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Milí bratia a sestry! 

Poznáte staré klasické rozprávky, tie o princoch, princeznách, 
drakoch a podobne? Od moderných sa líšia v jednom podstat-
nom bode: zatiaľ čo autor modernej rozprávky sleduje zisk 
z vydania svojej rozprávkovej knižky – a preto jeho knižka 
musí byť pre dieťa hlavne zábavná a občas šokujúca – naši 
predkovia takéto problémy nemali. Nešlo im o komerčný 
úspech. Namiesto toho do rozprávok ukladali niečo iné: 
múdrosť. Ježiš hovoril v podobenstvách o tajomstvách Krá-
ľovstva. Naši predkovia rozprávali v rozprávkach o životnej 
múdrosti, inšpirovanej Ježišom, a prostredníctvom rozprávok 
pre ne nadchýnali svoje deti. 

Nám dnes pomôžu práve rozprávky lepšie pochopiť dynamiku 
pozvania, ktoré k nám zaznelo v Ježišovi Kristovi. Poďme 
teda na to… 

 

POSOLSTVO ROZPRÁVOK:  

• Na začiatku je Hlúpy Jano. Možno ani nie je hlúpy… to 
mu ale nebráni, aby tak vyzeral. Leží za pecou, mama ho kŕmi 
pampúchmi… a to je všetko. Prečo by aj mal robiť niečo viac? 
V jeho maličkom svete (tvorenom chalupou, dedinou, krava-
mi, ovcami a ohraničenom lesmi opodiaľ) ani veľmi nie je 
kvôli čomu sa nejako namáhať. A tak leží za pecou, hlúpučko 
sa usmieva a pchá do seba pampúchy… a ani vo sne ho 
nenapadne, že by mohol byť osudom určený pre väčšie, 
nekonečne väčšie veci. Zatiaľ si ich nevie ani predstaviť… 

• Potom do jeho života vstúpi princezná. Je ako zjavenie 
z iného sveta. Vo všetkých oblastiach nekonečne presahuje 
svet, v ktorom Jano žije: je krásna až k nezneseniu (často má 
zlaté vlasy a zlatú hviezdu na čele), oblečená v nádherných 
šatách, vezie sa na zlatom koči ťahanom ušľachtilými paripa-
mi, obklopená rytiermi v žiarivej zbroji, bohatstvom 
a služobníctvom… Pre Jana predstavuje princezná dve veci: 

- V prvom rade OSOBU. Jano sa nezamiluje do koča, do koní, 
ani do trónu, na ktorom princezná sedí. Zamiluje sa od osoby. 
To, čo Jana uchváti, je osoba. Jano nastúpi svoju cestu kvôli 
osobe, nie kvôli veci. Práve osobný vzťah lásky je to, čo je 
najhlbšie a najinšpirujúcejšie! 

- V druhom rade je princezná to NAJ…, čo v jeho svete 
jestvuje: najmocnejšia, najbohatšia, najkrajšia, najmilšia, 
schopná najhlbšej lásky,… nič vyššie už nejestvuje, stelesňuje 
všetko. Mať princeznú = mať všetko. Jano sa vydáva na cestu 
a hneď na prvý raz za tým najväčším a najnedosiahnu-
teľnejším, čo jestvuje! 

Prečo ale hovoríme o nejakej ceste? Pretože Jano hneď v tom 
samom okamihu zisťuje hroznú vec: 

• Medzi Janom a princeznou je ohromná priepasť. 
Princezná stojí po všetkých stránkach na neporovnateľne 

vyššej rovine, než Jano. Keby Jano nasledoval princeznú, 
čím by pri nej mohol byť: Koniarom? Šašom? Popolvárom 
v kuchyni? Určite nie manželom, partnerom, ani spoluvlád-
com ríše. Niekomu by to možno stačilo: teplé miestečko 
kdesi v hradnej kuchyni, strava tri krát denne… a občas cez 
okienko zazrieť princeznú a pokochať sa ňou. Janovi to ale 
nestačí. Chce viac. Chce si ju vziať za ženu. Ak to ale aj 
vyjaví, ostatní sa iba zasmejú. Pravdou je, že princezná 
mizne v diaľke a Jano zase ostáva sám – ale už nie rovna-
ký… 

