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• Karol Mika
• Róbert Bezák
• Michal Valčo
• Terézia Lenczová
• Daniel Pastirčák

• 51
Jedna z lekcií, ktoré nás naše rodičovstvo učí, je práve v tom, aby sme sa vzdali svojich predstáv. Dať
slobodu dospelým deťom znamená aj to, že sa vzdáme predstáv o tom, aké by mali byť a kam by mali
dospieť. Učím sa žiť život otca z Ježišovho podobenstva – udeliť slobodu; dať deťom to, čo im patrí – ich
vlastný život, a potom v pokorujúcej bezmocnosti čakať na tú nepredstaviteľnú chvíľu, keď nás Láska
zhromaždí na hostine v Otcovom dome.

• 53
Za tých dvetisíc rokov sme sa v mene Krista preklínali, viedli sme vojny, upaľovali kacírov, kolonizovali
sme svet. To všetko v mene viery, že vlastníme absolútnu pravdu. Bez kajania sa za tento historický
hriech hlas tradičného kresťanstva súčasný emancipovaný človek nebude brať vážne. Pokánie znamená
bytostnú zmenu zmýšľania, musíme opustiť to, čo naše historické zlyhania spôsobilo – presvedčenie,
že sme vlastníkmi absolútnej pravdy. Kristovo zjavenie možno hodnoverne uchovávať iba v otvorenom
dialógu tých, čo pravdu nevlastnia, ale chcú jej spolu s ostatnými patriť.

• 53
Kresťanstvo uzavreté v dogmatických tvrdeniach, bez otvoreného ekumenického dialógu, bez dialógu
s inými náboženstvami a duchovnými tradíciami, bez dialógu s vedou, kultúrou a filozofiou súčasného
sekulárneho človeka jednoducho neosloví. Ľudia hľadajú spiritualitu, no nedôverujú cirkevným inštitú-
ciám, s ich hotovými odpoveďami, bez ochoty pokorne sa pridať k hľadajúcim na ich ceste ku skutočnosti
skrytého Boha.

• 55
Skutočná viera sa neprejavuje v tom, čo hovorím; prejaví sa v tom, čo urobím v rozhodujúcich situáciách
života.

• Miloš Kovačka
• Štefan Hríb

• 73
Je mi ľúto, že kresťanský svet, pod ktorým si ľudia predstavujú najmä cirkev, je na Slovensku vní-
maný ako zastaraný, zatuchnutý, nemajúci čo povedať modernému svetu. Raz na Pohode v rozhovore
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s arcibiskupom Bezákom a biskupomMalým som povedal, že sa mi zdá neuveriteľné, že najkrajšia vec,
s akou som sa v živote stretol, kresťanský Boh, je na Slovensku vnímaná cez cirkev a pôsobenie nás ve-
riacich ako tá najnudnejšia, skoro až temná vec, čo iba prikazuje a to najlepšie nám všetkým odopiera.
Ten rozpor je strašný. A podobné je to aj s tými médiami a nejakou verejnou diskusiou. No akú už má
u nás váhu diskusia cirkevných médií? Ani neviem, ktoré to sú. Katolícke noviny vnímam skôr ako in-
formačnú nástenku o tom, že bolo to a bude tamto, prípadne sú tam vopred schválené formálne texty.
Žiadna sloboda, žiaden spor, žiadne hľadanie. Ale duchovný život je predsa neuveriteľne dobrodružný
príbeh, o ktorom nevieme, ako sa skončí. Často nevieme, čo sa má v živote urobiť. Tak hádam to platí aj
pre cirkev. Veď už len jej putovanie cez tisíce rokov je nanajvýš dramatické, je to neustále hľadanie. Ale
takmer nič z toho nie je reflektované v nejakomkresťanskommédiu. Väčšina týchtomédií vytvára dojem,
že všetko je dané, že viera je vecou poslušnosti, nie dialógu. Tie akože „kresťanské médiá“ na Slovensku
sú podľa mňa cirkevné: sú určené pre cirkevné kruhy a z nich sú tvorené. To ma neláka a v zásade ani
nezaujíma. Mňa zaujíma normálny dialóg o všetkom, či už medzi veriacimi, alebo ateistami. Láka ma
diskusia o realite.

• 75
U nás cirkev dala zvoniť, keď sa v lete 1992 prijala deklarácia zvrchovanosti, lebo sa vraj napĺňa sen
o štáte, a bolo jedno, že ho napĺňali zločinci. Považujem za pohanské, že je nejaká identita nadradená
nad dobro – ak si Slovák, môžeš byť aj zlodej? Myslím si, že naša cirkev, a nemyslím len katolícku, často
nestavia na prvé miesto lásku, ale národ.

• 75
Nemám odpoveď na otázku, prečo človek musí celý život trpieť, povedzme fyzicky, aký je zmysel jeho
utrpenia. Samozrejme, existujú odpovede, že sa tým prehĺbi jeho charakter, ale poznám ľudí, ktorým sa
utrpením charakter neprehĺbil, naopak, zničil sa tým, že strašne zatrpkli.

• Ľudovít Fazekaš
• Branislav Škripek
• Slavomír Slávik

• 102
Keď čítame o misijných cestách apoštola Pavla, môžeme si všimnúť, že inak kázal v synagóge a inak na
Areopágu. Je ťažké jednou kázňou či prednáškou osloviť všetkých. Sme rôzni, potrebujeme rôzne témy,
rôzne uhly pohľadu, rôzne prístupy, čo do obsahu aj formy.

• Daniel Hevier
• Ján Grešo

• 119
Ježiš varuje pred prázdnym domom, lebo doň môže vojsť sedem zlých duchov (Mt 12, 45). Ak si myseľ
zapraceme pozitívnymi hodnotami, neostáva miesto pre iné.
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