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Anton Srholec

Každodenné zamyslenia
Nakladateľstvo Michala Vaška, Prešov, 1995

• 15

Vernosť tradícii je niečo iné než otroctvo litere.

• 16

Aj iné kresťanské zbory majú svoju tradíciu, ktorá im je posvätná. Všetci musíme s láskou rešpektovať cesty,
ktorými sa veriaci kresťania uberajú k tomu istému cieľu. Pluralizmus v kresťanskom myslení znamená
vernosť svojej pravde a tradícii, ale aj schopnosť počúvať iných, učiť sa od nich pravdy, ktoré ich inšpirujú
a motivujú, ale nadovšetko mať všetkých rád.

• 16

Jediný Kristus, náš Pán, má veľa podôb. Jediná Cirkev má veľa zborov. Ani my katolíci nie sme jednotní.
Sloboda, ktorou nás Kristus obdaroval, nie je uniformita a šablóna. Veronikinu šatku, na ktorej bola Pravá
ikona, rozstrihali na relikvie. Našou úlohou je nedovoliť ďalšie delenie a zjednocovať to, čo naši predkovia
rozdelili v nevedomosti, v nesvornosti a v hriechu.

• 17

Aj najmúdrejšie ľudské názory a filozofické systémy narážajú na svoje hranice. Bez lásky rozdeľujú ľudí
na prívržencov a protivníkov, na fanatických vyznavačov a zarytých nepriateľov. Výsledok je neustály boj
jednotlivcov, tried a skupín. V Biblii je na budovanie sveta bez lásky obraz o stavaní babylonskej veže.

• 21

Človek nežije ani neumiera sám pre seba. Pravá radosť tkvie v spoločenstve lásky. Usilujem sa, aby som
bol pre každého obohatením. V každom vidím svojho milovaného, trpiaceho, možno dnes ešte radostného
brata či sestru. Je veľkým umením rozdávať radosť aj tam, kde si nesiem svoj kríž, a tento kríž sa mi stáva
zdrojom sily.

• 22

Nebadáš, že si hlbinou, ktorú nik a nič nemôže zaplniť? Len plytkí ľudia sú celkom šťastní a spokojní,
keď im nechýbajú milované osoby a veci. Skúsenosť nás učí, že toto všetko je ohrozené, a oni sú nešťastní
a sklamaní, keď ich stratia. Kto má Boha ako základ, kto vie, že ho Boh miluje a naučí sa milovať Boha, ten
všetky ostatné hodnoty dostáva navyše.

• 24

Boh je v procese zjednocujúceho sa sveta. Aj kresťan je zjednotiteľ s otvoreným programom. Vie, že všetci
ľudia tvoria jedno skutočné telo, ktorého hlavou je Kristus. Kresťan vie, že cieľom všetkej našej činnosti má
byť jednota všetkých ľudí v láske. Buduje svet ako nový Jeruzalem, ktorého prvým občanom je Kristus. Či
sa modlí, alebo pracuje, či trpí, alebo študuje, či pracuje mysticky, alebo politicky, pracuje na tom istom
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Božom projekte. Kristus nás zjednocuje pri Eucharistii aj pri zápase o každodenný chlieb, ktorý si delíme.
Je to pomalý proces rastu jednoty ľudstva v Božom kráľovstve.

• 25

Kresťanstvo má tri konštitutívne prvky: mystiku, charitu a politiku. Je nebezpečné zredukovať ho len na je-
den prvok a ignorovať ostatné okruhy problémov. Ak sa zamení časť za celok, spôsobí zmätok a nepresvedčí.

• 26

Mnohí zdravotní, sociálni, hospodárski a pedagogickí pracovníci ani nevedia, že sú Ježišovi robotníci. Keď
Ježiš poslal učeníkov budovať nový svet, hovoril práve o tom, čo spomenutí robia. To je ich bohoslužba. Ježiš
však tvrdí, že nestačí len absolutizovať svoju službu, uplatňovať len jeden prvok. Pracujúci človek musí byť
mystikom aj politikom.

• 26

Musíme vytvárať priestor tak pre iných, ako aj pre seba, a rešpektovať i zastávať práva iných, a nielen
svoje. S rovnakou láskou, s rovnakým nadšením a dôrazom máme budovať veci verejné, spoločné, ako sme
sa naučili chrániť súkromné záležitosti. Usilujme sa budovať kráľovstvo, nový svet, kde bude jednota i slo-
boda pre každého.