• Jano sa vyberá na cestu. Táto cesta a jej príbehy tvoria 
vlastný obsah rozprávky. Zmyslom tejto cesty je dostať sa na 
úroveň princeznej. Na začiatku vidíme Hlúpeho Jana odchá-
dzať z rodnej chalupy s vreckom pampúchov na palici (a so 
zaslzeným mávaním matky vo dverách) – a na konci tejto 
cesty sa Jano dostáva k princeznej ako žiariaci rytier, ktorý 
pobil nepriateľov, zabil dvanásťhlavého draka, zachránil 
kráľovstvo a priniesol rozkvet a požehnanie. V tomto okami-
hu si jasajúce zástupy nevedia predstaviť iný koniec, než že 
tento smelý a skvelý rytier pojme za ženu ich princeznú, 
zasadne na trón a budú žiť šťastne, až kým nezomrú… Nič 
iné si nevie predstaviť ani princezná, samozrejme, a tak 
radostne súhlasí… Nás ale na tejto ceste zaujímajú ešte 
niektoré podrobnosti: 

- Cesta je ťažká, bolestná, vyžaduje obetu a niekedy vie byť 
aj pekne krutá a krvavá. Jano musí na ceste čeliť nebezpe-
čenstvám  a bolesti. Na druhej strane ale Jano vie, že sa to 
oplatí. Princezná sama o seba (a plus to, čo stelesňuje: trón, 
bohatstvo,…) ospravedlňuje akúkoľvek obetu, bolesť, či 
utrpenie hrdinu. Je to Janova životná šanca – ak ju prepasie, 
neoplatí sa už viac žiť. Janovi je jasné: alebo získa princeznú, 
alebo zahynie na ceste – ale domov sa už nevráti. Ležať za 
pecou, škúliť okom na susedovu Kaču, pchať sa pampúchmi 
a nariekať nad premárnenou šancou… nie, to sa jednoducho 
nedá! Alebo smrť, alebo princezná! 

- Na ceste sa ale objavuje pomoc. Tu dobrá matička draka, 
ktorá schová Jana pod koryto, iná, ktorá zabezpečí tri vlasy 
Deda Vševeda, prajný trpaslík, ktorý Janovi odovzdá nejaké 
tie zázračné predmety a korenárka, ktorá cestu poradí… Zdá 
sa, akoby na druhej strane celý svet bol naklonený Janovej 
ceste, ceste, ktorá mu je súdená, určená, pre ktorú sa naro-
dil… 

- Napriek tomu je to ale stále jeho cesta – a Jano s úžasom 
zisťuje, že je schopný veľkých a strašlivých vecí, hrozných 
i veľkolepých činov, skutkov, ktoré napĺňajú bázňou srdcia 
poslucháčov. Objavuje, kým vlastne v skutočnosti je! 

 

MÁ TO NIE ČO SPOLOČNÉ S NAŠIM ŽIVOTOM?  

Samozrejme – preto naši predkovia tieto rozprávky vymýšľa-



li! Takže, poďme si rozprávku preložiť do modernej reči 
nášho života: 

• „Hlúpy Jano“ som JA . Žijem si vo svojom obmedzenom 
materiálnom svete, kde môžem asi tak jesť, piť, pracovať, 
zabaviť sa, zašportovať… a to je všetko. Iste, jedlo sa môže 
pohybovať od studených párkov a teplého piva až po rafino-
vané špeciality hotela Sacher vo Viedni – ale stále je to len 
jedlo a ničím iným  nebude. Podobne zábava: hudba môže byť 
horšia, alebo lepšia, tanec sa môže pohybovať od trápneho 
natriasania sa až po umelecké kĺzanie parketom – ale je to 
stále len hudba a len tanec a ničím viac to už byť nemôže. 
Podobne aj v kostole môžeme čítať „krajšie“, alebo „škared-
šie“ litánie, mať lepší, alebo horší organ, spievať falošne, 
alebo školene – ale aj tu je bariéra: nič viac, než kostolný spev 
a hudba to nebude a ani byť nemôže. Teda samo o sebe. V tej 
rovine a v tom význame, v ktorom to žiaľ prežíva väčšina 
tradičných Slovákov – katolíkov, dosť kňazov a (myslím) 
prinajmenšom aj zopár biskupov… Ako hovorí Kazateľ: 
„Videl som všetko, čo sa deje pod slnkom, - ale to všetko je 
márnosť a honba za vetrom!  Krivé sa nedá urobiť rovným a 
čoho niet, to nemožno počítať.“ (Kaz 1,14–15).  

