
 

 

     Žužu Vandáková 

V úradných dokumentoch ma nájdete pod menom Zuzana Vandáková, ale väčšina 

ľudí ma volá Ţuţu. Som drobné a milované Boţie dieťa, ktoré sa snaţí 

s úsmevom na perách kráčať po ceste k Bohu.  Svetlo sveta som uzrela 

7.6.1992 v stredoslovenskom meste, ktorého ŠPZ-ka je totoţná s iniciálkami 

môjho mena. Najprv ako jediné dieťa svojich rodičov, ale počas 15 rokov mi 

pribudli 3 súrodenci. Momentálne študujem spev na konzervatóriu vo Zvolene. 

Môj hlavný predmet patrí zároveň k mojím koníčkom, popri hre na husliach, 

klavíri, gitare, čítaní kníh a písaní. Neodmietnem pozvanie na lahodnú horúcu 

čokoládu alebo fajnovú kávičku a ţalúdok si rada zasýtim vypráţaným syrom 

a cesnakovom polievkou. Som veľmi ukecaný a spoločenský človiečik a rada 

rozdávam radosť, lásku a snaţím sa vnášať Boha tam, kde nie je. Ako kaţdý, 

aj ja mám veľa túţob...Napísať knihu, ísť na misie,  putovať po Svätej zemi, 

mať milujúceho manţela so 7  deťmi, stať sa svätou .... Svojimi príbehmi, 

básňami, úvahami len dávam na papier svoje myšlienky...A snaţím sa do ľudí 

vliať štipku viery, nádeje, lásky.... Lásku, ktorú ja denne dostávam od Boha 

a blíţnych. 

 

 

 

1. Naplnená prázdnota (báseň) 

2. Nerozumiem (báseň) 

3. Prijatie (báseň) 

4. Spomienky (báseň) 

5. Protiklady (úvaha) 

6. Som ţenou len s nalakovanými nechtami? (úvaha) 

7. Stretnutie Lásky (príbeh) 

8. Úsmev je najlepšou reklamou viery (úvaha) 

9. Svätosť (úvaha) 

10. Kríţ- môj smer (esej) 

11. Z môjho srdca (reflexia) 

12. V samote srdca...na ceste k Nemu... (úvaha) 

13. Slová lásky (úvaha) 

14. Tunelovanie ţivotom (úvaha) 

15. Odsunutý absurdnosťou vlastnej reality (esej) 
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17. Na Golgotu... včera a dnes... (krížová cesta) 



Naplnená prázdnota 
 

Prichádzam. 

K Tebe. 

Pane môj. 

 

Ruky prázdne. 

Zvlhnutá púšť tváre. 

Srdce v chlade. 

 

Naplníš? 

Zahreješ? 

 

Iste. 

 

A čím? 

 

Sebou samým. 

 

Stačí. 

Viac netreba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nerozumiem... 
 

Šušťaniu vetra v zelenej kolíske... 

Či má hĺbku? 

 

Zlatým paprskom odráţajúcim sa od rozbúrenej hladiny. 

Či sú vášňou? 

 

Púšti tváre zmáčanej potokmi... 

Či musí byť obnaţená? 

 

Túţbe detských sŕdc, vzlietnuť skôr, ako je potrebné... 

Či sú viac neţ mláďatá? 

 

Pálivej rane zakliesnenej v hĺbke duše... 

Či môţe liečiť? 

 

Nezaplátanej diere po tichom úniku srdca blízkeho... 

Či otvára nové? 

 

Otázky 

vztýčené ako zástava. 

 

Odpovede 

lietajúce v tichu belasej šíravy. 

 

Dve očká 

bojujúce proti sebe. 

 

Nachádzajúce 

spoločnú cestu von. 

 

Ruka v ruke. 

 

 

 

 

 

 



Prijatie 

 

Ty si ma ľúbil vţdy tak vrúcne, ja som Ťa odmietla. 

Nie na Tvoj kríţ, len na svoje sily, vţdy som sa spoľahla. 

Prosím ťa rýchlo príď, zas mám strach, 

neviem kam kráčať mám. 

Zblúdila som ja viem, ţe chcem ťa zas nájsť. 

 

Prišiel si ako jemný vánok, ako najľahší vták. 

Bolo to uţ tak veľmi dávno, bolo to dávno v nás. 

Neviem či silu mám, chcem vstať zas, 

bolesť je silnejšia. 

Ukrývam sa len viac do svojho zákutia. 

 

Objal si ma sťa lúče slnka, začínam sama stáť. 

Bolesť Ti dávam do rúk, 

ty vieš ako uzdraviť srdce máš. 

Uţ si späť viem, Ty ma ľúbiš vţdy, stále 

smrť je uţ bezmocná. 

Schúlim sa ešte viac do Tvojho náručia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spomienky 

 

V duši zrazilo sa mi pár slov, 

tie, čo zmotali sa do uzlov. 

Prúd otázok nič nezastaví 

a ten tok ma práve dlávi. 

Chýbaš mi, to naše bláznenie, nesebecké jašenie... 

 

Pamätáš? 

 

Len my dve s vybitými zubami, 

vediac, ţe ţivot máme pred nami. 

Netrápilo nás tých pár rozbitých kolien, 

s chalanmi sme radšej nazbierali mnoho polien.... 

 

Šaty, make-up, čelenky, 

odrazu sa z nás stali slečinky. 

Hoc predtým ba aj snehuliaci oţívali, 

teraz to uţ nie sú detské karnevaly. 

Čas pokročil, dorástol, 

my dve bláznivé však hocikedy vyskočíme na stôl. 

 

Ja som na Teba nezabudla, 

len pocit bolesti som akosi nadobudla. 

Asi je to akási skúška pre mňa, 

či obstojím, či budem dobrá, 

či to zvládnem sama 

a vykročím ako mladá dáma... 



Protiklady 
 

Poznáš ten pocit?  

 

Zdá sa Ti akoby si mal plno energie, sily, aby si aj mohol zmeniť celý svet,  

ale zároveň sa cítiš úplne bezmocný voči všetkému a všetkým....  

 

Cítiš, ţe Boh je tu, tak blízko pri Tebe, si v Jeho náručí,  

ale často sa cítiš od Neho tak veľmi vzdialený....  

 

Raz nevieš komu dať prednosť z toho mnoţstva ľudí  

a inokedy sú zrazu všetci preč a Ty si sám....  

 

Nechceš uţ ţiť,  

ale zároveň tak veľmi túţiš po ţivote....  

 

Mnohokrát sa cítiš plný radosti, ţe úsmev z tvojej tváre len ťaţko prehliadnuť  

a niekedy nevieš zastaviť potoky sĺz, ktoré Ti stekajú po tvári....  

 

Mne sú tieto pocity dobre známe...  

Ţivot je plný takýchto protikladov.....  

 

Často sa bojím, ţe niečo pokazím, keď budem príliš taká alebo príliš taká....  

Som dosť silná na to, čo odo mňa Boh ţiada?  

 

Zvládnem to?  

Aj keď sa vo mne strieda mnoho protichodných vecí, niečo sa nikdy nezmení.. 

 

Ja....  

...naozaj chcem ţiť úplne pre Boha....  

Je to ťaţké a mám z toho aj strach, ale rozhodne sa to oplatí...  

Povieš si: "fráza", ale nie je to tak....  

Avšak ja ťa o tom nepotrebujem presviedčať....  

On to vie, ja to viem a na ostatnom nezáleţí....  

 

Boţe, si to jediné, čo má v mojom ţivote zmysel....  

A tak si len nesmelo, pomalinky kráčam k večnosti..... 

 

 

Ţenou len s nalakovanými nechtami? 
 

Dnešný svet určuje ţene akúsi inú hodnotu... 

Ale je to ozaj to, po čom túţim? 

To, ţe som ţena je krásny dar.... 

Viem, v čom spočíva? 

 

Čo ma robí ţenou? 

Čo určuje moju ţenskú hodnotu? 

 

Nalakované nechty? 

Kilo mejkapu? 

Desať centimetrové opätky? 

Príťaţlivé oblečenie? 

Šperky od Swarovského? 

Kabelka podľa najnovšej módy? 

Obkolesenie muţským pohlavím? 

 

Áno,síce sú to veci, ktoré sú charakteritické pre ţeny.... 

Chlap s opätkami a umelými nechtami by vyzeral divne... 

 

Ale čo mi dodáva tú ozajstnú ţenskosť? 

Čo spôsobuje, ţe zo mňa ţiari? 

Myslím, ţe to nie je závislé na tom, akej značky mejkap mám na tvári... 

 

Čo tak krásny úsmev prameniaci z čistého srdca? 

Ruky, ktoré s láskou a nehou slúţia blíţnemu? 

Celá moja bytosť, ktorá je vznešená, pretoţe vie, ţe je milovaná? 

Oči, ktoré odzrkadľujú krásu môjho vnútra? 

Moje vnútro, srdce, v ktorom prebýva Boh? 

