Záhorská Ves – Suchohrad
6. MÁJA 2018
Č. 19
AKO VYZERÁ TVOJA SVÄTÁ SPOVEĎ?
Z KNIHY MARIANA KUFFU.
Vieš, ako my kňazi spovedáme? Príď sa pozrieť na Vianoce na
sever Slovenska. Spovedáme od rána, cez obed krátka prestávka, potom
pokračujeme do večera. Ja potom pokračujem na fare do jednej - druhej
v noci. Spovedám aj na Veľkú noc, na Zelený štvrtok, na Veľký piatok,
na Bielu sobotu i na Veľkonočnú nedeľu. V pondelok odslúžim omšu,
sadnem na koňa a zmiznem.
Na spoveď ku mne prichádzajú ľudia zďaleka. Po mnohých rokoch
si dávajú dokopy veci. Pýtam sa ich:
,,Prečo idete ku mne na spoveď?“
,,Pán farár, vy tam máte aj vrahov, aj prostitútky, tak radšej k
vám.“
Vyspovedám všetkých, nikdy sa nepýtam na mená ani neskúmam
značky na autách. Jednoducho spovedám, to je moja prvoradá úloha.
Spovedám do polnoci.
Povedz mi, ako vyzerá tvoja spoveď?
Kedy si bol naposledy na spovedi?
Niektoré spovede sú rýchle, najmä cez Vianoce, keď nevidím
koniec radu. Ak prídu s tým, že naposledy boli na spovedi pred
dvoma týždňami, spoveď prebehne rýchlo. Ak však povedia, že pred
štyrmi rokmi, nemôžem človeka hneď prepustiť.
Raz prišla jedna teta s tým, že má štyri hriechy.
,,Kedy ste boli naposledy na spovedi?“

,,Pred štyrmi rokmi.“
Pozerám cez mriežku. Bože môj, odpusti mi, nevidím svätožiaru.
,,Za štyri roky štyri hriechy?“
,,Áno, pán farár.“
Buď je svätica, alebo som ja slepý.
,,Milá pani, ja mám za štyri hodiny viac hriechov ako vy za štyri
roky.“
,,Prosím?“
,,Budem hovoriť ja, dobre?“
Vymenúvam hriechy a ona prikyvuje: ,,Áno, áno, áno.“
To je ten lepší prípad. Horší je, keď kajúcnik hovorí: ,,Nie, nie,
nie... ja s nikým nič nemám. Vtedy mám nervy.“
Tak kto klame? Ty alebo Pán Ježiš? On hovorí, že všetci sme
hriešni. Aj tá pani, čo mala štyri hriechy, zrazu má štyridsaťštyri
hriechov.
Keď prišiel pápež do Levoče, celú cestu peši do Levoče som
spovedal. Potom celú noc a celú cestu peši nazad do Žakoviec.
Nakoniec som odpadol do postele a spal som dva dni. My kňazi
spovedáme veľa. Ja spovedám mnoho a všade v Tatrovke, na stavbe,
pri betónovaní. A čo ty? Ako vyzerá tvoja spoveď? Ako veľmi kňaza
bolí, keď niekto príde a spoveď odflákne.

NEVYSYPANÝ KAMIENOK V ČIŽME
Na mojej izbe raz spalo dvadsaťjeden chlapcov. Smrad je slabé
slovo. Izba veľká štyri krát päť metrov, dvere zatvorené.
Na trojposchodovej posteli som spal hore, podo mnou chlapi, všetko
smrdelo.
Ľahol som si doľava, smrad. Otočil som sa doprava, znova smrad.
Dám vám dobrú rad: treba spať v strede, zvonovito vás ten smrad
obchádza. Snažil som sa dýchať ústami a takto zaspať. Ráno som sa
zobudil, štípali ma oči. Toto nie je možné, pomyslel som si.
Hovorím jednému chlapcovi: ,,Marián, ukáž mi svoju nohu!“
Noha zabalená, špinavý obväz. Nie som fajnovka, ale nebolo mi to
jedno. Na päte diera, mincu by som tam vopchal. Prebalil som mu to.
,,Čo sa ti stalo?“
,,Vieš, farár, otec mi zomrel dávno, nepoznal som ho.“
Učil som sa na samé jednotky, matka mi zomrela šesť týždňov pred
maturitami. Tento muž sa tak spustil, že začal piť, stal
sa bezdomovcom a farár v Čadci mu povedal: ,,Choď do Žakoviec ku
Kuffovi.“
Išiel, stoosemdesiat kilometrov peši. Putoval niekoľko týždňov.
,,Vieš, farár, nemal som ponožky, bolo mínus dvadsaťdva a mne tam
spadol kamienok.“
,,A prečo si si ho nevysypal?“
,,Bol som opitý, Keby som si ho bol chcel vysypať, zamrzol by
som.“ Jeden nevysypaný kamienok. Z kamienka otlak, z otlaku
infekcia, z infekcie gangréna, po gangréne mu odrezali nohu.
To, čo urobí jeden nevysypaný kamienok v čižme, urobí jeden
nevysypaný hriech pri spovedi v tvojej duši.
Môžeš mať sto kamienkov, keď prídeš na spoveď, všetky kamienky
sú preč. Boh všetky zničí. Daj pozor na to, aby si si urobil dobrú
spoveď. Nech ti v tom Pán Boh žehná!

