
2021.03.14. 4.Pôstna nede a (nede a Laetare  ) 

Svoj as má za a  a svoj as má skon i . 

K tajomstvu života patrí aj to, že sa za ína po atím a ten pozemský sa kon í smr ou. A nedá sa to 
pod a ubovôle urýchli  alebo odloži  na neskôr. Každá prichádzajúca chví a je nová, znamená nový 
za iatok, ale zárove  nie o ukon uje. Tieto za iatky a konce sa dejú bez nášho pri inenia. Je to základná 
štruktúra našej existencie a my sa jej musíme podvoli .  

Vedie  za a  a vedie  skon i  je však aj umenie. Môžeme to zaži  každý de . Kto za ína, tomu 
akoby pribúdali sily, a ten, kto dospeje do úspešného konca, získava vnútornú pevnos .  

O niektorých u och sa hovorí, že ni  poriadne neza nú a ni  poriadne nedokon ia. Všetko iba 
pred sebou tla ia, ale ni oho sa naozaj nechopia. Iným rozprávajú, o by chceli robi . Ur ia si dokonca 
termín to však nie je dobrý za iatok, sú to len prázdne slová.  

 

2021.03.15. Pondelok po 4. pôstnej nedeli  

Za a  znamená nadobudnú  takýto postoj: Preberám zodpovednos  za svoj život. Aktívne ho 
stvár ujem. Prestanem bedáka , že ma obmedzuje moja výchova, alebo schopnosti. Vždy môžem za a  
odznova. Niekedy je materiálom na stavbu môjho života kôpka repín z rozbitých snov, ale aj z nich 
dokážem posklada  novú nádobu. Možno už nebude taká perfektná ako pôvodná, ale azda bude vyzera  
nápaditejšie, pestrejšie a živšie. Poniektorí však ostanú sedie  pred hromadou kame ov, ktoré sú pritom 
stavebnými kame mi ich života. H ba skál na nich pôsobí chaoticky. Ak stroskotal vz ah alebo sa nedala 
úspešne ukon i  úloha, na ktorej sme pracovali, vtedy sa v kope kame ov ešte nedá objavi  stavba, ktorá 
z nich môže vzniknú . Nevidíme koniec. Ale o to ide: vidie  za iatok a koniec v súzvuku, od za iatku 
formova  koniec, dokona  dielo.  

Kto za ne, dostane moc nad svojim životom. A z toho rastie sila. Ale aj ten, kto dokáže skon i , 
ukazuje, že dostal moc nad svojim životom. Ide o to aby sme sa nedali ovláda . Latin inári hovoria, že pri 
všetkom, o robíme, máme myslie  na koniec – „respice finen “. Platí to pre každé rozhodnutie, ale aj pre 
život celkovo. Ke  si uvedomíme, že naše detstvo, mlados , starostlivos  o deti i naša profesionálna 
kariéra sa raz skon ia, potom pochopíme aj mimoriadnu kvalitu tohto asu.  

Niekedy je nám koniec nanútený zvonka. Vtedy je dobré porozumie  tomuto Božiemu znameniu 
a prija  ho. Ke  akceptujeme koniec, hoci je nám vnútený zvonka, potom žijeme pokojne alej. Ak sa 
koncu bránime, sme nespokojní a zatrpknutí. Pri všetkom, o robíme, myslíme na koniec, pretože to dáva 
prítomnej chvíli hodnotu a v aka tomuto uvedomeniu budeme ži  vnímavejšie a intenzívnejšie.  

 

2021.03.16. Utorok po 4. pôstnej nedeli  

Svoj as má rados  a svoj as má aj smútok 

 Rados  a smútok sú mocné pocity. Dotýkajú sa nás v najhlbšom vnútri a v aka nim vieme, že 
žijeme. Obidve emócie, hoci sú protikladné, patria k sebe. Niekedy prichádza as radosti a tú si vtedy 
máme vychutnáva  plnými dúškami. Niektorí udia rados  potlá ajú a nedokážu sa radova  celým srdcom. 
Ke  potom príde as smútenia, nevedia prija  ani smútok a unikajú pred boles ou, ktorá je s ním spojená. 
Nepripúš ajú si tieto dve emócie, nanajvýš si z nich dovolia len nejaké náznaky, ktoré však neprenikajú do 
h bky ich pocitov.  