 

Krásnou ţenou môţem byť vďaka tomu,  

čo vyţaruje z môjho vnútra a nie kvôli tomu, čo si na seba dám... 

V kaţdej z nás je ukrytý balíček ţenskosti.  

Treba ho len otvoriť a správne ho pouţívať... 

 

"Túžim byť krásnou, aby si ostal stáť v úžase. 

Pozri sa do môjho srdca a budeš ohromený. 

Túžim počuť, ako hovoríš, že niečo znamenám. 

Túžim byť hodná lásky a byť krásnou." (Očarujúca) 



Stretnutie Lásky 

 

Jedného dňa som potichu plakala vo svojej izbe. Cítila som sa úplne 

zbytočná a nechápala som, prečo ma tu Boh chce mať.  

Zrazu sa ku mne posadil Boh. Bola som taká prekvapená a potešená, ţe 

prišiel práve ku mne. Najprv som onemela. Ale keď sa na mňa pozrel 

svojím jasným pohľadom, tak ma zaplavil úţasný pokoj. Vychutnávala som 

si túto nádhernú chvíľu v bezprostrednej Boţej blízkosti. Stále mi po lícach 

tiekli slzy. Utrel mi ich a posadil si ma na kolená. Ešte nikdy predtým som 

sa necítila tak bezpečne.  

Opýtal sa ma: „Dieťa moje, čo Ťa trápi?“ Povedala som mu úplne 

všetko. Kaţdú maličkosť, zverila som mu kaţdú vyplakanú slzu. 

Nepovedal nič, len ma počúval a upokojoval ma svojím pohľadom a svojou 

blízkosťou.  

Napokon mi povedal: „Milujem Ťa, nechaj, aby som Ťa uzdravil svojou 

láskou.“ Opýtala som sa ho: „Prečo ma stále ľúbiš? Prečo ma neopúšťaš aj 

keď často zlyhávam? Vidíš vo mne zmysel? Lebo ja ho strácam...“ Prúd 

mojich otázok zastavil svojím nekonečným objatím. Potom mi ukázal svoje 

ruky, prebodnuté od klincov. „Ľúbim Ťa tak veľmi, ţe som za Teba poloţil 

svoj ţivot. Si moje stvorenie a ja mám s Tebou veľký plán. Len mi dôveruj 

a ja Ti ukáţem zmysel v tom čo robíš. Ukáţem Ti cestu, po ktorej máš ísť. 

Budem stále s Tebou a nikdy nebudeš sama. Si moje milované dieťa, mám 

Ťa nekonečne rád a nikdy Ťa neopustím.“  

Oči sa mi zaplnili slzami. Skryla som sa v jeho objatí a zaspala som 

v náručí môjho Nebeského Ocka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úsmev je najlepšou reklamou viery 

 

Tento citát sa mi veľmi páči a dosť ma aj ovplyvňuje. Je jednoduchý, 

múdry a výstiţný. Koľko málo slov a aký veľký význam, však ?!? 

Úsmev. Aké čarovné, krásne, povzbuduzujúce gesto. Akú obrovskú 

silu má. Koľko vecí sa ním dá ovplyvniť, zmeniť. Ako dokáţe rozjasniť 

niečí deň, zlepšiť niekomu náladu. A pritom nestojí nič. Ale častokrát je to 

pre nás ťaţké. Prečo vlastne ? Ani ja neviem. Teda moţno aj áno. Niekto 

raz povedal, ţe najväčším umením v ţivote je smiať sa vo chvíli, kedy sa ti 

chce plakať... To je na tom ťaţké. Povzniesť sa nad nad všelijaké problémy, 

nálady a usmiať sa. Je to síce ťaţké, ale dokáţe to kaţdý z nás.  

A aké by to bolo krásne, keby sa stal úsmev reklamou našej viery ? 

Keby všetci veriaci chodili vysmiaty a tak by boli svedkami Boha ? Od  

najmenších aţ po starých ľudí. Takto by sme medzi ľudí vnášali 

optimizmus,  svedectvo o Bohu, o Boţej láske k nám... Lebo o tom je viera. 

To je radosť.  

Minule som si prečítala nadpis v jednom časopise. Znel takto : ,, 

Smutný pohľad, biele líčka, jednoducho..katolíčka.“ Dosť smutné, ţe to 

ľudia tak berú, však ? Síce niekedy sa ani nečudujem, ţe to tak berú, lebo 

zvyčajne to tak býva. Neveriaci ľudia, keď prídu do kostola , vidia samé 

smutné tváre. No pravdupovediac, keby som bola neveriaca a len tak by 

som prišla do kostola, a keby som nevedela o všetkom ostatnom, len videla 

tie smutné tváre, tak asi by ma to neoslovilo. Lenţe v kostole, na sv. omši 

ide o viac, ako o smutné tváre. Ide tam o Jeţiša, ktorý sa za nás dáva. 

A myslim, ţe to je dostatočný dôvod na úsmev. Takţe….s úsmevom . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Svätosť 
 

Svätosť. S týmto slovom sa mi hneď vybaví ďalšie slovko- nebo. Takţe 

keď chcem rozprávať o svätosti, tak do toho musím zahrnúť aj náš smer cesty- 

nebo, pretoţe to sú dve neodlučiteľné veci. Koľkí ľudia si myslia, ţe je pre 

nich nedosiahnuteľné. A pri tom by to mal byť cieľ kaţdého kresťana. Načo by 

sme sa tu inak o niečo snaţili? K čomu by nám to bolo dobré? K čomu by 

smerovala naša viera keby nemala skutočné naplnenie v nebi? Veď práve to je 

ten jediný bod, ku ktorému by sme mali smerovať.  

Mnoho ľudí má zafixovaných, ţe svätosť znamená úplne čistá zboţná 

duša. Ale to tak vôbec nie je. Svätí nie sú len tí, ktorých poznáme z rôznych 

príbehov, ku ktorým sa modlíme, ktorých ţivot bol tak jedinečne zasvätený 

Bohu. Svätosť znamená dosiahnutie neba. Čiţe svätým sa stane kaţdý, kto sa 

dostane do neba. Čo sa niekedy môţe zvrátiť aj pár minút pred posledným 

vydýchnutím a vtedy ten človek nebol „svätuškár“, ako niektorí s obľubou 

nazývajú ľudí, ktorým modlitba a svätá omša nie sú cudzie. 

Mne sa veľmi páči myšlienka, ktorú vyslovuje Pavol v Liste Filipanom: 

„Pre mňa je ţiť Kristus a zomrieť zisk.“ Hovorí o svätosti, o spáse. O vašom 

cieli. O mojom cieli. Táto veta je pre mňa jednou z najobľúbenejších častí 

Písma. Krátka a výstiţná.  

Čo pre mňa znamená byť svätým? Podobne ako sv. Dominik Savio, aj 

mne sa s tým jednoznačne spája radosť. Čistá radosť plynúca z Ducha Svätého. 

A samozrejme hlavne to najdôleţitejšie - láska. Láska k Bohu k sebe samému 

a ku všetkým ľuďom. Pokora slúţiť ľuďom a plniť Boţiu vôľu, poslanie, ktoré 

kaţdý z nás má. Veľa ľudí si mylne myslí, ţe svätec musí byť bez hriechu. 

Krása svätca (resp. človeka povolaného do neba- čiţe kaţdého z nás) je práve 

v tom, ţe po kaţdom páde- hriechu dokáţe vstať a ísť ďalej. Boh nie je ako 

„Otec diktátor“ ktorý nás karhá za všetko zlé čo sme urobili a nezabudne nám 

pripomenúť, ţe strácame nárok na nebo. Našťastie to ale ta nie je. Boh je náš 

milujúci Otecko, ktorý nás víta s otvorenou náručou, kedykoľvek budeme 

chcieť. A zakaţdým keď ho poprosíme o odpustenie tak nám „dokladá ďalšie 

dlaţdičky do našej cesty.“ A tým myslím náš večný domov- nebo- dosiahnutie 

stavu svätosti, ktorú tak vzletne popisuje sv. Pavol: „Ani oko nevidelo, ani 

ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevstúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorý 

ho milujú.“ Tieto slová vo mne vyvolávajú akúsi detskú roztopašnú radosť, 

z toho, aké to je v nebi neuveriteľne krásne. Aj keď moje sny vystihujú len 

malinký zlomok nebeskej nádhery.  

Nádheru, ktorú chce určite kaţdý z nás zakúsiť. Musíme len chcieť. Lebo 

Boh nikoho nebude ťahať do neba na silu.  Ale veď poznám cieľ, tak čo sa 

môţe stať...? 

 

Kríţ- môj smer 
 

  Dnešný svet preferuje vrcholné uţívanie si pozemského ţivota bez 

akéhokoľvek hľadania zmyslu a večnosti. Utekanie pred bolesťou 

a ťaţkosťami,  lipnutie len k povrchnej radosti, vášni, zmyselnosti. 

