
 
 

Miron Keru ľ-Kmec 

 
 

Príklady, myšlienky a citáty 
 
 
 

Kríž 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Kresťanstvo, z ktorého by ste chceli odstrániť kríž dobrovoľného umŕtvovania 
a pokánia pod zámienkou, že tieto praktiky sú pochybným prežitkom stredoveku 
a nezodpovedajú epoche humanizmu, bolo by kresťanstvom zbaveným svojej sily, 
kresťanstvom len podľa názvu. Nestotožňovalo by sa s náukou evanjelia a neslúžilo by 
na vyzývanie ľudí kráčať v šľapajach Krista. (J. Orlandis) 
 

* 
 
 Ak chce niekto dosiahnuť to, aby vlastnil Krista, nech to nikdy nehľadá bez 
kríža. (sv. Ján z Kríža) 
 

* 
 
 Nesenie kríža je niečo nesmierne veľkolepé... Znamená čeliť životu mužne 
a s hrdinskou odvahou. Znamená, že ťažkosti, ktoré nikdy v našom živote nechýbajú, 
premieňame na morálnu energiu; že rozumieme ľudskému utrpeniu a napokon, že 
dokážeme skutočne milovať. (Pavol VI.) 
 

* 
 

Známy rímsky štátnik a rečník Cicero zvykol obhajovať obžalovaných 
poukazom na jazvy na ich telách, ktoré mali byť dôkazom ich dôstojnosti 
a ctihodnosti. Tieto jazvy mohli títo ľudia získať pri rozličných hrdinských 
príležitostiach, ako boli napríklad obrana štátu, služba spoluobčanom alebo ťažká 
práca pri budovaní spoločných hodnôt. Takéto jazvy poukazovali na ich opravdivý 
charakter a na ich zmýšľanie.  
 

* 
 

Pán nás vykúpil svojím krížom; svojou smrťou nám prinavrátil nádej, právo na 
život. Nemôžeme uctievať Krista, ak ho neuznávame ako svojho Spasiteľa, ak ho 
neuctievame v tajomstve kríža... Pán urobil utrpenie prostriedkom na vykúpenie; 
vykúpi nás prostredníctvom svojich bolestí, ak neodmietneme spojiť svoje utrpenie 
s jeho bôľom, aby sme ho pretvorili na prostriedok vykúpenia. (Pavol VI.) 
 

* 
 

Ako sa pes bojí palice, ktorou bol bitý, tak aj diabol sa bojí kríža, pretože mu 
príde na um to drevo kríža, skrze ktoré ho premohol Kristus. (sv. Cyril) 
 

* 
 
 Každé svoje významné dielo poznamenaj znakom kríža. Pamätaj si, že: načo je 
užitočná čo aj zlatá pečať, ak ňou pečatíš zhnitú slamu? Načo je užitočná Božia pečať 



– Kristov kríž – ak ho kladieš na čelo či ústa a tvoja duša je plná hniloby a špiny? (sv. 
Augustín) 
 

* 
 

Prečo mnohí nepociťujú veľkú silu znaku sv. kríža? Preto, lebo kým na svojom 
čele nosia znak kríža, v ich srdci niet Spasiteľa. Nestačí len robiť znak kríža, ale treba 
mať v srdci vnútornú vieru a nádej. (sv. Rupert) 
 

* 
 
 
Poľský dramaturg Bransteatter v hre Návrat márnotratného syna (Varšava 

1948) uvádza príklad zo života umelca Rembranta. Pred Rembrantovým rodinným 
domom v Leyde stojí kríž. Treba ho odstrániť, lebo hatí prenikaniu svetla do bytu 
a zacláňa výhľad. Drevorubači zotínajú kríž sekerami. A hľa, kríž vyrastá v jeho 
rodine. Rembrantovi umiera žena, tratí syna a dcéru, upadá do dlžôb, zaberajú mu dom 
i obrazy. V poslednej núdzi nachodí cestu k Bohu, šťastie i svetlo, ktoré takéto reflexie 
vrhá na jeho maľbách. Duchovne obrodený vyznáva: „Keď človek chce dobre poznať 
cenu života, musí prejsť cez veľkú búrku. Každé stvorenie prináša na svet malý lúč 
svetla. Utrpenie a trpká krivda očisťujú toto svetlo, ktoré sa stáva čoraz jasnejšie ako 
briliant, keď ho brúsia.“ 
 

* 
 
 Slávny francúzsky spisovateľ Joubert mal veľkú túžbu napísať obsah knihy na 
jednu stránku tak, aby tam nič dôležité nechýbalo. Keď sa mu to podarilo, potom si 
prial, aby jedným slovom vyjadril celý obsah knihy, ale toto sa mu už nepodarilo. 
Také slovo nenašiel. A predsa je jedno slovo, ktoré je obsahom mnohých kníh a ani tie 
mnohé knihy nemôžu vyčerpať jeho obsah. Tým slovom je slovo kríž.1  
 

* 
 
 Na Morave je dedina, ktorá sa volá Konica. V tejto dedine je veľký chrám 
zasvätený Sedembolestnej. V chráme je hrobka, v ktorej je pochovaný rytier z roku 
1697. Nad hrobkou je kameň, do ktorého je vytesaný rytier, ktorý kľačí pod krížom. 
Jeho hlava je odhalená a oči uprené na kríž. Pod tým obrazom je tento krátky nápis: 
„Preto som sa smrti nebál!“ Nebál sa smrti, lebo uveril Ukrižovanému, kríž poznal, 
bránil ho, preto kríž bol pokojom jeho srdca, nádejou i istotou jeho spásy. Preto sa 
nebál smrti.2  
 

* 
 

                                                 
1 Misionár 9/1997, s. 231 
2 Misionár 9/1997, s. 233 



 Keď ľud vidí obraz Ukrižovaného, ktorý za neho zomrel, nemôže ostať bez 
pohnutia lásky, a slzy, ktoré roní pri pohľade na Ukrižovaného, vychádzajú zo srdca, 
raneného láskou k jeho umučeniu. A kto sa obráti láskou k ukrižovanému Spasiteľovi, 
takéto obrátenie bude silnejšie a trvanlivejšie. Čo neurobí láska, to strach neurobí. 
A keď niekto zahorí láskou k ukrižovanému Spasiteľovi, už sa nebojí. (sv. Alfonz 
Liguori) 
 

* 
 
 Stará legenda rozpráva o ľuďoch, ktorí niesli so sebou svoje kríže. Jednému 
z pútnikov sa zdalo, že jeho kríž je veľmi dlhý, a tak z neho kúsok odpílil. 
 Po dlhej ceste všetci zastali nad priepasťou. Na druhom brehu bolo už vidieť 
ako na dlani zasľúbenú zem. Bohužiaľ, neviedol ta nijaký most. Pútnici po malej chvíli 
váhania položili svoje kríže ponad priepasť. Všetky kríže dĺžkou vyhovovali a stali sa 
mostom. Len ten odrezaný bol krátky. Jeho majiteľ zostal stáť smutný a bezradný.3  
 

* 
 

Kríž je odpoveďou sveta na kresťanskú lásku. (Ernst Bloch) 
 

* 
 

Neexistuje iný most do neba než kríž. (Abraham a Santa Clara) 
 

* 
 

 Priveľa ľudí sa teraz šplhá na kríž len preto, aby ich bolo vidieť z väčšej 
vzdialenosti, a nehľadia na to, či pritom nepošliapu toho, ktorý je na kríži už tak 
dávno. (Albert Camus) 
 

* 
 

Ingrid Trobischová rozpráva o jednej udalosti zo svojej misijnej práce 
v Kamerune: 

Jedného dňa vtrhol Pavol do nášho obytného domu a zadychčane hlásil: „Všetci 
sú preč. Stanica je opustená!“ 

Pozreli sme sa z okna. Naozaj všetci odchádzali so svojimi batôžtekmi na 
hlavách... Misionár bežal sa odchádzajúcim húfom a prosí: „Povedzte mi úprimne, čo 
sa robí?“ 

A dostane odpoveď: „Nemá zmysel ďalej zostávať v misií a ísť Božou cestou.“ 
Pohybom rúk ukázal hovoriaci na reťaz vrchov. „Naše hriechy sú také vysoké ako 
tamtie vrchy. Božia cesta je priťažká.“ 

Kamerunčania túžili stať sa svätými, ale nedarilo sa im. Cítili svoje slabosti. 