• „Princezná“ je BOH . V okamihu, keď do nášho života 
vstupuje Boh, keď Ho prvý raz stretneme, pocítime, uvidíme, 
dotkneme sa Ho – vtedy sa náš život láme. Zrazu sa dotýkame 
niečoho, čo nekonečne presahuje náš svet, v ktorom žijeme. 
Niečoho, o čom sme od malička snívali a v čo sme sa neodva-
žovali dúfať. Hľadíme na Neho a On je väčší, skvelejší, 
nádhernejší, vznešenejší a úchvatnejší, než čokoľvek predtým! 

- On je to NAJ… v našom živote. Nič iné neznesie ani len 
porovnanie s tým, čo predstavuje Boh! Ako konštatuje Pavol: 
„Ale čo mi bolo ziskom, kvôli Kristovi pokladám za stratu.  A 
vôbec všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania 
Krista Ježiša, môjho Pána. Preň som všetko stratil a pokla-
dám za odpadky, aby som získal Krista.“ (Flp 3,7n).  

- Ale hlavne. On je skutočná OSOBA! Iste, Boh ma môže 
urobiť zdravým, bohatým, úspešným, múdrym,… ale čo je to 
v porovnaní s hlbokým, extatickým vášnivým vzťahom 
absolútnej, krajnej, darujúcej sa a všetko napĺňajúcej opravdi-
vej LÁSKY, ktorej je Boh schopný – a po ktorej naše srdce 
piští, smädí ako človek, ktorý beznádejne zablúdil v horúcom 
piesku Sahary? Nie, kresťanstvo naozaj nie je „systém“, ktorý 
„praktikujeme“ a ktorého „hodnoty“ dodržiavame. Je to 
OSOBA Boha a VZŤAH obojstrannej vášnivej lásky a zaľú-
benosti medzi človekom a Bohom. Znova hovorí Pavol: „31 
Preto muž zanechá otca i matku a pripúta sa k svojej manželke 
a budú dvaja v jednom tele. 32 Toto tajomstvo je veľké; ja 
hovorím o Kristovi a Cirkvi.“ (Ef 5,31n). Lenže, je tu prie-
pasť… 

• „Priepasťou“ je naša nepodobnosť s Bohom. Ak láska 
znamená zdieľať navzájom svoje životy, ak láska znamená 
stáť vedľa seba a hľadieť spoločne jedným smerom – tak 
potom ako môžeme my, ľudia, stáť vedľa Boha? To nejde! 
Medzi nami a Bohom je ohromná priepasť! Ešte tak možno 
sluhovia Boha, „popolvári v Jeho kuchyni“, možno šašovia – 
ale viac naozaj nie! Niekomu by to azda aj stačilo: mať sa 
dobre, Boh požehná majetkom a zdravím, občas Ho zazrieme 
okienkom nejakej „náboženskej skúsenosti“ – to nie je zlé, 
hovoria si… Ale spása to nie je.  

Čo ak teda túžime mať viac? Čo ak túžime po ozajstnom 
večnom živote, kde s Bohom tvoríme zväzok lásky, sme 
opravdiví partneri, stojaci vedľa seba, hľadiaci jedným sme-
rom, prežívajúci jeden život, dvaja v jednom Tele? Na túto 
otázku odpovedá Ježiš: „48 Vy teda buďte dokonalí, ako je 
dokonalý váš nebeský Otec.“ (Mt 5,48). Kresťania to neskôr 

