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Magnifice Domine Rector, 

Spectabiles, Honorabiles,  

Reverendissimi Domini, cives academici, carissimi! 

 

Zišli sme sa na dnešnej svätej omši, aby sme sa poďakovali Bohu za všetky 

tie dary, čo nám dáva: za život, za vedomosti, za to, že vieme a máme možnosť 

pomáhať iným ľuďom. My, kresťania veríme v to, že život, vedomosti a schop-

nosť pomáhať iným, nie je samozrejmosťou, ale je to všetko dar od Boha. Vzác-

ny dar, ktorý obohacuje nielen náš život, ale aj život ľudí okolo nás. Dar, za ktorý 

„oslavujeme Pána, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky” – ako sme počuli 

v žalme.  

Život je svätý – hovorí naša Cirkev, čo znamená, že ho chráni od chvíle po-

čatia po prirodzenú smrť. Avšak ochranu ľudského života pokladali za dôležité 

už aj v praveku. Grécky lekár, Hippokrates, ktorý žil v 5 - 4. storočí pred Kris-

tom, hovorí vo svojej prísahe práve o ochrane zdravia a života človeka, „v mene 

ľudskosti, humanizmu a lásky k blížnemu svojmu”. „Spôsob môjho života zasvä-

tím podľa vlastných síl a svedomia k úžitku chorých a budem ich ochraňovať 

pred krivdou a bezprávím. Neprepožičiam svoj stav k eutanázií, ale vynasnažím 

sa svojou starostlivosťou o chorých tak, aby nemali dôvod pomyslieť na ukonče-

nie svojho života” – čítame ďalej v prísahe. Tieto myšlienky sú dodnes aktuálne 

a potvrdzujú skutočnosť, že humanisticky zmýšľajúci človek môže zastávať rov-

naký názor, ako my, kresťania.  

Vieme, že život nie je iba príjemným pobytom na svete – niekedy sa stáva 

aj temnou drámou s tragickými hĺbkami. Dánsky filozof, Kierkegaard nám pri-

pomína, že sme tu na svete, bez nášho súhlasu. Sme obmedzení v nedokonalom 

tele, trápením s existenčnou úzkosťou. Stojíme pred širokou priepasťou a máme 

len dve možnosti: zostať na mieste, až kým stratíme zmysel života; alebo skočí-

me do neznáma, a dúfame, že Boh nás oslobodí...  

Ďalší dar, za ktorý vzdávame vďaky Bohu, sú vedomosti. Scientia est potes-

tas – vedomosť je moc – hovorí známy Francis Bacon (16-17. st.). Vedomosťa-

mi, ktoré ste získali aj v tomto akademickom roku, ste získali teda aj určitú moc. 

Nie v tom zmysle slova, že by ste od teraz mohli vládnuť nad ľuďmi, ale práve 
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naopak: nadobudnuté znalosti a vedomosti Vám budú slúžiť ako prostriedok pri 

pomáhaní druhým, čiže v službe svojmu blížnemu. Ten, kto má prehľad, kto sa 

vyzná vo veciach, kto pozná možnosti, ten vie skutočne využiť a použiť svoje 

vedomosti pre dobro spoločnosti a všetkých ľudí.  

A pri tejto myšlienke môžeme citovať z druhého čítania z listu svätého Pavla 

Korinťanom: „ženie nás Kristova láska”. Ženie nás, aby sme objavili okolo seba 

tých, čo potrebujú možno práve našu pomoc. Aby sme upriamili svoju pozornosť 

na tých, ktorí sú bezmocní, chorí, chudobní, ktorí možno čakajú od nás iba dobré 

slovo alebo úsmev. Kristovou láskou a nadobudnutými vedomosťami môžeme v 

praxi ukázať, že sme si vedomí svojej zodpovednosti voči blížnym.  

Spisovateľ Sándor Márai píše na jednom mieste: „Niekedy ten, kto ostáva 

doma, je skôr bez domova, než ten druhý, ktorý ide do sveta.” Kristova láska, 

viera v to, že môžeme svet urobiť lepším, nás posiela, ženie do sveta. Núti nás, 

aby sme vykročili, aby sme vystúpili z našej komfortnej zóny a otvorenými srd-

cami objavili svet okolo nás. Len vtedy môžeme tvrdiť so svätým Pavlom: „Kto 

je teda v Kristovi, je novým stvorením.”  

V Markovom evanjeliu sme práve počuli o veľkej víchrici, ktorá zastihla 

učeníkov a Ježiša na lodi. Po tom, čo utíšil more, opýtal sa ich: „Čo sa tak bojí-

te?! Ešte stále nemáte vieru?“ Na lodi svojho života sa nás veľakrát premôže 

strach. Ale Pán sa nás tiež pýta: „Čo sa tak bojíte?! Ešte stále nemáte vieru?“ On 

nás nenechá samých. Sprevádza nás životom, pri príprave na život, pri učení, pri 

vykonávaní nášho povolania. S jeho pomocou sa môžeme stať dobrými, vzdela-

nými odborníkmi, ktorí nezabúdajú na to, že život, vedomosti, služba blížnym je 

dar.  

Nie sme sami, Boh nás miluje. V Jeho očiach môžeme byť stále jedinečným 

a svätým. My totiž vieme, že nádej existuje. Možno máme pocit, že Boh spí, ale-

bo nás nevidí v tme, či nechce nás počuť vo víchrici. Ale práve preto sme sa do-

stali s pomedzi vĺn, lebo sme nasledovali Ježiša Krista. Videli sme ho, počuli sme 

jeho slová a mali sme dostatočnú vieru na to, aby sme sa s ním vydali do nezná-

ma.  
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Tí, ktorí majú vieru, sú predurčení na to, aby sa vydali do sveta a konali 

dobro. Nič nenechajú pre seba, ale rozdajú všetko čo majú. Takto sa zachránia 

a zabezpečia si miesto vo večnosti. Sú ľudia, ktorí zatiaľ nepoznajú Trojjediného 

Boha a nemajú koho volať v hodinách biedy. Preto je to na nás, aby sme ich bo-

lestivé kriky vypočuli. My sme tí, ktorí im cez dary Ducha Svätého sprostredku-

jeme skutky solidarity a lásky – a to nielen pre ich fyzické dobro, ale aj pre zá-

chranu ich nesmrteľnej duše. Takisto musíme mať výdrž a silu, aby sme uniesli 

aj ich kríž, aj ich utrpenie – aspoň čiastočne.  

Cez Kristovu lásku všetci umrieme, a znovu sa narodíme. Tí, ktorý sme sa 

vybrali s Ježišom na druhý breh, už nežijeme pre len pre seba. O tom je naše po-

volanie sociálneho pracovníka. Ako Svätý Pavol hovorí: už nikoho nepoznáme 

podľa tela. Poznáme osobu, dušu jedinečnú, stvorenú na obraz nášho Nebeského 

Otca. Musíme vidieť človeka s potenciálom stať sa novým stvorením – naším 

bratom, našou sestrou v Kristovi!  

Poetka Szent-Gály Kata píše: „Každý kvet porozpráva niečo o zemi, ktorá jej 

pomohla k rastu a o svetle, ktoré vpriadla do seba. Takisto hovoria aj naše skutky 

o nás.”  

Na konci akademického roka vzdávajme vďaky Bohu za dary, ktoré nám dal 

a prosme ho, aby naše skutky svedčili o tom, že poslanie, ktoré každý jeden z nás 

dostal od neho, splňame zodpovedne a láskou k našim blížnym. 

 

 

 

 

 

 


