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Príhovor Dr. h. c. doc. PhDr. PaedDr. ThLic. Györgya HERDICSa, PhD.,  

vedúceho detašovaného pracoviska v Dunajskej Strede na sv. omši Veni Sancte, 

dňa 04. 10. 2014 v Gabčíkove 

 

Vaša Magnificencia, 

Honorability, 

Milí naši Študenti! 

 

 

„No neradujte sa z toho, ţe sa vám poddávajú duchovia, ale radujte sa, 

ţe sú vaše mená zapísané v nebi” – aj tieto slová odzneli z Jeţišových úst 

v práve prečítanom úryvku evanjelia.  

 

Naše mená sú zapísané v nebi... Neexistuje väčšie uznanie. Neexistuje 

uistenie, ktoré by nám dávalo viac nádeje. Svätci to vedeli tak obdivuhodne! 

Blahoslavený László Batthyány-Strattmann, patrón nášho pracoviska preţíval 

v tomto duchu svoje rodinné heslo, ktoré znelo: „Vernosťou a láskou.” Počas 

svojho ţivota vykonal asi tridsaťtisíc operácií: vernosťou a láskou k Bohu a 

človeku. Jeho ţivot bol plný pokánia, modlitby a dobrých skutkov. Keď 

zomrel, vtedajší viedenský arcibiskup, kardinál Piffl, ktorý bol v tom čase 

chorý, vstal a povedal, ţe on musí viesť pohrebný obrad, lebo málokedy sa 

stáva, ţe na poslednú cestu odprevádza svätca… 

 

Meno László Batthyány-Strattmanna bolo zapísané v nebi. A aj dnes 

tam ţiari. Bol veľkým človekom v tom najlepšom zmysle slova. Ţil pre 

chorých, pre opustených, pre chudobných. Jeho ţivotopisci hovoria, ţe sa 

nikdy nezúčastnil ţiadnych politických bojov, hoci v jeho ţivote bola táto 

zem, kde ţijeme, kde ţil, miestom búriaceho sa mora. Iba v jedinom prípade 

urobil výnimku: keď uhorský kráľ Karol IV., pod menom Karol I. ako 

rakúsky cisár, ktorý panoval od roku 1916 do roku 1918, sa na jar v roku 

1921 vrátil, aby obsadil znovu trón, László Batthyány-Strattmann ho vtedy 

prijal v meste Körmend. Je zaujímavé, ţe sa vtedy stretli dvaja muţi, ktorých 

si dnes uctievame ako blahorečených: László Batthyány-Strattmann bol 

blahorečený v roku 2003 a Karol IV. v roku 2004… 

 

Vaše mená sú zapísané v nebi... Mená tých sú zapísané v nebi, ktorí sa 

vedia skláňať. Mená tých veľkých ľudí sú zapísané, ktorí sa vedia stať 

malými. Čo hovoril Jeţiš pred chvíľkou? „…skryl si tieto veci pred múdrymi 
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a rozumnými a zjavil si ich maličkým.” Jeţiš nám sľubuje, ţe naše meno bude 

zapísané v nebi, keď sa snaţíme získať čím viac vedomosti a múdrosti preto, 

aby sme to pouţili na dobro ľudí.  

 

Neţili len v 19. alebo v 20. storočí takí ľudia, ktorí potrebovali to, aby 

sa k nim niekto sklonil. Vţdy boli aj budú takíto ľudia. Bolo to tak aj v 

Jeţišovej dobe. Keď dánsky filozof, Soren Kirkegaard rozjíma o Jeţišovom 

diele spásy, hovorí, ţe Jeţiš ţil na periférii spoločnosti. Tam, na periférii ţije 

aj v súčasnosti veľa ľudí. A našou povinnosťou je, aby sme im prinášali svetlo 

nádeje. 

 

Bratia a sestry! 

 

Celý ţivot je pomalá stavba, plná nových začiatkov. Začíname nový 

akademický rok. Dnes tu prosíme Pána, aby naši študenti a pedagógovia 

mohli čerpať z príkladu nášho nebeského patróna – lebo určite budú 

potrebovať trpezlivosť, čerstvého ducha, a súcit...  

