
muto loveku poveda ? Vy-
hreši  ho, že hádam spáchal 
aj nejaké ažšie hriechy? 
Alebo i tento hriech je nao-
zaj tým najhorším, o sa dá 
spácha  a v medzi udských 
vz ahoch je to Matka Tere-
za? Alebo ho necha  tak 
a by  š astný, že vôbec pri-
šiel na spove  po to kých 
rokoch? o však spravi , ke  
takýto hriech povie niekto, 
kto chodí na spove  každý 
mesiac a okrem tohto hrie-
chu nepovie žiaden iný? Tam 
už asi neplatí, že ve  bu me 
v a ný, že aspo  prišiel. 
Povedal by som, že popro-
sím o modlitbu za nás k a-
zov, aby sme vedeli u om 
hovori  to, o by im chcel 
poveda  Duch Svätý, aby to 
neboli udské slová, ale Bo-
žie. A ja skúsim presved i  
k azov, i by sme sa nemoh-
li pomodli , ke  raz takto 
budeme spolu pri tom obe-
de, i ve eri, okrem modlit-
by pred jedlom a po jedle aj 
za to aby sme aj my k azi, aj 
udia mali pomoc Ducha 

Svätého pri rozlišovaní. Pri 
rozlišovaní hriechov po as 
spytovania. Aby nám Boží 
Duch pošepkal i naozaj mä-
so v piatok bolo naším naj-
vä ším hriechom.  
 

Sobota 
17/12/2022  

Skrinka tajomstiev – Pred 
pár rokmi som videl lm 
Osada. Okrem toho, že ho 
samozrejme odporú am 
pozrie  si ho, tak ma v om 
zaujala jedna zaujímavá vec, 
ktorú si všímam aj na sú as-
ných katolíkoch. Vo lme sa 
stalo to, že partia manžel-
ských párov nedokázala ži  
v sú asnom svete. Bol pre 
nich zložitý a ažký. A tak 
zakúpili ve ký les, v jeho 

obdobie ni  nenau ilo, ni  
zlé nepre alo, v om nám 
bude nápomocný blahodar-
ný as Vianoc? 
 

Piatok 
16/12/2022  

Nejes  v piatok mäso – 
Ke že sa blíži as Vianoc, 
za ína aj as ve kých pred-
viano ných spoveda iek. 
Opä  sa k azi dekanátov 
zhromaždia v jednom 
z kostolov, zasadnú húfne 
do lavíc, aby akali na zástu-
py, ak nie priam davy udí, 
ktorí sa vyspovedajú a dajú 
si iarku, mám viano nú spo-
ve . A opä  budú k azi se-
die  po spoveda ke na far-
skom úrade a dajú si nie o 
do úst, prekecnú pár slov 
o politike, o zvyšujúcich sa 
cenách energií, o chladných 
kostoloch, o trampotách 
bežného života. Zasmejú sa 
na smiešnych príhodách 
a rozídu sa s prianím, že sa 
stretnú o chví u v alšom 
kostole. A popritom sa uka-
zujú udia, ktorí sa na spo-
ve  pripravujú seriózne, ma-
jú dokonca na papieriku na-
písané hriechy, útos  pove-
dia aj vlastnými slovami, nie-
len nau enými, popýtajú sa 
k aza na ur ité ažkosti, 
zavzdychajú ako sa snažia 
a ono to nejde. Potom mno-
hí, ktorí sú tam kvôli nieko-
mu inému, ktorého tam do-
tiahli, ale naš astie, ke  už 
tam je, tak sa vyspovedá 
a odchádza s pokojom vnútri 
a úsmevom na tvári. Ale aj 
takí, ktorí nedokážu ani po-
veda  as od poslednej spo-
vede, na ktorú si nepamäta-
jú a povedia za celé tie roky 
jeden, tak dva hriechy max. 
Možno aj ten o tom mäse 
v piatok. No povedzte, o by 
ste by  k azom mohli také-

