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V mojom dome sa nebude nikdy nič hovoriť proti
kňazom !
Uverejňované príbehy kňaza Mariana Kuffu z knihy
Kazateľnica život. Pôsobí ako farár v Žakovciach pri Kežmarku.
Mnohí veriaci sa púšťajú do nás kňazov. Nie je zlé, keď sa
nás snažia napomenúť. Keď som bol malý chlapec, prišiel som
raz nafučaný domov. Mama sa ma spýtala, čo mi je. Spustil som
na jedného kňaza. Mama si nás všetkých zavolala, bolo nás päť
súrodencov. A povedala mi : ,, Ak máš odvahu, choď toho
kňaza napomenúť, ale s láskou. Rozumel si ? Všetky deti,
počuli ste to? V mojom dome sa nebude nič hovoriť proti
kňazom. Bolo to ukončené, nikdy viac som sa neopovážil
povedať niečo proti kňazom. Kňaz má dnes ťažkú pozíciu. Keď
sme boli cez vojnu pomáhať v Juhoslávii, videli sme tam stáť
regulovčíka. Chlapci, ktorí sa vrátili z vojny, vedia, kto to je. Má
bielu prilbu a čierno - biely terč. Stojí s terčom na križovatke a
usmerňuje. Keď u nás v Kežmarku kedysi chodili tanky cez
ulicu, tiež tam stál regulovčík. Raz si jeden odskočil na pivo a
skončilo to zle, tank išiel nesprávne na Poprad, celkom
opačným smerom. Ak by to urobil počas vojny, veliteľ vytiahne
pištoľ a zastrelí ho. Regulovčík tam musí stáť, či je hladný
alebo smädný, nikoho to nezaujíma, musí regulovať dopravu a
ukazovať smer.

V Juhoslávii sme išli tromi nákladiakmi po peknej ceste a
bralo ma na spanie. Zrazu sme zbadali na ceste regulovčíka,
vyzeral ako ja kedysi: zarastený, strapatý, neoholený, unavený
z práce. No vedel presne, kam ukázať smer. Tam peši, tam
obrnené transportéry, tam kamióny. Mal kopec nedokonalosti,
našli by ste kopec chýb, no ukázal nám, kam máme ísť. Zastavil
nás, a keďže sme mali červený kríž, poslal nás z parádnej
asfaltky na hrboľatú cestu. Napálilo nás to, začalo nami hegať.
Išiel kamión, neposlúchol regulovčíka, začal trúbiť a prešiel
cez drevenú zátarasu. Skončil po pár metroch v mori.
Išiel ďalší, mal ako my červený kríž, vraj z Egypta, ani on
neposlúchol a vošiel na inú cestu. Predstavte si, boli tam
ostreľovači, jedna dierka v skle a bol mŕtvy. Regulovčík vedel,
že tam nesmie nikoho pustiť, lebo sú na stromoch ostreľovači.
Presne vedel, kam koho má poslať.
Regulovčík je kňaz vo vašej farnosti. Úlohou kňaza je
ukazovať smer. Z krásnej cesty zrazu na hrboľatú.
Napáliš sa ? Hovoríš : ,, Čo ten farár odo mňa chce? Ten farár
presne vie, čo robí. No ty hovoríš : ,, On ma bude poúčať, že sa
mám viac obetovať, že sa mám niečoho zriecť ? Že sa mám viac
modliť, venovať viac času obetovaniu, lepšie znášať utrpenie ?
Taký sopľavý ? Koľkokrát si niečo nájdeme na kňazov. Ich
úlohou je ukazovať smer. Niekedy kňaz vie, že sa rúti kamión,
no nedokáže človeka zadržať. Niekedy na to doplatí i životom,
ak ho ten kamión prejde. Ak ho prevalcuje naša pýcha, náš
hnev, naša domýšľavosť. Obrazne povedané : zahynie našou
vinou. Niekedy odskočí na poslednú chvíľu a jediné, čo stihne,
je udeliť požehnanie. Kňaz je ten, kto ukazuje smer.

Tvoj otec síce zabil tvoju matku a nezaslúži si to, tvoj otec
to však potrebuje
Raz som tu mal chlapca, ktorý doma našiel ležať matku v
kaluži krvi a otca s nožom v ruke. Otec, keď ho zbadal, povedal
mu jedinú vetu : ,, Utri tú krv ! Zostal v šoku, bál sa, že zareže
aj jeho. Poslúchol a krv poutieral. Otca vzali do basy, chalana
do detského domova a matka zomrela. Ani len trochu nemôže
za to, že sa z neho neskôr stal bezdomovec. Našiel si dievča z
viacerých detí a chce sa ženiť. Raz, keď sme išli spolu
tatrovkou, pretože si šofér zlomil ruku, riadil som ja.
Vonku sme sledovali krásne biele zasnežené Vysoké Tatry,
keď sa ku mne obrátil so slovami : ,, Farár, kedy ma začneš
učiť na krst? Povedal som mu, že aj hneď.
Preberali sme Desatoro a prišli sme k štvrtému Božiemu
prikázaniu : Cti otca svojho i matku svoju ! Pohotovo
zareagoval : ,, Farár ale môj otec zabil moju matku.
,, Viem, ale je to tvoj otec, to sa nemení.
,, A ty nerozumieš, že mi zabil matku ?
,, A ty nerozumieš, že je to tvoj otec ?
O niečo neskôr jeho otca z basy prepustili. Keď mi to oznámil,
navrhol som mu : ,, Zavolaj ho k nám ! On na to: ,, Farár, ale
on mi zabil matku! ,, Ako chceš, chlapče, ale už som ti povedal,
že je to tvoj otec, že by si ho mal zavolať. Tvoj otec si to možno
nezaslúži, ale tvoj otec to potrebuje. Možno ho všetci odsúdili a
ty si jediný, kto mu môže dať šancu. Keď som sa potom o
niekoľko dní vracal zo spovedania, na chodbe fajčil nervózny
chlap. ,, Farár, toto je môj otec. Otec, toto je farár !
Podali sme si ruky, pozreli sme si do očí a ten chlap sa
rozplakal. Preplakal u nás potom celé Vianoce.

