
2. deň ráno 

Dúfať so sv. Jozefom, Mať nádej 

alebo Učiť sa nádeji so sv. Jozefom 

Dobre poznáte, že Dante vo svojej Božskej 

komédii dal napísať nad bránu, ktorá viedla do 

pekla, slová: „Všetku nádej opusť, ó, ty, ktorý tu 

vstupuješ.“ To je vlastne podstata pekla, život 

bez nádeje. Byť bez nádeje znamená byť v pekle. 

Ľudia, ktorí žijú bez nádeje, či sú živí, alebo mŕtvi, 

na tom nezáleží, žijú v pekle. My ľudia sme v 

najhlbšom slova zmysle tvormi nádeje. Nebyť 

schopný dúfať je pre človeka zdrvujúce a 

rozkladné a vovádza ho to do neznesiteľného 

utrpenia. Často zvykneme pripomínať, že nádej 

zomiera posledná. Je to preto, lebo človek sa v 

živote sklame veľakrát. Niekedy dostaneme od 

života taký kopanec, že sa nám zdá, akoby nás to 

koplo do hlbokej, tmavej pivnice. Pri pohľade na 

zem by sa nám mohlo zdať, že sme v úplnej tme. 

Teda sklamanie nás môže niekedy úplne zlomiť. 

Nie je to také samozrejmé, aby sme obstáli, aby 

nám sklamanie nezobralo nádej. Lebo potom 

človek často nežije, ale živorí. Nádej nám dáva 

silu zodvihnúť hlavu a v diaľke zbadať svetlo, ku 

ktorému sa dá vyšplhať. Vždy je tu svetlo. Len je 

potrebné nehľadieť do zeme, ale zodvihnúť 

hlavu. Na slávnosť Zjavenia Pána, pápež 

František v kázni povedal tri krásne podnety pre 

nás všetkých. Máme sa klaňať spolu s tromi 

kráľmi, ale tá cesta, ktorá vedie k adorácii, ku 

klaňaniu, nie je jednoduchá. Povedal tri veci, 

ktoré treba urobiť: 1. zodvihnúť hlavu, 2. vydať sa 

na cestu, 3. uvidieť. Len človek, ktorý zodvihne 

hlavu môže vidieť hviezdy. Tak ako traja králi, 

keď uvideli hviezdu, vydali sa na cestu (to bola 

námaha, neistota, nebezpečenstvo, možno 

výsmech, nepochopenie atď., opustenie svojej 

vlastnej istoty) a nakoniec uvideli to, čo nevidel 

ani sám Herodes, ktorý bol v Jeruzaleme, uvideli 

Božiu slávu, a tak sa mohli klaňať. To sú veľmi 

pekné, také jezuitské tri body, ktoré použil pápež 

v tejto svojej homílii, pozýva nás kráčať cestou 

klaňania. Celý príhovor uzavrel veľmi silným 

tvrdením: Kto sa neklania Bohu, ten sa klania 

diablovi. Je dôležité, aby sme si uvedomili, že 

cesta k adorácii je vlastne cesta k nádeji, lebo kde  

 

 

 

sa človek klania Bohu, tam je nádej. Avšak nádej 

sama potrebuje vieru, ktorej je skutočným 

vyjadrením. Nádej sama nestačí. Povedzme si to 

aj na príklade. Poznáme amerického spisovateľa 

Ernesta Hemingwaya, učili sme sa o ňom v škole, 

tzv. stratená generácia, jeho najznámejšie dielo 

Starec a more: 84 dní vychádza na more, nechytí 

ani jednu rybu, na 85. deň chytí veľkú rybu a 

žraloky mu to zožerú, nezostane mu nič. Hovorí 

si: Človek môže prehrať, ale vzdať sa nesmie. To 

bolo heslom toho starca, že človek musí dúfať, až 

raz príde jeho deň. Za túto knihu dostal 

Hemingway Nobelovu cenu. Ale spisovateľov 

príbeh je taký, že keď sa on sám ocitol v 

bezútešnej situácii, tak v jedno nedeľné ráno sa 

zabil svojou obľúbenou zbraňou. Krásne písal o 

nádeji, ale samovraždou dosvedčil, že nestačí len 

nádej. Nádej bez opory vedie do zúfalstva. 

Oporou nádeje je viera. Nie viera vo vlastné sily, 

ale v Boha. Keď hovoríme o kresťanskej nádeji, to 

nie je nejaký optimizmus. „Dobre, dobre bude,“ 

atď. Áno, niekto má takú povahu, je optimista. 