3.Adventná  
nede a 

11/12/2022  

Tradicioholik – tento vý-
raz znamená loveka závis-
lého na tradíciách. Ke že 
som študoval etnológiu, 
teda náuku o tradi nej kul-
túre, môžem sa považova  
za odborníka oh adom to-
ho, o to znamená tradícia. 
A ko kokrát po as štúdia 
nám vštepovali do hlavy, že 
nosite mi tradície sú zanie-
tení udia, ktorí nechcú do-
pusti  aby nejaký zvyk, tra-
dícia, zvyklos  vymizli. Ve  
aj o tom sú všetky folklórne 
súbory, fujarové slávnosti, 
nosenie krojov, ve kono né 
a viano né zvyky, udové 
piesne. A o tom je aj štú-
dium etnológie, ktoré sa na 
Slovensku u í na troch vy-
sokých školách. Vianoce sa 
vyzna ujú z celého roka asi 
najvä ším po tom udržiava-
ných zvykov, siahajú hlboko 
do historickej tradi nej pa-
mäte Slovákov. A napriek 
tomu, že som študoval et-
nológiu, zú astnil sa viace-
rých výskumov, dokonca 
som aj napísal prácu 
o udových krojoch; som 
stále ve mi podozrievavý 
k tomu ako sa so samotnou 
tradíciou narába. Pretože 

mám pocit, že sa s ou 
za ína narába  ako so 
zbra ou. Namiesto toho, 
aby nám pomáhala by  
stabiliza ným prvkom, 
nejakou kotvou 
v sú asnom rozbúrenom 
svete, stáva sa nástrojom 
rozdelenia. Namiesto to-
ho, aby sme ju použili 
k tomu, v om nás udí 
môže viac spoji  a priblíži  
k sebe, sa používa ako nie-

o o nás od druhých udí 
odde uje. Nedokážem uve-
ri  výrokom, že naša kultú-
ra je tá najúžasnejšia, náš 
jazyk výnimo ný a naj ažší 
na svete. Náš národný ko-
lorit je lepší ako u iných 
národov. Alebo naše zvyky 
a spôsob života musia vše-
tci ostatní len obdivova  
a nemo závidie . Vždy 
mám pri tom pocit, že 
z oho môžeme ve a vy a-
ži  a vnútorne na erpa , 
vyvesíme na nejakú zásta-
vu a hotujeme sa do ná-
rodných a ideologických 
bitiek. Mám rád tradíciu 
a mám rád tú ich špeci c-
kos , i svojbytnos , vlast-
nú pre nás Slovákov. Mám 
ju rád však pre to, ím ma 
môže obohati , o mi mô-
že poveda  o mne samom. 

ím ma môže naplni  a ím 
mi môže by  tou kotvou 
pre tento meniaci sa svet. 
Chcem pri nej ticho stá  
a rozjíma . Chcem preži  

Vianoce vnútorne, chcem 
z nich na erpa ... 
 

Pondelok 
12/12/2022  

Môj Boh nie je tvojím 
Bohom – tento výraz kolu-
je v našej komunite ako 
výstraha. V toku asu 
a dejín jeden salezián 
v Partizánskom mal káze  
a po skon ení omše prišla 
osoba, ktorá mu povedala 
tento výrok. „Môj Boh nie 
je Vašim Bohom!“ Odvtedy 
sa všetkým novoprí-
chodzím saleziánom tento 
výrok rozpráva. Samozrej-
me ako mnohé alšie, kto-
ré sa ob as stanú, ako ke  
už postaršia veriaca na-
miesto toho, aby na výzvu 
k aza pri prijímaní „Telo 
Kristovo“, namiesto tradi -
ného „Amen“, zašepkala 
„Ale pán farár, v era ste 
mali krajšie topánky ako 
dnes!“ Nuž lovek sa stret-
ne s hoci ím a na humorné 
situácie spomínajú celé 
generácie. Ako napríklad, 
ke  pri poklone svätého 
kríža na Ve ký piatok, kos-
tolní ka našla na schodí-
koch pri oltári zubnú proté-
zu. A na výzvu k aza, že sa 
našla protéza, prišla po 
obradoch š astná babka 

strede postavili drevené do-
my na spôsob 19. storo ia 
a okolo lesa vybudovali múr. 
A ke  sa im narodili deti, 
za ali ich presvied a , že je 
rok 1800 a oni žijú tak ako 
vtedy. Teda bez elektriny, 
bez mobilov. A dúfali, že oni 
sami a ich deti budú kvôli 
tomu chránené pred dneš-
ným svetom. A aby zabudli 
na svoj starý spôsob života 
ešte v sú asnej dobe, všetky 
staré fotogra e, všetky listy 
a dokumenty schovali do 
truhlice, i do skrine a zamkli 
na nieko ko zámkov. Deti 
však boli zvedavé a chceli 
vedie , o sa tam skrýva. 
Rozkáž die a u, aby to nero-
bilo, aby neš úralo, aby ne-
vysnorilo. Otázka režiséra 
bola len jedna. Je možné 
udrža  takýto život minulos-
ti, takýto útek od ažkostí, 
od zhonu tohto sveta? Skon-

