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Ježišov štýl je naša sloboda

Ježiš sa stal chudobným nie pre chudobu, ale – ako ho-
vorí svätý Pavol – „aby ste sa vy jeho chudobou obohatili“. 
To nie je len slovná hračka alebo pôsobivá fráza. Tieto 
slová zhŕňajú Božie myslenie, jeho logiku lásky, logiku 
vtelenia a kríža. Spása nám „nespadla z neba“ od Bo-
ha, ako keď niekto dáva almužnu z toho, čo má navyše, 
z pocitu altruizmu a zbožnosti. Kristova láska je iná! 
Keď Kristus vkročil do vôd Jordánu a Ján Krstiteľ ho po-
krstil, neurobil to preto, že by musel robiť pokánie alebo 
sa obrátiť; urobil to preto, aby bol medzi ľuďmi, ktorí po-
trebovali odpustenie, teda medzi hriešnikmi, a aby vzal 
na seba bremeno našich hriechov. Takto nás chcel utešiť, 
zachrániť a vyslobodiť z biedy.

Posolstvo na pôstne obdobie, 2014

Povedzme všetci spolu: S Ježišom sa radosť stáva 
členom rodiny!

Ježiš prišiel, aby všetkým a navždy priniesol radosť. Nej-
de len o radosť, v ktorú dúfame, alebo raz zažijeme v raji, 
a tu na zemi sme smutní, ale v nebi budeme mať radosť. 
Nie! Nie je to takáto radosť, ale skutočná, hmatateľná ra-
dosť už teraz, pretože sám Ježiš je naša radosť, a náš do-
mov s Ježišom je radosťou, ako hovorí váš transparent: 
„S Ježišom sa radosť stáva členom rodiny!“ Povedzme to 
všetci spolu: „S Ježišom sa radosť stáva členom rodiny.“ 
Ešte raz: „S Ježišom sa radosť stáva členom rodiny!“ A bez 
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Ježiša je radosť? Nie! Výborne! On je živý, vstal a pôsobí 
v nás a medzi nami, najmä skrze slovo a sviatosti.

Modlitba Anjel Pána, 14. december 2014

Poďte ku mne všetci, ktorí ste unavení!

V Matúšovom evanjeliu sa nachádzajú Ježišove slová, 
ktoré nám prichádzajú v ústrety: „Poďte ku mne všetci, 
ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním“ (Evan-
jelium podľa Matúša, 11, 28). Život je často namáhavý, 
neraz tragický...! Je namáhavé pracovať; namáhavé je 
hľadať prácu. Nájsť si dnes prácu, to si vyžaduje veľ-
kú námahu! No to nás najviac v živote neťaží: najviac 
nás ťaží nedostatok lásky. Ťaží, že nedostávaš úsmev, že 
nie si prijatý. Ťažia niektoré mlčania, neraz aj v rodine, 
medzi manželmi, medzi rodičmi a deťmi, medzi súro-
dencami. Bez lásky námaha ešte oťažie, stane sa nezne-
siteľnou. Myslím na osamelých starých ľudí, na rodiny 
s problémami, nik nepomáha a ten, kto v domácnosti 
potrebuje osobitnú pozornosť a starostlivosť, sa nemá 
o koho oprieť. „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate 
a ste preťažení,“ hovorí Ježiš.

Príhovor, 26. október 2013

Zdroj, zjavenie, duša

Otec je zdrojom radosti. Syn je jej zjavením a Duch Svätý 
je jej oživovateľom. Ježiš, hneď ako oslávil Otca – píše  
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evanjelista Matúš –, nás vyzýva: „Poďte ku mne všetci, 
ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite 
na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokor-
ný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je 
príjemné a moje bremeno ľahké“ (11, 28 – 30). „Radosť evan-
jelia napĺňa srdce a celý život tých, ktorí sa stretávajú 
s Kristom. Tí, ktorí sa ním nechajú zachrániť, sú oslo-
bodení od hriechu a smútku, od vnútorného prázdna 
a izolácie. S Ježišom Kristom sa stále rodí a znovuzro-
dzuje radosť“ (Evangelii gaudium, 1). Takúto jedinečnú 
skúsenosť zo stretnutia s Ježišom zažila Panna Mária, 
a preto sa stala „príčinou našej radosti“. Ježiš však po-
volal učeníkov, aby boli s ním, poslal ich hlásať evan-
jelium, a tým ich naplnil radosťou. Prečo sa nedáme 
týmto prúdom radosti strhnúť aj my?