• 27

V slobode, ku ktorej nás Kristus pozýva, ide o vyššiu životnú kvalitu a šancu každého z nás. Opustiť všetko
a nasledovať neznamená všetkým pohŕdať, ale všetko uniesť a nad všetko sa povzniesť. Ježiš nikdy neza-
kázal majetok, česť, dobré meno. Nehlásil pauperizmus, primitivizmus, sebaničenie. Ale ukázal nám a učil,
že možno vlastniť a uniesť všetky dary a hodnoty tejto zeme, keď mi je Boh nadovšetko. Upozorňuje nás
na veľké nebezpečenstvo pre spásu a slobodu, čo v sebe skrývajú hmota a svet bez neho. Človek tu môže
preinvestovať všetok svoj čas a svoju lásku a ani nezbadá, že si ukul putá.

• 28

Veriť znamená pokojne znášať svoju námahu, chorobu, samotu. Ježiš aj v odsúdení, utrpení a v smrti dôve-
roval Bohu. V tejto temnej, ťažkej, pasívnej časti života sme stále slabí žiaci. Je nevyhnutné prijať pokorné
vyznanie našich predkov vyjadrené v prísloví „Koho Boh miluje, toho krížom navštevuje.“.

• 29

Máriina viera nebola len Anjel Pána, Glória a Aleluja. Väčšina jej rokov a dní je ponorená do plnenia si všed-
ných povinností a často nebezpečných úloh. Anjeli neprišli prať, žehliť a variť. Všetko musela vykonať sama,
opretá o vieru šľachetného človeka a svojho srdca, o Božie prisľúbenia, ktoré sa vždy plnia, ale nie vždy
podľa našich predstáv.

• 29

Ponorení do v. vedeckého sveta prežívame svoj život vo viere. Nemýlia nás nové objavy vo vesmíre,
nové teórie, úspechy a výsledky výskumu, zázraky vedy a techniky. Všetky výdobytky vedy, na ktorých
sa ako čiastoční spolutvorcovia skoro všetci viac-menej zúčastňujeme, nezatieňujú Boží obraz, skôr ho osvet-
ľujú. Úcta a láska k Bohu nás inšpirujú skúmať Božie dary, priestor, prostredie a čas, aby sme mali stále
nové dôvody na vďačnosť a na zodpovednosť. Nie je to náhodné, že ozajstná veda, ako ju dnes prežívame
a chápeme, zrodila sa v oblasti kresťanskej viery. Skutočný kresťan, ktorý sa snaží pochopiť a plniť Božiu
vôľu, je najprv hľadajúci, uvažujúci, mysliaci človek, je tak trochu vedec, až potom za to všetko oslavuje
Boha, stáva sa mystikom, ktorému je Boh všetko vo všetkom.

• 30

Popol sa nesype iným do očí, ale sebe na hlavu. Neumývajme iným hlavu, ale svoje srdce. Pokánie znamená
uznať svoju vinu, svoje obmedzenie i zlyhania, svoje zanedbanie dobra. Pokánie je priestor na nový začiatok.

• 31

Pokánie je aj pokora. Pristupujeme k ľuďom v snahe slúžiť im. Rozhoduje tu sila lásky, nie veľkosť funkcie
a poslania. Mojím ideálom je prinášať bohatú úrodu dobrých skutkov. Moje miesto je všade tam, kde je
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život ohrozený chudobou, chorobou a neslobodou.

• 38

Je dôležité, aby nám naša každodenná, príliš skutočná a hmatateľná realita nebránila sledovať život z nad-
hľadu. Z pozície mysliaceho tvora, ktorý prúd valiaceho sa života prehodnotí myslením i srdcom, aby
si prisvojil a zachoval v sebe všetko hodnotné a vzácne, čo táto riava prináša. Podobne ako Mária, o ktorej
sa v Evanjeliu hovorí: „Uchovávala všetky tieto veci hlboko vo svojom srdci.“. Súčasne musíme stáť pevne
na zemi, v prítomnom čase, lebo to je jediný priestor, v ktorom sa naše hodnoty a schopnosti dajú použiť.

• 39

Dejiny spásy sú plné hrdinov, ktorí v pravú chvíľu urobili správny čin.

• 40

Len povrchní ľudia nemajú pochybnosti o sebe. Pevne zakotvení v hmote kráčajú životom, istí si svo-
jou budúcnosťou. K životnej múdrosti patrí aj pochybovať o svojich silách a pravdách, vedieť o svojom
obmedzení. Ak som presvedčený, že sa musím ešte veľa naučiť, môžem na svete alebo na svojom charak-
tere veľa zmeniť a zlepšiť. Prostredie, ktoré ma ubíja a obmedzuje, zmením najskôr tak, že sa budem usilovať
zdokonaľovať sa.