ilo to tragédiou. Viacerými 
vraždami. Smútkom 
a pohrebmi. Ak sa nie o po-
tlá a a nebojuje, raz to vyp-
láva na povrch. Vo snoch, 
v prebleskoch, ale aj vo 
vlastných de och, ktoré nám 
vrátia naše boje, ktoré sme 
nevybojovali. A toto si vší-
mam aj dnes. Seriály, lmy, 
bulvárne asopisy, digitálny 
svet, neosobné sociálne 
vz ahy, ale hlavne, ak sú to 
úteky od ažkosti, od povin-
ností. Ke  si pomyslím, že 
Ježiš Kristus neprišiel na 
zem po as jeho smrti na krí-
ži, ale od detstva, že žil 
s vedomím, že raz zomrie 
a bude musie  eli  bolesti, 
že sa vyrovnal s tým, o ho 

aká. Pre m a je mohutný 
jeho výrok: „Odovzdal som 
vám všetko, o mi dal Otec.“ 
Nemal skrinku tajomstiev, 
o tom som presved ený. 
A chcem ho prosi , aby som 
ani ja nemal, aby som si ju 
nevytváral a aby ak ju ešte 
mám, sa jej zbavoval... 
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a zobrala si ju domov. Aby 
potom následne po as ne-
de ného obeda niekto zúri-
vo zvonil na saleziánsky 
zvon ek. A vonku stála tá 
istá babka a v ruke držala 
protézu so slovami „Tá nie 
je moja, pán farár, tak vám 
ju vraciam“. Tento výrok 
o Bohu mi však až taký 
smiešny nepripadá a aj ke  
som sa na om priznám sa 
prvoplánovo zasmial, ná-
sledne ma pochytil taký 
smútok. Ani nie to tom, že 
naše kázne sú ako by lo-
vek hrach na stenu hádzal, 
ale o to, že sa stále delíme 
na strany a strani ky, na 
cirkvi a cirkvi ky, na nás 
tých o vedia a druhých, 
ktorí nevedia, na nás spra-
vodlivých a ostatných hrieš-
nikov. Stále máme potrebu 
vymedzova  sa proti nie o-
mu a za pravdu dáme len 
svojmu vnútornému okru-
hu udí, s ktorými sa neu-
stále povzbudzujeme, že 
ten náš názor je správny 
a ostatní sú hlúpi, lebo ako 
si môžu myslie  to, o si 
myslia. Priznám sa, že ke  
som ítal knižku od Lewisa 
(Lujsa) knižku Rady skúse-
ného diabla, najviac som si 
zapamätal prvú kapitolu. 
Hovorí v nej 
o najú innejšom diablovom 
zvádzaní. Najú innejšie 
môže diabol pôsobi  pria-
mo v kostole. Ke  dokáže 
u veriaceho vzbudi  tuto 
myšlienku: „popozeraj sa 
po ostatných a skús ich 
posúdi . Všimni si v om sú 
horší od teba a povedz si 
v om si ty lepší“. Idú Via-
noce. Do kostola prídu u-
dia, ktorí prídu len vtedy. 
Bude tam ve a udí. Na ko-
ho sa budem pozera ? Na 
nich, i na Krista? O kom 
budem rozmýš a ? O nich, 

i o Kristovi? Ako sa posta-
vím ku kázni? V om s ou 

nesúhlasím, alebo o z nej 
môžem na erpa  na mojej 
ceste ku Kristovi? Nech 
tieto Vianoce zví azí to, o 
nás priblíži viac k Bohu... 
 