Kresťanská nádej nie je viera v pokrok. Nejde o 

lacné utešovanie. Ani útek zo slzavého údolia. 

Nemožno ju zamieňať s utópiou, ktorá sľubuje raj 

na zemi. Ľudia aj dnes v tejto situácii, v ktorej sa 

nachádzame, hľadajú akúsi nádej a často uveria 

mnohé veci. Ten fenomén, ktorý aj dnes počas 

pandémie sa vyvinul, ako ľudia veria hoaxom. Čo 

všetko je v tej vakcíne. Na jednej strane niektorí 

možno vakcínu chápu ako boha, v tejto situácii to 

tiež nie je pravda, je to prostriedok, nie je to boh, 

ale na druhej strane zasa vakcína nie je strašiak a 

nemení zrejme DNA a nespôsobí degenerovanie 

ľudského pokolenia atď. Vidíme, ako človek 

potrebuje nejakú nádej, ako sa bojí a uverí 

všelijakým nezmyslom. Aj inteligentní ľudia, 

vysokoškolsky vzdelaní, nevedia rozlíšiť, nevedia 

rozpoznať, lebo im chýba Božia múdrosť na 

rozlíšenie. A často sú to aj veriaci, aj niektorí 

kňazi šíria v tejto situácii nezmysly. Takže nádej 

nás chráni pred rezignáciou, pred beznádejou. 

Vieme, že hriechom proti nádeji je 2 zúfalstvo, 

pesimizmus. Vďaka nádeji kresťan dokáže prežiť 



aj veľké materiálne straty alebo stratu 

milovaných blízkych. To je v skratke pohľad na 

kresťanskú nádej. A teraz sa pozrime na sv. 

Jozefa. Sv. Jozef vkladal svoju nádej do Božej 

vôle. Preto si zachoval pokoj rozvahu, dôveru. 

Neprepadol strachu, nereptal, aspoň chceme 

veriť. Vieme, že v evanjeliách nie je zaznamenané 

ani jedno jeho slovo, ale určite Jozef neprepadol 

strachu alebo reptaniu. Lebo strachom 

vstupujeme mimo reality. To je to, čo často 

opakujem: Strach je horší ako sama skutočnosť. 

Jozef žije prítomnosť. Keď príliš myslíme na 

minulosť alebo budúcnosť, strácame nádej. 

Nádej je možné žiť v prítomnosti. Teraz ju mám 

žiť, v prítomnej chvíli. Strach nás nemá obrať o 

nádej a schopnosť milovať. Vieme, že dokonalá 

láska vyháňa strach. Práve vďaka jeho životu v 

Božej blízkosti bol schopný žiť nádej ako odvážnu 

vynaliezavosť. Tvorivo odvážny otec A v tomto 

apoštolskom liste pápeža Františka som našiel 

kapitolku Tvorivo odvážny otec. Sv. Jozef ako 

otec odvážne vynaliezavý. Hovorili sme včera o 

akceptácii. Akceptácia však neznamená pasívne 

prijatie situácie, kde je človek ako stroj. Treba 

dodať ďalšiu dôležitú vlastnosť, t. j. tvorivú 

odvahu, ktorá sa vynára zrejme v kontakte s 

ťažkosťami. Práve ťažkosti niekedy umožňujú, 

aby sa v každom z nás ukázali zdroje, o ktorých 

sme ani netušili, že ich máme. To je znovu 

optimistický pohľad pápeža na ťažkosti: ťažkosť 

je príležitosť, je šanca. Máme byť odvážne 

vynaliezaví, kreatívni, hľadať, to je vlastne znak 

nádeje. Mohli by sme sa opýtať, prečo Boh 

nezasiahol priamo, keď bolo treba chrániť 

malého Ježiša pred Herodesom, prečo sa musel 

narodiť v maštali atď. Pápež ponúka zaujímavú 

odpoveď: Jozef je človekom, prostredníctvom 

ktorého sa Boh stará o začiatky dejín vykúpenia. 

Toto je krásne, to som si poznačil nahrubo: Jozef 

je skutočným zázrakom, ktorým Boh zachraňuje 

Dieťa a jeho matku. To je také krásne vyjadrenie. 

Jozef je ten zázrak. ktorým Boh zachraňuje malé 

Dieťa a Matku. Môžem toto povedať aj ja o sebe? 

