
3. deň ráno 

Milovať so sv. Jozefom  

Hovoriť o láske dnes vôbec nie je jednoduché. 

Láska sa nesmie stať len nejakým klišé alebo 

niečím formálnym. Už sme si povedali, že 

najväčšia z troch čností je Láska. Chcem vám 

ponúknuť niekoľko možno roztrúsených 

myšlienok k tejto, mohli by sme povedať, 

nekonečnej téme. Evanjelista sv. Ján vo svojom 

Prvom liste vo 4. kapitole, verše 11 – 18 píše: 

„Milovaní, keď nás Boh tak miluje, aj my sme 

povinní milovať jeden druhého. Boha nikto nikdy 

nevidel; ale keď sa milujeme navzájom, Boh 

ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá. Kto 

vyzná: „Ježiš je Boží Syn,“ ostáva v ňom Boh a on 

v Bohu. A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, 

akú má Boh k nám. Boh je láska; a kto ostáva v 

láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom. Láska v 

nás je dokonalá v tom, že máme dôveru v deň 

súdu, lebo ako je on, tak sme aj my na tomto 

svete. V láske niet strachu, a dokonalá láska 

vyháňa strach, lebo strach má v sebe trest, a kto 

sa bojí, nie je dokonalý v láske.“ Text dobre 

poznáme. Ale je potrebné si ho čítať znova a 

znova. Je to Božie slovo, ktoré nám hovorí o láske 

Boha a o tom, že keď sa my milujeme navzájom, 

tak Boh je v nás. A hoci Boha nikto nikdy nevidel, 

keď sa my milujeme navzájom, akoby sme 

zjavovali Boha. Toto je to dôležité. Boha nikto 

nikdy nevidel, ale nás vidia a my máme 

zviditeľňovať lásku Boha. Je to určite úloha nad 

naše sily. Nikto z nás nemôže žiť lásku z vlastnej 

sily. Bola by to pýcha, egoizmus. Dokážeme to 

len v spoločenstve s Bohom. Vráťte sa k tomuto 

textu, je hlboký, podnetný, s množstvom 

impulzov, ktoré si môžeme z tohto Božieho slova 

zobrať. Všetky tri božské čnosti, o ktorých 

hovoríme, sú vlastne schopnosti žiť Božím 

životom. Sú to v prvom rade nadprirodzené 

schopnosti, ktorými sa Boží život v nás prejavuje 

navonok. Vieme, že o všetky tieto tri božské 

schopnosti sa máme starať, máme ich 

rozmnožovať, rozvíjať sviatosťami, úkonmi, 

skutkami viery, nádeje a lásky. Božské čnosti si 

treba chrániť pred hriechom, lebo hriech ich ničí. 

Vieme dobre, že hriech akoby zabíjal Boží život v 

človeku. Existuje tzv. dynamika hriechu. Tu by  

 

 

sme mohli povedať o dynamike zla. Hriechom 

proti láske je predovšetkým pýcha, neláska, 

pýcha ako popretie lásky. Toto je tiež veľmi 

dôležité, na čo upozorňujú aj viacerí teológovia, 

že hlavným hriechom proti láske je pýcha. Tak 

ako je najdôležitejšou čnosťou láska, tak hlavným 

hriechom je pýcha. Človek, ktorý je pyšný, v 

podstate hreší proti láske, lebo nezjavuje Boha. 