  V tomto kontexte sa  myšlienka pápeţa Benedikta XVI. , v posolstve 

k Svetovým dňom mládeţe v Madride,  stáva stále naliehavejšia 

a potrebnejšia. „Kríž nám často naháňa strach, lebo sa zdá, že je popretím 

života. No je to presne naopak! On je Božím „áno“ človeku, najvyšším 

vyjadrením jeho lásky a zdrojom, z ktorého prýšti večný život. “ 

  Keď nám niečo zachráni ţivot,  vystavíme si to, ako najvzácnejšiu vec, 

ktorú máme. Môj  ţivot zachránila Kristova obeta na kríţi. Kríţ,  dokonalé 

vyjadrenie Jeţišovej lásky a bolesti, bolesti pre našu záchranu. Mohol to 

vzdať v ktoromkoľvek okamihu: počas smrteľného strachu, úzkosti 

v Getsemany, keď Mu kládli na plecia ťaţký drevený kríţ, ktorý vyvolával 

ešte väčšiu bolesť na Jeho zbičovanom tele. Čoraz viac Jeho “priateľov“ sa 

skrývalo alebo odchádzalo preč. Veď čo, ak by aj ich zapojili do útrap 

kríţovej cesty? Ostali s Ním len tí najvernejší a On na seba s pokorou 

prijímal ťaţobu, nie dreveného kríţa, ale mojich hriechov. Aký ťaţký 

musel byť ten kríţ! Kríţ plný hriechov, chorôb, utrpení, starostí, ale aj kríţ 

plný bolestí srdca, egoizmu, pýchy, nenávisti, odmietnutia, neodpustenia, 

ľahostajnosti, slabosti....To všetko niesol na Golgotu. Teba aj mňa. Bola to 

najväčšia potupa, akej sa mu  mohlo dostať. Ale Jeţiš to nevzdal a vydrţal 

neľudské zaobchádzanie . Kríţ je tým  najvzácnejším, čo mi Jeţiš dal. Kríţ  

visiaci v mojej izbe,  na mojom krku, poukazuje na to, ţe som si vedomá 

Kristovej obety a som odhodlaná Ho nasledovať. Nie je to len dekoratívna 

ozdoba či prázdny symbol.  

  Mám mať z kríţa strach? Utekať pred ním? Odhadzovať ho? Je kríţ 

popretím ţivota? Určite nie! Aj samotný Kristus pred tým, ako vzal kríţ na 

plecia, si k nemu kľakol, objal ho a pobozkal. Kríţ sa stal oltárom jeho 

obety.  Mám sa učiť sa z lásky objímať svoj kríţ ako to najvzácnejšie, čo 

mám. Kríţ je znakom spásy. Najväčší prejav lásky. Otvorená náruč Krista 

pre nás. Prečo neustále pred ním utekať? Mnoho ľudí dnes chce byť 

dobrými kresťanmi, ale v skutočnosti ich zostáva len veľmi málo, lebo 

mnohí zutekajú a zaprú hneď, ako sa objaví kríţ. 

  Kristus mi nikdy nepovedal, ţe ţivot s Ním bude ľahký, bez bolesti, 

ťaţkostí, utrpenia.  Naopak, nevesta  sa musí pripodobniť svojmu 

ţeníchovi. Nevesta Cirkev je povolaná nasledovať svojho ţenícha Krista.  

Ľudia si často myslia, ţe keď sa z nich stanú veriaci, svet sa pre nich stane 

gombičkou.  Nepochopili však podstatu. Viera nie je zárukou ľahkého 



bezbolestného ţivota. Ale je zárukou ţivota večného. A trpieť pre Krista je 

radosť. Nie radosť prejavujúca sa hlasitým smiechom či bujarou zábavou, 

ale vnútorná radosť z toho, ţe mám účasť na Kristovom utrpení.  Jeţiš to 

povedal veľmi jasne: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme 

svoj kríž a nasleduje ma.“ (Mk 8,34).  

  Keď mi je ťaţko, cítim sa úplne bezmocná, padnem na kolená, pozriem 

na kríţ a čerpám silu z jeho kríţa.  Dáva  mi silu zakaţdým vstať a ísť 

ďalej. V kaţdej chvíli na mňa z neho hľadí večná Láska. Keď sa však 

prepadnem sama do seba, začínam vidieť nejasne a  utrpenie nemá vôbec 

zmysel. Veci v mojom ţivote nemajú význam, ak ich nepreţívam s Pánom, 

s Ním na kríţi, na Golgote... V tej chvíli sa zo všetkých mojich síl snaţím, 

aj napriek nesmiernej  bolesti, vyjsť zo seba smerom k druhým. Kristov 

kríţ ma posilňuje na ceste k mojim bratom a sestrám. Zrazu nejasná spleť 

bolesti dostáva význam. Matka Tereza povedala krásnu myšlienku, ktorá 

ma často sprevádza: „Utrpenie je Božím darom. Je to tajomstvo, ktoré sa 

týka iba Ježiša a teba." Je to dar, ktorý mi nikto nevezme, lebo o bolesť sa 

ľudia nezvyknú biť. Keď som pocítila jeho krásu, v bolesti som  zvolala: 

Pane, pokojne mi pridaj! Všetko! Všetku bolesť! Vystupujem s Tebou na 

Golgotu! Úmerne s pribúdajúcou bolesťou oplývajúca stále hlbším 

pokojom, vierou, nádejou... Nevzdám to. Bojovala som, bojujem a bojovať 

budem. S Láskou a pre Lásku. Veď mi ide o nebo, o videnie Krista z tváre 

do tváre, o Jeho objatie. Kto by to  teraz vzdal? Vzdala by som sa niečoho, 

čo nemá zmysel, ale kríţ s Kristom zmysel má a vidím jasný cieľ. Aj keď je 

občas zastretý kopou mrakov, ale viem, ako sa dostanem do  cieľa. Ide sa 

k nemu cez Golgotu. A kaţdá, hoc i malá obeta ma privádza k bliţšie 

k Pánovi. A všetky svoje drobné kríţe skladám pod Jeho vykupujúci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z môjho srdca.... 

 
 Prebudila som sa do slnkom zaliateho dňa farebnej jesene. Na Španej 

doline je jeseň obzvlášť nádherná. Ale v mojej duši je krutá, ostrá zima.  

Bolesť srdca ma celú preniká a napĺňa horkosťou. Otázky, výkriky „ako dnes? 

Ako to zvládnem? Ako nabrať silu?“- vysielam k nebesiam.  Odpoveďou je 

ticho- prevyšujúce a prehlušujúce všetko ostatné. Raňajší rozhovor a sviatosť 

zmierenia zatiahli ešte viac záclony na mojej duši. A ja nechápem prečo. 

Odpustenie od Boha nevnieslo slnko do môjho vnútra. Spravila som niečo zle? 

Kde je chyba? Odpoveďou je opäť ticho...Také prenikavé...A púšť mojej tváre 

začínajú zvlaţovať potôčiky sĺz....  

Deň pokračuje cresendovitým smerom aţ k úplnému zatmeniu. Telo 

len bezvládne prechádza týmto pominuteľným svetom a myseľ je absolútne 

nečinná. Stav totálnej pasivity, bezmocnosti.... Ťaţké viečka podliehajú 

a padajú. Na pár minút som zavedená do ríše snov. Snov čiernych a mĺkvych. 

Naspäť sa vrátim na podnet milovanej osôbky. Zo všetkých síl sa snaţí 

vytiahnuť ma zo seba samej, no tmavé závesy v mojom vnútri sú akoby pevne 

zošité tou najsilnejšou niťou. V kaplnke pri slovách piesne „...môţe mravec 

uniesť ťaţké bremená? Uver v zázrak vykúpenia, pozri, Boh chcel, chromí 

chodia, slepí vidia, hluchí počujú....“, padajú vodopády z mojich očí... Ale 

zároveň zo srdca vytrysknú slová odovzdanosti: „ Chcem to, čo chceš Ty, 

Jeţišu môj. Aj keď je to ťaţké, všetko prijímam. Do Tvojich rúk porúčam 

svojho ducha.“ Mlčanie a dáţď... Kvapky prebíjajúce smrteľné ticho... I kvety 

sa prestali smiať...Spev vtákov utíchol... 

Boţia ruka ma zaviedla za duchovným oteckom. Strach ma celú 

napĺňa. No jeho pohľad upokojuje. Vráti na moju tvár opätovné more. Je tu 

pre mňa. Počúva ma. Môj popletený chaos. Neodsudzuje, ale prijíma. Cítim sa 

bezpečne. Zloţím sa. Nevládzem. Slzy ma robia ešte akousi slabšou. 

Bezmocnosť.  Aţ náznak zúfalstva. Neviem ako... 