                                                 
3 Kazimír Wojtowicz, O kázni a dáždnikoch, Lúč, Bratislava 1991, s. 61 



Misionár však vytiahol kríž Ježiša Krista. Odchádzajúci sa na kríž pozreli 
a zamysleli sa. Bola to kázeň bez slov. Pozerali na toho, ktorý vzal na seba naše 
hriechy. Vrátili sa...4  

 
* 

 
Francúzsky kardinál arcibiskup Cheverus kázaval v parížskej katedrále Notre 

Dame pôstne kázne. Hrnuli sa na ne zástupy veriacich, ba aj mnohí evanjelici. Tí boli 
jeho kázňami nadšení, ale nepáčilo sa im, že na kazateľnici je umiestnený veľký kríž 
Krista Pána. Kardinál sa to dozvedel a nasledujúcu nedeľu začal kázať takto: „Počul 
som, že niektorým mojim poslucháčom sa nepáči kríž, ktorí visí tu na kazateľnici. 
Chcem im vyhovieť a preto ho dám odniesť.“ A zvesil ho a odovzdal kostolníkovi. 
A potom pokračoval: „A teraz vám vyrozprávam skutočnú udalosť, ktorá sa tu v meste 
nedávno stala. Akýsi zloduch si počkal v úzkej uličke na bohatého človeka, ktorý si 
pokojne kráčal po ulici. Vyrútil sa na neho, zrazil ho na zem, aby ho zabil a okradol. 
Videl to náhodný chodec, veľký silák, priskočil, odsotil zločinca a svojím telom zakryl 
slabého človeka, aby ho ochránil. V tom sa zločinec rozzúril a z pomsty za to, že mu 
chodec prekazil plán, vrazil mu nôž do chrbta a utiekol. 

Túto scénu videl z vysokého okna svojho ateliéru akademický maliar. Bol taký 
vzrušený, že v nasledujúcich dňoch namaľoval túto udalosť na plátno. Potom vyhľadal 
zachráneného muža a priniesol mu obraz. A ten pohnutý pohľadom na obraz zvolal: 
„Ó, drahý majstre, vy ste na obraze zachytili pravú podobu môjho záchrancu, ktorý ma 
zachránil svojím telom. Predajte mi ten obraz, kúpim ho za hocakú vysokú cenu, lebo 
chcem mať svojho záchrancu stále pred očami.“ 

A kardinál pokračoval: „Tu na kazateľnici visel obraz nášho záchrancu Ježiša 
Krista. Zachránil nás od večných trestov za hriechy. Zakryl nás svojím telom a dal si 
prebodnúť svoje srdce z lásky k nám. Mohol by teda niekto z vás rozumne odmietať 
portrét nášho záchrancu?“ 

A všetci prítomní, všetci do jedného zdvihli ruky a volali: 
„Chceme naspäť kríž! Chceme ho naspäť!“ A znova zavesili kríž na 

kazateľnicu.5 
 

* 
 
Milovať kríž. To je jediná vec, na ktorú neslobodno zabudnúť. Milovať kríž 

znamená ovládať všetky naše zmysly a viesť ich po koľajach Božej vôle. Ak sa 
vzpierajú, treba ich skrotiť, ak chcú odbočiť z cesty, treba im to prekaziť, ak nechcú 
dopredu, donútiť ich treba a strhnúť násilne. Ak nemilujeme kríž, v našom srdci 
nejestvuje opravdivá láska k Bohu a k bratom. (Chiara Lubichová) 
 

* 
 

Mladá deva sa rozhodovala vstúpiť do kláštora. Požiadala predstavenú prísneho 
klariského kláštora, aby ju povodila po celom kláštore. Pri prehliadke kláštora videla 

                                                 
4 Wilhelm Busch, 365 x On, 1990, (bez údajov), s. 93 
5 Jozef Vrablec, V službe Slova C, SÚSCM, Rím 1991, s. 133 



tmavé chodby, vlhké kláštorné cely, pochmúrnu kuchyňu, jednoduchú jedáleň, 
chudobnú kaplnku. Vlastne všetko tam dýchalo chudobou. Po prehliadke jej 
predstavená povedala: 

„Nemyslíte, že takýto život by bol pre vás tvrdý?“ 
A ona odpovedala: „Ctihodná matka, ja som si pri prehliadke všimla, že 

v každej miestnosti máte kríž. A kde nachádzam ukrižovaného Ježiša, tam určite 
nájdem aj jeho posilu, aby som vládala uniesť svoj kríž.“6  

 
* 

 
K pustovníkovi blahoslavenému Štefanovi prišli traja ctihodní mnísi a prosili 

ho: „Rozprávaj nám o tom, čo je najdôležitejšie v duchovnom živote.“ 
On ticho sedel a mlčal. I povedali mu: „Prečo nám nerozprávaš? My sme prišli 

zďaleka, aby sme počuli dobrú náuku, lebo všade sa hovorí o tvojej svätosti!“ 
Nato im starec odpovedal: „Poviem vám celkom krátku náuku: Ja vo dne 

i v noci nemám nič iné pred očami, iba Pána Ježiša, ako visí pribitý na kríži.“ 
A potom sa znovu odmlčal. A tí traja, prekvapení touto krátkou náukou, hlboko 

sa zamysleli a dlhú chvíľu mlčali a napokon sa s vďakou úctivo uklonili svätému 
starcovi a v tichosti odišli.7  

 
* 

 
Jeden z najväčších kresťanských mysliteľov, svätý Tomáš Akvinský, hovorí: 

„Umučenie Pána Ježiša na kríži stačí na to, aby bolo dokonalým poučením pre náš 
život.“ A pokračuje: „Kto chce dokonale žiť, nech jednoducho pohrdne tým, čím 
pohrdol Ježiš na kríži a nech si zamiluje v srdci to, čo mal v srdci Ježiš na kríži.“8  

 
* 

 
Stalo sa to pred 40 rokmi v Ekvádorskej republike. Biskup mal v nedeľu 

popoludní v katedrále kázeň, v ktorej hovoril o krivdách a ťažkých utrpeniach, ktoré 
spôsobil katolíckemu náboženstvu v Ekvádore predošlý ateistický vládny režim. 
A zakončil kázeň takouto prosbou: „Bratia a sestry, máme tu pri kostole ukrytý veľký 
drevený kríž, ktorý bol za minulého režimu odstránený od mestskej brány na znak 
opovrhnutia Ježišom Kristom. Prosím vás, keď sa u nás teraz skončila vláda 
ateistického režimu, postavme ten kríž znova na jeho pôvodné miesto na znak úcty 
voči kráľovi Ježišovi. Po svätej omši ho tam v slávnostnom sprievode zanesieme. Ale 
potrebujeme silného, nábožného muža, ktorý by niesol kríž na pleciach.“ 

A hneď po kázni prišiel z kostola do sakristie nový prezident ekvádorskej 
republiky Garcia Moreno a povedal: 

„Ja sa ponúkam niesť kríž.“ 

                                                 
6 Jozef Vrablec, V službe Slova A, SÚSCM, Rím 1990, s. 205 
7 Jozef Vrablec, V službe Slova C, SÚSCM, Rím 1991, s. 138 
8 Jozef Vrablec, V službe Slova C, SÚSCM, Rím 1991, s. 138 



Všetci zhíkli. A o chvíľu všetci ľudia žasli, keď videli svojho prezidenta niesť 
kríž. Za ním išlo duchovenstvo a množstvo veriacich. Prešli s procesiou celým mestom 
až k mestskej bráne a tam slávnostne postavili kríž na pôvodné miesto.9  
 

* 
 

Jedna „veriaca“, ale už duchovne prebudená matka rozprávala:  
Zastala som s trinásťročnou dcérou, ešte neveriacou, ale čistou a otvorenou, 

pred krížom. Po chvíľke ticha dcéra povedala: „Ako sa na to môžeš pozerať 
a neplakať?“ 

Bol to zrejme okamžik milosti, pretože potom došlo k obráteniu. Po mnohých 
ťažkostiach a utrpeniach vstúpila do kláštora.10  

 
* 

 
Stalo sa to v jednom európskom meste. Žiaci gymnázia na školskom výlete 

navštívili jeden starobylý pútnický chrám. Zatiaľ čo profesor vysvetľoval históriu 
chrámu, študenti si všimli, že ich spolužiak z Gabunu, z Afriky, pod svojou čiernou 
kožou poznateľne zbledol a začal sa striasť. Neovládol sa a prerušil výklad slovami, 
ktoré prezrádzali zdesenie: „Čo je to?“ Jeho ruka ukazovala na kríž. „Čo mu to 
urobili?! Prečo? Kto je to?“ 

Nás pohľad na kríž už nedesí. Zvykli sme si na neho. Kríž sa pre nás stal 
dekoratívnym predmetom.11  

 
* 

 
Na hodine náboženstva položil Janko otázku, ktorá mu nedala pokoja: „Prečo 

majú v každej kresťanskej rodine v byte kríž?“ Iný žiak bol toho názoru, že „znamenie 
vzkriesenia by bolo lepšie“. Tak som si sadol k svojim chlapcom a porozprával som 
im tento príbeh. 