 Utorok 
13/12/2022 

Salezián aktivista – Po as 
našej formácie, ešte 
v za iatkoch nášho povola-
nia, ke  sme len snívali 
o tom, ako sa staneme sa-
leziánmi a ako nás v aka 
tomu bude mládež milo-
va ; celý as nám vštepo-
vali do duší a vystríhali nás 
pred aktivizmom. „Len 
nerobte to ko, aby ste sa 
prepracovali“, vravievali. 
„Pozrite ako dopadli tí a tí, 
ktorí si nedali poveda ! 
Zažiarili, vyhoreli a zhasli 
ako fak a.“ Nuž ale hovor 
to mladému saleziánovi, 
plnému elánu a plného 
toho, že starší saleziáni nie 
sú starší nadarmo, pretože 
o svete ni  nevedia. Nao-
pak, ja som mladý, ja viem 
pracova  s mladými, ke  
spravím super akcie, mladí 
sa nažhavia a pôjdu za 
mnou s úsmevom na tvá-
rach a na perách budú ma  
moje meno. Stanú sa z nich 
básnici. Budú básni  
o mojom mene a spomína  
ma všade, aký som úžasný. 
Neskuto ne ve ké pokuše-
nie toto. A tie výzvy, aby 
sme si oddýchli, aby sme 
venovali as aj samoštúdiu, 
ale najmä dlhšej osobnej 
modlitbe...Nie, ve  ma 
mladý potrebujú! A tak sa 
postupom asu ukázali aj 
výsledky. Najprv sa dozvieš 
ako nejaký salezián odišiel 
z toho mesta, potom sa 
dozvieš o alšom. Potom 
si všimneš spolubrata ved-

a teba a skúsiš ho pres-
vied a , aby nebláznil. 
A potom ti zakýva zbohom. 
A za neš si podobné ahy 
všíma  aj u mladých. Ako sa 
animátori urých ujú, ako 
za ínajú ži  v zrýchlenom 

ase, ako uverili tomu, že 
ke  budú aktívni, tak to je 
to správne saleziánske, to 
je to orechové. aháme do 
noci, aby sme pripravili ak-
cie, mali by sme si odpo i-
nú , ale rozprávame sa celú 
noc. Buntošíme po no-
ciach, len aby sme si doká-
zali, že my sme od tých sa-
leziánov nie o pochytili 
a robíme to rovnako 
s nadšením ako oni. Neva-
dí, že sa už nemodlím, ne-
vadí, že už nechodím do 
kostola, nevadí, že si ne-
viem zhodnoti  akciu 
a idem z jednej do druhej. 
Hlavne, že som aktívny. Ak 
som nie o pochopil za tie 
roky, ke  som sám bol ak-
tívny a urýchlený, tak to, že 
som nebol otcom. Že som 
si nenašiel as na vnútorný 
pokoj, že som nevedel 
zhodnoti  svoje akcie 
a nepýtal sa Boha, o mám 
robi . Idú Vianoce. Ak si 
želám nejaký dar ek tak 
ten, aby som bol dobrým, 
poslúchajúcim a modliacim 
sa otcom. Po as Vianoc 
spomali ! Pozerám sa do 
zrkadla a ukazujem na seba 
prstom. 
 

Streda 
14/12/2022 

Mystagógia – starobylá 
katolícka cirkev si toho za 
svojho života prežila naozaj 
dos  Dokonca by sa dalo 
poveda , že sa mnohé veci, 
ktoré v nej boli populárne 
a asom sa vytratili, vracajú 
ako nové módne vlny 

a oprašujú sa veci, ktoré sa 
storo ia nepoužívali. Tak sa 
obnovil trvalý diakonát, tak 
sa vrátilo ku pôvodnému 
sláveniu prvých omší 
v Ríme, ke  sa naša druhá 
eucharistická modlitba tak-
mer nelíši od liturgie popí-
sanej v najstaršom docho-
vanom zázname ako vyze-
rala sv. omša v 1. storo í 
v diele zvanom Hermasov 
pastier. Len jedno mi hlava 
neberie. Kde sa po as tých 
storo í stratila mystagógia 
a pre o sa doteraz ani len 
náznakom neukázala. Táto 
starobylá prax, známa celé 
stáro ia prvotnej cirkvi, 
vyjadrovala to o znamená. 
Vovádzanie do tajomstva. 
Ke  sa niekto chcel sta  
kres anom, potreboval 
nieko koro nú prípravu. 
Dodnes to slovo poznáme 
ako katechumenát. Aj 
v sú asnosti je predpísané, 
že má trva  2 roky. Ale po 
krste nasledovala fáza mys-
tagógie. Kres an sa syste-
maticky uvádzal do tajom-
stva viery, do tajomstva 
liturgie, do tajomstva Bib-
lie, do tajomstva cirkevné-
ho života. A ja sa len divím, 
kde sa to stratilo, ale naj-
mä, pre o sa to zasa neob-
novilo? Mám neblahé tuše-
nie, že to nesúvisí len so 
samotnou cirkvou. Skôr mi 
to nazna uje, že je to celo-
spolo enský problém. Ne-
vieme na o nám budú ve-
ci, ktoré musíme robi , ale 
robíme ich. Nedávajú nám 
zmysel, pokladáme ich za 
blbosti, ale aj tak ich robí-
me. Ako chodenie na rôzne 
porady, alebo pozeranie 
všetkého, o je v televízii. 
Lebo aj tak nie je o robi . 
A preto som v pomykove. 
Kam toto môže dospie , 
ako môže skon i  náš kres-