• 41

Je čas na prácu, je čas na odpočinok. Je doba siatia a je doba, keď čakáme na Božie požehnanie. Všetko sa dá
žiť intenzívne, sústredene ako modlitba. Je čas rozprávať a je čas mlčať. Všetko sa dá premeniť na jediné
svedectvo o Slove, ktoré si neúnavne hľadá svoje miesto vo svete, aby sa stalo slovom spásy. Ponúknime
Bohu svoje ruky, svoju reč, venujme mu celé srdce. Ak sa staneme človekom, ktorý má svoj stred v Bohu,
potom všetko bude rovnako cenné a dôležité ako vo chvíli Zvestovania.

• 47

Veriaci človek nekladie Bohu podmienky. Verí a čaká. Boh odpovie na každú prosbu. Len čas a spôsob,
ako uspokojí srdce človeka, si zvolí sám.

• 47

Len ten vie správne hovoriť, kto dokáže mlčať.

• 56

Kresťanská viera nemôže obchádzať a ignorovať pravdu sveta, človeka, vedy a prírody. Útek pred touto
tvrdou skutočnosťou do izolácie, do vyumelkovanej a prikrášlenej minulosti je zrada poslania, ktoré nám
dáva Kristus.

• 61

Kresťanstvo od svojich začiatkov pokladá prácu za formu lásky. Bez tohto posvätenia sa práca stáva otroc-
tvom a trestom. Aj práca môže byť nudná, nanútená a nezmyselná. Prácu možno aj zneužiť, keď si odmenu
a uznanie prisvoja iní. Naopak, práca môže byť radostná spolupráca, práca ako dar. Prácou si dokazujeme
lásku a úctu, pomáhame svojim blížnym, vytvárame spoločenstvo. Zjednocujeme sa pri budovaní lepšieho
sveta. Každá sústredená modlitba sa stáva prácou a poctivá práca modlitbou. Sú to dve stránky tej istej
mince, keď sa človek dáva k dispozícii Bohu prostredníctvom svojich blížnych.

• 63

Veľkosť materinskej lásky je v tom, že neráta hodiny, námahu, nadčasy, nepýta sa na normu a ani nevie, čo
za svoju službu dostane. Miluje svoje deti, svoju rodinu len preto, že si ich privlastnila. Podobne miluje aj
Boh nás. Sme jeho deti. Táto láska trpezlivo čaká na odpoveď.

• 66

V Božom projekte aj naše prehry sa môžu stať v budúcnosti víťazstvami.

• 67
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Kresťanská mystika nie je individualistická a odlúčená od sveta, ani subjektívna romantika a neosobná spása
východných náboženstiev. Kristus a kresťanskí mystici dokázali opustiť svet, ale len na čas, aby sa potom
do neho vrátili silnejší, s jasnejším poznaním toho, čo je podstatné, trvalé a čo vedie k šťastiu.

• 69

Prorocké poslanie Cirkvi je najťažšia úloha, lebo ide o budúcnosť a o pravdu. Je to dielo Ducha Svätého,
ktorý tvorí všetko nové. Z pohodlnosti zotrvávame v minulosti, vyhýbame sa riziku a mylne stotožňujeme
Evanjelium s tým, čo sme zdedili. Prostredníctvom prorokov nás Duch pozýva na nové cesty. Proroci majú
odvahu presadzovať novú reč, novú pravdu života oproti všetkej istote dogmy a sedimentu tradície, ktorá
taktiež bola kedysi rečou prorockou a provokujúcou. Vďaka prorokom Cirkev neumrie.

• 72

Skutočný kresťan sa usiluje pochopiť hlboký zmysel Božieho slova a Božej moci v dejinnej situácii, v ktorej
sa nachádza. Vidí hlbšie a udalosti dešifruje, aby v nich objavil Božie pôsobenie. Jediná lastovička, jediný
kvet mu stačí, aby neomylne vedel, že leto je blízko. Všetko je z tej istej ruky, dobré či zlé. Narodiť sa, či
odísť. V tom je jeho múdrosť, že vo všetkom vidí Boha, ktorý všetko, ale najmä nás, svoje deti, ako Otec
vedie k čoraz bohatšej budúcnosti.

• 82

Kto je pre mňa Boh? Opatrne sa približujem k tomuto tajomstvu, a čím viac bádam, tým menej viem. Naj-
výstižnejší titul mu dal Kristus, keď nás naučil oslovovať ho Otče náš. Boh je pre mňa predovšetkým Otec.
Ľudstvo je ešte dieťa. On nás dvíha zo zeme, ukazuje nám cestu, vytvára domov, učí nás stáť na vlastných
nohách, dvíhať hlavu a vidieť. Vzpriamenému dieťaťu s rukou v otcovej ruke sa otvára širší rozhľad a dovidí
aj za hranice svojho obmedzeného priestoru. Ponúka sa mu bezhraničný priestor, v ktorom možno putovať
ako v kozme. Boh je predovšetkým zárukou a prísľubom ľudskej dôstojnosti a slobody.