 Ježiš sa s touto skúsenos ou stretol pri svojich u eníkoch. u om svojho pokolenia vy ítal, že sa 
„podobajú de om, o vysedávajú na námestí a pokrikujú jedno na druhé: Pískali sme vám a netancovali ste, 
nariekali sme, a neplakali ste“(Lk 7,32). Títo udia nevedeli naplno prija  rados , ktorú im zvestoval Ježiš, 
ani sa da  na cestu prísneho pokánia, na ktorú ich vyzýval Ján Krstite . udia, ktorí sa nechcú odda  svojím 
pocitom, zdôvod ujú svoje správanie racionálnymi argumentmi, že sa nedokážu radova  alebo smúti  na 
nie í príkaz. Ale to je len výhovorka. V skuto nosti sa iba nesústredia na to, o sa práve deje. Odrezávajú 



sa od svojich vlastných pocitov. Nechcú preci ova  ani intenzívnu rados , ani hlboký smútok. Radšej žijú 
chladno, bez vášne. To ich však oberá o sily a ich život sa stáva monotónnym, stráca aro. Len ak sa 
vystavíme radosti alebo smútku a vpustíme ich do života, vtedy žijeme intenzívne. V emóciách zakúsime 
prame  sily a vitality, ktoré sú nám na osoh. Takto sa priblížime k tajomstvu života. 

  

2021.03.17. Streda po 4. pôstnej nedeli 

 Rados  je reakciou na nie o, o sa nám podarilo, alebo na nie o, o sa nás hlboko v srdci dotýka. 
V radosti sa otvárame pre to, o nás obš ast uje. Rados  si v sebe jednoducho nedokážeme vyvola , dá sa 
však pre u rozhodnú . Môžeme sa vedome rozhodnú  pre to, že sa budeme teši  z pekných vecí, z milého 
rozhovoru... Rados  je v nás, len musíme by  pripravení umožni  prame u radosti, ktorý máme vo svojom 
vnútri, vystúpi  na povrch zakaždým, ke  sa nás zvonka dotkne nie o krásne a obš ast ujúce. Rados  nám 
otvára srdce a dáva životu inú chu . Náš život sa uzdravuje, ak v om rados  zaberie ten priestor, ktorý jej 
vlastne prináleží. Ak to nepripúš ame, odrezávame sa od tohto vzácneho prame a.  

 Aj smútok je silná emócia, no mnohí jej radšej idú z cesty. Ale smútok nám dáva schopnos  
vyrovnáva  sa so stratami, rozlú i  sa s milovaným lovekom. Kto túto schopnos  neberie do úvahy, 
pretože to bolí, dostane sa do depresie. Depresia je asto potlá aný smútok. Pri smútku však nejde o to, aby 
sme sa lú ili s drahými u mi, ale aby sme sa rozlú ili s ilúziami, ktoré sme si urobili sami o sebe. Ak 
smútime nad svojou priemernos ou, potom môžeme poveda  áno svojmu životu takému, aký je, 
a uprostred smútku pocítime vnútorný pokoj, rados  a tušenie š astia. N mnohí nesmútia nad svojim 
položením. Oplakávajú vlastné ilúzie a oberajú sa tým o energiu, ktorú potrebujú pre prítomnú chví u. Kto 
takto trúchli, stále lipne na tom, o sa pominulo. Kto smúti a zárove  sa rozlú i s minulos ou, bude 
schopný naplno ži  v prítomnosti. 

  

2021. 03.18. Štvrtok po 4. pôstnej nedeli 

V živote má svoj as smiech aj pla . udová múdros  hovorí, že smiech je zdravý. Aj medicína 
nám to znova dáva do pozornosti. Smiech nás vz a uje od okov všedného d a a vnútorne nás oslobodzuje.  

