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• 6

Eva Borušovičová

• Každý človek by mal v živote stretnúť Antona Srholca. Aby viac dôveroval sebe, svetu, Božiemu zámeru,
aby veril, že život je krásny a všetko dopadne buď dobre, alebo tak, ako dopadnúť má. Každý človek by
mal stretnúť Antona Srholca, aby si vedel v ťažkej chvíli spomenúť na to, že každý problém má riešenie,
že určite existuje niekto, kto ho má rád, že trápenie je dočasné a nič nemôže pokaziť, ak sa usmeje. A že
vo všetkých chvíľach nášho pozemského bytia sa máme snažiť byť tými najlepšími ľuďmi, akými byť
dokážeme. Tomu nás učí Anton Srholec. Nie že by o tom takto rozprával. On jednoducho taký je. A ľudia,
čo ho stretnú, často cítia túžbu čo najviac sa mu podobať.

• 35

Ignorujem tú fujavicu sentimentality. Z celého tohtoročného predvianočného zhonu mi stačí jediná pravda.
Že Boh v Ježišovi vstupuje do tohto nášho cirkusu, zúčastňuje sa ho a dáva mu zmysel.

• 37

(…) [Ježiš] nás požehnáva nie z paláca a z titulu funkcie, ale zo svojho marginálneho postavenia, kde
sa nachádza väčšina z nás.

• 40

Vždy ma lákali hranice, kde sa človek stretá s iným myslením, s inou kultúrou. Kde si človek musí preveriť
svoju pravdu, merať sily a premýšľať.

• 47

Nádoba mojich spomienok ako puknutá váza stráca mnohé súčasné informácie a detstvo ponúka ako zabud-
nutý raj. Súčasne sa plní tým podstatným. Tichom, ktoré milujem. Odborníci hovoria, vraj skleróza. Ja to
vítam ako dozrievanie.

• 55

(…) Ako pavúk sa zamotávam do siete slov o tom, čo nie je dôležité.

• 66

Čas radosti veselosti svetu nastal nyní. Ježiška aj s jasličkami ukradli nám kmíni. Herodes ako pes vraždil
deti na ulici. Dnes to robia sterilne, servilne v každej druhej nemocnici. Santaklaus je bohatší. Ježiško naňho
nestačí. Najväčšie dary pohodlia dá tým, čo sa nemodlia. Ak si zdravý, na pozdravy nemáš času dneska,
ako mýto vybaví to jedna esemeska. Hostina bez vína, ideme na vodu. Veľký Brat ako kat berie nám slobodu.
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Pod ťarchou darov srdce je chladné, len láska život preteplí. Človek si na dne znavený sadne a: „To Božie
nám vysvetli!“.

• 68

Mojím najradostnejším zážitkom je, že Dedo Mráz, ktorý mal zmraziť Ježiška, sám kdesi zamrzol, údajne
na Kamčatke.

• 71

Ťažké slová som začal hľadať v šesťzväzkovom Slovníku slovenského jazyka. Adam, Ábel, absolútno… To
nikam nevedie. Kto na to má, to Božie, hlboké, nájde v každom slove, aj v neverbálnom geste. V tichu skorej
ako v hluku. Doma, v pokojnom posede pri stromčeku skorej ako v supermarkete.

• 79

(…) Nemôžeme hľadať Boha len na kríži a v hrobe, kam ho uložili. On tam nie je. Radosť Veľkej noci je práve
v tom, že je východiskom zo smrti a hrob ostal prázdny. Boh je na strane života.

• 93

Z vlastnej skúsenosti vieme, že pravda, hoci je pravdivá, málokedy víťazí, a naše poslanie je práve v tom,
že i napriek všetkým trpkým skúsenostiam nevzdávame sa nádeje.