Posolstvo k Svetovému dňu misií, 2014

Nechaj svoj džbán

V evanjeliu o Samaritánke nachádzame aj my podnet 
„nechať svoj džbán“, symbol všetkého, čo sa zdá dôle-
žité, ale čo stráca hodnotu pred „Božou láskou“. Všetci 
máme taký džbán, možno viac ako jeden! Pýtam sa vás 
a zároveň aj seba: „Aký je tvoj vnútorný džbán, ten, 
ktorý ťa ťaží, ktorý ťa vzďaľuje od Boha?“ Nechajme 
ho bokom a v srdci načúvajme Ježišovmu hlasu, kto-
rý nám ponúka inú vodu, odlišnú vodu, takú, ktorá 
nás k Pánovi približuje. Pozýva nás, aby sme opätovne 
objavili význam a zmysel nášho kresťanského živo-
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ta, ktorý sa začal krstom, a aby sme ako Samaritánka 
vydávali svedectvo svojim bratom. O čom? O radosti! 
Svedčiť o radosti zo stretnutia s Ježišom, pretože, ako 
som povedal, každé stretnutie s Ježišom mení náš ži-
vot a každé stretnutie s Ježišom nás napĺňa radosťou, 
tou radosťou, ktorá vychádza z vnútra. Lebo taký je 
Pán. Hovorme o úžasných veciach, ktoré dokáže Pán 
vykonať v našom srdci, ak máme odvahu nechať svoj 
džbán.

Modlitba Anjel Pána, 23. marec 2014

Vyjdi zo seba a hľadaj svetlo

Ten, kto chce svetlo, vychádza zo seba a hľadá: nezostá-
va uzavretý a nehybný pri sledovaní, čo sa deje okolo, 
ale vloží do hry vlastný život; vyjde zo seba. Život kres-
ťana je ustavičné putovanie, v nádeji, v hľadaní, a po-
dobne ako putovanie mudrcov pokračuje aj vtedy, ak sa 
hviezda na chvíľu stratí z dohľadu. V tomto putovaní 
sú aj nástrahy a tým sa treba vyhnúť: povrchné svetské 
reči, ktoré brzdia; ochromujúce vrtochy sebectva, jamy 
pesimizmu, ktoré pohlcujú nádej.

Modlitba Anjel Pána, 6. január 2017

Neuspokoj sa s malými cieľmi

Nedajte si ukradnúť túžbu urobiť v živote veci veľké 
a stále! Toto vás bude posúvať vpred. Neuspokojujte sa 



29

s malými cieľmi! Túžte po šťastí, nájdite odvahu, od-
vahu vyjsť zo seba, žiť naplno svoju budúcnosť spolu 
s Ježišom.

Príhovor, 5. júl 2014

Odmietni „lacné“ ponuky

Ak dovolíte, aby vo vašom srdci skutočne vytryskli tie 
najhlbšie túžby, uvedomíte si, že vo vás je nevyčerpateľ-
ná túžba po šťastí a tá vám umožňuje odhaliť a odmiet-
nuť „lacné“ ponuky, ktoré sú okolo vás. Ak hľadáme 
úspech, potešenie, egoistické vlastnenie a z nich si uro-
bíme modly, aj vtedy môžeme zažiť okamihy opojenia 
a falošného pocitu oslobodenia, no nakoniec sa staneme 
otrokmi, nikdy nebudeme spokojní a budeme chcieť čo-
raz viac.

Posolstvo k Svetovému dňu mládeže, 21. január 2014

Božou radosťou je Ježišova prítomnosť medzi nami

V tretiu adventnú nedeľu nám liturgia ponúka ďalší 
vnútorný postoj, s ktorým máme žiť očakávanie Pána, 
a to radosť. Ježišovu radosť, ako hovorí ten transparent: 
S Ježišom sa radosť stáva členom rodiny! Ponúka nám 
teda Ježišovu radosť!

Srdce človeka túži po radosti. Všetci túžime po ra-
dosti. Každá rodina, každý národ túži po šťastí. Ale 
aká je tá radosť, ktorú je kresťan povolaný žiť a sved-
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čiť o nej? Je to radosť, ktorá pochádza z blízkosti Boha, 
z jeho prítomnosti v našom živote. Odkedy Ježiš vstú-
pil do dejín svojím narodením v Betleheme, ľudstvo 
dostalo semienko Božieho kráľovstva, ako pôda, ktorá 
prijíma semeno, prísľub budúcej úrody. Už nemusíme 
hľadať inde!

Modlitba Anjel Pána, 14. december 2014

Miluj krásu, hľadaj pravdu

Podľa mňa mladý človek, ktorý miluje pravdu a hľa-
dá ju, miluje dobro a je dobrý, je dobrým človekom; ak  
hľadá a miluje krásu, je na dobrej ceste a určite nájde 
Boha! Skôr či neskôr ho nájde! Je to však dlhá cesta 
a niektorí ľudia Boha nenachádzajú. Nenachádzajú 
ho tak, že by si to uvedomovali. Sú však takí pravdiví 
a čestní voči sebe, sú takí dobrí a tak milujú krásu, že 
nakoniec vyspejú v zrelú osobnosť, schopnú stretnúť 
sa s Bohom, čo je vždy milosťou. Lebo stretnutie s Bo-
hom je milosť.

My môžeme kráčať cestou... Niektorí Boha stretnú 
v druhých ľuďoch... Touto cestou treba ísť... Každý človek 
ho musí stretnúť osobne. Boha nestretávame len z poču-
tia, nemôžeme si zaplatiť, aby sme sa s ním mohli stretnúť. 
Je to osobná cesta, takto ho musíme stretnúť. Neviem, či 
som odpovedal na tvoju otázku...

Stretnutie s mladými, 31. marec 2014