Starý otec šiel s Miškom na prechádzku. Bolo studené zimné popoludnie. 
Miško sa tešil na ľad a na sneh, poskakoval a podupával. Starý otec šiel s úsmevom, 
ale namáhavo, za ním. Mal choré, veľmi choré srdce. Miško chcel ísť k rybníku. Bol 
zamrznutý. 

„Tu sa musí dobre korčuľovať,“ kričal Miško, „chcel by som sa aspoň chvíľu 
pokĺzať!“ Starý otec ho vystríhal. Stál tesne na kraji, keď už Miško bol obidvoma 
nohami na ľade. „Poď sem, Miš...!“ 

Volanie starého pána prišlo neskoro. Miško skríkol, ľad sa pred ním preboril, 
rukami sa zachytil okraja. Starý otec trasúc sa nastrčil chlapcovi palicu a zo všetkých 
síl ho ťahal z vody. Starček potreboval všetky svoje sily, aby sa sám udržal na nohách 
a aby v rukách udržal palicu. Podarilo sa. 

Rýchlo, rýchlo domov. Ponáhľali sa, ako len vládali. Chlapcovi pomohol 
horúci kúpeľ a postieľka, aby sa dostal z ťažkostí. Ale pre starého pána bola tá príhoda 
osudná. Prudký srdcový záchvat mu vzal život. Smútok jeho drahých bol nesmierny. 

                                                 
9 Jozef Vrablec, V službe Slova C, SÚSCM, Rím 1991, s. 422 
10 Fermentum 1/1994, s. 29 
11 Fermentum č. 7/1997, s. 49 



Po čase chceli rodinní príslušníci odpratať alebo rozdať veci, ktoré patrili 
starému otcovi. Miško s meravou tvárou sa prizeral. „Nie,“ skríkol odrazu, „tú palicu 
nesmiete zahodiť, tá patrí mne! Ňou mi dedko zachránil život a svoj pritom stratil! 
Kým budem živý, budem ju mať pri sebe ako znamenie jeho lásky ku mne!“ 

Nemusel som pokračovať. Moji chlapci pochopili. Janko povedal: „Teraz už 
rozumiem, čo znamená kúsok dreva pre človeka... čo znamená kríž pre kresťanov.“12  
 

* 
 

Dánsky básnik menom Jakobsen napísal jeden otrasný príbeh: Mor v Bergamo. 
Bergamo je talianske mestečko v blízkosti Ravenny. Leží na vrchu a k nemu hore 
vedie len jedna skalnatá cesta. 

V tomto mestečku, tak píše Jakobsen, vypukla v stredoveku morová nákaza. 
Strašné! Vo dne v noci zvoní umieračik. Ľudia v modlitbách volajú k Bohu. Kričia 
o pomoc. Ale nemá to cenu. Mor zúri ešte horšie. A tak im je už všetko jedno. Povedia 
si: „Boh je mŕtvy!“ Vykotúľajú sudy z hostincov a začne sa veľká pijatika. Úplne opití 
sa objímajú a pária bez ohľadu na to, kto ku komu patrí. Začnú sa bakchanálie, orgie 
zo zúfalstva. A to po celé dni. Je im už všetko jedno. Rozpútali sa v nich všetky pudy. 
Uprostred tanca často niekto spadne, čierny v tvári. Nechávajú ho ležať. Orgie 
pokračujú ďalej. „Jedzme a pime, lebo zajtra zomrieme!“ 

Jedného dňa sa zarazia. Počujú nejaký spev, chorál. Ponáhľajú sa ku bráne a tu 
vidia i počujú, ako hore tou skalnatou cestou ide zástup kajúcnikov a spieva litánie: 
„Kyrie eleison! Pane zmiluj sa.“ V čele ide mladý mních, ktorý nesie ťažký drevený 
kríž. Celý ten sprievod vchádza do brány mesta. 

Ľudia z Bergamu stoja a smejú sa: „Vy idioti! Boh je mŕtvy! Prestaňte s tými 
vašimi hlúpymi litániami! Boh je mŕtvy! Poďte, jedzme a pime, lebo zajtra 
zomrieme!“ 

A vpredu ide ten mních s tým veľkým ťažkým dreveným krížom. Dvere 
chrámu sú otvorené. Aj tak do nich nik nevchádza. A tak zástup môže vojsť dnu. 
Mních oprie kríž o pilier. A potom tam vnikne tá divoká zberba bezuzdných ľudí 
zasvätených smrti, vrieskajúcich a smejúcich. Jeden mäsiarsky tovariš so zakrvavenou 
zásterou vystúpi na oltár, zdvihne zlatý kalich a reve: „Chľastajte! U nás je Boh 
mŕtvy!“ 

Na kazateľnici stojí mladý mních a máva. Nastane ticho. A mních do toho ticha 
hovorí: „Chcem vám čosi vyrozprávať. Keď Boží Syn visel na kríži, keď mu vbili 
klince do rúk, tak aj vtedy sa mu ľud začal vysmievať, znevažovať ho a urážať. 
A dokonca aj tí dvaja lotri napravo a naľavo sa mu tiež posmievali. A vtedy si Boží 
Syn pomyslel: Ja mám zomrieť za týchto ľudí? Ja mám položiť život za toto špinavé 
ľudstvo, ktoré už nie je možné získať? A vtedy si Syn Boží pomyslel: Bezo mňa! 
A v božskej sile vytrhol klince z dreva, zoskočil z kríža, vytrhol z rúk žoldnierov svoje 
rúcho, takže sa kocky skotúľali z Golgoty, hodil svoje rúcho na seba, vystúpil do neba. 
A kríž ostal prázdny. A preto už niet nijakého vykúpenia, iba smrť a peklo!“ 

Nastalo smrteľné ticho. Ten mäsiarsky tovariš už dávno zoskočil z oltára. Stojí 
pod kazateľnicou. Zlatý kalich mu vypadol z ruky... A tu zrazu podstúpi o tri kroky 
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vpred, vystrie ruku proti mníchovi a volá prenikavým hlasom: „Ty, zaves Spasiteľa 
znovu na kríž! Zaves Spasiteľa znovu na kríž!“13  
 

* 
 

V izbe jedného manželského páru visel neobyčajný kríž. Boli to vlastne dve 
brvná, neokresané a drsné. Na nich visela socha Ukrižovaného. Ukrižovaný však 
nemal ani ruky a ani nohy. Každému zvedavcovi manželia vždy s hrdosťou 
vysvetľovali, že Kristus chce použiť naše nohy a naše ruky.14  
 

* 
 
Cisár Konštantín bol muž šľachetný a vysoko si vážil kresťanov. Presvedčil sa 

totiž o ich statočnosti, odvahe a spoľahlivosti. V tom čase ale kresťania znášali trpké 
krivdy za svoju vieru od vladára Maxencia, ktorý vládol nad západnou časťou rímskej 
ríše. Medzi Konštantínom a Maxenciom sa napokon rozpútal otvorený boj. 