Keď som ja pyšný, vtedy ukrývam Boha, ktorého 

nikto nemôže vo mne vidieť. Keď som chcel 

hovoriť o láske sv. Jozefa, zaujal ma v liste 7. bod 

pápeža Františka -Tieň Otca. Pápež František tu 

vychádza z diela poľského autora 

Dobraczyńského, ktorý vo svojej knihe Otcov tieň 

vyrozprával životný príbeh sv. Jozefa vo forme 

románu. Postavu Jozefa opisuje pomocou 

sugestívneho obrazu tieňa. Voči Ježišovi je Jozef 

akoby tieňom nebeského Otca na zemi. Ja 

osobne vnímam to slovo „tieň“ ako odraz. Vieme, 

že svetlo mesiaca, ktoré vidíme v noci ako 

najväčšie svetelné teleso na oblohe síce svieti, ale 

jeho svetlo je len odrazom slnečného svetla. A v 

tomto obraze vnímam aj sv. Jozefa. Pápež 

hovorí, že všetci máme napodobňovať Jozefa, 

takže my všetci máme byť akoby odrazom lásky 

Boha. Tak ako je svetlo mesiaca odrazom 

slnečného svetla, ktoré vidíme, aj my máme byť 

odrazom lásky Boha. Postavu sv. Jozefa môžeme 

vnímať, že je tieňom Otcovho srdca, teda srdca 

Boha. V tomto zmysle pápež ďalej v dokumente 

hovorí, že otcami sa nerodíme, otcami sa 

stávame, keď prevezmeme zodpovednosť za 

starostlivosť o tých, ktorí sú nám zverení. 

Zakaždým, keď ktokoľvek prijme starostlivosť o 

život druhého, v istom zmysle plní voči nemu 

otcovskú úlohu. Nejde tu o to, že to musí byť 

muž. Toto je poslanie aj matky, ženy, kňaza, 

rehoľnej sestry, prijať starostlivosť o život 

druhého aj v duchovnom rozmere. Jozefovo 

šťastie nespočíva v logike sebaobetovania, ale 

sebadarovania. Toto je znovu taká hrubo 

označená veta dokumentu o sv. Jozefovi, kde 

pápež hovorí o logike sebaobetovania a logike 

sebadarovania. 2 Logika sebadarovania akoby 

ide ďalej. Môžem sa ja obetovať a môžem 



povedať, ako to často povedia rodičia, či už otec 

alebo mama vo vzťahu k deťom: „áno, robíme to 

z lásky, obetujeme sa, zriekli sme sa, nechodili 

sme na dovolenky, toto všetko sme robili pre 

teba, obetovali, obetovali, obetovali...“ 

Sebadarovanie predpokladá sebaobetu, ale dáva 

jej hlbší zmysel. U Jozefa nikdy necítime 

frustráciu, ale dôveru. Jeho vytrvalé mlčanie 

nezahŕňa sťažnosti, ale vždy konkrétne skutky 

dôvery. Svet dnes potrebuje otcov. Nechce 

pánov ani tých, čo chcú druhých vlastniť preto, 

aby zaplnili vlastné prázdno. Pápež ďalej hovorí, 

že každé pravé povolanie sa rodí zo 

sebadarovania, ktoré je ovocím zrelej obety. Aj v 

kňazstve a v zasvätenom živote, či v manželstve. 

Nemožno prísť k zrelému sebadarovaniu, ak sa 

zastavíme len pri logike obety. Vtedy hrozí, že 

namiesto toho, aby povolanie bolo znamením 

krásy a radosti z lásky, bude prejavom nešťastia, 

smútku a frustrácie. Položte si aj vy otázku: „Ako 

to teraz vyzerá v našom manželstve?“ Lebo váš 

najbližší blížny, ktorého máte milovať, je vás 

manžel. Či sa vám to páči, alebo sa vám to 

nepáči, či je taký, alebo onaký, takého ste si 

zobrali, taký stojí vedľa vás ako váš najbližší 

blížny. Alebo stál vedľa vás ako váš najbližší 

blížny. Možno mnohé z vás žijete dlhé roky vo 

vedomí, koľko sa obetujete pre manžela a rodinu. 

Nežijem v pozícii obetného baránka? Len sa 

obetujem, alebo sa darujem? Áno, v tom 

darovaní je aj obeta, ale darovanie zahŕňa čosi 

viac ako len nejakú pasívnu obetu. A tu 

skúmajme lásku a sebadarovanie sa. Ono je to 

krásne, keď je to romantické. Darovať sa jeden 

druhému v nejakej emocionálnej, intímnej láske. 