nazvali veľmi priliehavo: zbožštenie. „Mám byť s Kristom 
pochovaný a s Kristom vstať z mŕtvych, mám byť Kristovým 
spoludedičom, stať sa Božím synom a tak samým Bohom.“, 
hovorí sv. Gregor Naziánsky. A Katechizmus katolíckej 
cirkvi pritakáva: „Ur čením človeka, stvoreného do stavu  
svätosti, bolo, aby sa úplne "zbožštil" skrze Boha v sláve.“ 
(KKC 398). Aby som mohol žiť v spoločenstve lásky s 
Bohom, musím sa aj ja najprv stať taký, ako Boh. Musím 
najprv vystúpať (a zároveň byť pozdvihnutý) až na Jeho 
úroveň, stáť už nie pred a pod Ním ako sluha, ale vedľa Neho 
ako partner, ako priateľ, ako syn a dedič všetkého… Preto 
nás Boh nestvoril rovno v Nebi, ale na Zemi: aby sme mali 
možnosť rozhodnúť sa pre toto pozvanie a nastúpiť cestu 
svojho vlastného zbožštenia.  

• „Cestou“ je kresťanstvo. Ale, samozrejme, to skutočné 
kresťanstvo, o ktorom vraví Písmo ako o smrti starého 
a zrodení sa nového človeka, ako o bytostnej premene 
človeka na syna a dcéru Boha. Nie to „čosi“, čo sa týmto 
vznešeným pojmom označuje až príliš často a čo sa tvári ako 
lekvár zmiešaný z dielu politiky, kúsku sociálneho 
a charitatívneho úsilia, s primiešaným „svetonázorom“ 
a zlepené cukrom organizačných smerníc… Skutočné kres-
ťanstvo je o zbožštení človeka. Konkrétne: 

- „19 My milujeme, pretože on prvý miloval nás!“ (1 Jn 4,19). 
Skúsenosť Božej Lásky, ktorá sa v nás rozlieva, nás uzdravu-
je, napĺňa – a robí schopnými milovať tak, ako miluje Boh. 
Presne podľa slov Ježiša Krista: „34 Nové prikázanie vám 
dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzá-
jomne milovali, ako som ja miloval vás. 35 Podľa toho spo-
znajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom 
milovať.“ (Jn 13,34n). A inde Písmo doplňuje: „16 Čo je 
láska, poznali sme z toho, že on položil za nás svoj život. Aj 
my sme povinní dávať život za bratov.“ (1 Jn 3,16). 

- Z minulej úvahy už vieme, že podstatou Lásky je DOBRO 
a znakom dobra je TVORENIE. Ako prízvukuje Claude 
Tresmontant, Boh nás povoláva, aby sme sa stali spolustvori-
teľmi sveta (porov. Biblia a antická tradícia), Božími synmi 
a  dcérami, ktorí si osvojili Ježišov postoj: „Môj Otec pracu-
je doteraz, aj ja pracujem.“ (Jn 5,17). Je to stvoriteľská 
práca z lásky, práca budujúca nový svet, novú Civilizáciu 
Lásky – a v nej spočíva rozkoš Božieho života! 

- Ako nás ale upozorňuje Ježiš, táto cesta nie je ľahká. 
Niekedy je aj ťažká, bolestná, vskutku krvavá. Je to potrebné, 
pretože bolesť a krv, príležitosť k obeti, umožňuje, aby láska 
dozrela na opravdivú Lásku! Ján z Kríža to bol, kto presne 
popísal túto cestu duchovného rastu. To ale nebráni, aby 
zároveň nebola krásna – pretože napriek veľkej bolesti vedie 
k ešte väčšej kráse: k Bohu a spoločenstvu Lásky s Ním. Je 
to miesto, kde sa – Tolkienovými slovami – slzy stávajú 
vínom blaženosti… 

• Na tejto ceste nachádzame aj pomoc.  

- V prvom rade je to dar Ducha Svätého. On nám dáva 
uzdravujúcu a premieňajúcu skúsenosť Božej Lásky podľa 
slov Písma: „Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze 
Ducha Svätého, ktorého sme dostali.“ (Rim 5,5). On nás 
vedie, vyučuje a usmerňuje po ceste duchovného rastu, tak, 
ako Ježiš prisľúbil: „12 Ešte veľa vám mám toho povedať, ale 
teraz by ste to nezniesli. 13 Keď príde on, Duch pravdy, 
uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, 
ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám, čo má prísť.“ (Jn 
16,12n). Veď „všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú Božími 
synmi.“ (Rim 8,14). Ako by sme bez vedenia a vyučovania 
Duchom mohli obsiahnuť Božie synovstvo? A viac – On nás 
priamo zbožšťuje a premieňa z ľudí na Božích synov a dcéry. 