„Ty si si uţ na to utrpenie asi zvykla, však?“, prehovorí.  S jemným 

úsmevom prikyvujem. V jeho pohľade, srdci nachádzam Krista. A strach ma 

opúšťa. Opäť sa ponáram do svojich myšlienok. „ Po čom najviac túţiš?“ , 

vytrhne ma jeho otázka zo zadumanosti. „Hm...dnes som po prvýkrát túţila po 

tom, aby ma moja choroba opustila, len na desať minút...“ „Ale po čom túţiš 

v najhlbšej hĺbke svojho srdca?“ Ťaţká otázka. Mlčím. Túţob je veľa. Len 

ktorá je nad všetkými? Myšlienky vybuchujú ako sopka. Aţ postupne začnú 

vytvárať niečo ucelené. „Po prijatí, po tom, aby som naozaj nasledovala Krista 

a netočila sa len okolo, nielen tak akoţe, ale skutočne, úplne...“, plynú zo mňa 

pramene tichých slov.  „Ešte po niečom?“ „Myslím, ţe nie, to sú najhlbšie 



túţby môjho srdca.“  „Dobre, veríš Mu?“ Ticho, ale úplne presvedčene 

odpovedám, ţe áno. „Tak sa ideme modliť, postav sa!“ , znela otcova 

rozhodná odpoveď. Moju neistú dôveru úplne vzal poloţením svojej ruky na 

moju hlavu a plece. V tej chvíli ma sám Kristus zahalil svojím objatím.  

Modlil sa. Za moje uzdravenie, oslobodenie, za Jeho oddané nasledovanie.... 

Ja som sa len s dôverou vrhala do náručia Nebeského Ocka.  Do mojej duše sa 

kaţdou chvíľou viac a viac vkrádal lahodný, jemný pokoj. Nič iné v tej chvíli 

neexistovalo. Len ja a Kristus. Len my dvaja. V náručí. Spolu. Láska. 

„Začni ţiť novú realitu, ktorú ti Boh teraz dal...“, zneli otcove slová 

ako ozvena. Ok, pomyslela som si, ale čo to znamená? Vykročila som 

z miestnosti v bubline Kristovho pokoja.  Po pár krokoch som však prudko 

zastala. Niečo sa stalo! Niečo mi chýba! Akoby zo mňa niečo odišlo, ale 

zároveň cítim, ţe je to dobré. Viac neţ dobré. Taká sloboda! Taký pokoj! Ako 

zhrbená ţena, ktorá sa po štyroch rokoch vystrela. ! Obdivujem sa. Vidím 

v sebe krásne Boţie dielo, Boţie stvorenie. Pozerám sa na svoje ruky, na svoju 

tvár, zdá sa mi, akoby som sa videla po prvýkrát.  A moje srdce? Nie je to isté, 

ktoré kráčalo opačným smerom. Hrubá reťaz, ktorá ho celý čas spútavala, je 

roztrhaná a odhodená v kúte. Moje srdce je celé napĺňané tým najsladším. 

Jeţišom. Kristus ho vzal do svojich neţných rúk a vymenil ho za svoje. 

Pripravené milovať. Milovať a ţiť. Ţiť naplno. Naplno s Kristom. S Kristom 

v Jeho šľapajach. V šľapajach odznova.  

 

 

Roztraseným krokom z toho, čo sa práve udialo, sa uťahujem do 

samoty izby. Leţím na posteli v doliehajúcom silenciu.  S rozpätými rukami. 

Ako na kríţi. Odovzdaná. Porúčaná do vôle svojho Otca. Šokovaná. 

Vystrašená? Moţno...z bázne pred Ním. Zmätená.  Domček z karát sa zrútil. 

To sa stalo uţ mnohokrát.  A vţdy ma to úplne zloţilo k zemi. Ako môj 

ústredný nepriateľ, ktorý ma dostal na lopatky a nedovolil mi vstať,  ešte ma aj 

gniavil svojím úderom. Ale toto je iné. Vidím rozsypané karty. Nič. Chaos. 

Ale niekto im dáva zmysel,  presne takými ako sú. Takým rozhádzaným. Tým 

niekým je sám Kristus. Všetko spadlo. Ale viem, ţe je to v najlepšom 

poriadku. Musel ma dostať úplne dole, úplne na dno, aby ma mohol opäť 

postaviť a začať učiť. Aby sme mohli začať kráčať spolu. Ruka v ruke.  

Odhodlaná milovať vykročím v ústrety novému ţivotu. Ţivotu s Ním. 

A v očiach sa lesknú plamienky radosti.... 

 

 

 

Slová Lásky... 
 

Streda večer. Mráz. Zima. Ľudia pohybujúci sa mestom ako opreteky.  

Kaţdý zahľadený pred seba, v bubline svojich starostí.  

Prechádzam ulicami a moju dušu i telo zviera dobre známy bôľ.  

Usilujúc sa nájsť pokoj v Ňom...Stekajú po mojej tvári drobné kvapôčky. 

Ponorená v tichu a temnote môjho srdca. 

Necítim. Nevidím. Nepočujem. Nevnímam. 

Moje srdce akoby prestalo biť. 

Zdá sa, ţe Boh je akosi ďaleko. 

Ale niečo ma donúti vnímať viac rozumom. 

Viem, ţe je tu pri mne. 

Nedám sa oklamať svojimi pocitmi. 

Prejdúc do tepla domova ostáva moje srdce rovnako stuhnuté. 

Aţ mi zrak padne na kniţku „Boţia prozreteľnosť“ od Cataliny Rivas. 

Ani neviem prečo, ale začala som ju hneď čítať.  

Tá kniţka je o utrpení, smrti, sviatostiach chorých.  

Mala som pocit, ţe sa ma to netýka, ale zaťala do ţivého. 

Presnejšie a potrebnejšie slová som ani počuť nemohla. 

Skrz túto kniţku ku mne prehovoril sám Kristus, tak veľmi reálne a trefne: 

 

"Neopustil som Ťa ani na chvíľu. Viem, že sa cítiš sama, ale ja som s Tebou.  

Spomeň si na moju úzkosť v Getsemanskej záhrade, tiež som cítil, že som sám. 

Máš strach? Aj ja som mal strach. 

Potrebuješ sa niekomu vyrozprávať? Mne sa vyrozprávaj. 

Potrebuješ ruku, ktorá by Ťa pohladila? Tu sú moje. 

Potrebuješ hruď, na ktorej sa vyplačeš? Vyplač sa na mojej a ja vysuším tvoje 

slzy svojimi bozkami. Nie som ľahostajný k tvojmu utrpeniu. 

Potrebuješ spoločenstvo pri modlitbe? Dávam ti svojich svätých a anjelov... 

Ponúkni mi svoju trpezlivosť v tomto živote a zakaždým, keď ťa vyhľadám, 

budeš oslobodená od všetkého súženia a budeš sa môcť radovať z nesmierneho 

vnútorného pokoja. Zver všetky svoje starosti do mojej vôle, nechaj sa unášať 

Duchom Svätým a ďakuj mu za jeho štedré dary...“ 

 

Uvedomujem si, ako Pán riadne koná v mojom ţivote. 

Len ja to často krát nevidím, lebo som zaslepená sama sebou, svojimi starosťami, 

obavami, predstavami... A pritom Jeţiš je neustále so mnou. 

Vnímam, ako Ho bolí kaţdá moja bolesť a teší kaţdý môj úsmev. 

Jeţišu, ďakujem Ti za Tvoju blízkosť a veľkú Lásku. 



V samote srdca...na ceste k Nemu... 
 

Je to výraz Ježišovej tváre, ktorý nás zaráža. Ešte sme ho takto nikdy nevideli. 

Usmievajúceho sa Ježiša, to áno. Smútiaceho Ježiša, určite. Ježiša vážneho, 

dokonca aj to. No Ježiša v mukách? Potoky sĺz stekajúce po lícach? Tvár 

pokrytá potom? Kropaje krvi kvapkajúce mu z brady? Pamätáme si tú noc. –

Ježiš si kľakol a modlil sa: „Otče, ak chceš, zober odo mňa tento kalich 

utrpenia. Ale urob, ako ty chceš, nie ako ja...“ Ježil nemal len obavy; bál sa. 

Je pozoruhodné, že Ježiš cítil taký strach. Ako dobre, že nám o ňom povedal. 

My sa snažíme o opak. Nad našimi strachmi zaťahujeme oponu. Zakrývame 

ich. Ježiš nie. Nevidíme na Ňom masku sily. Urobte tak aj vy. Neobchádzajte 

Getsemany vášho života. Vstúpte do nich. Len nevchádzajte sami. A kým ste 

tam, buďte úprimní. Pády na zem sú dovolené. Aj slzy v očiach. A keď sa 

budete potiť krvou, nebudete prví. Urobte to, čo Ježiš; otvorte svoje srdce a 

proste Otca o posilu.  (Max Lucado; 3:16) 

 

 

V poslednom čase ma táto stať veľmi oslovuje.... 

Moja Getsemany. Slzy. Bolesť. Opustenosť. Ticho. Tma. 

Jeţiš je v týchto dňoch ku mne tak konktrétny. 

Jeho jasné: „Poď za mnou!“ prepaľuje moje srdce. 

Zároveň mi neţne, no jasne dáva najavo, ţe cesta bude ešte prudko stúpať. 

Veľmi ma vyčerpáva bolesť, samota, čakanie,... stávajú sa aţ neznesiteľnými. 