Je to to, o čom sa hovorí, spieva, filmy sa 

natáčajú o láske. Ale vrchol toho sebadarovania, 

tej lásky je práve tá vernosť v drobnostiach 

sebaobetovania, ktorému dáme rozmer lásky. 

Pápež nám pripomína, že toto nás chce učiť sv. 

Jozef. Znovu v detailoch, v skrytosti, 

jednoduchosti obyčajného života. 

Sebaobetovanie a sebadarovanie, to sú tie tisíce 

drobností aj vášho každodenného života, možno 

aj toho dnešného. A ďalší dôležitý rozmer v 

tomto kontexte lásky sv. Jozefa vidí Svätý Otec v 

tom, že Jozef v tejto láske ako otec uvádza Ježiša 

do života a nedrží ho príliš pre seba. A potom to 

rozvíja, že byť otcami značí uvádzať deti do 

života a do reality. Nedržať ich, nebyť príliš 

ochranársky ani vlastnícky, ale urobiť ich skôr 

schopnými samostatne a slobodne sa 

rozhodovať, otvoriť sa pre nové možnosti. Možno 

preto prisúdila tradícia Jozefovi popri 

pomenovaní otec aj prívlastok „prečistý“. 

Neoznačuje to len afektívnu (emotívnu) stránku, 

ale zahŕňa to postoj, ktorý je opakom vlastnenia. 

Čistota je slobodou od vlastnenia vo všetkých 

oblastiach života. To je tiež veľmi pekné 

vyjadrenie. Iba ak je láska čistá, je skutočne 

láskou. Láska, ktorá chce vlastniť, sa napokon 

stáva nebezpečnou, zväzuje, zadúša, robí 

nešťastným. Sám Boh miloval človeka čistou 

láskou, ponechajúc ho slobodného, aj keď človek 

pochybil a obrátil sa proti nemu. Logika lásky je 

vždy logikou slobody a Jozef vedel milovať 

mimoriadne slobodne. Nikdy sám seba nestaval 

do centra. Vedel sa stiahnuť a do centra svojho 

života postaviť Máriu a Jozefa. Otcovstvo, ktoré 

sa zrieka pokušenia žiť životom detí, vždy otvára 

priestor pre niečo neočakávané. Každé dieťa vždy 

v sebe nesie jedinečné tajomstvo, niečo celkom 

nové, čo možno odhaliť len s pomocou otca, 

ktorý rešpektuje jeho slobodu. Otca, ktorý si 

uvedomuje, že jeho výchovné pôsobenie sa zavŕši 

a jeho otcovstvo sa naplní, iba ak sa stane 

„neužitočným“, keď vidí, že dieťa sa stáva 

samostatným a kráča samo po cestách života. 

Keď sa stane podobný Jozefovi, ktorý vždy vedel, 

že toto dieťa nie je jeho, ale bolo mu len zverené 

do starostlivosti. Napokon to je to, čo nám Ježiš 

chce naznačiť, keď hovorí: „Ani Otcom nevolajte 

nikoho na zemi, lebo len jeden je váš Otec, ten 

nebeský“ Mt 23, 9 A tak, myslím, že v tomto 

môžeme vnímať ďalšiu veľkú výzvu pre 

spytovanie svedomia: „Akým spôsobom sa 

prejavuje moja láska teraz voči mojim deťom?“ 

Pápež nám tu dáva Jozefa za vzor otca, ktorý 

daruje slobodu svojim deťom. Povieme si, veď to 

bolo ľahké, Ježiško nevyvádzal, nehrešil, neopíjal 

sa, nezačal drogovať, nevzdialil sa od Boha. Ale 

vy mnohé mamy zakusujete bolesť zo života 

vašich detí, keď sa vydávajú na cestu hriechu. 