 

Náš ţivot nie je bez ťaţkostí. Moţno aj tento rok nám prinesie problémy 

– no skúšky určite! Budú aj taţké chvíle. No múdry sa postaví proti 

prekáţkam, aby priniesol plod uţitočnej existencie.  

 

Kaţdý z nás dostáva iné talenty, na tejto zemi môţeme konať pre Boţiu 

vec skoro v kaţdom povolaní. S Duchom Svätým sa môţeme pripraviť na 

prácu pre ostatných na kaţdej univerzite či vysokej škole. Ako sociálny 

pracovníci ale, máme zvlášť dôleţitú úlohu. S touto úlohou samozrejme 

prichádza aj zvlášť ťaţké bremeno. Naše povolanie nie je povolaním slávy 

a svetského úspechu. Hocikde, hocikedy, v hoci akých podmienkach 

aplikujeme naše vedomosti, stretneme sa s porazenými a malými. Neúspech 

môţe byť naším spoločníkom aj v nasledujúcich mesiacoch. Napriek tomu, ţe 

vám zo srdca prajem otvorenú myseľ, skvelé výsledky a ľahký postup; bolo 

by naivné si myslieť, ţe nás problémy nenájdu. Ale tak to má byť: Pán obráti 

zlo na dobro, a dnešnú horkosť na skvelú skúsenosť zajtrajška. Však naše 

kríţe sú oveľa menšie, ako tých, ktorí nás – ako sociálnych pracovníkov – 

potrebujú. Tí, ktorí idú za Pánom, budú nosiť i záťaţ ţivota druhých s ľahkým 

srdcom!  
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Sme potrební. Je potreba sociálnych pracovníkov – takých sociálnych 

pracovníkov, ktorí robia to čo majú, s pokorou a s misijným duchom. Je totiţ 

veľa takých, ktorí hovoria o pravde, solidarite, ale ich srdcia sú prázdne. 

Pozerajú do diaľky, ukazujú na horizont, a myslia si, ţe poznajú správnu cestu 

do budúcna.  

 

Sú takí, ktorí hlásajú dobro štátu, národu, dokonca i ľudstvu. Svet ich 

moţno pozná ako spravodlivých, a dáva im vence zo zlata. Matka Tereza ale 

povedala: nepozerajte na oceán, ale na kvapku z mora! Ten, kto vidí len 

masívnu vodnú plochu, stratí chuť do práce, vzdá sa. O dobre ľudstva hovoria 

aj hrdí zločinci z histórie. V románe maďarského básnika a spisovateľa, 

Kostolányiho: Sladká Anna, jeden z charakterov, doktor Moviszter 

poznamenáva: kaţdý darebák apeluje na záujem ľudstva – iba samotných ľudí 

nenávidí!  

 

Milí naši študenti!  

 

Zachádzajte dobre s vašimi vedomosťami! Lebo tie slúţia aj iným. Nech 

vám ale nestačí to, čo musíte! Svet je veľký, príroda obrovská, Kozmos 

nekonečný... Učte sa, a poznávajte stále viac! Iba človek s vedomosťami, 

s inteligenciou a vzdelanosťou príde na to, tak isto, ako slávny filozof 

Sokrates, ţe má viac otázok, ako odpovedí. A prečo je to uţitočné? Lebo 

diplom samotný nestačí. Informácie vám nedajú schopnosť na súcit, 

dokumenty z vysokej školy vám negarantujú ducha múdrosti.  

 

Myseľ človeka je najúţasnejšou vecou v tejto fyzickej realite. Niekedy 

vám ale ukáţe také veci, ktoré vám rozbijú obraz o všetkom, čo ste doteraz 

poznali. Aby naša duša nezostala pod ruinami rozumu, musíme mať dar viery.  

 

Teraz, na začiatku akademického roka prosím nášho Pána: nech nám dá 

túţbu po vedomostiach – ale aj dostatočnú mieru pokory a viery v Láske!  

 

Amen. 