Vrhajú ma do náručia tmy, kde ma čaká sám Kristus. 

A ja len vystieram ruky k Nemu. 

Dáva mi zakúšať svoju opustenosť a ja túţim ujsť. 

Všetko kričí: „Vzdaj to!“ 

No v najhlbšej hĺbke srdca opätovne zaznieva Jeho tiché: „Potrebujem Ťa!“ 

A ja Mu neviem odolať... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tunelovanie ţivotom 

 
Určite si radi spomínate na detské okamihy uháňajúce na kolesách 

vlaku. Vláčik bol a vţdy bude (pokiaľ ho dnešná doba nezdevastuje)  pre 

malých dobrodruhov niečím veľmi zvláštnym. Keď padnú závory a ozve sa 

jeho charakteristické “túútúúú“ nejedno detské srdiečko zaplesá šťastím 

a malé očká sa rozţiaria. Aj mňa prepadne v tej chvíli istá detská radosť 

a vlaková nostalgia. Nebolo to ani tak veľmi dávno, keď som zanietene 

kričala  “šššš“  pri zbadaní tejto čarovnej mašinky.  A hoci uţ odvtedy pár 

rôčkov ubehlo, stále si sedím vo svojom vláčiku. Aj keď uţ to nie je ten 

farebný s hračkami a aj trošku vyrástol. Zmenili a jeho rozmery, ale aj 

moje.  Nemám uţ len pár centimetrov potrebných k tomu, aby som sa 

dotkla rampy, keď cez ňu podliezam.  Uţ na ňu aj dočiahnem .   

Ceste mojím vlakom je krásne dobrodruţná. Jemne ladené farby, pestré 

deky a mnoţstvo kvetov pretvorili obyčajné, všedné „kupéčko“  na moje 

útulné miestečko. Steny nezdobia len staré zoškrabané hliníkové fólie, ale 

hlavne fotky mojich najmilších a obrázky spomienok na nezabudnuteľné a 

uţ prejdené trasy. Kôpka kníh na zemi, ruţenec a čajník s rozváňajúcim 

ovocným čajom len dotvárajú celkový dojem môjho kúska na zemi.  

Avšak nikdy tu nie som sama. Okrem Boţej blízkosti sú pri mne vţdy aj 

moji priatelia. V mojom kupé je miesta dosť.  Mám otvorenú náruč  či uţ 

pre usmievavé batoliatko, pobláznenú puberťáčku, osamoteného staršieho 

muţa alebo nostalgickú babičku.  S úsmevom na perách ich privítam a aj 

ten najtichší človiečik sa pri mne vyrozpráva...  Neţné slová, úsmev, 

objatie, úprimnosť a láska sú v mojej časti vagóniku tým najdôleţitejším. 

Kaţdý môţe prísť. Nerobím rozdiely. Cestujúci sa zastavujú na kus reči, 

šálku čaju... Dychtiaci po láske a prijatí... Mám síce miestenku, ale 

neváham prepustiť miesto nevládnemu starčekovi, či starenke, ktorí si 

potrebujú oddýchnuť na ceste ku dverám... 

Dvere mám vţdy otvorené... A ony to vedia. Spolu sa smejeme, tešíme, 

plačeme, trápime,...Spolu znášame bolesť. Drţím ich za ruku, keď majú 

strach... Ich utrápené hlavy často spočinú na mojom pleci. Chcem ich 

o brať o kus bolesti...aby odo mňa odchádzali ľahší a šťastnejší... 

Zrazu však zostane tma...Tápam po svetle, po zápalkách... 

Bezvýznamne...Hlasy okolo mňa stíchnu. Všade je len tma...ticho....K zemi 

ma zráţa prudká bolesť.  Zomieram? Nie. Ţiadna krv. K dláţke ma ťahá 

bolesť duše...Prenikajúca, ostrá...Čo sa deje? Kde sú všetci? Boţe, kde si? 

Mám strach...Všetko vo mne hučí a bije sa. Neskutočná úzkosť...strach... 



Pomôţte mi...prosím...Prečo všetci odišli? Som tu sama...bojím sa...a bolí 

to...Leţím na dláţke a zviera ma uţ dobre známy bôľ. Čo je to? Ach, nie 

nemyslím tie rany, ale ten slabučký hlások niekde v pozadí....Čo mi to 

šepká?...Nie je jeden...je ich viac....Vravia, ţe mám byť pokojná, všetci sú 

pri mne....drţia ma za ruku. Precitnem a naozaj. Všetci sú tu, hoci ich kvôli 

tme nevidím. Snaţia sa ma upokojiť a šepkajú mi ako veľmi ma majú radi. 

Keď ma zachváti nová vlna bolesti, zakryjú ma svojím objatím. Tak veľmi 

ich potrebujem a ony sú tu. Táto tma však trvá akosi príliš dlho. Uzriem 

svetlo ešte niekedy? Moţno....Nevládzem sa ani pohnúť. Tak veľmi by som 

chcela vstať. Zmobilizujem všetky svoje sily...Ale opäť padám na dláţku. 

Skúšam to znova a znova...Neúspešne...po niekoľkých pádoch sa moje 

nohy stávajú nejakými pevnejšími...Som obohatená o trpezlivosť...O vieru, 

ţe som milovaná a ţe sú všetci pri mne...Aţ vytryskne okolo mňa ostré 

svetlo. 

Pretriem si oči a pomaly začínam rozpoznávať všetky známe predmety 

a všetkých mojich milovaných. Usmievajú sa na mňa a tešia sa, ţe som 

opäť späť....No ja tomu nerozumiem...obzriem sa z môjho vagóna 

a zazriem ako sme práve opustili obrovský tunel.  

Preto toľká tma a bolesť. Zvládla som to. Nevzdala som to a neostala som 

stáť v strede hrôzostrašného tunela, ale dôverovala som Bohu a prešla som 

ho. Je to také čierne miesto na mojej ceste, ale keby nebolo, tak by som 

nezaţila tú detskú roztopašnosť z objavenia novej krajiny po skončení tmy.  

Môj ţivot je dobrodruţná cesta vlakom smerujúcim do neba. Aj keď tunely 

sú tou jeho menej príjemnou časťou, predsa sú potrebné a významné... Sú 

to moje schodíky do neba. A beztak väčšiu časť mojej cesty tvorí svetlo 

a krása prírody, ľudí.  Nebojím sa zajtrajšieho úseku, preţila som včerajší 

tunel a milujem tú dnešnú trať. 

 

 

 

 

 

 

 

Odsunutý absurdnosťou vlastnej reality… 
 

Nečakala som od J.C.Hronského tak ťaţko čitateľnú knihu. Pamätám si 

od neho detské kniţky Smelý zajko v Afrike, Budkáčik a Dubkáčik.... Ale 

toto bola iná káva. Predsa len kniha, ktorú sa vám pokúsim trochu priblíţiť, 

je určená pre vyššiu vekovú kategóriu. Vďaka lyrizovanej próze, ktorú 

autor pouţil, som ju musela čítať veľmi sústredene, aby mi neušli súvislosti 

a aj tak som mnohé úryvky čítala opakovane. Mnohokrát som zastala 

a nevedela sa pohnúť ďalej.... Ale poďme radšej k obsahu kniţky. Určite je 

právom zaradená medzi povinné čítanie všetkých stredoškolákov. Dala mi 

moţnosť zamyslieť sa, zastaviť. Rozmýšľať o ľuďoch, o ţivote...A na čo 

som prišla? 

Autobiografický ţivot v celej jeho realite a absurdite. Jozef Mak. 

Človek- milión. Takých ľudí nájdeme aj dnes mnoţstvo. Stretávame sa 

s nimi kaţdý deň a moţno nimi aj neraz sme. Kto to vlastne je? Človek 

splývajúci s davom? Človek zanedbateľný a ničím nevynikajúci? Človek, 

ktorého absenciu akosi nepostrádame? Človek, ktorý nám prekáţa, pretoţe 

je iný ako my? Človek, ktorý je vylúčený zo spoločnosti, pretoţe nie je 

podľa našich predstáv? Človek, ktorý pre nás nie je hodný toho, aby sme 

k nemu pristupovali ako k osobnosti, ale len ako k nepomenovanej časti 

ľudstva? Človek na ktorého sa pozerám ráno v zrkadle? 

Mak. Zdanlivo vyrovnaný so svojím osudom a trápením, odsunutím 

kvôli tomu, ţe je nemanţelský syn. Od počiatku nenávidený bratom, lebo 

prinášal hanbu rodine. Zlé zázemie, neúplnosť rodiny a spoločnosť ho 

izolovala natoľko, ţe nie je schopný komunikácie s okolím. Výnimkou je 

len jeho láska- Maruša. Je to veľký flegmatik, ktorého navonok nerozhádţe 

ani to, ţe si jeho nevlastný brat vezme jeho dievča a nasťahuje sa do 

chalupy, ktorú on vlastnoručne staval. Asi ani nepoznám takého človeka, 

ktorého by ani také skúšky, aké zaţil Mak, nerozhádzali. Je to akési 

zvláštne, ale na druhej strane i obdivuhodné. Človek musí byť naozaj silný, 

ako z kameňa, aby sa k tomu takto postavil. Aj keď Makovi k tomu 

dopomohla jeho povaha, tak veľmi nevnímal to, čo sa okolo neho dej. Bol 

odsunutý absurdnosťou vlastnej reality...Ale on napriek tomu ţil. Ţil ako 

najlepšie mohol a vedel. 