Vtedy je veľmi ťažké a bolestivé nebyť vlastnícky 

a príliš ochranársky. Možno toto je zvlášť ťažké 

pre mamy, 3 ktoré chcú ako kvočka chrániť svoje 



deti. Ony najlepšie vedia, čo je materinské 

tušenie: „Ja viem, ako to dopadne, ja viem, ako 

to bude, a poslúchaj ma, ja viem, že...“ Možno to 

často naozaj tak skončí, lebo matky majú tú 

schopnosť, dar intuície, že vnímajú, čo je dobré 

pre ich dieťa. Napriek tomu, že Boh dal mamám 

tento dar intuície (ktorá, samozrejme, nemusí byť 

stopercentná), pozýva ich nedržať dieťa a dať mu 

slobodu, aby šlo vlastnou cestou. Myslím, že 

viete, čo chcem povedať. Tu sa máme stávať 

podobnými Bohu. Tu v tomto bode máme 

zjavovať lásku Boha Otca, ktorý tak veľmi trpel a 

napriek tomu jeho Otcovské srdce posiela na svet 

svojho Syna, hoci vedel, ako sa to skončí. To je 

častý neuralgický bod viery mnohých ľudí. Možno 

som to už spomínal, že kedysi dávno som čítal 

článok jednej ženy, ktorá písala, že ďakuje pekne 

za takého Boha, ktorý je všemohúci, a napriek 

tomu, že je všemohúci a milujúci, nechá trpieť 

svojho syna. „Nemám záujem o takého Boha!“ 

hovorí. Práve toto je veľké tajomstvo milujúceho 

Otcovského srdca, ktoré dáva slobodu svojim 

deťom. Pápež hovorí, že Jozefovo srdce je akoby 

tieňom Otca, teda v konečnom dôsledku 

Otcovho srdca, milujúceho Božieho otcovského 

srdca. Boha nikdy nikto nevidel, ale keď sa 

milujeme, tak my odrážame Boha. My sme 

tieňom milujúceho otcovského srdca Boha. 

Vieme dobre, že nikto z nás, nech by sme boli 

akokoľvek perfektní, nedokážeme žiť túto lásku 

bez Božej milosti. A preto je dôležitá premena 

nášho srdca, aby naše srdce bolo milujúce podľa 

Otcovho srdca, srdca nebeského Otca, srdca sv. 

Jozefa. Aby aj naše srdce odrážalo túto Lásku, 

potrebujeme vstúpiť znovu do tajomstva toho, že 

Boh je ten, ktorý nás miloval ako prvý. To je 

znovu v Prvom liste apoštola Jána: „My 

milujeme, pretože on prvý miloval nás“ Jn 4, 19 

Vtedy, keď toto dovolíme, aby nás Boh miloval, 

môžeme odrážať, byť tieňom otcovskej lásky. 