anský život? No len tým, 
že mnohé veci nechápeme, 

nemáme ich zvnútornené, 
opakujeme ich, ale lížeme 
sa len po povrchu. A preto 
mi Vianoce pripadajú ako 
obrovský mystagogický 

as. Ke  je potrebné vstú-
pi  do tajomstva, vstúpi  
do vysokej školy Ježiša 
Krista. Nájs  zmysel v tom, 
pre o slávime Vianoce, 
pochopenie h bky lásky, 
ktorá poslala na zem Bo-
žieho Syna, nájdenie dôvo-
du, pre o by  spolu 
s u mi a nielen po as Via-
noc. Po as adventu si 
podám prihlášku a budem 
dúfa , že po as Vianoc zlo-
žím aspo  zopár skúšok... 
 

tvrtok 
15/12/2022  

Pretnú  lano – Nech si 
hovorí o pandémii koro-
navírusu kto chce o chce, 
ja som tušil, že toto obdo-
bie raz skon í. Tešil som sa 
na ten as, ke  kone ne 
nebudem nosi  to nenávi-
dené rúško, ktoré ma po-

as cesty vlakom tak tla i-
lo, že to bolo priam mu e-
nie. Uvedomoval som si, že 
je to as, kedy sa veci mô-
žu pretnú , najmä tie, kto-
ré boli zavedené 
a vyžadované a napriek 
tomu sa mi zdali, že nás 
nútia osta  len na povrchu. 
Dúfal som, že ke  to všet-
ko skon í, musíme by  pri-
pravení a toto obdobie 
využi  tak, aby sme mnohé 
veci nastavili nanovo 
a hádam aj lepšie. Mnohé 
uli ky sa ukázali slepé. Ako 
napríklad tak zdôraz ova-
ná digitalizácia. Dodnes 
nezabudnem, ke  som u il 
na gymnáziu v Žiline, prišla 
inšpekcia a medzi u ite mi 
sa šuškalo: „Po as hodiny 

prikáž žiakom, aby si vy-
tiahli mobily a našli si na 
internete nejakú informá-
ciu, za to dávajú body. A ak 
to neurobíš, tak ich strh-
nú“. A o že som neurobil? 
Ja, odporca používania 
týchto vecí po as hodín, 
som ako papagáj zaškreko-
tal: „A teraz si milí študen-
ti...“Pri hodnotení mi za 
toto komisia dala jednu 
z dvoch jednotiek, ktoré 
som za výu bu dostal. Inak 
som mal jednu trojku, 2 
štvorky a 11 pätiek. „Ako 
ste mohli pri vyu ovaní 
oslovi  mladých familiárne? 
Pä ka!“ A alšie perly du-
cha našich školských in-
špektorov. A vidíme tie 
následky doteraz. Mladých, 
ktorí sa boja vyjs  z domu, 
vyhýbajú sa druhým. Lebo 
ve  super. Digitálne sa u i  
doma za po íta om. Dú-
fam, že už nie je ve a fana-
tikov, ktorí by verili 
v blahodarnú silu takejto 
výu by. Na druhej strane sa 
mnohé uli ky ukázali ako 
schodné. Pre m a výrok, že 
sa nedá chodi  na sv. omšu 
a to je koniec viery 
a náboženstva, pripadal 
ako zjav. Ke  som pres-
vied al k aza, že aj Biblia, 
ktorá sa íta doma, môže 
by  cesta ku Kristovi, skoro 
mi vydlabal o i. Alebo, že 
sa udia môžu za a  modli  
aj vlastnými slovami a nie 
oto i  2 ružence pred om-
šou, dostal som za to po-
karhanie. A preto výrok, že 
po korone sa dúfajme všet-
ko vráti do starých ko ají, 
pripadá ako nesmierne 
scestný. To sme sa ni  ne-
nau ili? Ni  nepre ali, o 
bolo len zvykové, len nau-

ené? Neza ali sme viac 
íta  Bibliu? Nenau ili sa 

hovori  s Bohom osobne? 
Nepochopili aká vzácna je 
Eucharistia? Ak nás toto 