Isté vysvetlenie toho, prečo to tak zvládal, môţeme nájsť v začiatkoch 

diela, pri jeho narodení. –„Tu si, Jozef Mak? Tu. Neskoro som sa dostal 

k tebe na návštevu. Nemám už nič. Od včera chodím medzi tichými ľuďmi 

a všade niečo prosili odo mňa, do svitania neostalo mi nič. Všetko som 

rozdal, čo som mal. Ale, Jozef Mak, narodil si sa, a nik ťa nečakal okrem 

materinho strachu, nik ťa nevítal, neobdarúval, nuž dám ti aspoň to, čo ešte 



mám. Dávam ti ukrižované ruky, tie mi ostali z tejto noci. Vezmi si ich 

a nehľadaj k nim ústa ani potom, keď budeš ľuďom rozumieť a keď ťa budú 

chcieť nahovoriť, aby si si ústa od niekoho požadoval.“ Vtedy Jozef Mak 

zastonal na vankúši. Zastonal v radosti, že mu niekto niečo daroval, ináč 

nebol by mal v tomto živote nič.- Kristus mu dal ukriţované ruky- symbol 

bolesti, utrpenia. Ale zároveň ho uistil o tom, ţe je na to utrpenie dosť silný 

a zvládne to. 

Ale hlavou mi prebleskuje stále jedna otázka. Prečo sa k nemu ľudia 

tak hnusne správali? Bol zlý? Nie! Ubliţoval niekomu? Nie! Bol zbytočný? 

Nie! Tak v čom bol vlastne problém? V tom, ţe bol nemanţelské dieťa? 

V tom, ţe pôsobil tak....divne? Prečo je v našej spoločnosti zvykom, ţe 

posudzujeme ľudí podľa toho ako vyzerajú, z akých pomerov sú a nie 

podľa ich srdca? Nie podľa toho, akí naozaj sú...? Nuţ, na to si musí kaţdý 

zodpovedať sám. 

S kaţdým sa ţivot zahrá nejako inak. Niekto dostane do vienka more 

lásky, kopu radosti, šťastia, pevné zdravie, mnoţstvo priateľov, úspechov 

a uznanie. Druhý sa zase len pretĺka ţivotom, choroby ho priťahujú ako 

magnet, smola sa mu lepí na päty, nič mu nevychádza, je sám.... Prečo je to 

tak? Prečo niekomu ţivot praje viac a niekomu menej? To nie je veľmi fér, 

ţe? Keď sa na to takto pozrieme, tak celý ţivot vlastne nie je fér. Ja sa na to 

však pozerám z pohľadu veriaceho človeka. A tak to vidím úplne inak. Ale 

neviem, ako to vnímate vy... 

Rozmýšľala som nad tým, ako by som reagovala ja, keby som bola na 

jeho mieste. Plakala by som? Kričala? Prepadala depresiám? Neviem si 

predstaviť, ţe by som bola tak veľmi odmietaná takmer všetkými ľuďmi... 

Asi by som nevedela tak pokorne skloniť hlavu a robiť všetko, čo by odo 

mňa ţiadali, keby som vedela, ţe mnou tak pohŕdajú.... 

V čase písania tejto eseje som pozerala film Forest Gump. A našla som 

tam krásnu podobnosť s touto knihou. Takisto bol iný ako ostatní. Jeho 

odlišnosť ho vylučovala zo spoločnosti. Bol neprijatý okolím a všetkými 

odsudzovaný. Rovnako ako Mak. Našťastie, obidvaja mali obetavé, 

starostlivé a milujúce matky. Kaţdý z nich mal aj ţivotné heslo. Forestove 

bolo: „Utíkej, Foreste.“ A Jozefove: „Trp, Jozef Mak.“ 

Čo na záver? Myslím, ţe najlepšie zhrnutie tohto diela poskytujú jeho 

posledné riadky. „Trp, Jozef Mak. Človek- milión si, nuž vydržíš všetko, 

keďže nie je pravdy, že najtvrdší je kameň, najmocnejšia je oceľ, ale pravda 

je, že najviac vydrží na svete obyčajný Jozef Mak.“ 

Jozef Mak ma inšpiroval v tom , aby som nebrala ohľady na to, čo si 

myslia druhí, ale aby som s láskou v srdci kráčala ţivotom k svojmu cieľu. 

 

Dnešný neprebudený 

 
Pri tomto diele som sa presvedčila, ţe Kukučín je skutočne majstrom vo 

svojom odbore. Celé dielo zobrazuje realisticky, nič neprikrášľuje. Dokázal tak 

ţivo opísať osoby a ich pocity, ţe som sa do nich dokázala absolútne vţiť. 

Myslím, ţe tento príbeh by sa dal aplikovať aj na súčasnosť. 

V hlavnej postave- Ondrášovi Machuľovi- by sa zaiste našlo veľa ľudí. 

Ondráš je dospelý, ale so zmýšľaním malého dieťaťa. Ani krása mu nebola 

dopriata, veľa ľudí ho ani nepokladá za človeka a je len terčom výsmechu. Takisto 

aj dnes, kaţdý kto sa len trochu vymyká dnešnému “ideálu“ je na okraji 

spoločnosti, nepochopený a často aj nemilovaný. Ale vlastne, čo je normálne? To, 

čo si ľudia vysvetľujú pod pojmom ideál? Telo po niekoľkých plastikách, len aby 

bolo dokonalé? To, ţe kaţdý týţdeň sa majú po svojom boku niekoho iného? 

Alebo čo? Myslím, ţe skôr to je choré zmýšľanie. Ondráš mal svoj svet, ktorý bol 

čistý a úprimný, aký len detský svet môţe byť. Nevnímal to ako vyzerá, aký je. 

Nikdy nechcel nikomu ublíţiť a tak si myslel, ţe ani nikto nemôţe ublíţiť jemu. 

Často sa stáva, ţe tí, ktorí chcú iným pomôcť a robia to s čistým úmyslom, na to, 

nevedno prečo, doplatia. 

Myslím, ţe nám často chýba triezve zmýšľanie ako mala Ondrášova totka, 

ktorá sa na všetko pozerala reálne. Nie je zlé ţiť vo svojich snoch, ale musíme 

vedieť rozlíšiť čo je sen a čo skutočnosť. Ondráš ţil len vo svojich snoch aj keď, 

moţno to mu nakoniec ušetrilo veľa bolesti. To, čo bolo pekné, dokázal vnímať 

ako realitu, ale negatívne veci si vôbec nepripúšťal, vôbec im neveril. Doslova 

utekal pred všetkým čo ho obklopovalo, do svojich snov o krásnom ţivote 

s princeznou...Ani sa mu veľmi nečudujem, pretoţe aj ja často unikám do svojich 

snov, ale prebudenie býva častokrát trpké a bolestivé...Ale on to nezaţil, lebo sa 

nikdy neprebudil...Mohol sa voči tomu postaviť inak, lenţe so zmýšľaním malého 

dieťaťa na viac nemal...Druhá hlavná postava Zuzka Beţanovie, bola zase úplne 

iná ako on. Presne vedela čo chce a išla si za tým, nedbajúc na to, aké to bude mať 

následky a ţe tým môţe niekomu ublíţiť . Túţila len po tom aby bola kaţdým 

obdivovaná a aby kaţdý po nej túţil. 

Ale naopak myslím, ţe Zuzka by bola dnes veľmi dobrou témou v bulvári. 

A málokoho by asi napadlo, ţe to jej správanie nie je normálne. Ona by patrila do 

ten druhej kategórie, ktorej ide len o hold, krásu a oblietanie samými muţmi. Dnes 

by sa rozhodne nestratila. Práveţe ona by bola povaţovaná za ten ideál. Aj keď 

bola krásna, ale nevedela sa vcítiť do pocitov druhých ľudí, hľadela len seba 

a svoje potešenie. Hoci bola dospelá, aj ona sa istým, spôsobom správala ako 

dieťa. Neuvedomujúc si následky svojho konania, bola len pochabá a chcela sa len 

zabaviť. Nemyslím si, ţe bolo zrovna riešenie usporiadať narýchlo sobáš Zuzky 

s Janom Dúbravovie, pretoţe tým iba zanechali v kaţdom kopu nezodpovedaných 

otáznikov... A myslím, ţe trochu by sa dalo rátať s tým, ţe Ondráš si to vysvetlí 

ako svoj sobáš, keďţe bol mentálne na oveľa niţšej úrovni. Ale aj tak bol človek, 

ktorý mal takú istú hodnotu ako kaţdý iní. Ale našťastie Ondráš ţil vo svojom 



vlastnom svete, takţe bol ušetrený od veľkého ţiaľu. Aj keď prišiel na veselie po 

sobáši, tak ho vôbec nenapadlo, ţe ona ho nikdy nechcela. Vysvetlil si to po 

svojom, ţe prišiel neskoro tak si vzala Jana- bol neprebudený, ţil vo svojom svete. 

