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V base je najvyšší trest, keď ťa zavrú. Na fare, keď ťa pustia
Pýtali sa ma, či u nás trestám alebo netrestám. Takto smerovala
otázka. Dobrý otec trestá, zlý otec netrestá. Syn, ktorý nie je trestaný,
dostane neskôr facku od života, ale už sa z toho nezdvihne.
Netrestám fyzicky, ale trestám inak. Aj Boh, ktorý nás miluje, nás
trestá. Prosím, trestajte s láskou. Nikdy nie v zúrivosti, hneve, že v zlosti
dokopeš alebo dobiješ syna. Toto nie! Tvoj syn musí cítiť, že ho má otec
rád a preto ho trestá. A nestačí, že ho máš rád ty, ale on musí cítiť, že ho
máš rád. To povedal don Bosco, nie farár zo Žakoviec.
Iný je, samozrejme, otcov prístup a iný od mamky. To, čo nám
mamička vysvetľovala 2 hodiny, otec 2 sekundy a pochopili sme. Preto
pozor na to, aby sme mamy netlačili do toho, aby išli mužskou cestou a
vás ženy prosím, aby ste netlačili mužov do ženskej cesty. Potom máme
zoženštených mužov - cukrové panenky, tortičky, rozhýčkaných
chlapov...
Ak vidíš, že tvoj manžel má rád vášho syna, dovoľ mu, nech tam
vtlačí mužskú pečať. Peklo je tam, kde prestáva nádej, ale do očistca ho
pusti. Aj Pán Boh dáva do očistca.
Chlapci mi povedia: "Farár, u nás je to ako v base..." "Vážne? V base
je najvyšší trest, keď ťa zavrú. Na fare je najvyšší trest, keď ťa pustia,
šups do voľnej prírody, choď sa nadýchať."
Ja nikoho nevyhadzujem, ten človek sa vyhodí sám, keď nesplní
podmienky, ktoré u nás sú... žiaden alkohol, žiadne tetovanie, drogy,
nijaký trestný čin. Nepozerám sa na to, čo má človek za sebou. Bol u nás
chlapík, ktorý zabil dvoch ľudí, tretieho dopichal šrobovákom, toho však
dali dokopy. Nepozeral som sa na to, čo mal za sebou... ale čo má pred

sebou. A najmä, každý musí pracovať v rámci svojich schopností a
možností.

Farár, a na nahé krásne a dobré ženy, ktoré stvoril Boh, sa
nemôžeme pozerať?
Moji chlapci, keď sú pri miešačke, musia kričať, lebo sa nepočujú. A
ja som ďalej od miešačky, ale počujem všetko, čo rozprávajú.
Prišiel som raz k miešačke a oni pozerajú nejaký časopis. A naraz
hlasy: ,,Farár ide, farár ide!“ Skoro ho do miešačky hodili. Katolícke
noviny to neboli, bol to erotický časopis.
,,Dajte mi ho!“
,,Farár, to nemôžeš vidieť!“
Zobral som ho, máme kachľovú pec, šup do pece.
Večer ma čakali. Vždy, keď sa niečo deje, čakajú ma na izbe. Bola už
tma, pomaly som sa vyzúval, vyzliekal.
,,Farár?“
"No?"
"Ty si povedal v kostole, že všetko čo Boh stvoril je dobré a pekné!"
"Povedal som."
Netušil som kam mieri.
"Farár? A ženy?"
Pomyslel som si: Uf, Bože môj. "Áno, všetko, čo Boh stvoril, je dobré
a pekné!"
"Farár a nahé ženy?"
To už som sa posadil. Duchu Svätý, pomáhaj mi. "Áno, aj nahé
ženy. Všetko, čo Boh stvoril je pekné a dobré, teda aj nahé ženy.
"Farár a prečo by sme potom nemohli pozerať na pekné, dobré a nahé
ženy?"
Tak vám to teologicky poskladali Tak Bože, Duchu Svätý, pomôž
mi. Toľko sa modlím k Duchu Svätému, nie preto, žeby som bol taký
nábožný, ale preto, lebo potrebujem rýchlo a správne rozhodnúť. Mama
mi povedala, že ak sa chceš rýchlo a správne rozhodnúť, modli sa k
Duchu Svätému.
Hovorím mu: "Mám tu fotoaparát, požičal mi ho jeden bohoslovec.
Vieš čo? Skoč domov a odfoť mamku."
"Mamku?"

"Keď mamka vyjde zo sprchy, alebo pôjde do sprchy, tak ju odfoť."
Mal matku alkoholičku a otca alkoholika, vyhodili ho z domu.
"Ako farár?"
"Dobre si počul. Odfoť mamku, keď pôjde do sprchy a na moje
náklady dám urobiť veľké fotky. A každému chlapcovi dám nad posteľ
tvoju mamu."
"Joj, farár, moju mamu nie!"

"Nie? Ale sestru máš šikovnú! Tak sestru..."
"Joj, farár, ani sestru nie!"
"Sestru nie, mamu nie. Chceš sa oženiť, nie?"
"Uhm..."
"Tak keď budeš mať dcérku, tak potom tvoju dcéru..."
"Joj, farár, také príklady...."
"Aha, okrem toho, že si aj nemravný, si aj nespravodlivý..." "Ako to?"
"Tvoju mamku nie, sestru nie, dcéru nie. Ale na fotke je niekoho
matka, sestra alebo dcéra, nemyslíš?"
Boli ticho. Potom sa ozval jeden spod okna. "Farár? Ale ona to
chce..."
"Výborne, tvoja trojročná dcérka poprosí britvu, zápalky alebo nôž.
Dáš jej?"
Hneď bolo ticho, mohli sme ísť spať. Toto vám nevznikne ani v kostole.

