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• 28
Áno, dá sa žiť aj opatrne, prísne, až sterilne. Nemilovať, všetkému sa vyhýbať, nikoho si nepustiť blízko
k sebe a raz predstúpiť pred Boha a ukázať: Hľa, Pane, mám čisté ruky. Len aby nepovedal: Áno, ale máš
ich aj prázdne! On nám skôr odpustí previnenia z lásky ako hriechy z tvrdosti srdca a ľahostajnosti. Kto ho
vidí ako prísneho dozorcu a kontrolóra všetkého, čo robíme, ten má zúfalo ťažký život.

• 44
(…) Keď je človek dlho hore, aj keby sa akokoľvek bránil, zrodí sa v ňom myšlienka, že mu to patrí, veď
sa tak vysoko nedostali iní, ale práve on. Možno jemne sofistikovanejším spôsobom, ale uchytí sa mu to
v hlave, ide o to, či to prijme, alebo chce s tým bojovať.

• 49
V mnohých veciach som ustúpil, lebo som cítil, že aj pre spoločenstvo je dôležitejšie to, aby sa v ňom ľudia
cítili dobre, ako to, aby som ja naplnil svoje predstavy.

• 103
Moja životná skúsenosť je, že väčšina ľudí hľadá pravdu a ona nemusí byť spojená s uvedomelou vierou.
Vyznávam s Katarínou zo Sieny, že Boh je väčší ako katolícka cirkev, a verím, že to nie je rúhavá myšlienka,
lebo Pán Boh má aj svoje cesty, ako priviesť ľudí k sebe. Myšlienka o anonymných kresťanoch mi bola vždy
blízka, lebo viem, že mnohí smerujú ku Kristovi aj svojím životom a svojimi činmi. Aj im som sa chcel
prihovoriť, celé som to chápal, že cirkev, zastúpená aj mojou osobou, je pozvaná do zaujímavého priestoru
a mala by tú príležitosť využiť.

• 131
(…) V láske dozrievame aj tým, keď druhému umožníme, aby prišiel k nám, podal nám pomocnú ruku amy
sme ju schopní prijať.

• 136
(…) Osobne si neviem predstaviť, že sa za niekoho blízkeho modlím, ale inak sa nezaujímam o to, kde je,
čo je s ním, ako sa má. V modlitbe je láska a láska predpokladá súcit, účasť na trápení toho druhého. Čím
väčšia miera lásky je vo vás, tým väčšia je aj miera vašej spolupatričnosti a spolucítenia s druhým človekom.
Až na tejto úrovni sa prejavuje kresťanská morálka. Ten, kto toto nepochopí, radšej nech nehovorí nič.

• 140
Ako hovorí Svätý otec Benedikt XVI., len otvoreným srdcom pre Boha môžeme pochopiť zmysel ťažkostí
v našom živote.

• 143
Neviem, či to až takmá byť, či sa každý z násmusí zákonite ocitnúť na križovatke, kde si musí vybrať, akým
smerom sa vyberie. Ako ten lotor na kríži, ktorý sa vo chvíli pravdivosti musel rozhodnúť, či bude nadávať,
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že ho dolapili, alebo prizná, že je hriešny. Keď som bol v Osvienčime, zamýšľal som sa nad tým, ako sa ľudia
dostali až tak ďaleko, že otcovia okrádali svojich synov o kúsok chleba. Nie preto, že boli zlí, ale preto, že
tá životná skúška, v ktorej sa ocitli, bola extrémne ťažká, až nezvládnuteľná. V takých situáciách obstoja len
výnimoční ľudia, ktorí si uchovávajú veľkú osobnú silu, vnútornú čistotu a slobodu.

• 143
Existujú základné hodnoty, na ktorých nám musí záležať, aj keď nám ide o kariéru alebo dokonca o život,
lebo bez nich to už nie sme my.

• 147
Bojím sa, že zamlčiavanie, klamstvá a podvody už narúšajú systém. Že za tou ekonomickou oponou je tak
komplikovaná sieť osobných vzťahov a pokleskov, že to treba utajiť za každú cenu.

• 150
Kristus nás neučí tomu, aby sme sa v ťažkostiach stiahli a vzdali nádeje. Naopak, svojím životom nám
ukazuje, že v každom konci je aj šanca na nový začiatok.

• 154
Arcibiskup Stanislav Zvolenský bol zapísaný ako spolupracovník ŠtB a veľmi ho ranilo, keď sa to po re-
volúcii dozvedel, lebo, ako povedal, on nikdy nespolupracoval. Tak som si myslel, že by mohol rozumieť
tomu, akú bolesť mi spôsobilo, že ma odvolali na základe udavačských listov. Bez toho, aby som mohol
poznať, kto sú tí, čo ma vo Vatikáne očiernili.

• 154
Keď ide o spravodlivosť, nemôže platiť nejaký príkaz o podivnej mlčanlivosti. Mlčanie pre mňa nie je ab-
solútna hodnota, uznávam ju len do takej miery, do akej má pomôcť pravde. Lebo pravda je vždy viac ako
poslušnosť.

• 154
Cirkev nieje súkromná organizácia pre pár vyvolených, ktorí sú vo vnútri. Ak nám ide o to, aby sme robili
ľudí lepšími, čo pred nimi musíme skrývať? Všetko, čo sa deje v cirkvi, sa deje v spoločnosti, preto ľudia
majú právo poznať pravdu.Aj tú nepríjemnú, lebo aj to k námpatrí a priznanie je cesta k očiste. Práve pravda
nás oslobodzuje. A ani cirkvi nemôže uškodiť, lebo je bližšia láske ako akékoľvekmilosrdné klamstvo. Preto
chcemurobiť všetko, aby vyšla najavo, aj keďmne to už nepomôže.My predsa nemôžeme ukazovať ľuďom,
že spravodlivosť bude až po smrti, keď už niet koho pomenovať. Musíme sa o ňu usilovať aj tu, na zemi,
aby sme ju potom vo večnosti dosiahli od Boha.