Konštantín tiahol s 25 tisícovým vojskom cez Alpy k Rímu, kde sa mal odohrať 
rozhodujúci boj. V predvečer boja Konštantín videl, ako sa nad zapadajúcim slnkom 
zachvel kríž s nápisom: „V tomto znamení zvíťazíš!“ V noci sa mu zjavil Spasiteľ 
a žiadal, aby si vojsko dalo znak kríža na všetky zbrane. Cisár uposlúchol a dal sa do 
boja so štvornásobnou presilou. V boji zvíťazil a stal sa cisárom celej Rímskej ríše. 
V roku 313 dal kresťanom úplnú slobodu.15  

 
* 

 
V jednej farnosti mali veľký misijný kríž. Bol už veľmi starý. Farár zavolal 

kováča, aby znovu a pevnejšie zatĺkol klince, ktorými bolo Spasiteľovo telo 
pripevnené na drevo kríža. Kováč si pristavil rebrík a vystúpil hore. Naraz cítil, ako sa 
v ňom prebudila viera, bez ktorej žil už dlhšiu dobu. Ľútosť mu zovrela srdce, oči mu 
zvlhli a ruka s kladivom klesla. „Pán farár,“ obrátil sa na kňaza, „nemôžem, skutočne 
nemôžem.“ 

Bola to len podoba Spasiteľa na starom misijnom kríži a predsa dokázala 
prehovoriť kováčovi do duše. Zdalo sa mu, že zatĺčenie uvoľnených klincov by bolo 
rovnakým hriechom ako boli jeho hriechy a jeho život, ktorý sa nezhodoval s učením, 
ktoré nám Spasiteľ zanechal.16  

 
* 

 
To, čo je tajomné vo vykúpení... je nepochopiteľná Božia láska k vlastnému 

stvoreniu. Kríž visiaci na stenách našich príbytkov nám neustále pripomína toto 
tajomstvo a vyzýva nás, aby sme neustále láskavo odpovedali nekonečnému 
milosrdenstvu obetou našich utrpení a našej smrti. 
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Padnime na kolená pred krížom, ktorý je pohoršením pre Židov a bláznovstvom 
pre pohanov. My môžeme iba opakovať slová sv. Jána: My kresťania sme uverili 
Božej láske k nám. 

Táto láska, ktorá ohromuje náš rozum, nakoľko ho prevyšuje, že je prvým 
a posledným slovom našej viery, základom našej nádeje a večným pokrmom našej 
lásky. (Sullerot) 
 

* 
 

Znamením kríža začíname a končime deň a všetky modlitby. Rob ho pomaly, 
veľkým pohybom od čela na prsia, od jedného ramena ku druhému. Je to znamenie 
vesmíru a znamenie vykúpenia. Na kríži náš Pán vykúpil všetkých ľudí. Krížom 
posväcuje človeka až do posledného vlákna jeho bytosti. Preto to znamenie robíme 
pred modlitbou, aby do nás vnieslo poriadok a zapálilo nás, sústredilo v Bohu naše 
myšlienky, srdce a vieru. Po modlitbe, aby v nás zostalo to, čo nám Boh daroval. 
(Romano Guardini) 

 
* 

 
Kríž je odpoveďou sveta na kresťanskú lásku. (Ernst Bloch) 

 
* 

 
Kríž je kritická situácia lásky. (H. U. von Balthasar) 

 
* 

 
Jedno musíme mať vždy na pamäti: Každé požehnanie, ktorého sa nám dostane, 

každý kríž nad nami učinený, každé požehnanie, ktoré sa nad nami vyslovuje na 
základe Krista, je požehnanie z celého Krista, ktorý nás viaže na svoj osud a na svoju 
skutočnosť a zaväzuje nás k nim. Týmto jeho osudom je táto zem a dejiny a utrpenia 
a osamelosť a Golgota a Kalvária, ale tiež víťazstvo a opäť víťazstvo a znova skutočne 
víťazstvo. (Alfréd Delp) 

 
* 

 
Pred týmto krížom kľačia hriešnici – sme nimi my všetci. Lebo sme ho 

ukrižovali. Lebo na neho boli vložené naše hriechy. Z našich hriechov sa zrodila smrť, 
ktorá ho premohla. On vytrpel, čo sme spôsobili my ako vinu. (Karl Rahner) 
 
 

Krst 
 
 Misionár sa po dlhšom období vrátil do svojej prvej misie, kde pracoval medzi 
Indiánmi. Začal navštevovať všetky misijné stanice. V jednej mu povedali, že zomiera 



starý Indián. Išiel ho navštíviť. Ponúkol mu sviatosť zmierenia. Starec, ktorý bol pred 
rokmi pokrstený, mu povedal: „Otče, veď ty si nám povedal, že krstom sme odumreli 
hriechu a viac už nesmieme hrešiť, aby sme boli živí Bohu. Ja som sa snažil toto aj 
zachovávať. Hriechu som sa bál, ako svojho najväčšieho nepriateľa, preto ťa teraz 
prosím len o sväté prijímanie.“ 
 Toto povedal Indián, ktorý pochopil svoje kresťanstvo, ale takto by mal hovoriť 
a robiť aj každý kresťan.17 (Myšlienky 2002) 
 

* 
 

Church World – Svet Cirkvi priniesol svedectvo manželov pod nadpisom 
Duchovný otec, vďaka vám, že ste nepokrstili naše deti. Obaja manželia pochádzali 
z Kalifornie, Frank bol katolík, Lynn nebola pokrstená, sobáš mali v roku 1974 
v kostole sv. Františka. Dosť často sa sťahovali, lebo Frank bol letcom. Mali dve deti: 
sedemročného Jarreda a štvorročnú Kelly. Od roku 1974 do roku 1980 neboli 
v kostole. Z času na čas uvažovali o pokrstení detí, ale nikdy to neurobili. Zrazu sa ich 
zmocnil strach: Čo ak sa deťom niečo prihodí, a neboli pokrstené? Chceli ich dať 
pokrstiť, lebo o dva týždne sa mali sťahovať do nového mesta. Frank zavolal na faru. 
Kňaz sa ho spýtal, či chodia do kostola a praktizujú vieru. Frank odpovedal, že nie, 
načo kňaz priamo odmietol deti pokrstiť a dodal, aby na novom mieste vyhľadali 
kostol, každú nedeľu začali chodiť na svätú omšu a potom požiadali o krst. Frank 
s manželkou sa nahnevali, cítili sa urazení a nemohli uveriť, že kňaz odmietol ich 
prosbu. Keď na novom mieste uplynul asi mesiac, Lynn mala veľké problémy 
s úzkosťou o svoje deti. Jedného dňa to vyvrcholilo až tak, že sa zamkla do svojej izby 
a plakala. Búchala päsťami po stene. V tom okamihu pocítila Boží hlas a upokojila sa. 
Bol to hlas vychádzajúci z vnútra: Lynn, už viac nenes toto bremeno. Daj ho Kristovi. 
Veď kvôli tomu za teba zomrel a on ti odníme toto trápenie. Začala sa modliť a prosiť 
ho o to. 

Po tejto udalosti poprosila Franka, či by s ňou nešiel budúcu nedeľu do kostola. 
Odvetil jej, že tiež na to myslel. Nedeľa prišla a oni šli na svätú omšu. Frankovi to 
urobilo dobre, že bol opäť v katolíckom kostole. Lynn bola vystrašená, ale chcela tam 
byť. O týždeň prišli znova a sadli si bližšie k oltáru. Tretiu nedeľu sedeli celkom 
blízko. Lynn prežívala modlitby a spev a ovládol ju taký kľud, že necítila vlastné 
dýchanie. Keď sa začala bohoslužba obety, slzy jej stekali po tvári. V tej chvíli 
spoznala, čo pre ňu znamená Eucharistia a prečo je svätá omša centrom života 
veriaceho človeka. Keď sa svätá omša skončila, povedala Frankovi, že sa chce stať 
katolíčkou a chce o tom rozprávať s kňazom. Ešte v tom týždni hovorili s duchovným 
otcom o krste pre ich deti, o pobirmovaní Franka a o katechumenáte – Lynninej 
príprave na krst. Každú nedeľu chodievali na svätú omšu a oveľa viac sa venovali 
svojim deťom. Spôsobilo to zmenu aj v manželstve. Frank a Lynn sa stali voči sebe 
milšími a bližšími.  1. júla 1982 Lynn bola pokrstená, ich rodina sa stala aktívne 
veriacou rodinou. 

Lynn končí svoj list takto: „Náš príbeh sa začal žiadosťou o krst. Chceme 
poďakovať duchovnému otcovi, ktorý dokázal povedať nie, pretože to nás priviedlo 
k tomu, čím sme teraz. Spoznali sme, že sviatosť znamená zomrieť a povstať 
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k novému životu s Kristom, k životu, ktorý sa zakladá na viere, spoločenstve veriacich 
a hlbokej láske k Bohu. A to sa s nami stalo.“18  
 

* 
 

Jezuitský misionár páter de Smet hlásal evanjelium indiánskemu kmeňu 
v Rocky Mountains. Mnohí prijali sviatosť krstu. Misionár im náležíte vysvetlil, že 
sviatosť krstu im prináša nielen vysokú hodnosť Božieho syna a kandidáta neba, ale 
ich aj zaväzuje k úprimnej poslušnosti voči Božej vôli. A každému pokrstenému dal na 
pamiatku malý vreckový mosadzný krížik s ukrižovaným Ježišom, ktorý bol až na 
smrť poslušný Božej vôli. 