Toto je to, k čomu vás chcem pozvať, vás, seba, 

aj dnešný deň dovoliť Bohu, aby ma miloval. Byť 

vnímavý na prejavy lásky Boha voči mne. Znovu 

uveriť v lásku. Možno ste viaceré boli na seminári 

Otcovo srdce. Ja som ho neabsolvoval, ale čo 

som počul, čítal, tie svedectvá uzdravenia vzťahu 

s Otcom sú veľmi silné. Milujúce Otcovo srdce. To 

sú základné princípy, ktoré máme uveriť a nad 

ktorými môžeme aj dnes meditovať: 1. Boh je 

naším milujúcim Otcom, je vždy dobrý a 

spoľahlivý. Toto presvedčenie umožňuje človeku 

nadviazať vzťah s Otcom. Uisťuje ho, že existuje 

miesto, kam patrí, aj v búrkach života. Ak 

spoznáte Boha ako svojho Otca, zbavíte sa 

nízkeho sebavedomia a sebaodmietania. 2. Ďalší 

dôležitý rozmer v živote veriaceho človeka je 

odpustenie. Odpustenie ako dar milujúceho 

Otcovho srdca, vďaka ktorému bolesť minulosti 

nebude môcť zničiť vašu budúcnosť. Vďaka 

odpusteniu bolesť minulosti nemôže zničiť vašu 

budúcnosť. Odpustenie je kľúčom k slobode. Ak 

my sami to zažijeme, budeme sami ochotní 

odpúšťať. 3. Ďalší rozmer Otcovského srdca je aj 

to, že: Boh nás miluje starostlivou materinskou 

láskou. To je to, čo sa v dnešnej teológii znova 

hovorí, že v otcovskej láske Boha Otca je 

prítomná aj materinská láska. To nám dáva 

útechu a pocit bezpečia. To je to, čo dávate vy 

ako mamy: nežnosť, útechu. Tam, kde je mama, 

tam je pre dieťa bezpečie. 4. Ak prijmeme 

Otcovskú lásku, nemusíme žiť ako siroty. Toto je 

veľmi dôležité. Keď žijeme z vlastnej sily, keď sa 

nedáme milovať Bohom, tak sme siroty, žijeme 

ako siroty. Ak neprijmeme lásku a uznanie od 

Otca, budeme ju hľadať u iných. To je úplne 

logické. Žiadny človek nedokáže 

bezpodmienečne naplniť naše potreby, lebo 

každý má svoje vlastné potreby. Siroty sú tí, ktorí 

súperia, bojujú o prežitie, cítia sa zlomení, stávajú 

sa z nich otroci. Tento cyklus správania má 

zničujúce dôsledky nielen pre samotnú sirotu, ale 

aj pre všetky jej vzťahy. Keď si prítomnosť tohto 

cyklu vo svojom živote uvedomíte, odvrátite sa 

od životného štýlu siroty a zatúžite stať sa Božím 

dieťaťom. Potom sa váš život zmení a začnete žiť 

v Otcovej alebo otcovskej láske. Pápež tam tiež 

spomína, že dnešní ľudia žijú ako siroty. Siroty, 

ktoré necítia otcovskú lásku Boha. A keď ju 

necítime, nevnímame, neprežívame, neotvoríme 

sa, potrebujeme túto lásku, akceptáciu hľadať v 

mnohých iných veciach. 4 Ak človek žije Otcovu 

lásku, ak sa ponára do otcovskej lásky, ak si sám 

nepotrebuje niečo dokazovať, ak už nežije ako 

sirota, ale ako milované Božie dieťa, tak táto 

skutočnosť mení vzťahy. Tým pádom už 

nemusím nič iné robiť, aby som zmenil vzťahy v 



manželstve, v rodine, v spoločnosti, v 

spoločenstve kde žijem. Protestantský teológ 

alebo kazateľ Jack Frost, ktorý už zomrel, napísal 

knihu Prežívať Otcovo objatie. V knihe opisuje, 

čo znamená prežívať Otcovo objatie, že to je 

vlastne celý život. Opisuje veľmi podrobne 

mnohé, aj smutné kapitoly svojho života. Jeho 

otec, hoci sa staral o rodinu, nemal na neho čas. 

Jack nevedel, že ho otec má rád. Začal drogovať, 

predávkoval sa, dostal sa do nemocnice, ležal v 

kóme a vtedy prišiel za ním otec a povedal mu: 