Jasne vraví Písmo: „18 A my všetci s odhalenou tvárou hľadí-
me ako v zrkadle na Pánovu slávu a Pánov Duch nás premie-
ňa na taký istý, čoraz slávnejší obraz.“ (2 Kor 3,18), a jasne 
vraví aj Katechizmus: „Len skrze Ducha máme účasť na Bohu. 
Sprostredkovaním  Ducha sa stávame účastnými na Božej 
prirodzenosti...  Preto tí, v ktorých prebýva Duch, sú 
zbožštení.“ (KKC 1988).  

- Potom je to spoločenstvo veriacich – Cirkev. Už starý 
Zákon vedel jednu vec: „Dvaja sú na tom lepšie ako sám 
človek: za svoju námahu môžu dostať väčšiu odmenu, 10 a keď 
padnú, jeden zdvihne druhého. Beda však samému, keď 
padne!“ (Kaz 4,9n). O koľko ľahšie sa napreduje 
v spoločenstve bratov a sestier, ktorí sú na tej istej ceste, 
zamilovaný do toho istého Ženícha, prežívajúci tú istú 
skúsenosť a horiaci tou istou túžbou – obzvlášť vtedy, keď 
príde temná noc?  

- A ďalej inštitúcie Cirkvi . Úrady a slúžby biskupov, kňazov, 
rôzne inštitúty, hnutia, organizácie, ba aj sama Svätá Stolica. 
Ich zmyslom je práve toto: tvoriť kostru Kristovho Tela, 
ktorým je spoločenstvo Cirkvi, slúžiť až do krajnosti tomu, 
aby bratia a sestry, zhromaždení v spoločenstvách Cirkvi, 
mohli pokojne, s istotou a bezpečne napredovať na ceste 
duchovného rastu, na ceste zbožštenia. 

• Nakoniec prichádza „svadba“. Svadba Baránková, ako 
to nazýva Zjavenie. Alebo „Ustavičná hostina“, ako to inak 
nazval Ján z Kríža vo Výstupe na horu Karmel. Spočinutie 

v Bohu. Blaženosť. Nebo. Víťazstvo. Ešte nakratúčko ostať 
v tomto svete, odovzdať svedectvo a skúsenosť, dovŕšiť 
spolustvoriteľké dielo, povzbudiť a nadchnúť… – a potom 
urobiť posledný krok nevesty, krok k oltáru, definitívne 
opustiť staré a navždy sa pohrúžiť do nového. „21 Veď pre 
mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk. 22 Ale ak žiť v tele znamená 
pre mňa plodnú prácu, neviem, čo si vyvoliť. 23 Oboje na 
mňa dolieha: túžim zomrieť a byť s Kristom, a to by bolo 
oveľa lepšie, 24 ale zostať v tele je zasa potrebnejšie pre vás.“ 
(Flp 1,21–24), tak sa Pavol vyznáva z túžby zomrieť (aké 
odporné slovo!) a definitívne tak ostať s Kristom – a z túžby 
ešte ostať a pomáhať ostatným, ako vrcholový horolezec, 
ktorý – sám na vrchole – teraz pomáha vystúpiť k sebe aj 
ostatným… 

A to je koniec… vlastne začiatok. V reále začiatok, ale inak 
koniec tejto našej úvahy.  

Kto by si bol pomyslel, že toto všetko v sebe ukrývajú detské 
rozprávky? Ale je to tak – a ich krásne obrazy v nás môžu 
prebudiť túžbu, oživiť staré detské sny (za tie roky vari aj 
zabudnuté a ukryté pod vrstvou cynizmu) – a dnes už vieme 
pochopiť, že ich cieľ – čosi veľké, neobyčajné, vznešené 
a krásne – jestvuje. A cesta, o ktorej rozprávky vraveli 
v obrazoch a podobenstvách, tu ešte stále je. Stačí vykro-
čiť… 

 

Váš Inky 
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