• 83

Sme presvedčení, že každý z nás má tu na zemi svoje nezastupiteľné poslanie, úlohu, ktorú má plniť v tomto
tele, v tomto svete, v tomto čase, s týmito ľuďmi. Dôležité je to, čo naši predkovia s bázňou skúmali a hľadali:
Božia vôľa. V tomto poznaní, v prijatí a v úprimnej snahe konať môže každý človek nájsť šťastie Božieho
dieťaťa už tu na zemi a môže žiť v nádeji, lebo to ostatné zariadi Boh.

• 86

Pri našich rečiach o Bohu a o duchovných problémoch vždy si musíme uvedomovať, že nepovieme to
hlavné, nevystihneme podstatu. Naše slová sú nedostatočné ako balvany, z ktorých by sme chceli upliesť
pavučinu. Boh je viac ako naše reči. Len kto si naplní srdce týmto tajomstvom, porozumie, aj keď sa o Bohu
mlčí alebo keď slová nie sú primerané.

• 86

Všetky naše myšlienky, slová a činy majú prispievať, a aj prispievajú k budovaniu Božieho kráľovstva. Inak-
šie by sa neplnilo naše želanie, aby prišlo Božie kráľovstvo tak v nebi, ako aj na zemi. Posvätná je nielen
naša modlitba, ale aj činnosť a Bohu patrí nielen nedeľa, ale aj všetky všedné dni.

• 86

Vykročme smelo na nové cesty! Usilujme sa byť menej schematickí, dogmatickí, byrokratickí. Naši menej
veriaci bratia a sestry nemôžu zrazu opustiť svoje cesty, priestory a životy. Je našou úlohou zostúpiť medzi
nich, naučiť sa ich reč, porozumieť ich problémom, prijať za svoje a požehnať ich kríže, strachy, obavy. Len
v takejto situácii budú môcť prijať naše oslobodzujúce nádeje a istoty, ak vôbec nejaké máme.

• 87

Kozmický poriadok v našom vnútri. Boh je ťažisko, ktoré dá veciam a udalostiam ich pravé miesto a zmysel.
Objavíš cenu utrpenia a pochopíš, že je to viac než len bolesť. Objavíš cenu šťastia a pochopíš, že je to čosi
viac než ustavičné radosti. Šťastie bez bolesti a bolesť bez šťastia sú bezcenné. Porozumieš tejto múdrosti
a nebudeš sa pýtať. Nezachveješ sa a nezaplačeš viac nad svojím údelom, nech by bol akokoľvek trpký. Ani
nad svojou osamelosťou, nech by bola akokoľvek bezodná, lebo si pochopil tajomstvo a v úžase porozume-
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nia si spokornel.

• 90

Budovanie sveta bez Boha – stavba babylonskej veže s následným pomätením jazykov a neslávnym kon-
com – sa v ľudských dejinách už mnohokrát rozličným spôsobom opakovalo. Len Boží duch, Duch lásky
môže pomôcť tomuto svetu nájsť znovu spoločný jazyk, reč lásky, ktorú všetci bez problémov porozumejú.
Jednotiaci princíp, ktorý aj v tých najrôznorodejších protikladoch a kontrastoch pomôže objaviť netušenú
harmóniu.

• 91

Kristova výzva – Bedlite! Kto vytrvá do konca, bude spasený. – nás upozorňuje, že nám bolo zverené
v určitom krátkom úseku dejín niesť veľmi závažné posolstvo. Tento vzácny náklad treba chrániť pred
nánosmi každodenných existenčných starostí a pred deštruktívnou silou zla. Keď nastane čas, máme ho
odovzdať nasledujúcim generáciám obohatený o kus vlastnej životnej múdrosti, skúsenosti a pokory.

• 99

Ustavične hľadáme šťastie. Je to hľadanie strateného raja. Deti vedia byť šťastné už len preto, že žijú, potešia
sa každej maličkosti, pozornosti, slovu. Tragika dospelých je aj v tom, že si potrpíme na veľkosť. Túžime
prijímať i rozdávať veľké dary. Okrádame sa o šťastie, ktoré máme na dosah ruky. Ľuďom okolo nás často
stačí málo, ak im to poskytneme s láskou a úprimne.