Aj ja som ten zázrak, ktorým Boh chce 

zachraňovať tých, ktorí sú mi zverení. Máme nad 

čím meditovať. Pozrieť sa na to takto pekne, na 

seba sa pozrieť, ja som zázrak. Boh sa na nás 

pozerá ako na svoje milované dieťa. „Nebo 

zasahuje tým, že sa zveruje kreatívnej odvahe 

tohto muža, ktorý prišiel do Betlehema. Keď 

nenašiel príbytok, kde by Mária mohla porodiť, 

pripravil a upravil maštaľ.“ Tá kreatívna odvaha: 

uteká pred Herodesom, ktorý chce zabiť dieťa, 

uprostred noci zorganizuje útek atď. Vidíme, že 

Boh vždy nachádza spôsob, ako uskutočniť svoj 

plán spásy, navzdory všetkým mocným, všetkým 

tým, o ktorých sa nám zdá, že dirigujú tento svet, 

že oni majú všetko v rukách, tak ako ten Pilát, 

ktorý si umýval ruky. Aj náš život niekedy vyzerá, 

že je vydaný vôli mocných, ale evanjelium nám 

hovorí, že to, na čom záleží, dokáže Boh vždy 

zachrániť pod podmienkou, že použijeme 

kreatívnu odvahu nazaretského tesára. A ďalšia 

veta, ktorú chcem zacitovať: Ak sa nám niekedy 

zdá, že nám Boh nepomáha, neznamená to, že 

nás opustil, ale že dôveruje nám a tomu, čo 

môžeme navrhnúť, vynájsť a nájsť. Takže ak nám 

niekedy Boh nepomáha, neznamená to, že nás 

opustil, ale že chce, aby sme aj my tak ako Jozef 

objavili v sebe tvorivosť, kreativitu, aby sme boli 

odvážne vynaliezaví. Aj to je prejav žitej, 

konkrétnej reality života, našich životov, rodín, 

vzťahov, ako môžem žiť nádej. Pápež vo svojom 

liste spomína sv. Jozefa ako patróna šťastnej 

smrti, ale viac to nerozvádza. Jozef sa stal 

patrónom umierajúcich od 17. storočia. V tomto 

období viackrát prepukol takmer v celej Európe 

obrovský mor. Ľudia zomierali, napríklad aj tu v 

Nitre neskoršie, v prvej polovici 18. storočia, 

zomrela na mor jedna tretina obyvateľov mesta. 

Pred katedrálou sa nachádza krásny mariánsky 

stĺp so sochou Nepoškvrnenej Panny Márie z 

roku 1750 ako poďakovanie za ukončenie moru. 

Ľudia zoči-voči moru. Aj dnes to prežívame. V 17. 

storočí jezuiti mnohým pomohli tým, že uviedli 

Jozefa ako príklad človeka, ktorý zomrel šťastnou 

smrťou. Ten paradoxný termín: 3 šťastná smrť. 

Lebo podľa tradície Jozef zomrel v náručí Ježiša a 

v blízkosti Márie. A tak založili Spolok dobrej 

smrti a začali vydávať rôzne knihy a vďaka 

jezuitom sa rozšírila úcta k sv. Jozefovi ako 

patrónovi šťastnej smrti. Potom vzniklo nezávisle 

od jezuitov začiatkom 20. storočia Nábožné 

združenie sv. Jozefa, asi poznáte. Členovia majú 

viackrát cez deň alebo v noci povedať: „Svätý 

Jozef, pestún Ježiša Krista a opravdivý ženích 



Panny Márie, oroduj za nás a za tých, ktorí tento 

deň, túto noc umierajú.“ V kontexte súčasnej 

situácie je to znovu veľmi aktuálne, veľmi silné 

posolstvo, vnímať a modliť sa k sv. Jozefovi a 

prosiť o šťastnú smrť. Pán arcibiskup Gábriš, keď 

chodieval na birmovky, sa vedel rozohniť a 

hovorieval, že keď človek zomiera, „celé peklo, 

celé peklo bojuje o dušu“. Preto tak často hovoril: 

„Modlite sa za šťastnú hodinu smrti.“ Nie je to 

také samozrejmé a vieme, že naša smrť je akoby 

maturita celého nášho života. A je nám tak 

blízko. Možno si to uvedomujeme práve v 

kontexte dní, v ktorých teraz žijeme. Tu by som 

to chcel preklenúť aj do toho, že pre nás podstata 

kresťanskej nádeje je na kríži. Kríž je naša nádej. 

Kresťanská nádej nie je nádej, že my sa tu 

budeme mať dobre. Vieme, že to Ježiš nikomu 

nesľuboval. Ale povedal: Kto chce ísť za mnou, 

nech vezme každý deň (nie že občas, sviatočne, 

príležitostne) svoj kríž a nech ma nasleduje. A tak 

môžeme povedať, že kresťanská nádej 

paradoxne sa rodí v smrti. Kresťanská nádej sa 

rodí v hrobe, na tom najväčšmi beznádejnom 

mieste ľudsky chápanom a vnímanom. 