Asi po dvadsiatich rokoch sa stretol s jedným z tých pokrstených Indiánov pri 
plavbe na mori. 

„Duchovný otče, pamätám sa na vás,“ povedal mu Indián a pokračoval. „Vy ste 
ma pokrstili. Pred pokrstením som bol otrokom ohnivého nápoja a sexuálnych nerestí. 
Ale pri krste som s celou vážnosťou vzal na seba nielen vysokú hodnosť, ale aj 
synovskú poslušnosť. V tomto kríži“ vytiahol z vrecka mosadzný krížik – „som čerpal 
silu, takže za dvadsať rokov som sa ani raz neopil a nespáchal som ani jeden smrteľný 
hriech neposlušnosti voči Božej vôli. A som vo svojom rodinnom živote spokojný 
a šťastný. Teraz vám, otče, veľmi ďakujem, že ste ma pokrstili.“19 

 
* 

 
Misionár Torey píše vo svojej teologickej knihe, že keď hlásal evanjelium 

v Kalkate v Indii, raz po kázni prišiel k nemu vysokoškolák, poslucháč kalkatskej 
univerzity, a povedal mu: „Ja verím, čo kážete o Pánu Ježišovi, lebo je to jasné 
a krásne. Ale neviem, či sa mám dať pokrstiť.“ 

Misionár sa pýta: „Ako tomu mám rozumieť?“ 
Mladík odpovedá: „Študujem tu na univerzite právo. Môj otec je veľký boháč 

v južnej Indii a ja som jediný dedič. Keby som sa dal pokrstiť, nedal by mi viac ani 
halier na štúdium, nemohol by som doštudovať, nemohol by som pracovať ako 
právnik ani nijako ináč, lebo som členom brahmanskej kasty, a napokon otec by ma 
vydedil a stal by som sa navždy žobrákom. Povedzte, duchovný otec, čo mám robiť?“ 

A misionár mu vraví: „Uvážte, ale dôkladne a hlboko uvážte, čo je viac: byť 
slobodným synom nebeského Otca alebo byť otrokom hmotných dobier tu na svete?“ 

Mladík si kľakol na kolená, vložil si hlavu do dlaní a premýšľal. Dlho 
premýšľal. Napokon vstal a povedal: „Rozhodol som sa za krst.“ 

A dohodli sa na dátume a na hodine krstu. Aj otcovi napísal, kedy bude 
pokrstený. Otec prišiel, aby sa presvedčil, či obrad bude vykonaný. A keď sa to stalo, 
po krste povedal synovi: „V tejto chvíli si stratil všetko: prestávaš byť mojím synom 
a dedičom a nedostaneš už odo mňa ani halier.“ 

A syn pokojne povedal: „V tejto chvíli som získal všetko. Stal som sa synom 
a dedičom nebeského Otca a som naplnený nesmiernym šťastím.“20  
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* 
 

 More usmrtilo nepriateľa. Tak i pri krste je zničený náš nepriateľský vzťah 
k Bohu. Ľud vyšiel z vody zdravý a bez pohromy. Rovnako i my vychádzame z vody 
ako živí, ktorí vstávajú z mŕtvych. (sv. Bazil Veľký) 
 

* 
 
V staroveku cirkev krstila obrátených. Dnes musí obracať pokrstených. 

 
* 

 
Vynikajúci učenec a diplomat doktor Kwang-Sih pochádzal z čínskej rodiny zo 

Šanghaja. Jeho rodičia boli vyznávači Konfuciovho náboženstva. Študoval právo 
a s vyznamenaním získal doktorát práv. Potom študoval ďalej v Ríme a dosiahol ďalší 
doktorát politických vied. Potom sa habiloval na univerzitného profesora a s úspechom 
prednášal na právnickej fakulte v meste Sutčan. A napokon, keďže bol mimoriadne 
nadaný a vzdelaný, stal sa čínskym delegátom v hodnosti splnomocneného ministra 
v Spojených národoch. 

Vo svojej vysokej funkcii sa zoznámil s biskupom Pavlom Yu Pinom 
v Šanghaji. Biskup urobil na neho hlboký dojem. Vyznačoval sa totiž vrúcnou láskou 
k Bohu a veľkou láskou k blížnym, ktorým poskytoval rozličnú pomoc, službu 
a pozornosť, a to všetkým bez rozdielu, takže sa o ňom všeobecne hovorilo, že je 
láskavým pastierom podľa srdca Ježišovho. Doktor Kwang uvažoval takto: „Katolícka 
viera musí byť nádherné náboženstvo, keď jej biskup má také šľachetné srdce.“ 
A rozhodol sa študovať katolícku vieru. A zistil, že katolícka náuka je neporovnateľne 
dokonalejšia než náuka Konfucia. Natoľko ho uchvátila krása kresťanstva, že sa ako 
40-ročný začal pripravovať na krst spolu so svojou manželkou a svojím synom. 
Napokon prijali krst 5.4.1949 v Ríme. 

Od tej chvíle, ako sám hovorí, každý večer sa modlieva so svojou rodinou 
ruženec a keby si túto modlitbu vynechal, nemohol by sa uložiť na osviežujúci spánok. 
Každé ráno pred nástupom do úradu na ministerstvo sa zúčastní na svätej omši 
a prijíma Pána Ježiša, aby bol dokonale vystrojený pre úlohy života. Veľkú radosť 
prežíva pri svätej spovedi. Pred každým dôležitým rozhodnutím sa aj hodinu modlí. 
Modlitbu si tak obľúbil, že vyhlásil: „Modlitbu potrebujem takisto ako vodu alebo 
kyslík, aby som vedel dokonale plniť Božiu vôľu.“ A doslovne píše: „Odkedy som 
prijal sviatosť krstu, Božia vôľa sa stala radostným programom môjho života. Náš 
rodinný život je plný pokoja a šťastia, lebo naše pokrstené srdcia sú otvorené pre 
Božiu vôľu tak, ako sa kvety otvárajú na jar smerom k slnku. Pred krstom bol náš 
rodinný život fádny, teraz sme nevýslovne šťastní.“21  

 
* 
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Počas vojny bola jedna matka so svojimi dvoma dievčatkami v kryte. Zo 
začiatku boli dievčatká statočné. Keď však začali padať bomby, začali mať strach 
a dali sa do plaču. Tu im matka povedala: „Ale deti, čo to máte za pohanský strach?“ 

Deti ihneď prestali plakať. Matka im už skôr vysvetľovala, že krstom sme sa 
stali Božími deťmi, že Boh o každom z nás vie a drží nad nami ochrannú ruku. On nás 
nikdy neopustí. Preto nesmieme mať taký strach ako pohania, ktorí Boha nepoznajú 
a sú odkázaní sami na seba. Oni musia mať strach, keď na nich doľahne utrpenie 
a nešťastie, pretože sa cítia opustení a vydaní bezbranne a bezmocne osudovým silám. 
Božie deti sa však tak nesmú báť. „Prečo teda máte taký pohanský strach?“...22  
 

* 
 

Albert Hoffmann, misionár na Novej Guinei rozprával o jednom zážitku: 
Na Novej Guinei sme mali taký zvyk, že keď sa Papuánci chceli stať 

kresťanmi, vyučovali sme ich, aby správne spoznali Ježiša. Potom sme ich v jednu 
nedeľu krstili. To bola vždy veľká slávnosť. Aj pohania prišli vo veľkom počte. Ale 
hlavná udalosť sa odohrala vždy v predošlý večer. 

Založila sa veľká vatra. Tí, ktorí boli pripravení na krst, prichádzali k ohňu a na 
rukách prinášali rôzne predmety ich modloslužby: magické predmety, obrázky modiel, 
amulety. Po jednom potom pristupovali k ohňu a hádzali tieto symboly ich starého 
života do mihotavých plameňov. Raz som pozoroval jednu mladú ženu. Aj ona 
pristúpila. Mala plné ruky obrázkov, amuletov. A v tej chvíli, keď ich už chcela hodiť, 
nedokázala to urobiť. Iste si pomyslela: „S nimi žili moji predkovia, moja celá 
minulosť je k ním pripútaná a s tým sa mám rozlúčiť?“ Cúvla. Potom jej asi prišlo na 
um: „Ale potom nemôžem patriť Kristovi.“ Tak opäť urobila tri kroky vpred. Znova sa 
však nevedela odtrhnúť od svojich vecí a vrátila sa. 