Ani keď ho obvinili z podpaľačstva, tak si nič neuvedomil, stále mu to 

nedochádzalo. Kto je odsunutý na kraji, alebo je nejaký iný ako ostatní, tak zrazu 

môţe za všetko zlé, čo sa vôkol deje, hoci často ani nevie o čo ide. Ale to, ţe išiel 

do plameňov zachrániť Beţanovie husi svedčí o tom, ako veľmi ľúbil Zuzku. 

Predstavte si, aké by to bolo keby sme všetci voči sebe prechovávali len také 

krásne, hlboké, čisté a nefalošné city aké mal Ondráš voči Zuzke ? To by bol raj 

na zemi... Zvyčajne to tak býva, ţe niektorí sa prezabávajú celý ţivot na zemi 

a potom si to odtrpia vo večnosti.... Ktovie...Ale Ondráš si to zas všetko odtrpel tu, 

na zemi (aj keď v jeho ponímaní to tak asi ani nebral), ale myslím, ţe odmena vo 

večnosti ho určite čaká... Veď on neurobil nič zlé, nikdy nikomu neublíţil, 

kaţdému len pomáhal. Takú čistú radosť ako mal on, by sme mohli v sebe 

pestovať aj my... Podľa mňa, by sa na Ondráša hodila táto myšlienka od Matky 

Terezy, hoci on by ju zrejme vôbec nepochopil, ale nevedomky ju ţil ako ho 

k tomu viedla totka.        „Nestaraj sa, čo budeš robiť. Staraj sa o to, aby si 

miloval. Nevysielaj viac k nebesiam ustavičnú a zbytočnú otázku: akou cestou sa 

mám uberať? Usiluj sa však milovať. Keď budeš milovať, láska ti ukáže cestu, 

v láske začuješ Hlas, v láske nájdeš pokoj duše.“ Ale pri ňom by som pouţila 

lásku k Zuzke, nie lásku k Bohu, ako to myslela Matka Tereza. Hoci jeho láska 

nebola opätovaná, ale skôr zosmiešňovaná, on ju ţil a všetko čo robil, robil pre ňu. 

Ešte jedna myšlienka by sa celkom hodila... 

 

Rozhodnutia, ktoré si urobil, otvorili ti cesty vpred a iné ti ich zatvorili. 

Otvorené dvere ťa čakajú, zatvoriť ich môže len tvoja nerozhodnosť. Tvoj prínos 

svetu nemôže priniesť nik iný, lebo nikto nevidí svet tak, ako ho vidíš ty. Ver, že 

musíš aj ty niečím prispieť.  

  Beh sveta asi nezmeníš, nebudeš hrdinom na svetovej scéne, ale tam, kde si, si 

potrebný len ty a taký, aký si. Ostane prázdna diera, keď odídeš. Ale musíš veriť a 

podľa toho konať.  

Len keď si sám sebou, si prínosom pre svet. Keby sa hral na niekoho iného, bol by 

možno viac pochopený u druhých, ale už by to nemalo význam…Uţ by to nebol 

on… 

 

„Občas si myslíme, že chudoba znamená len byť hladný, nahý a bez domova. 

Avšak byť nemilovaný, nechcený a bez starostlivosti je väčšou chudobou. V našich 

vlastných domovoch musíme začať odstraňovať tento druh chudoby.“ (Matka 

Tereza) 

 

  Ondráša pred najväčšou biedou zachránila len láska jeho nebohej mamy a 

totky… Čo pred ňou zachraňuje nás? Sme aj my neprebudení? 

 

Na Golgotu... včera a dnes... 
 

Úvod 
Pane, nemohol som tam s Tebou stáť pred 2000 rokmi, ale stojím tu teraz.  

Či pred kríţom, či za kríţom, či na kríţi alebo pod kríţom, ale hlavne s Tebou.   

 

1. zastavenie: Ježiš je odsúdený na smrť 
Nič o Tebe nevedeli, ţiadnu chybu na Tebe nájsť nedokázali a predsa....odsúdili Ťa 

len preto, lebo si bol iný ako ony, lebo nechceli a nevedeli uveriť a pochopiť tomu, 

ţe si Boţí Syn. A tak chceli mať proste kľud....Poviem si, ja by som to nikdy 

neurobil....Ale nerobím to takmer kaţdý deň? Neodsudzujem niekoho len preto, ţe je 

taký, alebo taký, lepší, alebo horší v niečom ako my...? Posudzujem všetko moţné 

a často krát si to uţ ani neuvedomujem... Som pyšný, hoci Ty, Pane, si bol pokorný. 

Príliš veľa rozprávam, ale Ty si bol tichý. Starám sa len o seba a Ty, Pane, Ty si sa 

staral o druhých, o mňa,  nás. Pre mňa si toto všetko s pokorou a obrovskou láskou 

ku mne prijal. Ako Baránka Ťa viedli na smrť, ale Ty si nevydal ani hláska. Pane, 

chcem s Tebou s pokorou znášať všetky uráţky, odsúdenia. Chcem s Tebou vykročiť 

na tú najbolestivejšiu cestu,  

cestu na Golgotu.   

Pane, buď so mnou. 

 

2. zastavenie: Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia 
Kladú Ti na plecia ťaţký, drevený kríţ, ktorý vyvoláva ešte väčšiu bolesť na Tvojom 

zbičovanom tele. Čoraz viac “priateľov“ sa skrýva, alebo odchádza preč. Veď čo ak 

by aj ich nejako zapojili do útrap Tvojej kríţovej cesty? Ostávajú s Tebou len tí 

najvernejší a Ty na seba s pokorou prijímaš ťaţobu, nie dreveného kríţa, ale mojich 

hriechov. Aký ťaţký musel byť ten kríţ. Plný hriechov, chorôb, utrpení, starostí, ale 

aj plný bolestí srdca, egoizmu, pýchy, nenávisti, odmietnutia, neodpustenia, 

ľahostajnosti, slabosti.... 

To všetko si niesol na Golgotu. Teba aj mňa. Keď sa ma Jeţiš opýta, či by som 

niesol 

 ten kríţ, čo by som odpovedal? Ak áno, tak pocítim krásu ,hoci bolestného 

utrpenia.... 

,,Na Neho zloţte všetky svoje starosti a On sa uţ postará“...A keď viem, ţe On je so 

mnou, tak nesiem svoj kríţ s radosťou pre Neho. Aj keď, keby som stál na tom 

mieste, na ceste na Golgotu pred 2000 rokmi, neviem ako by som reagoval. Moţno 

by som stál pri Tebe....Ale moţno by som ušiel....zo strachu...  

Pane, daj mi silu a odvahu kráčať s Tebou na tú najťažšiu horu sveta. 

 

 



3. zastavenie: Pán Ježiš 1.krát padá pod krížom 
Nevládze. Padá. Ale málokoho to zaujíma. Väčšina uţ chce mať pokoj, aby uţ bolo 

rýchlo po všetkom. Nikoho ani nenapadne pomôcť mu. Veď prečo by si mali 

zašpiniť ruky tým krvavým kríţom? Ako ľahko aj ja padám. Pod kaţdým hriechom 

sa mi podlamujú nohy. Padám a často krát nemám silu ani chuť vstať. Dostanem zlú 

známku v škole, nedarí sa mi v práci a mám chuť vykašľať sa na všetko. Trápi ma 

choroba, problémy, starosti, všetko mi akosi prerastá cez hlavu, mám chuť hodiť si 

slučku a pritom zabúdam na Teba.      

Pane, daj mi silu po každom mojom páde s Tvojou pomocou vstať. 

 

4. zastavenie: Pán Ježiš sa stretáva so svojou Matkou 
Aké osvieţenie na tejto ťaţkej ceste! Stretnutie s tou najočarujúcejšou ţenou na 

svete, s Jeho Matkou Máriou. Ţena, ktorá Ho nosila deväť mesiacov pod srdcom Mu 

teraz dodáva obrovskú silu. Musí to byť pre Máriu veľmi bolestný záţitok. Ale ona 

verí, a preto do jej srdca vstupuje pokoj. Spomeniem si na svojich rodičov. Koľko sa 

o mňa starali keď som bol malý, koľko starostí som im robil keď som dospieval. 

Strachovali sa o mňa, keď som bol chorý, keď ma niečo trápilo. A koľkokrát som bol 

voči nim nevďačný. Ale ony pre mňa všetko robia s láskou.  

Pane, pomôž mi, aby som si vedel vážiť svojich rodičov. 

