
Magnifice Domine Rector, 

Spectabiles, Honorabiles, Reverendissimi Domini, 

cives academici, carissimi! 

  

„Pane, ukáž nám Otca a nám to postačí!” – hovorí Filip Ježišovi. Apoštol túži po bezpečí. 

Chce poznať. Veď on spoznával aj doteraz! Vidíme ho popri Ježišovi: je pri ňom, keď Ježis 

učí. Ale neovplýva ešte múdrosťou. Pretože, keby už oplýval múdrosťou, vedel by, že kto vidí 

Ježiša, vidí aj Otca. 

Na jeho príklade vidíme, že nestačí sa len učiť. Je potrebné byť múdrym. Latinské príslovie 

hovorí: „Non scholae, sed vitae discimus.” Neučíme sa kvôli škole, ale kvôli životu. A na našej 

univerzite je to mnohonásobne pravdou. Nestačí skladať skúšky na A-čko, nestačí obhájiť 

bakalársku prácu. Je potrebné oveľa viac. Marcus Terentius Varro, básnik a spisovateľ, jeden 

z najväčších vedcov starovekého Ríma, ktorý žil na prelome 2. a 1. storočia pred Kristom, na 

jednom mieste píše: „Non omnes, qui cytharam habent, cytharoedi sunt”, čo v preklade 

znamená: Nie je každý hudobníkom, kto má citaru. 

Apoštol sa stal neskôr múdrym. Pred chvíľou spomenutú prosbu – ukáž nám Otca – 

zoštylizuje pri Poslednej večeri. O niečo neskôr už chápe všetko: stáva sa múdrym. Jeho 

múdrosť sa stupňuje, až natoľko, že zomiera mučeníckou smrťou. Zomiera v Hierapolise, na 

území dnešného Turecka okolo roku 80. V roku 2011, čiže pred tromi rokmi bol objavený jeho 

predpokladaný hrob v nanovo odkrytom kostole. 

Múdry človek pozná, aké sú správne hodnoty. Tak ako to pozná aj apoštol Filip. Ale aby to 

dosiahol, musel dospieť k poznaniu. K veľkému poznaniu. Musel prísť nato, že na tomto svete 

je iba jeden jediný istý bod. Tým je Boh. A tohto Boha vieme dosiahnuť iba tak, keď vieme 

priniesť pre neho obetu. Filip priniesol obetu: dáva svoju krv za Krista. Avšak predtým učí na 

území Anatólie, čiže Malej Ázie. Podáva svedectvo. Pretože sa stáva múdrym skrz Kristov 

kríž. 

Začiatkom múdrosti je bázeň Božia – čítame v starozákonnej knihe Prísloví. A čo je vlastne 

bázeň? Je obava z toho, že nedkokážem byť dobrým človekom, obava z toho, že nevyužijem 

každú príležitosť, ktorá ma posúva dopredu. Obava z toho, že urážlivým spôsobom žijem svoj 

život: ubližujem Bohu a blížnym. 

Všetko sa pominie. Skúšky, povinnosti, ale aj sláva. Akademické a vedecké hodnosti vyjdú 

nazmar. Toto všetko má pre nás význam len vtedy, keď ich používame ako prostriedky. 

Všetko sa pominie. Alebo snáď nie? Básnik Horatius píše: „Non omnis moriar, multaque pars 

mei, vitabit Libitinam”, totiž: „Nezomriem úplne, veľa toho, čo žije vo mne, vyhne sa smrti.” 

Čo je to, čo sa vyhlo smrti patrónke našej univerzity, svätej Alžbete? Životopisec svätej 

Alžbety, Dietrich von Apolda, keď o nej píše, spomenie v životopise, že vykonáva práce hodné 

slúžiek, len aby pomáhala odkázaným a chudobným: „Kto si ty Alžbeta? Čo vykonávaš 

kráľovské dieťa? Prečo sa špiníš malichernosťami chudobných? Teba, ktorú vychovávali v 

purpure, prečo ťa obklopuje špina?... Odpovedz mi, prosím!” A životopisec vkladá do úst 

Alžbety aj slová, ktoré by povedala: „Nečuduj sa nad prácami, ktoré vykonávam. Tieto konám 

nie ja, ale vo mne pôsobiaca milosť Božia. To, čo konám, nie sú malichernosti, ale divutvorné 



veci Božie, ktoré mravy nepošpinia, ale uzdravia. Dávaj pozor, nenazývaj smeťami to, čo ťa 

robí svätým… Tam, kde je cesta najhrboľnatejšia, tam bude sláva najplnšia.” 

Odvolávajúc sa na slová básnika, ktoré sme pred chvíľou počuli, musíme povedať: máme 

citaru. Máme isté poznanie. Ale položme si otázku: či vieme hrať na citare? A vieme s ňou žiť? 

Vieme ju použiť v našom každodennom živote? Učíme sa preto, aby sme získané poznatky 

uviedli do života? A či vieme, čo je to, čo nezomrie v nás? Vieme, čo je to, čo nevie ani sila 

smrti prelomiť? Či spoznávame, čo je v našom živote bezcenné, smetie? Nosíme v srdci 

túžbu, aby milosť Božia konala v nás a skrze nás? Je pravdou, že veľakrát hrboľatá cesta robí 

človeka veľkým, ba o čo viac: hrdinom a svätcom. 

Patrónom nášho detašovaného pracoviska je László Batthyány-Strattmann, ktorý pri jednej 

príležitosti povedal: „Oko je zrkadlom ducha, a keď sa mi podarí niekomu s pomocou Božou 

navrátiť zrak, tak zvyčajne viem pôsobiť aj na jeho dušu, vnútro.” Pýtam sa: Nie toto je 

poslaním každého zdravotného a sociálneho pracovníka? Človek je celok tela a duše. Nemali 

by sme si všímať oboje? Liberálna spoločnosť nedáva veľký priestor duši. Zlo je schopné sa 

všade votrieť. A potom sa stáva život bezduchým. Avšak pokiaľ máme príklady, ľudí, ktorí sú 

schopní urobiť niečo pre spoločnosť, sú ochotní odísť do ďalekej cudziny, do krajín tretieho 

sveta, a ktorí majú nielen citaru, ale vedia na nej aj hrať, ktorí veria v to, že niečo tu za sebou 

ponecháme, a niečo si aj zoberieme so sebou  na onen druhý svet – dovtedy žijeme v nádeji, 

máme nádej. 

Seneca, rímsky stoický filozof, súčasník Ježiša, na jednom mieste píše takto: „Jediná správna 

myšlienka môže pozmeniť celý osud...“ Bratia a sestry! Dnes je tu opäť čas, aby sme svoj 

osud nasmerovali na dobro! Je nesmierne dôležité, aby nás dobro pokúšalo znova a znova! 

Pohnime sa smerom k Bohu v nádeji, že budeme ešte viac slúžiť blížnym, aby sme mohli byť 

viac sociálne cítiaci. Aby sme sa opäť naučili hrať na tej virtuálnej citare, aby sme boli znovu 

zberateľmi tých hodnôt, ktoré si budeme môcť vziať so sebou. Tieto hodnoty nosíme v sebe 

po celý život. A raz nech ich prinesieme aj pred trón Boží. Amen.     

 