„Jack, ja ťa milujem.“ Hovorí: „Toto ma prebralo z 

kómy. Nikdy v živote mi môj otec nepovedal, že 

ja ťa milujem.“ Jack sa potom dostáva k Bohu, o 

tom je celá kniha. Stáva sa kazateľom 

spoločenstva a na tomto postavil celé svoje 

ohlasovanie. Hovorí, že treba žiť v Otcovej láske, 

že nie sme siroty, že nikto z nás nie je sirota a že 

vedomie prežívania toho, že Boh mi hovorí 

„Milujem ťa, mám ťa rád“, že toto mení moje 

srdce, lebo láska mení srdce aj tých okolo nás. V 

závere má také zaujímavé konštatovanie, že ak ja 

prežijem Otcovu lásku, toto zmení moje 

manželstvo a moju rodinu. Hovorí: „Buďte si 

vedomí, že vaša situácia sa nemusí zmeniť z 

večera do rána. Ak budete podriaďovať svoje 

srdce naliehaniu Ducha Svätého a budete k Bohu 

denne volať, aby vám dal milosť a lásku, nech cez 

vás prúdi k ostatným, uvidíte, ako sa vo vašej 

rodine začne uzdravenie a obnovenie.“ A dáva 

svedectvo o tom, že obnovenie v jeho rodine sa 

udialo až po rokoch, keď bol kazateľom, keď slúžil 

Bohu, keď chodil na konferencie, keď všade 

rozprával o Otcovej láske, o Otcovom objatí a 

Otcovom srdci. Napriek tomu si uvedomil, že 

toto nežije vo svojej rodine. Jack hovorí, že 

uprednostňoval vlastné potreby pred potrebami 

svojej rodiny: „Keď zažijeme Otcovu lásku a 

začneme vidieť, ako sme zanedbávali 

emocionálne potreby svojej manželky a detí, 

začneme si intimitu so svojou rodinou ceniť nad 

pozíciu, majetky, moc, vtedy prichádza láska.“ 

Služba mojej rodine musí prevažovať nad mojou 

službou, ktorú mám pre iných, lebo môj manžel a 

moje deti sú moji najbližší blížni, ktorých mám ja 

milovať a cez ktorých sa ja mám nechať milovať. 

Hovorí, že keď mu jeho manželka povedala, že 

cíti, že on sa nesnaží naplniť jej potreby, že sa cíti 

byť akoby na poslednom mieste, že pre mňa sú 

všetci dôležitejší, lebo ju chápem ako 

samozrejmosť, že pre mňa je dôležitejšie modliť 

sa za ľudí a slúžiť ľuďom v cirkvi, než slúžiť mojej 

vlastnej rodine, nerozumel som tomu. Moja 

manželka sledovala moju službu za oltárom, aký 

jemný a citlivý som dokázal byť, a keď sme 

dorazili domov, plakala, lebo túto moju stránku 

nikdy osobne nezakúsila. Po celé roky som ani 

nedokázal priznať, že je to problém. Vôbec som 

si to neuvedomoval, že svoju rodinu považujem 

za samozrejmosť. Myslel som si, že keď slúžim 

Pánovi a starám sa o fyzické potreby mojej 

rodiny, zaslúžim si ich lásku a chválu. Nenapĺňal 

som však emocionálne potreby svojej rodiny. 

Priveľa som dával iným z toho, čo malo právom 

patriť mojej manželke a deťom. Skúste sa teraz 

pozrieť na seba. Či niečo z jeho postoja nie je 

prítomné aj vo vašom postoji a správaní. 

Podnety na rozjímanie a uvažovanie:  

1.Spytujme si svedomie, ako sme schopní 

zjavovať Otcovo srdce svojim najbližším. Je to 

najťažšie. Verím, že nás to bude viesť k pokore, k 

zahanbeniu, ale zároveň nech je to spásonosná 

pokora. Pápež František často hovorí, že 

zahanbenie z našej slabosti, z môjho hriechu, to 

má byť spásonosné, že je to veľmi dôležité, aby 

sme prežili zahanbenie. To nás pokoruje, ale 

zároveň nás to otvára pre Boha, otvára nás to pre 

to, aby sa čosi zmenilo. Lebo ak neprežijeme 

zahanbenie z nedostatku lásky, z toho, ako sme 

márnotratní v láske, že sme premárnili Otcovu 

lásku, prehýrili sme ju vlastným sebectvom, tak 

nebudeme túžiť vrátiť sa do Otcovho objatia. 

2. Prežime dnešok v Otcovom objatí. Dovoľme 

Bohu, aby nás miloval. Neviem, akou formou. Či 

už pôjdete na prechádzku, alebo objímete 

manžela alebo deti. Skúsme byť dnes citliví na 

lásku. Inú úlohu vám nedám. Myslím, že to je 

úloha na celý život. Sláva Otcu i Synu i Duchu 

Svätému... Svätý Jozef, oroduj za nás. 
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