Kresťanská nádej sa rodí v diele vykúpenia, teda 

umučenia, smrti, kríži a v zmŕtvychvstaní Ježiša 

Krista. Kresťanská nádej je o nebi. A ako sa 

dostať do neba? Len cez kríž. A tak by som znovu 

povedal niekoľko slov z pápeža Františka. Jeho 

slová, katechézy sú veľmi hlboké a jednoduché. 

Sú také silné. On má 15 alebo 20 katechéz o 

nádeji. A v jednej z nich sa pýta: „Ako sa rodí 

nádej?“ A odpovie: „Z kríža. Pozeraj na kríž, 

pozeraj na ukrižovaného Krista a odtiaľ k tebe 

príde nádej, ktorá viac nezmizne a trvá až po 

večný život. Toto je premena, ktorú robí Veľká 

noc. Ježiš premenil náš hriech na odpustenie, 

našu smrť na zmŕtvychvstanie a náš strach na 

dôveru. To je dôvod, prečo sa tam na kríži rodí a 

neustále znovuzrodzuje naša nádej.“ To sú 

krásne slová, nad ktorými treba uvažovať: Na 

kríži sa znovuzrodzuje nádej pre mňa, moja 

nádej. To je dôvod, prečo s Ježišom môže byť 

každá naša temnota premenená na svetlo, každá 

prehra na víťazstvo, každé sklamanie na nádej. 

Pápež hovorí: KAŽDÉ! ÁNO, KAŽDÉ! Nakoniec 

treba povedať, že cieľ našej kresťanskej nádeje je 

raj. Boh nás chce v nebi. To je Božia vôľa. Je to 

Božia vôľa pre mňa. Je to aj moja vôľa? Dostať sa 

do neba? Raj – to je jedno z posledných slov, 

ktoré povedal Ježiš na kríži. Tieto slová povedal 

kajúcemu lotrovi: „Ešte dnes budeš so mnou v 

raji.“ Pristavme sa pri tejto scéne (Lk 23, 42 a 

blízke verše), keď lotor hovorí: „Spomeň si na 

mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.“ Nemal 

dobré skutky, aby zavážili. Nemal nič. No zveruje 

sa Ježišovi, ktorého uznáva ako nevinného, 

dobrého. Stačilo slovo pokornej kajúcnosti, aby 

sa dotkol Ježišovho srdca. Kajúci lotor nám 

pripomína náš pravý stav pred Bohom: že my 

sme jeho deti, že on voči nám zakusuje súcit a 

pred Boha všetci predstupujeme s prázdnymi 

rukami. Ako mýtnik z podobenstva, ktorý sa 

pristavil na modlitbu v chráme celkom vzadu (Lk 

18, 13). Zakaždým, keď človek, ktorý si 

poslednýkrát spytuje svedomie svojho života, 

zistí, že nedostatky omnoho prevažujú nad jeho 

dobrými skutkami, nemá zmalomyseľnieť, ale má 

sa zveriť Božiemu milosrdenstvu. A toto nám 

dáva nádej. Toto nám otvára srdce. Boh je 

Otcom až do poslednej chvíle. Očakáva náš 

návrat. A navrátenému márnotratnému synovi či 

dcére, ktoré začínajú vyznávať svoje viny, otec 

zatvára ústa objatím. Toto je Boh a takto nás 

miluje. Raj nie je miesto rozprávok, raj je miesto, 

keď nás objíme Boh nekonečnou láskou a 

vstupujeme do tohto objatia vďaka Ježišovi, 

ktorý za nás zomrel na kríži. Tam, kde je Ježiš, je 

milosrdenstvo a šťastie. V hodine smrti kresťan 

Ježišovi opakuje: „Spomeň si na mňa.“ A keby aj 

4 nebol viac nik, kto by si na nás spomenul, a 

myslíme teraz na tie desiatky ľudí, ktorí aj na 

Slovensku aj po celom svete zomierajú a nie je pri 

nich nikto, kto by ich držal za ruku, keď necítia 

prítomnosť – to, čo hovoria aj mnohí odborníci, 

že v prípade zomierajúceho človeka je veľmi 

dôležitá blízkosť ľudí, ktorí sú mu drahí. Mnohí 

ľudia teraz zomierajú úplne sami, na prístrojoch, 

bez ľudského tepla. Modlime sa aj dnes za nich, 

aby zakúsili prítomnosť sv. Jozefa, Márie, Ježiša. 

