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Kňaz má byť služobníkom. Vysluhovať svätú omšu, nie
panovať svätou omšou.
Uverejňované príbehy kňaza Mariana Kuffu z knihy
Kazateľnica život. Pôsobí ako farár v Žakovciach pri Kežmarku.
Raz jeden z chlapcov, ktorý bol v pozícii (teraz je už
ženatý a má opozíciu - ženu ), na mňa zakričal : ,, Farár, ty
máš dva metre preto, aby si na nás mohol pozerať zhora ...
Inak, ja si opozíciu vážim. Prečo ? Opozícia nás vždy očistí. Od
čoho ? Najviac od pýchy. Pretože zbadáme, že nie sme
neomylní a musíme vec ešte raz prebrať cez sito :
Hups, tu som to prešvihol ! On bol taká čistiaca opozícia.
Dakedy mi to liezlo na nervy, ale bol to dobrý chlapec.
,, Farár, ty máš dva metre?
,, To nie je pravda !
,, Je to pravda !
,, Nie je to pravda !
Už sa chlapci zbiehali od miešačiek, chceli vidieť, ako sa
skončí tento spor.
,, Chlapci, nemám dva metre, mám päťdesiatdva metrov.
Mám toľko metrov, koľko vás tu je ! ,, Ako to ?
,, Malému chlapcovi poviem : Pohraj sa tu v piesku s
autíčkom.
Väčšiemu poviem : Prelož mi tu dve tehly. Ešte väčšiemu :
Túto fúru mi prehoď na iné miesto.

Dospelého postavím k miešačke a celý deň nahadzuje do
miešačky.
Takisto ste aj vy rozdielni, inak duchovne zrelí. Jeden je ako
malý chlapec, ktorému dám pohrať sa s autíčkom, inému dám
preložiť dve tehly. Podľa toho, aké mám o vás poznanie a
vedomosti, podľa toho sa správam. Nie všetci sme rovnakí, ale
máme rovnakú dôstojnosť. Nie všetci sme si rovní, čo sa týka
funkcie. Kto má vyššiu funkciu, má viac slúžiť. Kňaz vo farnosti
by si mal uvedomiť, že ide vysluhovať svätú omšu, ide
vysluhovať sviatosť zmierenia, ide vysluhovať sviatosť krstu.
Nie panovať svätou omšou, nie panovať sviatosťou zmierenia,
nie panovať sviatosťou krstu. Ak si kňaz uvedomí, že je
služobníkom, bude to požehnanie pre farnosť. Ak si otec
uvedomí, že je služobníkom, že svoju autoritu a silu nemá
zneužívať, ale rozkazuje tak , aby to bolo dobré pre ženu a pre
deti, vtedy je to požehnanie pre rodinu.

Nehovor keby. Buď svätý tam, kde si
Na gymnáziu som mal profesorku, ktorá nás učila ruštinu.
Občas si z nás vystrelila. Ako štvrtáci sme sa považovali za
majstrov sveta. Vzala nás do kina a mne dala pred všetkými
nosiť svoju kabelku. Bolo to pre mňa riadne potupenie.
Hanbil som sa a spolužiaci sa mi smiali. Bol som napálený a
krútil som kabelkou dookola. Čo som vtedy prežíval ako
dospievajúci človek ?
Zvládol by som niesť extra ťažký batoh, ak by to bolo pre
toho, koho milujem. Pre toho, koho mám rád. Vtedy je to ľahké.
Ak sa obetujem, no je to bez lásky, bez srdca, je to farizejská
láska, je to ťarcha. Aj pre rehoľné sestry je to ťarcha, ak tam
nie je láska.

Rehoľné sestry niekedy hovoria : ,, Keby som bola matkou
predstavenou, všetko by som tu zmenila. Iný zasa hovorí :
,, Keby som bol farárom v tejto farnosti, všetko by bolo inak.
Nehovor keby. Buď svätý tam, kde si. Ani jeden svätý sa
nevyhováral na svojho predstaveného. Čítajte životopisy
svätých. Každý svätý bol svätým tam, pri tom predstavenom,
kde ho Pán Boh postavil. Byť dobrým otcom rovná sa byť
dobrým kňazom a to sa rovná byť dobrou matkou. Nie je to nič
viac a nič menej. Je medzi tým rovná sa. Preto nešpekuluj, ako
by to bolo, keby si bola otcom, keby si bol farárom. Nie si.
Raz mi spolužiačka povedala : ,, Maroš, to nie je spravodlivé.
Vy muži môžete byť kňazmi, mi ženy nemôžeme. Zamyslel
som sa, fakt má pravdu. Rozmýšľal som : Duchu Svätý, osvieť
ma. Čo jej mám povedať ? Hovorím jej : ,, Vieš čo ? Je to
nespravodlivé ! ,,Čo ? ,, Vy ženy môžete rodiť deti a my nie. Ja
chcem byť matka a nemôžem byť. Vlastne nechcem byť, ale to
som jej nepovedal. Pán Boh ma nestvoril ženou a takto to
musíme brať. Buď svätý tam, kde si. Snažím sa brať život ako
futbal. Raz dostanem gól, inokedy ho zase dám. Nemôžem stále
dávať góly, to by bola nuda. Musím gól i dostať. No neprišiel
som faulovať, ale zahrať si a vyhrať. Nie pre seba, ale pre tých,
ktorých mi Boh dal do opatery. A keď v zápale človek aj urobí
faul, zodvihnem ruku v spovednici: ,, Áno, Pane, faul bol z
mojej strany !

kňaz Marián Kuffa

