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Marie Vrabcová & Róbert Bezák

Zamyslenia
Odpovede na otázky, ktoré si v živote skôr či neskôr položí každý

Petit Press, a. s., 2017

• 14

Nepotrebujeme denne hodiny hlasných a verejne prezentovaných modlitieb na to, aby sme s Bohom mali
hlboký vzťah. Niekedy mi to skôr pripadá, že človek, ktorý to robí takto, nemá iné na práci alebo sa chce
ukázať. Priveľké prejavy viery navonok pranieroval aj Kristus, aj on napomínal veriacich, aby išli do svojej
izbičky, tam sa zatvorili, nech len Pán vie, že sa modlia. To neznamená, že netreba nič prejaviť, ale netreba
sa tým chváliť!

• 16

(…) Mali by sme sa usilovať o to, [aby obsah zostal dôležitejší ako forma], ale nesmieme zabudnúť, že aj
k obsahu sa často dostávame cez formu.

• 18

Nemať s nikým nič znamená, že síce nám nikto neublíži, ale ani nikto nepomôže.

• 20

Tu sa vždy považovala za úctyhodnú predovšetkým fyzická práca. Študovanie a čítanie bolo panským
huncútstvom, ničnerobením.Ani v cirkvi to nie je inak, aj v nej sa zakořenilamentalita, že tomálo stačí. Preto
sa kňazi vychovávajú skôr akoby pre administratívu: odslúžiť omše, sobáše, pohreby a zbytočne sa nevŕtať
vo veciach, z ktorých môžu vzísť otázky a problémy. Keď som povedal, že sme sa uspokojili s babičkami
na púťach s ruženčekmi a svätými obrázkami, nebola to kritika starých ľudí, ale cirkevných hodnostárov.
To oni by mali pochopiť, že sa treba usilovať o iné hĺbky. Zatiaľ sme uspokojení tým, že kostoly sú plné,
na púte chodia davy, ale nemusí to tak zostať, lebo mladí ľudia sú už vzdelanejší. Vidia, aké je kresťanstvo
vo svete, a majú oprávnene vyššie nároky.

• 21

(…) Mám obavy, že našej cirkevnej vrchnosti vyhovuje tento jednoduchý spôsob, lebo títo veriaci cirkev
nekritizujú a nečakajú od nej nič viac. Stačí im ľudová zbožnosť so svojimi jednoduchými prejavmi, s kto-
rýmimajú často aj kňazi problém. Je ťažké neuraziť veriacich, ale aj ich ľudovú tvorivosť udržať vmedziach,
aby to bolo dôstojné. Mnohí to vzdajú práve preto, lebo zhora nie je dopyt po vyššej úrovni. Akoby sme
sa identifikovali tým, že my sme tí jednoduchí. Zatiaľ sa nikto nepýta, no dobre, a čo ďalej, ale ten čas, ked
si takú otázku budeme musieť položiť, príde.

• 22

Ak sme si istí sami sebou a naša viera nie je len kostýmom, ktorý si oblečieme na veľké sviatky, ale pevnou
hodnotovou mierou, tak nás nikto nemôže ohroziť.
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• 25

My sme nikdy nič nepomenovali pravýmmenom, ani nacionalistickú, ani komunistickúminulosť. Nepove-
dali sme, že to bolo zlé, skôr to prekrývame slovenskosťou ako apriórnou hodnotou. Ak by aj katolicizmus
nebol často len fasádou, mali by sme byť iní, veď ten má úplne jasné morálne princípy. Aj tie sme zrela-
tivizovali, u nás mohol byť človek aj dobrým komunistom aj dobrým kresťanom zároveň, lebo hlavným
princípom bolo: len si počkajme, veď nejako už bude, zatiaľ skúsme byť zadobre aj s jednou aj s druhou
stranou. Chýba tu jednoznačnosť postojov a princípov, morálna os, okolo ktorej by sme budovali náš život.

• 26

Je ľahšie chváliť sa tým, že vyše deväťdesiat percent obyvateľstva je kresťanov, ako sa vystaviť tomu, že by
sme museli zistiť, koľkí z nich sú ochotní na cirkev aj dobrovoľne prispievať svojimi daňami. Zástupcovia
katolíckej cirkvi na Slovensku sa naučili žiť v tejto istote, a preto pre nich nič, čím sa trápi spoločnosť, nie je
až takou pálčivou otázkou: ani korupcia, ani stav školstva či zdravotníctva, ani extrémizmus.

• 34

Väčšina ľudí, čomajúmoc aprávomoci rozhodnúť, kampôjdupeniaze a aké projekty podporia, nerozdávajú
zo svojho, ale všetku tú slávu a vďaku zožnú.

