládež. Tam si špi-
níme ruky a rúcha, tam sa ponárame do tohto sveta. Kresťanstvo nemôže zostať ako niečo abstraktné,
nebeské, importované na Zem. Musíme sa zamiešať medzi ľudí, ako nás to učil Ježiš. Tak to učia najlepší
kresťanskí západní svätci a hlása to aj pápež František. Nesmieme opustiť človeka.

• 71

(…) Komunisti urobili obrovskú škodu. Veď tu boli tisíce ľudí, ktorí boli ochotní zadarmo sa angažovať pre
človeka. Každý na svojom mieste. V zdravotníctve, v kultúre či sociálnej oblasti. Týchto ľudí zlikvidovali.
Na ich miesta dali jednoduchých ľudí z ulice. Predovšetkým svojich ľudí. To bol koniec jednej éry. Koniec
starého poriadku.

• 75

Som za to, aby sme robili DOBRO. Bojovať dobrom a presadzovať svoje práva. My sme aj tých svojich
školiteľov a dozorcov pomaly presvedčili. Tú ich istotu sme spochybňovali. Keď videli, že nie sme žiadni
zločinci, žiadni odroni, tak nakoniec aj medzi dozorcami boli ľudia, čo pomáhali väzňom.

• 76

(…) Komunizmus, ten obrovský totalitný systém, sa rozpadol. Tá ríša, ktorá siahala od Európy cez Vladi-
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vostok až do Ázie, sa rozsypala zvnútra. Vyhlodali sme to zvnútra, a padlo to! Bez násilnej revolúcie. To
znamená: dali sme svedectvo, že je možné položiť taký po zuby vyzbrojený systém nenásilím.

• 103

Celý socializmus bol založený na klamstve, podvode a predstieraní. Bola to taká hra – mysli si, čo chceš, ale
toto tu napíš a toto podpíš.

• 112

Naším údelom je žiť uprostred neveriaceho sveta. Byť ako kvas vo svete alebo ako svedkovia tejto viery.

• 113

Povedz mi, s kým sa priatelíš, a ja ti poviem, kto si.

• 119

[Komunistický] režim (…) musíme stále pripomínať a odsudzovať. Povinnosťou jednotlivých protagonis-
tov, všetkých, ktorých sa to dotklo, bolo dožadovať sa spravodlivosti alebo rehabilitácie, odškodnenia. Ale
to, čo človek prežije, to sa nedá zaplatiť. To máš v tele, to v tebe zostane. Nedá sa to vyrovnať ako účet. To
by človek aj sám seba zaťažoval, že nevie odpustiť. Napokon, komunisti neprosili o odpustenie, preto je im
ťažko odpustiť.

• 132

(…) Je aj forma duchovného násilia. Nemôžeš na ľudí tlačiť. Keď na to niekto nemá, musíš ho rešpektovať.
Brať ho takého, aký je. Po práci posedieť v krčme. Rozprávať sa, zapojiť sa. Keď sedia chlapi pri pive, tam
sa s nimi nemôžeš modliť ruženec.

• 132

Čo by som ja niekoho presviedčal a viedol, keď ten chudák na to nemá. To akoby mňa niekto získaval pre
balet a presviedčal ma, aby som ho tancoval. To by bolo trápenie. Takže my aj to duchovné musíme dávať
len s citom a nechať, aby aj Pán Boh niečo robil.

• 150

(…) Po koncile bolo cítiť (…) zápas o novú tvár cirkvi. Zápas o kňaza, ktorý už nemôže byť ten vysokodôs-
tojný veľavážený a izolovaný od spoločnosti. Kňaz má byť v službách spoločnosti, v ktorej sa nachádza.
Nová ekleziológia, nový obraz kňaza. Cirkev v sekularizovanej spoločnosti.

• 195

Najväčšie pokušenie [pre kňaza] nie sú ženy, ale peniaze a moc. Komunisti toto dobre vedeli. Kňaz, ktorý
prijal ich ponuky, robil kariéru, dali mu funkcie, na ktoré niekedy aj nemal. Dali mu moc, aby rozhodoval,
aj keď to nevedel. To bola istá forma likvidácie Ježišovho diela – cirkvi. Komunisti dodali neschopných, ale
ctižiadostivých kariéristov, ktorí potom robili škodu cirkvi, alebo neslúžili veriacim, ale žili na ich úkor.