Misionár sa jej prihovoril: „Keď ti je ťažko, tak si to ešte rozmysli a môžeš sa 
prihlásiť na krst druhýkrát.“ 

Teraz rozmýšľala len okamih, potom rýchlo urobila tri kroky vpred a hodila 
všetko do ohňa. Potom stratila vedomie a padla vedľa vatry. Misionár dodal: „Len ten 
pochopí duševný boj tejto ženy, kto prežil skutočné obrátenie.“23  

 
* 

 
Cisár Valentín II. mal dvadsať rokov a ešte nebol pokrstený. Nebolo to jeho 

vinou, lebo sám túžil po krste. Raz išiel do Sieny, aby splnil rozkaz svojho otca. Na 
ceste ho však zavraždili. Jeho sestry boli veľmi deprimované. Nedalo im pokoja, že 
nebol pokrstený. Pohrebnú reč mal sv. Ambróz, ktorý ich utešil. Povedal, že o jeho 
spáse niet pochyby, lebo mladý cisár túžil po krste a táto túžba ho očistila.24  

 
* 

 
Keď sv. Chromac sa pripravoval na krst, povedal kňazovi: 
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„Prv, než prijmem krst, znovu sľubujem odpustiť každému, na koho sa hnevám, 
vrátiť všetko, čo druhým dlhujem, rozísť sa s tými ženami, s ktorými po smrti svojej 
manželky som mal hriešne styky, odstrániť zo svojho života všetko, čo by mi bolo 
prekážkou pri plnení mojich kresťanských povinností.“ 

Čo sľúbil, to aj dodržal. Potom prijal krst a žil svätým životom.25  
 

* 
 

Krst je znamením pre cestu, ktorou kráčal Ježiš: Ten kráčal k smrti a zo smrti 
do života. Voda predstavuje smrť, kto je zachránený z vody – žije. Krst nám hovorí: 
Boh nás nestvoril, aby sme zomreli, ale aby sme žili. Sme Božími deťmi, slobodnými 
ľuďmi. Môžeme hovoriť: Otče. Otec nás má rád. Nemusíme sa preceňovať 
a nemusíme si zúfať. Môžeme prijať sami seba, lebo nás prijíma Boh. (J. Zink) 
 

* 
 

Spisovateľ Graham Green napísal knihu Koniec dobrodružstva. Hlavnou 
hrdinkou románu je Sára. Dej románu je zasadený do roviny rodinného intímneho 
života, kde sa rieši starý problém nevery. V druhej svetovej vojne Sára prerušila svoj 
život s Mauriciom, s mužom, s ktorým chodila. Vydala sa za iného muža, Henryho. 
Trvalo niekoľko rokov, kým sa znovu stretla s Mauriciom. Jej muž Henry začal žiarliť 
a pomocou špicľa sa mu podarí získať jej osobný denník. Z neho sa dozvie pravdu, 
ktorá je celkom iná, než si myslel. 

Vtedy za vojny pri bombardovaní ostal Mauricius ležať na zemi pod troskami 
domu. Sára ho našla a bolo jasné, že je mŕtvy. Mohla na to prisahať. V zúfalstve z tejto 
pretrhnutej lásky sa vrhá na kolená a prosí o vieru. Nikdy predtým sa nemodlila. Nevie 
to. Prosí, aby mohla uveriť. A potom znovu zúfalo prosí, aby Boh vrátil život 
Mauriciovi. V tejto modlitbe Sára cíti, že to nestačí, pretože veriť nebolí. A preto sa 
Sára modlí: „Bože! Milujem ho a urobím všetko, ak mu dáš život. Vzdám sa ho 
navždy, len mu daj príležitosť.“ A v tom okamihu vstúpil Mauricius živý do dverí. 
A Sára si uvedomuje, že začínajú muky odlúčenia a v tom okamihu si praje, aby radšej 
ostal tam dole mŕtvy. Potom nasledovala doba niekoľkoročného odlúčenia. Nakoniec 
sa stretáva s Mauriciom, ktorému uniká. Začína chodiť k jednému nevercovi, aby ju 
presvedčil, že Boh neexistuje. Všetko však vedie k pravému opaku. Pomaly začína 
veriť stále viac a viac. 

V tom ťažko ochorie a umiera. Henry, jej muž, ju necháva spáliť i keď sa 
objavili snahy, aby bola pochovaná. Prišiel k nemu jeden mladý kňaz, ktorý tvrdil, že 
sa chcela dať pokrstiť. Až po pohrebe prichádza jej stará matka a od nej sa dozvedeli 
pravdu. Dala Sáru pokrstiť proti vôli jej otca, tvrdého neverca. Ani Sára o tom 
nevedela. 

Celý román ukazuje silu sviatosti krstu. Zárodok krstu, o ktorom Sára ani 
nevedela bez vlastnej viny, ju priviedol k viere. A keď zatúžila po krste, Boh ju 
odvolal z tohto sveta, aby ho neprijala druhý krát.26  
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* 
 
 Často obdivujeme prácu maliarov, ktorí znázornili Ježiša Krista na kríži. Nie 
kedy je u nôh Krista – lebka. Legenda, ktorá vznikla v kresťanskom staroveku, hovorí, 
že je to lebka Adama, pochovaného na tomto mieste pred tisícročiami. Kvapky krvi, 
ktoré tiekli z Kristových rán, padli na zem, prenikli povrchovou vrstvou a dotkli sa 
spráchnivených kostí. Tým dotykom starý Adam znova našiel život, našiel 
nesmrteľnosť stratenú hriechom. 
 Táto legenda je pravdivá vo svojom symbolickom význame. Lebka znázorňuje 
mŕtve ľudstvo, ktoré Kristovou obeťou znovu obsiahlo život.27 
 

* 
 
 Japonský maliar Hicozo maľoval obraz japonského cisára v životnej veľkosti 
vlastnou krvou. Svoj obraz venoval ministerstvu vojny. Chcel tým dokázať svoju 
vernosť a lásku cisárovi. 
 Aj Kristus maľoval svoj obraz lásky k nám vlastnou krvou, vlastným životom, 
lebo chcel ukázať, že väčšia láska nejestvuje... 
 

* 
 
 Sv. Filip Neri a po ňom anjelský učiteľ sv. Tomáš Akvinský, na otázku, odkiaľ 
berie všetky tie vedomosti napísané vo svojich knihách, ukázal na kríž a povedal: 
„Toto je moja kniha. Pred ním som študoval v hlbokom rozjímaní!“ 
 

* 
 
 Zvedavý učenec prišiel na ostrov malomocných a obdivoval milosrdné sestry 
v obetavosti a pýta sa ich, odkiaľ berú tú silu v nebezpečnej práci. Sestry ukázali na 
kríž: „Kríž je našou silou i zárukou našej spásy!“ 
 

* 
 
 Veľký poľský skladateľ Chopin, keď ležal na smrteľnej posteli, pýtal kríž, ktorý 
potom priložil k svojim perám a povedal: „Teraz som pri prameni šťastia.“ 
 

* 
 
 Sv. Orest, vojak cisára Diokleciána, nosil stále na prsiach kríž. Keď to 
spozoroval vojvodca, postavil ho pred súd, aby sa zriekol Krista. Orest vtedy povedal: 
„Som kresťan. Slúžim Ukrižovanému a preto ho nikdy nezradím!“ Bol umučený 
s krížom v ruke. 
 

* 
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 Vláda poľského premiéra Jaruzelskeho nariadila odstrániť kríže zo škôl. 
Podobne kríže bol zakázané v továrňach, nemocniciach a v ostatných verejných 
inštitúciách. Biskupi okamžite napadli tento zákaz, ktorý sa v celom Poľsku stretol 
s vlnou nevôle a odporu. Nakoniec vláda ustúpila. Nariadenie síce ostalo v platnosti, 
ale nikto nevyvíjal tlak na jeho naplnenie. 
 Ale našiel sa jeden horlivý riaditeľ v Garwoline, ktorý si povedal, že zákon je 
zákon. A tak v jeden večer odstránil sedem veľkých krížov, ktoré viseli v škole od jej 
založenia  – osemdesiat rokov. O deň neskôr, skupina rodičov prišla do školy 
a rozvešala ešte viac krížov, než tam bolo predtým. Riaditeľ rýchlo odstránil aj tieto. 
 Nasledujúci deň dve tretiny zo 600 študentov školy začalo protestnú akciu. 
Riaditeľ zavolal políciu. Ťažko ozbrojená jednota policajtov donútila protestujúcich 
študentov opustiť budovu školy. Študenti sa na ulici vydali na pochod k najbližšiemu 
chrámu. Pridali sa k ním aj študenti ostatných škôl. Chrám nakoniec naplnilo 2500 
študentov. Spontánne sa začali modliť, aby ich protest priniesol vyriešenie tohto 
problému. Medzitým chrám obkľúčili vojaci. Ale fotografie modliacich sa študentov, 
ktorí držali kríže vysoko nad svojimi hlavami, obleteli celý svet spolu so slovami 
kňaza, ktorý modliacemu sa spoločenstvu adresoval tieto slová: „Bez kríža Poľsko nie 
je Poľskom!“ 
 A kríže sa do školy vrátili... 
 