• 35

Radi sa klameme tým, že ústupkami zachraňujem vlastné spoločenstvo, spoločnosť a možno aj celý svet,
ale väčšinou chránime len seba a tých svojich.

• 36

(…) Niekedy musí, žiaľ, dôjsť aj k zlému, aby mohlo byť lepšie.

• 37

(…) Za to, že sa [každý z nás] vypracoval, môže často vďačiť iným ľuďom, šťastiu alebo aj náhodám. Nikto
sa nevyšvihol sám, z ničoho, vždy na to potrebujeme pomoc iných ľudí, aj súhru okolností. A musíme si to
stále pripomínať, aby sme neprepadli pocitu vlastnej dôležitosti a výnimočnosti.

• 37

K moci by sa nikdy nemali dostať ľudia, ktorí po nej túžia, dokážu manipulovať ľuďmi okolo seba a vždy
vedia, s kým treba byť zadobre, aby dosiahli, čo chcú, ale tí, ktorí sa na vrchol dopracujú postupne, vďaka
svojim schopnostiam.

• 38

Primknúť sa k mocným bolo ľuďom vždy blízke, lebo túžime po istote. Až tak, že nie sme ochotní priznať
si: Ten, kto nám ju ponúka, je šikovný manipulátor.

• 39

Zásadná reforma sa nekoná, stačí, že pápež je obľúbený a každému to vyhovuje. To, čo sa deje v zákulisí
jeho popularity, koľkí sa za ňu skrývajú a čo si dovoľujú, už nikto neskúma.

• 54

(…) Ani absolútne odpúšťanie všetkým komunistom, eštebákom či ich agentom po roku 1989 alebo Me-
čiarove amnestie nepriniesli spravodlivosť. Ľudia, ktorým sa takto podarilo uniknúť pred spravodlivosťou,
nevstúpia do seba a nepochopia to ako šancu stať sa lepším. Naopak, narastie im sebavedomie, že ešte aj
toto sa im podarilo.

• 55

(…) Intuitívnu spravodlivosť bez špekulovania (…) majú v sebe len skutočne čistí ľudia. 

• 56

Každý, kto kritizuje vlastné spoločenstvo (…), má tú dilemu, do akej miery treba pootvoriť dvere verejnosti.
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No správna odpoveď je len tá, že keď sa po pokusoch o vnútornú diskusiu nič neudeje, treba s pravdou vyjsť
von. Tá je vždy dôležitejšia ako záujem akéhokoľvek spoločenstva. Možno tým dosiahneme len toľko, že
sa o tom začne rozprávať, ale verejná debata vôbec nie je málo, lebo po nej si už vinníci nedovolia toľko
ako predtým.

• 57

Hraničné situácie z každého dostanú to najpodstatnejšie, čo je v ňom, aj to, čo o sebe nikdy nechcel vedieť.

• 57

(…) To je prípad mnohých diktátorov. V istom historickom okamihu sa zachovali správne, ale potom tak
uveria svojej výnimočnosti, že sú na míle vzdialení aj od svojho niekdajšieho ja.

• 60

Je dôležité vždy mať na pamäti, odkiaľ človek pochádza, kým bol predtým, než sa stal známym a začali od
neho očakávať, že sa bude správať ako správny hrdina.

• 64

Čím menej hrdinov spoločnosť potrebuje, tým je zdravšia.

• 66

(…) Žiaden človek nemá povinnosť prevziať na seba bremeno zodpovednosti za celú spoločnosť.

• 80

Kdesi som počul o námorníkovi, ktorý sa plavil okolo sveta sám, a predsa sa každý deň oholil aj si ustlal
posteľ. Ak si človek udrží nejaký režim, ten napokon udrží jeho, lebo mu nedovolí, aby sa úplne opustil.
Najviac je to potrebné vtedy, ked sa človeku najmenej chce a je mu jedno, ako vyzerá alebo čo bude jesť.
Ak sa premôže a usiluje sa aspoň vminimálnej miere žiť obyčajný život, uchovať si návyky, má určite väčšiu
šancu nájsť v živote opäť aj niečo pekné.

• 87

Kým sa nám darí, musíme ponúkať niečo aj zo seba, potom si nás niekto nájde, aj keď už nemáme čo rozdá-
vať.

• 97

(…) Práve vtedy, keď prídu ťažkosti, sa ukážu naše kvality, naša primárna morálna hodnota.

• 103

Ten, kto sa previnil, by tomal priznať, oľutovať, až potommumôže byť odpustené – inak je to len všeobecná
fráza.