• 120

V kresťanských predstavách o tom Tajomstve má miesto aj Boh mlčiaci, bezmocný, slepý a hluchý. Boh,
ktorý neprekazil vojnu, ktorý dopustil zemetrasenie na Haiti, kde zahynuli státisíce ľudí, veriacich i neve-
riacich. Boh, ktorý nevypočul úpenlivé modlitby detí pri smrteľnej posteli svojej matky, Boh, ktorý dáva
úspech tým, čo na neho vôbec nemyslia. Z vlastnej skúsenosti viem, že Boh nie je mojím sluhom. Automat,
ktorý mi vydá tovar za cenu vhodenej mince. Nie je mojím bodygardom či garantom úspechu. Už si ani
nerobím právo, aby odpovedal na moje otázky.

• 129

Je dobre, že je Veľká noc. Aspoň raz za rok si zájdeme tam, kde sa uctieva kríž, dotýkame sa rán, tam
pripájame svoje trápenia a participujeme na utrpení ľudstva. Veľkosť človeka je aj v citlivosti na utrpenie
iných.

• 136

Veľkí kresťania boli väčšinou neúspešní mužovia a ženy. Kto nesie zástavu, podstupuje riziko, že ho skorej
odstrelia. Horšie sú tie rany odzadu zo zákopov.

• 138

Eva Melkovičová

• To nie je správne, aby si poslucháčov ťahal z ich prostredia. Ty musíš podstúpiť riziko, zostúpiť medzi
nich, žiť ich život a poznať ich problémy.

• 140

Ak je pravdivý obraz v knihe Exodus, že sme jeden ľud, jeden národ, ľudstvo, jeden organizmus, ktorého
poslaním je prejsť púšťou z otroctva do zasľúbenej zeme slobody, sólove sa nikto nezachráni. Sme zod-
povední jeden za druhého. Tí poslední na našom pochode sú ukazovateľmi úrovne, kde sa nachádzame.
Všetci sa nemôžeme venovať len elite, tým mladým nadšencom na čele nášho pochodu. Nesieme so sebou aj
starých, chorých a nevládnych, aj tých, ktorým sa zatočila hlava, ktorí sú v pokušení, že budú blúdiť a škodiť,
vedome či nevedome spomaľovať náš rast a odďaľovať cieľ. Ľudia na pokraji svojich síl, spoločnosti, rodiny,
Cirkvi či národa majú často veľa čŕt podobných Tomu, ktorého ako zločinca odsúdili, zavrhli, vyvliekli
za mesto a ukrižovali. Človek musí mať bystrý zrak a citlivé srdce, aby aj v týchto ľuďoch, pod tou maskou
a nánosom ich neblahej minulosti, objavil trpiacu tvár bytosti, ktorá zúfalo hľadá svetlo a stále naráža na
bariéry v sebe a vo svojom okolí.
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• 150

Keďže som (…) [svätého Antona] dostal do vienka a denne píšem jeho meno pred svoje, usilujem sa pozná-
vať ho a nasledovať. Z jeho životopisu si spomínam, že keďho cirkevná vrchnosť odmietla, kázal vtákom,
rybám a bezdomovcom, ale verný ostal aj vo svojom vyhnanstve. Stal sa známy ako nálezca a záchranca
stratených vecí, zabudnutých problémov, zatúlaných ľudí, premárnených šancí.

• 151

Nie je znakom skutočnej lásky ťahať niekoho za každú cenu na našu úroveň, ale umenie je odovzdať svoje
posolstvo na úrovni oslovených a deliť sa s nimi. Byť ako dieťa a nebyť infantilný, umlčaný ako ryba, ale
nevzdať sa svojej pravdy, zostúpiť medzi chudobných a nestratiť svoju dôstojnosť.

• 151

Sv. Anton, hľadateľ podstaty toho strateného, nás učí buď to opäť nájsť a mať z toho radosť, alebo to oželieť
a nájsť dačo nové, cennejšie, čo je vždy prekvapenie.

• 163

Ak chceš byť vierohodný, musíš sa ponoriť do prostredia, kde žijú tvoji poslucháči.
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