• 196

Je to zdravé a normálne, že človek túži niekým byť a urobiť niečo pekné, neopakovateľné, jedinečné, ori-
ginálne. Ide o to, aby to nerobil sebe na slávu a aby to nerobil ani pre zisk. Radosť z práce má mať každý
človek, keď sa mu niečo podarí. Spätná väzba je dôležitá.

• 196

To je jeden z prejavov krízy – kríza reči. Naučia sa v seminári starou rečou interpretovať Ježišovo evanjelium.
Ale tam nevedia, že to už nepasuje, nie je to kompatibilné s rečou a požiadavkami moderného človeka. Ve-
riaci – naše deti majú inú reč. Tej reči už prestávame rozumieť. Niekedy je to generačný problém. Deti pred-
behnú starých ľudí. Majú iné problémy, záujmy, priority, aj inú reč. Je to veľká úloha, ktorá nás čaká, aby
sme sa naučili rozprávať o evanjeliu, o Ježišovej – Božej veci prirodzene. Aby sme o viere vedeli rozprávať
tak, aby nám ľudia rozumeli.

• 198
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strýc Lajoš

• Jasnovidci sú tí, čo vidia nejasne. Ale druhí nevidia vôbec.

• 205

Také zázraky, keď kňaz uzdravuje hostiou, na hranici súťaže so šamanmi, sa mi zdajú pofidérne a neviero-
hodné. Kňaz nie je čarodejník. Kňaz je človek, ktorý má rád ľudí. Každý kňaz má nejakú charizmu. Kto vie
spievať, tak spieva, kto vie hrať na nejaký hudobný nástroj, tak hrá. Kto vie organizovať sociálnu prácu, tak
sa jej venuje. Kňaz presadzuje túto svoju charizmu, a preto je vierohodný. Eurcharistia patrí k tajomstvám,
ktoré ako kňazi nesieme, ale zaručene nečarujeme. Na eucharistii je dôležité, že sedíme spolu pri jednom
stole, že sa otvárame dobru. Zabudneme na všetky starosti, na problémy, na rozdiely. Odložíme nabok to,
čo máme prežité, to, čo je za nami. Delíme si aj slovo. Delíme sa s Bibliou. Pripomíname si to Ježišovo: „Toto
robte na moju pamiatku.“. Ježiš takto sedel pri večeri, lámal chlieb, ako ho aj my lámeme, dával piť víno
a delil sa so svojimi učeníkmi. To hlavné na eucharistii je to Ježišovo: „Aby ste sa navzájom milovali, ako ja
som miloval vás.“. K eucharistii patrí umývanie nôh. Teda – ja som medzi vami prvý, vy to dobre viete, ale
umývanie nôh znamená, že túto ťažkú službu robím s láskou. Tak, ako by to Ježiš robil na mojom mieste.
Takto to môže fungovať aj pri obyčajnom stole alebo pod holým nebom alebo v civilnom, laickom prostredí.
Spoločne hľadáme kontakt k tomu, čo je mimo nás. Možno je to v nás. Pri eucharistii je taká atmosféra lásky,
že sa dá krájať.

• 207

Ja sa viem zúčastniť na chanuke u židov i na bohoslužbe u evanjelikov. Lebo kto má srdce otvorené, Pán Boh
sa ho môže dotknúť kdekoľvek. Je to zaujímavé, ale to dogmatické alebo kultové alebo filozofické rozdeľuje.
Ale je to viac-menej len v tej tradícii, ktorú slepo odovzdávame a ktorej už dnešný svet nerozumie. Spájať by
nás mohlo oveľa silnejšie puto. To je veľký odkaz druhého vatikánskeho koncilu, že sa musíme učiť prijať
inakosť. Akceptovať inakosť druhých ľudí alebo iných tradícií. Nesmiem sa posmievať ani šamanovi. On
sa to naučil a on to takto robí. Ja mu môžem len povedať, že to podstatné je ešte hlbšie. Že duchovno tu nie
je na to, aby sme desili ľudí, ale preto, aby sme ľudom slúžili a robili všetko s láskou.

