
 

Vaša Magnificencia, 
Vaše Spektability, 

vážení a ctení hostia, 

milí absolventi! 

 

 Najprv Vám, milí absolventi magistri, srdečne blahoželám, ale k tomu hneď pridávam 

prosbu a moje prianie, aby ste boli vždy a všade verní tomu, čo ste sa naučili a aby ste nepre-
stali vzdelávať sa a tak vedeli riešiť a liečiť problémy súčasnej spoločnosti (a nielen sociálne, 

ale hlavne morálne a etické) a súčasne s horlivosťou a láskou odovzdávali vo svojom prostredí 

kvalitnú službu. Počas vášho štúdia sme sa snažili odovzdať vám nielen teoretické vedomosti 

o sociálnej a výchovnej práci, ale aj kresťanské a ľudské hodnoty... 

 Dnešná spoločnosť Vás urgentne potrebuje. Kresťanskí laici ako „synovia prisľúbenia“ 
sú povolaní, aby svedčili vo svete o veľkosti a plodnosti nádeje, ktorú nosia vo svojich srd-

ciach, nádeje, ktorá sa zakladá na učení a diele Ježiša Krista, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych, 

aby všetkých spasil. Vo svete, ktorý často prežíva strach z nedostatku, ba často z prázdnoty 

mnohých štruktúr. V tomto zmysle majú laici – pracovníci v službách evanjelia svoj osobitný 

význam a poslanie. Ukazujú totiž, že kresťanská nádej neznamená ani útek zo sveta, ani 

zrieknutie sa dokonalého naplnenia pozemského jestvovania, ale jeho otvorenie sa nadpriro-
dzenej dimenzii večného života, ktorý jediný dáva tomuto jestvovaniu opravdivú hodnotu. 

 Dnešná doba Vás naozaj urgentne potrebuje, aby sa súčasná spoločnosť a Cirkev, aj 

Vašou pomocou, mohla predstaviť ako živý Kristus, ako zjavný znak prítomnosti Otca. K tomu 

je nevyhnutné, aby sa Kristovi učeníci, a nepochybne ste nimi aj Vy, stali viditeľným znakom 

jednoty medzi sebou, tak ako sa modlil Ježiš pred svojou smrťou: „Aby všetci boli jedno, ako 

ty, Otče si vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli jedno v nás, aby svet uveril, že si ma ty poslal.“ 
Musíme sa často pýtať, aký obraz kresťanského spoločenstva ohlasovať tomuto svetu, aby sa 

evanjelium stalo skutočnou nádejou pre iných. Je veľmi potrebné, aby sme vytvárali prostredie 

priateľských vzťahov, vzájomnej komunikácie, služby, spoluzodpovednosti a spoluúčasti na 

radostiach i bolestiach našich blížnych. Ak chceme dnes vytvárať pozitívne hodnoty 

pre spoločnosť v ktorej žijeme, ak chceme vychovávať  k viere, nestačí používať metódy a pro-
striedky ba i spôsoby iba z minulosti alebo negatívne prostriedky a spôsoby, ktoré nám ponú-

kajú dnešné média, ale pre dnešné časy musíme hľadať účinnejšie cesty. Verím, že aj štúdium, 

ktoré ste ukončili, Vám bude v tomto účinne pomáhať. 

 Vážení prítomní, 

v živote každého kresťana Boh ponúka každý deň duchovné dary. Už po vzkriesení Je-

žiša Krista Cirkev zhromaždená vo večeradle dostala dar Ducha Svätého, toho, ktorý všetko 
riadi a dáva vzrast každému spoločenstvu v láske a v jednote. Ak budeme dennodenne spolu-

pracovať s týmto darom, budeme schopní splniť úlohu, ktorá je pred nami. A o to ide, denne 

pracovať na budovaní dobrých ľudských vzťahoch, na vytváraní kvalitného spoločenstva 

v ktorom žijeme a tým na diele spásy, preto sme študovali, preto sa namáhame, preto žijeme... 

Uvedomme si, že sme pútnici, ktorí majú prejsť určitú cestu, aby dosiahli konkrétny cieľ. 

Prosme teda Pána, aby sme dôsledne splnili poslanie, ktoré nám zveril. 

 Želám Vám všetkým, ale aj sebe, aby sme vedeli vždy dôkladne zastať svoje miesto v 

tejto spoločnosti, ako čestní občania a dobrí kresťania, ktorí vyšli zo školy s kresťanským du-

chom a ostali vždy verní našej Alma Mater a vždy verní Bohu. 

Jozef Kutarňa 