* 
 
 Istý kňaz rozprával o dramatizácií umučenia Ježiša Krista, ktorú pripravila 
mládež v jeho farnosti. Najstarší miništrant hral úlohu Krista a ostatná mládež vojakov 
a kričiaci dav.  
 „Ukrižuj ho! Ukrižuj ho!“ kričali a vyvliekli „Krista“ pred chrám, kde ho 
upevnili na improvizovaný kríž. 
 Kňaz sa postavil bokom, aby videl, ako sa bude predstavenie odvíjať ďalej. 
Mládež obklopila kríž a miništrant v úlohe Krista, zavesený na kríži, im povedal tieto 
slová: „Hoci mi všetko toto robíte, predsa vám stále milujem.“ Vtedy si kňaz všimol 
malé dievčatko, ktoré s ostatnými farníkmi sledovalo toto predstavenie. Uprene sa 
pozeralo na scénu a dole líčkami jej stekali slzy. 
 Kňaz neskôr povedal, čo mu v tej chvíli prebehlo mysľou: „Pre nás všetkých – 
„profesionálov“ – to bolo iba „predstavenie“. Pre ňu to bola reálna udalosť. Prežívala 
to skutočne tak, akoby bola práve na Golgote. My sme však už „naučený“ na kríž. 
Keď stretáme kríž sme skôr iba pozorovateľmi toho, čo sa Kristovi prihodilo. Kiež by 
sa v nás rovnako prebudili podobné city, ako u toho dievčatka. Veď Spasiteľ sveta visí 
na kríži, trpí a umiera pre vaše i moje hriechy...“ 
 

* 
 
 Pred mnohými rokmi hurikán zničil chrám v maličkej dedinke na pobreží 
Anglicka. Keď sa ľudia s kňazom prišli pozrieť na ruiny, bolo im do plaču. Vedeli, že 
nie je v ich silách znovu vybudovať zničený chrám. 



 Ale o pár dní kňaza navštívil vysoký dôstojník anglických námorných síl 
a vypytoval sa, ako to bude s výstavbou nového chrámu. Kňaz mu priblížil biedu 
tamojších ľudí, aby zdôvodnil, prečo nezamýšľajú s výstavbou nového chrámu.  

„Dobre,“ povedal dôstojník. „Ak chrám nepostavíte vy, tak ho postaví vojsko.“ 
Kňaz bol veľmi prekvapený jeho slovami a pýtal sa na dôvod takého veľkého 

záujmu vojska na postavení chrámu. 
Dôstojník odpovedal: „Tento chrám bol zaznačený na všetkých vojenských 

mapách. Bol znakom, podľa ktorého si lode siedmich morí upravovali svoj kurz!“ 
Akú veľkú pravdu nechtiac povedal! 

 
* 

 
 V katedrále španielskeho mesta Sevilla majú tmavú kaplnku, v ktorej sa 
nachádza veľký kríž. Ukrižovaný je na ňom znázornený tak, že na ňom vidieť 
nesmierne utrpenie, ktoré podstupuje. Tento kríž volajú v tomto meste: El Christo de 
los desamparados – Kristus nešťastníkov. 
 Volajú ho tak preto, že kedysi pod tým krížom trávili jednu hodinu svojej 
poslednej noci odsúdení na smrť. 
 Keďže všetci sme „odsúdení na smrť“ častejšie pozerajme na Ukrižovaného.28 
 

* 
 
 Podstatnú časť časopisu Rodina Nepoškvrnenej sú svedectva tých, ktorí veria 
a pritom mnoho trpia. 
 Pod značkou Mária K. čítame: „Bola som na spovedi. Trpím, strašne trpím na 
duši pre manžela alkoholika. To sa nedá ani opísať, čoho je schopný satan, keď ho 
človek poslúcha. Netrápi ma ani tak to, že všetky peniaze míňa na alkohol. Ani rodine 
sa nevenuje. Trápia ma však jeho hrozné reči, ktoré plodí satan v jeho srdci. Všetko 
sväté preklína, rúha sa Bohu. Rozviesť sa? Ostať pri ňom ďalej? Tieto myšlienky sa 
lepili na mňa každý deň viac a viac. S uboleným srdcom som vyliala svoju bolesť 
kňazovi. A on? Ukázal mi na kríž, ktorý visí v spovednici a ticho povedal: „Pozrite sa. 
On nezostúpil z kríža, kým na ňom neskonal.“ V tej chvíli akoby stál predo mnou sám 
Pán Ježiš. Nie kňazove slová som počúvala, ale Ježišove: „Nezostúpil som z kríža... 
Neobetovala by si sa za alkoholikov?“ Po sviatosti zmierenia šla som k oltáru. 
Zadívala som sa do tváre Krista. V duši mi zneli jeho slová, ktoré povedal sv. Margite 
Alacoque: „Pozri, Srdce, ktoré tak veľmi miluje a za odmenu sa mu dostáva iba 
nevďak!“ „Nie, Pane! Nie! Odteraz nesmieš plakať u nás. Môj kríž je síce hrozný. Kríž 
muža – alkoholika... Pokorne ťa prosím: Nešetri ma ani odteraz! Ďakujem ti za 
vnuknutie nášmu kňazovi, že mi poukázal na tvoj kríž. Učím sa od teba: Na kríži treba 
zomrieť.“ (Rodina Nepoškvrnenej, 2/98) 29 
 

* 
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 12. mája 1993 dve triesky z olivovníka boli predané za viac než 18 000 dolárov 
na preplnenej parížskej aukčnej sieni. V čom spočívala ich cena? Boli z kríža, na 
ktorom zomrel náš Spasiteľ. Vyvolávacia cena bola 1858 dolárov. Dražba bola 
ukončená po 90 sekundách, keď žena v prednom rade ponúkla 18 587 dolárov. Takto 
dve triesky z Kristovho kríža prešli do jej vlastníctva spolu s certifikátom, ktorý 
potvrdzoval ich pravosť. 
 Keď som čítal túto správu, spomenul som si na jednu rodinu, ktorá dala 
postaviť kríž pred svoj dom. Keďže bol celý z čiernej žuly, stálo ich to celý majetok. 
Boli však ochotní to pre kríž obetovať. No neboli ochotní naplniť Ježišov príkaz: „Kto 
chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma“ (Mt 16, 24). 
 

* 
 
 Stalo sa to v poslednom roku vojny. Mladý obersturmfuhrer vyberal si 
nemocnicu, kde by mu manželka porodila dieťa. Keď si prezeral izby, kde slúžili 
rehoľné sestry, všetko sa mu páčilo, okrem kríža nad posteľou. Preto dal príkaz sestre, 
ktorá mala službu: „Ten kríž musí ísť dole! Predsa nechcem, aby sa moje dieťa hneď 
po príchode na svet pozeralo na tohto Žida!“ Prekvapená sestra odpovedala asi tak, že 
vec oznámi predstavenej. Vtom esesman odišiel. Hneď na druhý deň ráno predstavená 
telefonuje esesmanovi: „Gratulujem vám! Vaša pani manželka vám porodila syna. 
Pani sa cíti výborne i vaše dieťa je zdravé a silné. Chcem poznamenať iba to, že sa 
splnilo vaše želanie... dieťa sa narodilo slepé!“ 30 
 

* 
 
 Kríž nám hovorí, že nie je pádu bez nádeje, nie je tmy bez jedinej hviezdy, ani 
búrky bez prístavu, v ktorom by nebolo možné zakotviť. (Ján Pavol II.) 
 