• 155
Pod pokrievku jednoty sa dá schovať všeličo, aj veci, za ktoré by sme sa mali hanbiť. Pritom tá jednota
v skutočnosti ani neexistuje, je pričasto prezentovaná len navonok ako ochranný val. Nemyslím si, že som
spôsobil rozkol v slovenskej cirkvi, lebo názory ľudí na moje odvolanie sa líšia nezávisle od môjho konania.

• 161
Ak sa sústredíme len na to, čo nám bolo upreté, a nedokážeme objaviť krásu v tom, čo sme od Boha dostali,
je možné, že to šťastie okolo nás prejde, a my si ho ani nevšimneme.

• 181
(…) Keď sa hovorí o poslušnosti, nie je to v skutočnosti v mnohých prípadoch o poddajnosti, zbabelosti
a strachu z mocných? Pre mňa má pravda väčšiu cenu, ale v pravde môže byť silný len ten, kto sa usiluje
byť čistý. A neviem, koľkí z tých, ktorí ma nabádajú k pokore a poslušnosti, sa o čisté svedomie a pravdu aj
reálne usilujú.

• 206
Cirkvi svedčí rovnosť a pravda, nie mocenské hry.

• 214
To je to najhoršie, čo sa človeku môže stať, keď vie, že aj má pravdu, ale je mu nanič. Preto sa aj Kristus
nechal pribiť na kríž, aby ukázal svetu, aká je láska bezmocná proti zlu a ako sa zlo vie vyvŕšiť na láske.
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• 216
Ekonomické prepojenie cirkvi a štátu je preto nešťastné, lebo prináša aj mnohé hodnotové kompromisy,
ktoré by si cirkev nemala dovoliť.

• 218
Na bolesti a utrpení druhých sa nemôže vybudovať nič pekné, ani vtedy, keď sa väčšine vodilo dobre. Me-
radlom spravodlivosti štátu môže byť len to, ako sa darí tým najslabším a najchudobnejším. Cirkev by sa
mala postaviť vždy na ich stranu. Jej úlohou nie je posväcovať existujúce spoločenské poriadky, ponúkať
hotové riešenia pozemských ťažkostí, či sakramentalizovať národ. Jej úlohou je ukázať cesty a apelovať,
pripomínať základné pravdy a hodnoty, prízvukovať ľudskú dôstojnosť, ktorá je často potláčaná. Je už po-
tom na spoločnosti, aby to vzala do úvahy. A pre cirkev to nemusí byť bez komplikácií a ťažkostí.

• 223
Je tu aj hlboko zakorenená viera, že cirkev je predsa spravodlivá, aj taká zvláštnamentalita, žemusíme prijať
všetko, aj ponižovanie, lebo to je vraj pekným znakom pokorného kresťana. Ak to niekto odmietne prijať,
hrozí mu, že ho nepochopia ani tí, čo sú na jeho strane.

• 224
Ten, kto cíti, že má pravdu, má právo o nej hovoriť a bojovať za ňu, lebo v konečnom dôsledku nejde len
o jeho život, ale aj o to, čo sa v spoločnosti považuje za prijateľné. Neverím, že by sme mali prijať poníženie
v rámci cirkvi ako samozrejmosť – táto inštitúcia je o úsilí bojovať za dôstojnosť ubiedeného človeka, nie
o tom, ako možno niekoho čo najviac pokoriť. Až natoľko, aby v tej pokore všetko prijal, až zmizol, lebo už
svojou prítomnosťou mnohým pripomína ich ľudské zlyhanie.

• 230
Možno sa odvaha priznať sa k Bohu a podobať sa mu aj svojím životom vytratila slobodou a blahobytom.
Už nemusíme pre vieru prinášať obete, nemusíme skúmať, akú má pre nás kresťanská mravnosť hodnotu,
lebo dá sa žiť aj príjemne, bezstarostne. Platí to aj vo vnútri cirkvi, kde už mnohým ide len o miestečká. Je
to uzatvorený kruh, v ktorom sa už ničím netreba trápiť, lebo tí, ktorí sa dostali dostatočne vysoko, uverili
tomu, že sú neohrození, neomylní a záleží práve na nich. Pritom práve tam by si mali dávať pozor, aby
všetko bolo podľa práva a spravodlivosti, v duchu lásky, lebo to je poslanie cirkvi – nie to, aby zabezpečila
určitý životný štandard pre hŕstku vyvolených. Ak sa toto nezmení, bojím sa, že cirkev sa vzdiali ľuďom
natoľko, že nebudú mať záujem spoznať všetko to krásne, čo napriek svojim chybám ponúka.

• 236
Pre mňa sú aj historické exkurzy typu, že však archívy raz odhalia pravdu, nepochopiteľné. Keď to tak aj
v histórii cirkvi bolo, že pravda vychádzala najavo až po stáročiach, nemali by sme sa z tej histórie poučiť?
Platí to mnohonásobne v dnešnej dobe, keď sa už nikto nemôže vyhovárať na to, že nie je dostatočne in-
formovaný. Ten, kto mal záujem, už mohol zistiť všetko. Tu nie je problémom nedostatok informácií, ale
necitlivosť.

• 250
(…) Správna pokora pred Bohom prichádza až ako prejav poznania. Preto je dovolené Jóbovi klásť otázky,
hľadať vysvetlenia, zalamentovať si i odmietnuť vyjadrenia svojich priateľov. Lebo aj on musí prejsť cestou
rozpoznania Božej všemohúcnosti a vznešenosti!
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