• 100

Božie myšlienky nie sú naše myšlienky a jeho riadenie je nám často nepochopiteľné. Prečo pri havárii lietadla
zahynulo toľko ľudí, ktorí išli pozdraviť Svätého Otca? Prečo nás musel opustiť dobrý a ešte celkom mladý
človek? Prečo sa v zdravej a veriacej rodine narodilo choré dieťa? Keď prežívame neúspechy a utrpenia,
dožadujeme sa spravodlivosti. Ale je Boh spravodlivý? A musí nám odpovedať? Jeho pôsobenie nie je podľa
našej miery. Ten, čo dáva všetko, má právo aj odňať. Ani pod krížom nemáme pochybovať o jeho láske.
Utrpenie je previerka viery.

• 101

Pokúšali sme sa robiť posedenia s pôstom a bez občerstvenia. Po čase tam bolo smutno ako na pohrebe.
Kde Marta pripraví občerstvenie, vytvorí atmosféru, a keď nájde aj správnu mieru, totiž chvíľu pre to, čo
jedine je potrebné, malé oslavy, náhodné stretnutia či nečakané návštevy sa stávajú slávnosťou. Aj Pánovi
sa ľahšie odpovedalo, keď Mária kládla múdre otázky a Marta pripravila chutné pohostenie.

• 101

V storočí celosvetových konferencií na najrozličnejšie témy, keď sa zrodila Svetová rada cirkvi, po II. vati-
kánskom koncile, keď ekumenizmus urobil už veľký kus práce, keď sa teologicky odstránilo veľa prekážok,
jednota kresťanov je oveľa reálnejšou skutočnosťou. Vzájomné stretávanie a poznávanie sa kresťanov roz-
ličných denominácií, s novým myslením, prináša aj naliehavejšiu potrebu jednoty. Je to predovšetkým dielo
Ducha svätého, že na prvé miesto sa kladie modlitba, láska a že sme sa naučili navzájom sa počúvať a skrom-
nejšie vystupovať.

• 102

Ľudia múdri prežitým utrpením, prenasledovaním. Stačí, aby povedali slovo, vetu, stačí jediný riadok,
skromné gesto alebo len spomienka na nich, že sú a žijú, a naše pochybnosti sa tratia, pokojnejšie kráčame
v ich svetle.

• 102

Nevieme, či Ježiš oslavoval svoje meniny a narodeniny. V každom prípade miloval život a učí nás milovať
ho ako jedinečný dar a príležitosť. Vieme, že neodmietol zúčastniť sa na oslavách a on, pozvaný hosť, stáva
sa hostiteľom, lebo na každej slávnosti to podstatné je duchovné, čo on prináša.

• 106

Život človeka môže byť zrodom a nádejným zápasom o vlastné bytie, o miesto vo vesmíre, medzi ľuďmi, ro-
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dením sa k vyššej forme svojej existencie, ktorá sa zdá lákavá, osudová, neodvratná, nevyhnutná a chránená
vyššími inteligenciami. Podobne nielen jednotlivé úseky, ale celý život môže byť jedinou krížovou cestou,
kde človek kráča od zastavenia k zastaveniu, postupne stráca veci, priateľov, dobré meno, sily, pozemské
nádeje, v niektorých ťažkých chvíľach aj Boha, lebo je mnoho nepochopiteľného a absurdného v ľudskom
utrpení, až nakoniec po všetkých stratách a hrôzach príde k cieľu, k svetlu a sám sa ním stáva. Zmŕtvych-
vstanie je udalosť, keď sa človek rozhodne začať nový život. Je to zápas o novú kvalitu vlastných myšlienok,
citov a skutkov.

• 108

Najlepšie využitý čas je ten, ktorý venujeme Božím veciam. Vracia sa nám ako pokoj a požehnanie. Keď
máme veľa práce, stále nové úlohy, doliehajú na nás starosti a problémy našich blížnych, práve vtedy
sa máme zastaviť, upokojiť sa, všetko vložiť do Božích rúk a znovu začať s jeho pomocou.

• 108

Svet potrebuje našu službu, naše ruky, náš um. Ešte viac potrebuje slovo a svedectvo viery. Keď sa unavení
sťažujeme na nevďačnosť sveta, na márnosť našej obetavej služby, nie je za tým aj naša slabá viera?

• 109

Musíme si uvedomovať aj svoju nedokonalosť a u iných oceňovať ich schopnosti darované Bohom. Ak ich
obdaroval štedrejšie, tešíme sa z toho, ak menej, modlíme sa za nich. Aj keď sa budeme zodpovedať zo svo-
jich skutkov, byť náročnýma kritickým je našou povinnosťou a čnosťou. Kritika iných je účinná iba vtedy,
keď sa vysloví s láskou a s ochotou pomôcť.