 

5. zastavenie: Šimon Cyrenejský pomáha Ježišovi niesť kríž 
Boja sa, aby neskonal skôr ako prídu na Golgotu a stihnú Ho ukriţovať. Preto stiahli 

z davu nejakého Šimona z Cyrény, aby mu trochu pomohol. On síce nie veľmi 

ochotne, ale nastavené zbrane vojakov dokáţu veľa.  Aspoň na chvíľu sa Mu kráča 

o čosi ľahšie. Ale ja mám pri sebe trochu iného Šimona, ochotného. Je to môj 

najväčší Priateľ- Jeţiš. On je tu pre mňa 24 hodín denne, 7 dní v týţdni, 365 dní 

v roku. On je Ten, ktorý mi pomôţe niesť všetko čo ma ťaţí, všetko čo ma bolí. 

Kriste, vďaka, ţe si môj Priateľ.    

Pane, svoje srdce Ti dám a kríž Tvoj s Tebou chcem niesť.  

 

6. zastavenie: Veronika podáva Pánu Ježišovi ručník 
Jemná, ale odváţna ţena sa prediera zástupom, pomedzi vojakov. Pohŕdavo na ňu 

hľadia, ale zdá sa, ţe jej to veľmi nevadí. Príde aţ k Jeţišovi a šatkou mu utiera 

krvavú tvár. A zrazu jej Jeţiš zanechal na šatke obraz svojej zmučenej tváre. Aká 

šťastná je Veronika! Azda vedela kto si? Jeţiš hovorí: „Čokoľvek ste urobili 

jednému z mojich najmenších, mne ste urobili.“Koľko Veroník mám okolo seba aj 

dnes! Ľudí, ktorý nám pomáhajú, aby bol náš ţivot o čosi ľahší, krajší. Tí, ktorí sú tu 

vţdy pre nás keď niečo potrebujeme. Moja rodina, priatelia. 

Pane, daj aby som aj ja bol Veronikou, ktorá zmierňuje Tvoje utrpenie. 

 

7. zastavenie: Pán Ježiš 2.krát padá pod krížom 
Cesta je čoraz namáhavejšia a Tvoje telo stále viac vyčerpané. Je normálne, ţe uţ 

nemáš síl. Ale vieš, ţe musíš kráčať ďalej. Ty vo svojej ceste vidíš zmysel. Chcel si 

ma zachrániť. Ja zmyslu toho čo robím, často nerozumiem. Nechápem prečo chceš 

odo mňa práve to a nie to čo chcem ja. Pre mňa je to len spleť uzlov ako na spodnej 

strane koberca. Ale Ty vidíš tu krásnu, farebnú časť, ktorá dáva zmysel. Hoci je to 

pre mňa teraz nepochopiteľné, Tebe všetko dáva zmysel.    

Pane, zverujem Ti všetky svoje cesty, aj keď im veľa krát nerozumiem. 

 

8. zastavenie: Pán Ježiš napomína plačúce ženy 
Jeţiš ich napomína: „Neplačte nado mnou, ale nad sebou a nad svojimi deťmi.“ 

A predsa, ony sú jediné, ktoré zvlhčujú prašnú cestu na Golgotu. Pane, Ty mi vravíš, 

ţe sa nemám trápiť , ţe Ty pri mne vţdy stojíš, utrieš mi slzy z tváre. Ale ja aj tak 

často pochybujem. Veľa krát sa utiekam k niekomu, alebo niečomu inému , keď ma 

niečo trápi. A pritom Ty si ten, ktorý mi jediný môţe pomôcť zo všetkého, čo ma 

trápi, ťaţí. Stále mi šepkáš, ţe ma ľúbiš, ţe Ti na mne záleţí a ţe kráčaš so mnou...v 

najťaţších chvíľach ma nesieš na rukách...     

Pane, chcem Ti bezhranične dôverovať a vložiť sa do Tvojho Náručia. 

 

9. zastavenie: Pán Ježiš 3.krát padá pod krížom 
Uţ fakt nemá síl. Tretí krát padá. Je neľudské ako s Ním zaobchádzajú. Je to 

nepochopiteľné ako to vôbec dokázal aţ sem , kde nabral silu. Ale ja viem, ţe Ti silu 

dal Tvoj a môj nebeský Ocko. Ukazuje sa medzi Vami krásny vzťah. Syn 

bezhranične dôveruje Otcovi a pre vykúpenie ľudstva, ktoré miluje je ochotný 

podstúpiť aj tú najpotupnejšiu a najbolestivejšiu smrť. On bral silu od Teba, Ocko. 

A preto dokázal aj po treťom páde, hoci úplne vyčerpaný, vstať a kráčať ďalej.  

Pane, daj aby som pri každej bolesti, starosti bral silu od Teba. 

 

10. zastavenie: Pánu Ježišovi zvliekajú šaty 
Oberajú Ťa aj o to posledné čo na Tebe zostalo. O Tvoje šaty si hádţu lós. Blíţi sa 

vyvrcholenie toho všetkého. Berú Ti aj posledný kus ľudskej dôstojnosti. Mohol by 

si kričať, brániť sa. Ale Ty len potichu trpíš a všetko znášaš. Aj mňa často ľudia 

zosmiešňujú preto, ţe v Teba verím. Ale mne to Pane nevadí. Viem, v Koho verím 

a to mi dodáva silu.  

Pane, pomôž mi, aby som pre Teba všetko s pokorou a tichosťou znášal. 

 

11. zastavenie: Pána Ježiša pribíjajú na kríž 
Hrubé hrdzavé klince prebíjajú ruky a nohy Tvojho zmučeného tela. Ostrá bolesť Ti 

preniká celé Telo. Vojaci sú suroví, vôbec ich to nezaujíma. Veľa krát plačem pri 

nejakej bolesti, ktorá sa ani trochu nevyrovná tej Tvojej.  



Pane, pri každej bolesti, starosti si spomeniem na Tvoju bolesť na Golgote. Veď čo 

sú všetky moje bolesti oproti klincom, ktoré prebili Tvoje sväté Telo? 

 

12. zastavenie: Pán Ježiš zomiera na kríži 
Zomieraš tou najpotupnejšou smrťou. Mnohí na Teba kričali: „ak si Mesiáš, tak 

zostúp z kríţa a zachráň sa !“, ale On s pokorou trpel ďalej. Tvoja pokora a bolesť 

všetkým zavrela ústa. Ozýva sa len plač niektorých ţien a hlboké vzdychy bolesti. 

S Tvojím posledným výdychom sa roztrhla chrámová opona a všade sa zotmelo. Aţ 

vtedy im došlo čo spravili...Ţe si nebol len obyčajný človek. Ja viem, ţe si to spravil 

kvôli mne. Pane, odpusť. Stojím pod kríţom a moje srdce preniká ostrá bolesť, moje 

oči zalievajú slzy. Je dokonané. Pane chcem byť s Tebou ukriţovaný na Golgote 

a potom s Tebou jasať v nebeskej sláve. Viem, ţe ţiť pre Teba znamená zomierať 

pre Teba kaţdučký deň. Strániť sa od materializmu, konzumizmu, ktorý tak veľmi 

prevláda v dnešnej dobe a ktorý nás tak veľmi ovplyvňuje. Znamená to oslobodzovať 

sa od sebeckého ţivota. To isté povedal Kristus: „Kto si chce zachrániť ţivot stratí 

ho, ale kto stratí svoj ţivot pre mňa, nájde ho.“   

Pane, chcem žiť len pre Teba.  

 

13. zastavenie: Pána  Ježiša skladajú z kríža 
Telo milovaného Syna vkladajú Márii do náručia. Matka hladí toho, ktorý jej bol 

najmilší. Všetko sa jej preháňa hlavou. Pozdrav od Gabriela, Betlehem, pastieri, traja 

králi, útek, strach pred Herodesom, Jeţišovo detstvo, prvý zázrak v Káne Galilejskej, 

uzdravovanie chorých, vzkriesenie Lazára,... Spomína si na kaţdučký moment Jeho 

presvätého ţivota. Mária ako prvá pochopila, ţe to bol Boţí plán. A preto, hoci jej 

srdce plakalo od bolesti, ona mlčala.  

Pane, daj mi Máriin pokoj aby som prijal všetko od Teba, že je to Tvoj Boží plán. 

  

14. zastavenie: Pána Ježiša pochovávajú 
Tu uţ netreba veľa slov. Uţ je po všetkom. Skončili sa všetky Jeho bolesti a po 

namáhavej Kalvárii ukladajú Jeho zmučené Telo do najbliţšieho hrobu. Takto si 

„uctili“ Kráľa. Pane, ale ja viem, ţe to nie je koniec. Mám nádej, ţe to nemohlo 

skončiť len takto. A táto nádej mi dodáva silu.  

Pane, daj, aby mi táto nádej vždy pomáhala kráčať ďalej k Tebe. 

 

Záver: 
Kristus vo mne ţije a to jediné nech je pre mňa i pre teba prioritou č.1.  

Nič viac a nikto viac. 

 

Modlitba na úmysel svätého otca. 
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