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JA NEMÁM ŽIADNE HRIECHY, PÁN FARÁR!
Milosrdenstvo Božie nemáme načítané z knižky, ale zo života.
Keby do mňa akokoľvek kopali, aj tak chcem byť kňazom.
Ak aj nie kvôli niečomu inému, len kvôli tomu, že môžem
spovedať. Je škoda, že nemôžem hovoriť o spovediach. keby ste len
videli tie úprimné spovede! Keď to porovnám s tými spoveďami, keď
sa prídu ľudia do spovednice vychváliť: ,,Ja nemám žiadne hriechy,
pán farár!“
,,Nie? A načo ste prišli?“
,,Len, tak, obnoviť sa!“
Keby ste len počuli tie spovede, keď najťažší zločinci plačú!
Bože, daj mi toľko pokory, žeby som sa od nich niečomu priučil.
Svätá spoveď je jedna z najťažších skúšok pokory. A tiež smrť, ak
prijmeš smrť, prijímaš skúšku pokory.
Čo sú ešte skúšky pokory? Ak sa darí druhému a nezožiera ťa
smútok, ktorý po slovensky voláme závisť, žiarlivosť. Ak nežičíš
druhému, žiarliš a neporastieš v čnostiach. Nauč sa už v malých
veciach fandiť tomu druhému - dobre, že sa mu darí.
Vychovávajte tak aj svoje deti a vnúčatá, nedá sa to naučiť na
jednu šupu - byť žičlivý a neskôr aj pokorný.
Treba sa to učiť pomaličky a na maličkých veciach.

NEMÁŠ HRIECH, KTORÝ BY TI PÁN BOH NEMOHOL ODPUSTIŤ
Predstavte si, že prídete k lekárovi s ťažkým zápalom pľúc a
nepoviete mu, čo vás bolí, a on vám obviaže koleno.
Je to, to isté, ako keď prídeš na spoveď a nepriznáš svoj hriech.
Ako sa chceš vyliečiť, keď nepovieš diagnózu ? Ježiš tvoju diagnózu
pozná, ale čaká na tvoje pokorné priznanie. Nemáš taký hriech, ktorý
by ti nemohol odpustiť.
Odkazujem všetkým, že Božie milosrdenstvo je tá najkrajšia
vlastnosť. Nikto sa nesmie báť. Nájdite si takého kňaza, ktorému
dôverujete a v ktorom máte istotu. Ak vás zožierajú hriechy z mladosti
- často sa stáva, že mladí ľudia spravia prešľapy v oblasti čistoty a
nevedia sa z toho vymotať - nájdite si kňaza, ktorému budete
dôverovať a ktorý vám pomôže.
Keď sa hanbíš v Poprade, sadni na vlak a choď do Bratislavy. Keď
si myslíš, že kňaz si tvoje hriechy pamätá, mýliš sa. Ja pri
spovedi počúvam jedným uchom dnu, druhým von.
Nájdi si kňaza a urob si kvalitnú spoveď, lebo nemáš taký hriech,
ktorý by ti Pán Boh nemohol odpustiť.
NECHCEM PENIAZE, CHCEM POŽEHNANIE
Ako bohoslovec som nebol drzý, ale nevedomý. Prišiel som za
biskupom a pýtal som si od neho faru, a to som ešte ani nebol kňaz.
,,Ktorú faru chceš?”
,,V Žakovciach!”
,,A tam je fara?“
,,Áno, je. Keď som natieral strechy kostolov, z veže som tam videl
starú budovu.
Pomyslel som si: Biskup ma teraz chytí za ucho a povie mi:
Nevymýšľaj, radšej študuj, veď len teraz si prišiel do seminára.
Ale on mi hovorí: ,,Sadaj do auta!” Nasadli sme do auta, prišli sme
do Žakoviec, ktoré patrili ako farnosť pod vrbovského pána farára.

Ten sa pridal k nám. Videl, že môj osobný šofér je pán biskup, tak
si myslel, že vezie nejakého kardinála. Vyskočil som z auta, biskup
pozerá raz na mňa, raz na starú budovu - zalomené strechy, vybehujúce
myši a potkany, všade voda.
,,Toto chceš?” pýta sa ma.
,,Áno.”
,,Ale ja ti teraz nemôžem dať peniaze, nemám ich, obnovujeme
kláštory a kostoly ...”
,,Ja od vás nepýtam peniaze.”
,,A čo chceš?”
,, Požehnanie.”
,,Požehnanie. Ako si to predstavuješ?”
,,Mohli by ste mi ho dať aj písomne? Prečítajte si prvý žalm, pán
biskup. Darí sa mu všetko, čo podniká, lebo je ako strom zasadený pri
vode. Jeho lístie je zelené, prináša ovocie v pravý čas.”
Prečo? Lebo má Božie požehnanie. Čo je Božie požehnanie? Keď
Boh kráča s človekom. A kedy s ním kráča? Keď plní jeho vôľu.
Najviac kráčal Boh s Pannou Máriou, lebo najviac plnila Božiu
vôľu. Preto je Panna Mária najmúdrejšia.
Jednoduchá babička môže položiť nafúkaného teológa na lopatky.