• 109

Modlime sa za tých, ktorí nám škodia. Nie je možné, aby všetci boli jednotní podľa nášho vzoru. Tam by
nebola úprimnosť a pravda. Boh nás tvorí každého osobitne. Keď chceme, aby nás iní rešpektovali a uzná-
vali, máme zaujať taký istý postoj voči nim. To znamená v každodennom živote prežívať to, čo sa v Cirkvi
nazýva kolegialita, pluralita, úcta k iným ľuďom a názorom. Veriaci človek navyše podstupuje riziko, že
mnohí (nielen neveriaci) sa to ešte nenaučili. „Podľa toho vás budú poznať, že ste moji učeníci…“.

• 110

Vo svete materiálnych a intelektuálnych hodnôt narážame na isté hranice, ale v živote duchovnom, citovom
a náboženskom sa nám ponúkajú obrovské priestory, kde môžeme nájsť seba, pravdu, svetlo, šťastie a zmy-
sel.

• 112

Kresťanská viera nie je taká idealistická, aby podceňovala úlohu a budúcnosť tela, ani taká materialistická,
aby telo zbožňovala na úkor duše.

• 116

Rodina je cirkev v malom.

• 119

Kameňovanie prorokov. Jednota za každú cenu. Chápali sme pravdu bez vzťahu k slobode. V novoveku
človek spoznal, že nielen pravda, ale aj sloboda je posvätná. Je prameňom jeho dôstojnosti. Sloboda vždy
hľadá vzťah k pravde, nič sa nesmie obetovať. Kde niet pravdy, je svojvôľa, kde niet slobody, je totalita. Ani
slobodu nemožno dávkovať ako milosť alebo ako liek. Kde je Boh, tam je sloboda. Kto chce chrániť pravdu,
musí chrániť slobodu. Naše poslanie v tejto dobe je vo vernosti pravde vytvoriť maximálny priestor pre
slobodu.

• 126

Ľudia našich čias sú pokorní, ale často na nesprávnom mieste. Ich pokora vyústi do absencie názoru.

• 126

Davový človek bez názoru, zahľadený do svojich zásluh a sústredený len na svoje problémy, môže byť
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skromný, ale súčasne ľahostajný, bezcitný, a to nie je kresťanská skromnosť.

• 129

Symbolom východných náboženstiev je kruh. Malý či veľký, vždy je dokonalý, uzavretý. Znakom kresťanov
je kríž. Otvorený do štyroch svetových strán, do vesmírneho priestoru, s možnosťou stále rásť. Je znakom
dobrovoľne prijatej bolesti.

• 131

Hmota aj vo svojich najkrajších a najdokonalejších formách sa unavuje, degeneruje a rozpadá. Prežije len to
duchovné.

• 133

Svet bude inakšie vyzerať, keď budeme menej študovať dejiny vojen a násilia a viac dejiny ľudí, ktorí sa dob-
rovoľne obetovali pre dobro svojich blížnych.

• 134

Niekoľko starých žien v kostole sa modlí ruženec. Pokojne, dôstojne, sústredene, akoby od ich modlitby
závisela záchrana sveta. Možno aj závisí. V tele máme kilogramy vody, svalov, kostí, ale najdôležitejšie
funkcie riadia hormóny, ktoré sa vážia na miligramy. Ak sme všetci jedno telo, ktorého hlavou je Kristus,
ľudia trpiaci a modliaci sa majú mimoriadne dôležité poslanie. Podobne aj modlitba v našom živote má
zachraňujúcu funkciu.

• 134

Kresťanstvo po dvetisícročnom zápase o človeka už preverilo cesty, ktoré vedú do budúcnosti, aj cesty,
ktoré nevedú nikam, preverilo hodnoty autentické i hodnoty falošné. Ide o to, ako účinne aplikovať tieto
krvou zaplatené skúsenosti na náš jedinečný, obmedzený, neopakovateľný a nikým nezastupiteľný osud
a ako zo svojho života urobiť peknú stavbu, postavenú na solídnych základoch.

• 135

Milovať budeš Pána svojho Boha, ale nebudeš poznať sám seba. Študovať budeš vesmír vo veľkom i v ma-
lom, ale sám sebe budeš cudzincom. Pochodiť môžeš celý svet, poznať tisíce ľudí, ale sám sebe budeš tajom-
stvom. Nezabudli sme to hlavné? Kto som? Odkiaľ idem? Kde je môj domov?