Ježiš je tam, pri každom zomierajúcom. A chce 

každého priviesť na to najkrajšie miesto, aké 

existuje. Chce nás tam vziať s tým málom či 

množstvom dobra, ktoré bolo v našom živote, 

aby sa nič nestratilo z toho, čo on už vykúpil. A do 

Otcovho domu privedie aj všetko to, čo v nás ešte 



potrebuje vykúpenie, naše nedostatky, 

pochybenia celého života. Toto je cieľ našej 

existencie. Ak tomuto veríme, smrť nám viac 

nebude naháňať strach. Iste, ľudsky áno, 

môžeme cítiť obavu, ale môžeme dúfať, že z 

tohto sveta odídeme pokojným spôsobom. Ten, 

kto spoznal Ježiša, nemusí sa báť. Aj my budeme 

opakovať slová sv. Simeona: „Teraz prepustíš, 

Pane, svojho služobníka v pokoji podľa svojho 

slova.“ V tom momente konečne nebudeme viac 

nič potrebovať. Nebudeme viac vidieť nejakým 

nejasným spôsobom. Nebudeme viac zbytočne 

plakať, lebo všetko pominulo, aj proroctvá, aj 

poznania. Ale láska nie. Lebo láska nikdy 

nezanikne A tak v nebi prestane nádej a zostane 

láska. Podnety na rozjímanie a uvažovanie: 1. 

Viem byť odvážne tvorivý v ťažkostiach, ako bol 

sv. Jozef? Alebo hneď rezignujem? Hľadám 

riešenia? Verím aj o sebe to, čo sme si povedali, 

že ja som tým Božím zázrakom, cez ktorý chce 

Boh zachrániť iných? To je veľmi tvorivá 

myšlienka. 2. Vezmite si cez deň do rúk kríž. 

Zoberte do rúk kríž a len tak seďte. A povedzte: S 

Tebou nič nie je stratené. S Tebou môžem mať 

nádej. Ježišu na kríži, Ty si moja nádej. Ježišu, Ty 

si moja nádej. Rozjímanie s krížom v ruke: Ty si 

moja nádej. 3. Modlite sa dnes za šťastnú hodinu 

smrti aj na príhovor sv. Jozefa. Môžete zavrieť oči 

a myslieť na tú chvíľu, na chvíľu svojej smrti. 

Predstavme si ten moment, ktorý nastane, keď 

nás Ježiš vezme za ruku. Tak ako to bolo pri 

Jairovej dcére (Mk 5, 41), keď Ježiš prišiel k nej, už 

bola mŕtva a hovorí: „Dievča, hovorím ti, vstaň!“ 

Ježiš ma vezme za ruku a povie moje meno: 

„Poď, vstaň!“ Tam sa ukončí nádej a nastane 

skutočnosť večnosti. Dobre je o tom premýšľať. 

Ježiš sám príde ku každému z nás. Vezme ma za 

ruku so svojou nehou, vľúdnosťou, so svojou 

láskou. Každý v srdci opakujme Ježišove slová: 

„Hovorím ti, vstaň! Poď! Vstaň z mŕtvych.“ Toto 

je naša nádej tvárou v tvár smrti. Tak ako to 

hovoria viacerí, ktorí zakúsili klinickú smrť. Už 

som to spomínal: na svadbe som sa rozprával s 

jedným pánom, ktorý bol pozvaným hosťom na 

svadbe. Nepoznal som ho. Ja som tam sobášil, 

teda vedel, že som kňaz. On hovorí: Bojíte sa 

smrti? Ja: Bojím sa. A on: Ja sa nebojím smrti. Ja: 

Nebojíte? On: Ja to každému rozprávam. Zažil 

som klinickú smrť. Už som sa nechcel vrátiť. To 

úžasné svetlo, teplo, lásku, ktorú som vnímal a 

cítil, preto verím, že smrť je začiatok. Hovorte to 

mnohým ľuďom. Takže dnes to hovorím aj vám. 

My všetci potrebujeme počuť slová nádeje pri 

pohľade na vlastnú smrť. My všetci potrebujeme 

nádej, ktorá je silnejšia ako smrť.  

Dnes je piatok, máme pôst o chlebe a vode, 

pohľad na ukrižovaného Ježiša, pohľad na smrť, 

ktorý je plný nádeje a plný dôvery, ktorú nám 

dáva naša viera. Sláva Otcu i Synu i Duchu 

Svätému... Svätý Jozef, patrón dobrej smrti, 

oroduj za nás!  
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