• 208

Rozum nie je najvyššie kritérium. Rozum nie je cieľ. Rozum je to, čo nás vedie k hlbinám, k duchu. Objaviť
hlbiny ľudskej duše.

• 213

Prečo [má zmysel zachraňovať bezdomovcov]? Aby títo ľudia žili dlhšie, brali dôchodok a vegetovali? Nie.
Je potrebné prebudiť v nich anjela. Lebo ten je v každom človeku.

• 223

Nuda je jeden z božích mechanizmov, ktorý trápi ľudí, ktorí nič nerobia.

• 227

Chodiť v nedeľu do kostola, to je pekné, ja to mám rád. Ale keď nemám ochotu urobiť niečo pre druhých,
ani pre svoju čistotu, alebo myslím len na seba, uzatváram sa do seba a celé dni pozerám len televíziu
a čakám a nechám sa len niesť druhými, to všetko sa nedá dobehnúť jednou omšou v nedeľu. To je úbohý
dar spoločenstvu.

• 239

Človek má robiť dobro bez ohľadu na to, či mu za to niekto niečo dá, alebo nedá.

• 242

Sú ľudia, ktorí sú v nemocniciach a svoju chorobu, lekári to dobre vedia, si zavinili sami. Ale lekári sa nepý-
tajú, či ju zavinili. Neobviňujú ich. To nie je ich úlohou. Oni proste musia liečiť chorého človeka. Tak aj my
pomáhame, či si to zavinili, alebo nezavinili. Toto kritérium je u nás neznáme, pretože človek potrebuje
pomoc a my mu ju, pokiaľ vládzeme, ponúkneme.
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• 251

(…) To naše kňazské alebo biskupské svedectvo nemusí byť viazané priamo na rezidenciu. Ale aj tak sú už
snahy a pokusy opustiť paláce. Lebo to je feudálny spôsob riadenia, kde biskup sedí v paláci a má sluhov
a s ich pomocou riadi nejaké teritórium. Pápež František nám dáva príklad. Už nesedí vo Vatikánskom
paláci. Je u sestier a riadi celú cirkev. Nepotrebuje na to palác. Presun z autority funkcie do autority osob-
nosti. Ak biskup bude naozaj osobnosťou, tak aj vo väzení alebo ako smetiar alebo ako pomocný robotník
na stavbe, vždy bude biskupom.

• 251

Keď nebude [v Cirkvi] spravodlivosť, dialóg, zmierenie, odpustenie a úcta k inakšie mysliacemu človeku,
ako môžeme čakať, že to bude vo svete. Lebo my by sme mali byť svetlom sveta. Cirkev musí byť otvorená
pre dialóg v pravde. Tak ako to máme v Písme svätom – Ak máš niečo proti bratovi, povedz mu to medzi
štyrmi očami. Ak ťa neposlúchne, zavolaj si dvoch-troch a vysvetlite mu to. Ak vás neposlúchne, tak s ním
viacej nerozprávajte. To je spôsob riešenia konfliktov. Ak my nenaučíme svet riešiť konflikty s láskou, tr-
pezlivo, presviedčaním, argumentovaním a odpúšťaním, tak čo môžeme čakať od tohto sveta?

• 256

Ak niečo robíme z lásky, niekoho milujeme, dávame sa, obetujeme sa. Nemali by sme to robiť z vypočí-
tavosti. Nešťastná láska mi zaváňa sebectvom. Dávam a milujem, aby som bol milovaný. Ale skutočná láska
je milovať všetkých a nečakať za to nič. Potešiť sa, keď sa ľudia naučia a vracajú to. Dieťatko odpovedá na
lásku svojej matky a trvá to dlho, než ho to naučia, ale je to investícia a veľmi dobrá. Učiť sa milovať ľudí.
Musíme to brať tak, že sejeme. Hádžeme to do sveta a šírime to ako svetlo. Alebo neutralizujeme veľký svet
nenávisti, zloby a chamtivosti, a tým liečime rany tohto sveta.

• 258

K ľudskej dôstojnosti, hĺbke a pravde o človeku patrí aj to, že vie ranu prijať a nevrátiť ju.
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