• 136

Naša slovanská a slovenská podobnosť slov svätý a svet nie je náhodná. Posvätné je všetko bytie, celý svet,
lebo všetko je v rukách svätého Tvorcu. Len my pre svoju nedokonalosť oddeľujeme posvätné od profán-
neho, sväté od sveta. Až nás núdza naučí, inakšie si to neviem predstaviť, bude nám posvätná každá chvíľka,
každá osoba, vec, každý vzťah, ako je posvätná väzňovi sloboda, pacientovi služba, hladnému pokrm a de-
primovanému človeku teplé slovo.

• 137

Aby bol človek slobodný, musí žiť v pravde. Kristus je cesta k slobode. „Slobodní budete, až vás ja oslo-
bodím.“ (Jn 8,36). Sloboda je v kresťanskom chápaní schopnosť voliť si dobro, kráčať cestou lásky, nasle-
dovať Krista. Je to budovanie celej ľudskej osobnosti na dobrých základoch, nasmerovanie k dobru podľa
prastarej ľudskej múdrosti, skúsenosti a tradície, viera, že je to možné, a radosť, že sa realizujeme v tejto
pozitívnej oblasti. Ak sa človek dlho zdokonaľuje, stane sa takým slobodným, že stratí slobodu voliť zlo,
cestu naspäť, nadol. Prežíva plnosť svojho ľudského údelu. O slobode nepremýšľa, slobodu žije.

• 144

Náročné duše majú odvahu spojiť tvorbu s mystikou. Na týchto dvoch základoch spočíva veľkosť človeka.
Tvorba bez mystiky, bez modlitby, bez Boha sa stáva hektickým hromadením vecí a útekom pred sebou
samým. Mystika bez tvorby je útekom zo sveta. Často zo strachu, inokedy zo zúfalstva ľudia utekajú pred
svetom a pred svojou zodpovednosťou zaň a za budúcnosť. V mene Písma alebo v mene spásy svojej duše
alebo v mene akéhokoľvek iného božstva nechávajú napospas svet, do ktorého Boh v Ježišovi vstupuje, aby
ho zachránil, a nás posiela, aby sme ho milovali a chránili jeho láskou.
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• 146

Zodpovednosť za svoj život a za svoj majetok je znakom dospelosti. Múdri rodičia k tomu vedú aj svoje
deti. Infantilnosť je znakom zlej výchovy. Ak je človek zodpovedný za svoj život, môže mať zodpovednosť
aj za iných.

• 147

Ak máme srdce detí a zrak Božích detí, premeníme na radosť aj svoje kríže. Viera je umenie a dar vidieť
dôvody na radosť aj tam, kde iní nič nevidia. Stále rastúce poznanie nás nevedie k rezignácii a k pesimizmu,
ale k radosti, ktorú nebeský Otec pripravil pre každé svoje dieťa v každom čase.

• 152

Izolácia so sektárskymi postojmi a samospasiteľným myslením môže byť aj skupinová, náboženská či ná-
rodná. „Náš vodca, náš národ, náš Boh.“. Ľahko sa prejde od potrebnej hrdosti a sebavedomia k chorobnej
nadradenosti. V politike sa hlásime do Európy a do sveta. Katolicita, planetárna jednota sveta patrí k základ-
ným prvkom viery. Naše dedinské spory, čiastočné pravdy, provinciálne názory, skupinové potreby musia
ustúpiť celosvetovým problémom a všeľudským záujmom. Pápež sa prihovára celému svetu. Ježiš umiera
a vstáva z mŕtvych za všetkých ľudí. Ani my nemôžeme hľadieť len sami na seba.

• 153

Najväčšou životnou múdrosťou je nájsť správnu mieru medzi tým, čo je potrebné, a tým, čo je možné.

• 154

Potrebnejšie než ozdobovať hroby našich predkov je ozdobiť a obohatiť srdcia ich potomkov. Za mŕtvymi
sa ľahšie cestuje než za živými.

• 155

Prví kresťania postavili proti prehnanej autorite cisára Božiu autoritu, proti múdrosti sveta múdrosť Evan-
jelia, proti otroctvu hmote slobodu Božích detí. Ak chceme prispieť k obrode Európy a sveta, tieto kresťan-
ské postoje a hodnoty nám musia byť známe a posvätné. V ateistickom svete sme svedkami Boha. Medzi
prefíkanými ľuďmi prežívame a hlásame lásku Evanjelia. Odmietame slúžiť moderným modlám, ktoré
sa prezentujú sladko humanisticky, až sa nakoniec stanú mäsožravými, ako to vidíme na trvaní a páde
režimov, systémov, spoločenstiev a rodín, ktoré nestavajú na Bohu.