• 112

Pri veľkých životných míľnikoch väčšinou nerozhoduje šikovnosť a odbornosť, ale charakter človeka (…).

• 114

(…) Staroba je esenciou všetkých našich vlastností. Vtedy sa naplno prejaví to najlepšie aj to najhoršie z nás

• 116

V dôchodkovom veku by sa už mal predsa len nechať priestor mladším. O čo je to krajšie, ked za ním
prichádzajú po radu, ako kedmu nervózni pripomínajú, že už je na ťarchu. Človek by vždymal žiť životom,
ktorý je adekvátny jeho veku a nechcieť robiť v šesťdesiatke to, čo patrí tridsaťročným.

• 117

Pokročilý vek neznamená, že človek sa zákonite stáva múdrejším a má vždy správny úsudok. Ani taký
prehľad nemôže mať o svete ako mladí, ved ak nič iné, tak strata fyzickej kondície ho núti čím ďalej tým
viac sa sústrediť na seba. Síce si nahovárame, že to telesné nie je dôležité, podstatný je duch, ale obávam sa, že
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telesné obmedzenia často zabraňujú aj rozletu ducha. Napokon aj Biblia hovorí: „Ked dochádzajú tvojmu
otcovi sily, nevysmievaj sa mu.“. Tým neupozorňuje len na úctu voči rodičom, ale aj na to, že staroba je
spojená s úbytkom síl a umu. Úcta patrí každému starému človeku, ale mal by sa o ňu zaslúžiť aj tým, že
sa včas stiahne do úzadia. Tak akoMojžiš, ktorý keď cítil, že už nemá dosť síl ísť do boja, stiahol sa na vrchol
hory, aby sa tam modlil za svoj ľud a nechal bojovať mladých.

• 129

Asi musíme niekedy aj ochorieť, aby sme zistili, akí sme krehkí a ako málo sme pánmi svojho života. Stačí
jeden úraz a všetky naše plány sa rúcajú, vážne ochorenie nás dokáže dostať na úplné dno materiálne aj
duchovne.

• 132

Bol by náš život krajší, keby sme nikoho nemali radi tak, aby nás jeho strata bolela?

• 133

(…) Aj veľkosť bolesti je znakom toho, aký hodnotný bol ten blízky pre nás. Od tohto sa ušetrí len človek,
ktorý s nikým nič nemá a na nikoho sa neviaže. No v konečnom dôsledku aj jemu dôjde, že mal sterilný
život.

• 135

Otázka, prečo práve ja, nemá zmysel, lebo na ňu neexistuje odpoveď. Treba len uniesť svoje bremeno a ne-
chápať ho ako nespravodlivosť, ale ako niečo, čo život môže priniesť.

• 136

Mynie sme tí, ktorímajú rozhodovať o tom, kto z násmá trpieť a do akejmiery.Môžemeprosiť len o silu, aby
sme to uniesli, aby sme boli nápomocní chorému, vedeli sa o neho postarať a nezanevreli ani na zdravých
okolo nás. Aby sa náš život nezúžil iba na bolesť a stratu. Je to veľká skúška lásky aj pre chorého, aj pre jeho
blízkych.

• 136

Je ľahké mať rád niekoho, kto je mladý, pekný, šikovný a ešte aj bohatý, ale už o niečo ťažšie mrzutých,
chorých alebo senilných starých ľudí. Sledovať úpadok a pozvoľné zomieranie našich najbližších, byť sved-
kom toho, ako strácajú silu aj um, a napriek tomu si ich vážiť a mať rád, je jedna z najťažších úloh v našom
živote. Tu už nejde o to, či je nám s nimi dobre a môžeme na nich stále vzhliadať, ale predovšetkým o ich
dôstojnosť. A tá sa dá zachovať len vtedy, ak v nich stále vidíme niekdajšiu krásu a múdrosť, ak si vedome
pripomíname, za čo všetko im môžeme byť vďační, a koľko pekného sme s nimi prežili.

• 137

Človek asi najdalej zájde vo svojej podstate, ked nemá na zreteli vlastné záujmy, ale to, aby bol na pomoc
druhému.

• 140

V celej Biblii nie je ani jeden príbeh o tom, ako sa Ježiš schuti zasmial, ale vo viacerých príbehoch sa spomína,
ako zaplakal, keď mu povedali, že Lazar je mŕtvy, alebo nad zničeným Jeruzalemom. Iste sa s apoštolmi
často aj smiali, ale to nemá takú výpovednú hodnotu, ako to, kedy a s kým plakal. Keď dokážeme s niekým
spolu plakať a precítime jeho bolesť, smiať sa s ním dokážeme určite.
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