* 
 
 Len raz Boh prišiel na zem, stal sa človekom a dal sa ukrižovať! Mne táto 
úvaha dáva veľkú silu, aby som s radosťou prijímala ten malý kríž, ktorý ma stále 
sprevádza. (Chiara Lubichová) 
 

* 
 
 Vo farskom kostole v Molino di Quoa,  v peknej dedinke pri Pise, uchovávajú 
poškodený kríž. Nie je to umelecké dielo, ale od vojny je dobre známy. Nazvali ho 
„krížom Nemcov“. Dejiny kríža nútia zamyslieť sa nad udalosťou z konca vojny roku 
1944. Bol piatok večer. V hostinci pri víne bola veselá spoločnosť. Medzi prítomnými 
bol aj poručík Heinrich Lohse. Bol známy ako nepriateľ Talianska, ale aj Cirkvi 
a pápeža. Jeho reči bolo ťažko počúvať. Okolo 23. hodiny náhle vytiahol svoj revolver 
a namieril na kríž. Nasledovali štyri výstrely. Všetko stíchlo od strachu. Následkom 
prvej strely ľavá ruka Krista prišla o prsty. Druhá strela poznačila pravú nohu od 
kolena. Tretia spôsobila natrhnutie trupu. Po tomto sa začal nepríčetne smiať. Pietro 
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Georgis z Turína, ktorý bol poručíkovým  šoférom, videl tento otrasný čin. Od strachu 
utiekol z krčmy. Videl ešte, ako jeho nadriadený po poslednom výstrele prišiel ku 
krížu, zhodil ho na zem a chcel ho rozdrviť. 
 O týždeň po udalosti cestovali spolu do Florencie, keď neďaleko Capannori na 
ich auto zaútočili americké stíhačky. Georgis zastavil auto a utekal sa skryť ku stene 
domu. Poručík sa nemohol z auta dostať. Zostal ako skamenelý. Výstrely mu odtrhli 
prsty ľavej ruky,  dve guľky ho zasiahli do brucha a ďalšia mu poranila pravú nohu 
pod kolenom. Presne tak, ako poručík urobil Kristovi na kríži. Americké stíhačky 
odleteli. Poručík ležal v krvi. Kňaz, ktorého šofér zavolal, bol blízko a zachytil slová 
umierajúceho. Nevedel, čo sa predtým stalo. Nič nevedel o kríži. Poručík šepkal: „To 
je Božia ruka.“ V poručíkovi sa prebudila viera z detstva. Boh dal poručíkovi milosť, 
keď ešte zdravou rukou naposledy mohol urobiť znamenie kríža na sebe. 31 
 

* 
 
 Pablo Picasso (1881-1973), jeden z najznámejších maliarov 20. storočia, okrem 
iných obrazov namaľoval originálny obraz, predstavujúci ukrižovaného Krista na kríži 
v aréne, v ktorej prebiehali tradičné býčie zápasy. Obraz znázorňuje ako v poslednej 
chvíli Ukrižovaný svojou pravou rukou zachraňuje obecenstvo pred rozzúreným 
zvieraťom. „On vskutku niesol naše choroby a našimi bôľmi sa obťažil...“ (Iz 53, 4). 32 
 

* 
 
 „Priveľa ľudí sa teraz šplhá na kríž len preto, aby ich bolo vidieť z väčšej 
vzdialenosti, a nehľadí na to, či pritom nepošliape toho, ktorý je na kríži už tak 
dávno.” (Albert Camus) 
 

* 
 
 „Kríž je prítomný vo všetkom a prichádza, keď ho človek najmenej čaká. 
Nezabúdaj však, že začiatok kríža obyčajne býva i začiatkom účinného pôsobenia.” 
(bl. Josemaría Escrivá) 
 

* 
 
 „Rozdiel medzi ľudským šťastím a Kristovým krížom je takýto: prežívané 
šťastie sa časom znechutí, ale čím väčšmi zakúšame kríž, tým viac rastie túžba po 
ňom.” (sv. Ignác z Loyoly) 
 

* 
 
 „Ak chceš v nebi triumfovať s Pánom Ježišom, je potrebné, aby si s ním na 
tomto svete niesol kríž.” (sv. Maximilián M. Kolbe) 
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* 
 
 „Na tomto svete nie sme preto, aby sme drevo kríža hobľovali, ale naň 
vystúpili.” (Paul Claudel) 
 

* 
 
  „Účinnejší než umŕtvovanie, ktoré robíme podľa vlastnej voľby, je kríž, ktorý 
Boh uloží človeku vnútorne i navonok.”  (sv. Edita Steinová) 
 

* 
 
 Koľko krížov mohlo stratiť svoju tvrdosť a ťarchu, ak by človek vedel kam 
s tým krížom má ísť. (Dr. J. Hlouch) 
 

* 
 
 Alexander Solženicyn rozpráva, že raz počas svojho dlhého väzenia 
v koncentračnom tábore v Sovietskom zväze zažil taký okamih beznádeje, že začal 
uvažovať o samovražde. Oddal sa týmto myšlienkam a odrazu mu bolo jedno, či žije 
alebo nie. V takomto rozpoložení sedel počas prestávky v práci na zemi, keď k nemu 
prisadol iný väzeň, ktorého nikdy predtým ešte nevidel. Bez slova a bez akéhokoľvek 
zjavného dôvodu trieskou vyryl do zeme kríž. Solženicyn dlho sedel a pozeral sa na 
tento kríž. Neskôr napísal: „Pozerajúc na kríž som si náhle uvedomil: tu leží sloboda.“ 
A jeho beznádej i samovražedné myšlienky sa ihneď vytratili. V azda najväčšej búrke 
svojho života dostal novú odvahu i chuť žiť. Táto búrka neznamenala koniec jeho 
života, ale skrze pohľad na kríž sa pre Solženicyna stala dôležitou posilou. 33 
 

* 
 
 Pruský kráľ Frederik William III. sa počas svojej vlády ocitol vo vážnej situácií. 
Vojny vyčerpali kráľovskú kasu a kráľ začal pociťovať akútny nedostatok financií. 
Nechcel však sklamať národ a kapitulácia pred nepriateľmi bola nemysliteľná. Po 
starostlivom zvážení sa rozhodol obrátiť na ženy Pruska. Poprosil ich, aby priniesli na 
podporu národa svoje šperky zo zlata a striebra. Tie, ktoré tak urobili, dostali ozdobu 
z bronzu a železa, na ktorej bol nápis: „Dala som zlato za železo – 1813.“ Ženy na 
kráľovu výzvu odpovedali v hojnom počte. Zaujímavé je to, že túto ozdôbku od kráľa 
si vážili viac než šperky, ktorých sa vzdali. Dôvod je zrejmý: nápis všetkým 
pripomínal, že niečo obetovali pre kráľa a pre národ. Pravé šperky prestali byť módne. 
Ani ženy ani muži nenosili žiadne šperky okrem tejto kráľovej ozdôbky. 
 Keď kresťania prichádzajú ku svojmu Kráľovi, rovnako vymieňajú „ozdôbky“ 
predchádzajúceho života za kríž. 
 

* 
 

                                                 
33 www.eSermons.com 



 Ak by sme sa pozreli na obraz slávneho maliara Rembrandta Tri kríže, našu 
pozornosť by najprv upútal prostredný kríž, na ktorom umieral náš Spasiteľ. Potom by 
náš pohľad skĺzol na zástup zhromaždený okolo kríža. Určite by nás zaujala 
majstrovsky zobrazená škála emócií, ktoré vyvolalo ukrižovanie Božieho Syna. A azda 
nakoniec by sme si všimli postavu takmer skrytú v tieni. Umeleckí kritici hovoria, že 
v tejto postave Rembrand zobrazil seba samého, aby vyjadril, že aj jeho hriechy sa 
podieľali na ukrižovaní Ježiša Krista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Záverom 
 
 Príklady, myšlienky a citáty je názov štvorzväzkovej série zozbieraných 
homiletických materiálov, ktoré vyšli tlačou pred desiatimi rokmi. Pomerne malý 
náklad bol rozobraný za krátky čas. Kvôli vysokej finančnej náročnosti som sa 
neodhodlal k druhému vydaniu napriek slušnému záujmu zo strany čitateľov. 
 S nástupom čítačiek elektronických kníh sa však otvorili nové možnosti 
publikovania. Verím, že touto formou publikovania vyjdem v ústrety nielen tým, ktorí 
o ma o túto možnosť požiadali...   
 
 
Knižné vydanie môžete podporiť darom:  
 
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=KLECJX6QR3QHE 
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http://www.homily-service.sk/ 
 
http://www.facebook.com/pages/PRAMENE/134182193264915 
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