• 160

Človek, ktorý slúži, vyžaruje pokoj. Má porozumenie a je tolerantný. Dokáže spolupracovať a vie pomáhať
v pravý čas. Rešpektuje iných, váži si inú kultúru, civilizáciu, tradíciu. Uznáva iné náboženstvá, vyznania
a názory. Duchovne náročný, neukazuje svoju prevahu. Svoj názor si bráni. Nečaká na odmenu, je ľaho-
stajný k potlesku i k sláve. Je otvorený pre nové poznanie.

• 161

Ak vieme, že Boh je starostlivý Otec, ktorý nás miluje, potom je už len krok preniesť toto poznanie do
našich medziľudských vzťahov. Na staré kolená sa človek ťažko učí, ale rodičia by mali tento model nielen
učiť svoje deti, ale predovšetkým im ho ukázať. Kde rodičia poslúchajú Boha, navzájom sa rešpektujú, ich
autorita u detí je samozrejmá. To najvzácnejšie dedičstvo môže odovzdať deťom aj najchudobnejšia rodina.

• 167

(…) Sloboda, dôstojnosť človeka a s tým spojená radosť je cennejšia než všetka moc a sláva.

• 168

Budúcnosť kresťanstva u nás spočíva v tom, či sa nám podarí prebudovať tradičnú ľudovú vieru na takú
vieru, ktorá zodpovedá a odpovedá súčasnému človeku na jeho naliehavé problémy. Sme neoddeliteľná
súčasť sveta, ktorý v procese rastu postupuje od sakrálneho k sekulárnemu. Naša jedinečná a neľahká úloha
tkvie v tom, aby sme žili a hlásali takú teológiu a ukazovali cestu, na ktorej aj v novom obraze sveta je možný
a nevyhnutný priestor pre Boha.
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• 168

Dva obrazy tej istej Cirkvi. Prvý sa prežíval skôr v minulosti. Cirkev mocná, hierarchická, s neomylnou au-
toritou, vlastníčka pravdy s učiteľským úradom, kde hlavnou čnosťou bola poslušnosť. Druhý obraz Cirkvi,
ako ho predložil Koncil, ako ho rozvíja na svojich apoštolských cestách Svätý Otec, ako sa ho postupne učia
prežívať naši kňazi i veriaci, je Cirkev – Boží ľud. Sme na cestách súčasného sveta, sme chudobní, hľadajúci,
trpiaci všade, kde trpia ľudia, sme nevládni, v menšine, neistí a v pokore berieme na seba zodpovednosť
za svoj život a za životy našich blížnych. Sme oázou lásky a spoločenstvo ľudí, ktorí nezištne ponúkajú svoje
služby. Takúto Cirkev pripravujeme pre budúce tisícročie.

• 172

Aj keď vieme, že je veľa náreku, smútku a sklamania, naším poslaním je prežívať a šíriť optimizmus, radosť
a nádej.

• 176

Nedokonalé sú naše slová. Sú to príliš hrubé nástroje na vyjadrenie jemného a hlbokého chvenia, čo cítime
k sebe navzájom, a k tajomstvu, do ktorého sme ponorení. Len povrchní ľudia vedia povedať všetko presne
a jasne. Prosím priateľov o prepáčenie, ak som nenašiel pravé slová, ktoré očakávali.

• 181

Ideológie, ktoré sľubovali raj na zemi, vždy sa skončili peklom.

• 181

Obrázky a model sladkého Ježiška patria minulosti. V súčasnej dobe, plnej nepokojov, veľa môže zachrániť
človek, ktorý žije v srdci sveta a od iných sa v ničom nelíši, len stupňom svojej lásky, viery a ochoty žiť pre
iných. Ježiš sa nám ponúka ako učiteľ tých najšľachetnejších túžob ľudstva.

• 185

Nikto nedal svetu toľko pokoja ako Kristus a nikto nevytvoril ideálnejšie podmienky pre život ako on. Jeho
mier môžeme mať v srdci od Nového roku do Silvestra. To si želáme navzájom a ponúkame svetu.

Stano Krajči, 10.–11. 1. 2016 h p://ics.upjs.sk/˜krajci/sk10/vypisky/knihy/Srholec-KazdodenneZamyslenia.pdfStano Krajči, 10.–11. 1. 2016 h p://ics.upjs.sk/˜krajci/sk10/vypisky/knihy/Srholec-KazdodenneZamyslenia.pdfStano Krajči, 10.–11. 1. 2016 h p://ics.upjs.sk/˜krajci/sk10/vypisky/knihy/Srholec-KazdodenneZamyslenia.pdf