Nedovolíme, aby nás utlá ali negatívne udalosti života, ale povznesieme sa nad ne. Svätý Benedikt 
varoval svojich mníchov pred hlasným smiechom. Myslel tým, samozrejme, iný smiech – výsmech, ktorý 
zra uje bezmocného. Niekoho zosmiešni  je totiž menej nápadná forma uplat ovania moci. O to však pri 
pravom smiechu nejde. Kto sa smeje od srdca, ten nakazí aj iných a dáva najavo svoju životaschopnos  
a slobodu. V stredoveku napríklad existoval ve kono ný smiech. K az vo ve kono nej kázni rozprával 
vtipy, aby udí rozosmial. V tom smiechu – tak si to mysleli vtedajší teológovia – udia zažívali tajomstvo 
zm tvychvstania, že smr  už nad nimi nemá nijakú moc. Sme slobodní. Aby sme sa v smiechu povzniesli 
nad všetko, o sa nám zdá nebezpe né.  

 

2021. 03.19. Piatok Sv. Jozefa, ženícha Preblahoslavenej Panny Márie 

 Niektorý udia chcú ma  svoje pocity pod kontrolou. Nevedia sa srde ne a uvo nene zasmia , 
nedokážu ani vyjadri  svoj smútok a plaka . Všetko sa u nich odohráva len na povrchu. Ale smiech a pla  
sú ako citové reakcie znakom vitality. Ani pri smiechu, ani pri pla i lovek nemá seba celkom vo svojej 
moci. Jednoducho to z neho vytryskne. Smiech ako bezprostredná reakcia na rados  i vtip, a pla  ako 
spontánna reakcia na smutnú udalos . Poznáme aj pla  ako vyjadrenie hlbokej radosti. Ranní mnísi velebili 
dar s z. Takýto pla  bol reakciou na hlbokú skúsenos  s Bohom. Kto naozaj pocíti Boha vo svojom vnútri, 
ten prepukne v pla , lebo Boha nemožno zacíti  s odstupom, z ur itej vzdialenosti. Ke  sa ma dotkne Boh, 
vyvolá to vo mne silnú reakciu. Takýto pla  v sebe zah a dve veci: pla  nad ve kos ou Boha, ale aj pla  
nad vlastnou nepatrnos ou a malos ou.  



Pod a presved enia ranných mníchov slzy vedú loveka k pravde. Privádzajú ho k dotyku so sebou 
samým. Filozof Helmuth Plessner vysvet uje pla  ako „ úplné dojatie, ktorému sa lovek bezpodmiene ne 
vydáva“. Je teda stretnutím so samotnou podstatou, priamym výrazom pravého života.  

 

2021. 03.20. Sobota po 4. pôstnej nedeli 

 Smiechom a pla om bezprostredne reagujeme na svet, ktorý nás konfrontuje s radostnými alebo 
smutnými udalos ami. Aj svet je, takisto ako náš život, plný udalostí a zážitkov, ktoré v nás vyvolávajú 
oboje: smiech i pla .  

 Ježiš pris úbil pla úcim, že sa budú smia . Keby sa spo ahli na jeho posolstvo, ich vnútorná 
situácia by sa zmenila. A tým, ktorí sa smejú a myslia si, že sa im bude vždy všetko dari , že sa môžu 
smia  nad tými, ktorí majú menej, dôrazne hovorí: „Beda vám, o sa teraz smejete, lebo budete žiali  a 
plaka “ (Lk 6,25).  

 Ježiš nás chce prís ubom na jednej strane a varovaním na druhej strane povzbudi , aby sme sa 
rozhodli pre smiech a vysmiali sa všetkým mocnostiam, ktoré nám chcú privodi  smútok. Ke  dôverujeme 
Božiemu Tešite ovi, cudzie mocnosti nad nami nemajú nijakú silu.  

 Zárove  nám Ježiš hovorí: Nemáš nijakú záruku, že sa budeš môc  stále smia . Preto rozmýš aj, 
na o sa spo ahneš – na bohatstvo, ktoré teraz užívaš a ktorým sa odlišuješ od chudobných, alebo na Boha? 
Lebo smiech a rýchlo prejde, ak ho postavíš len na vonkajších veciach. Rozhodni sa teda pre dôveru. Aj 
ke  a postretne žia , nezni í a to. Nekone né Božie milosrdenstvo a láska sú garantom, že smiech zví azí 
nad pla om. Ale kým žijeme, platí, že svoj as má smiech a svoj as má aj pla . Až ke  sa as rozplynie 
v smrti, kone ne zavládne sloboda a rados , zotrú sa všetky slzy a smiech dosiahne definitívne ví azstvo.  


