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Posunul som sa...

„Modlitba je ako hudba, ako keď si pustíte

Haydna, na jej pozadí vediem dialóg s Bohom.“
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Chodíte denne na omšu, aj keď ste v zahraničí?
Snažím sa chodiť aspoň v prvé piatky. Dokonca aj v Eilate 

v Izraeli sa mi podarilo nájsť v prvý piatok kňaza a presvedčiť 
ho, aby odslúžil omšu. Tento kult nie je v Izraeli tak všeobecne 
známy a on o ňom nevedel. Bol to misionár z Peru.

Nepripadá vám modlitba ruženca ako opakovanie stále 
toho istého?

Presne tak, o tom to je. Neznášal som to, pripadalo mi 
to ako verklík pre staré babky. Vysvetlil mi to až jeden kňaz, 
ktorý sa zhodou okolností obrátil v Povstaní, keď mu pri uchu 
vybuchol granát. Hovoril, že túto modlitbu tiež nemusel, ale 
keď ju začal vnímať ako hudbu v pozadí, tak pri nej zostal. 
Povedal mi ešte jednu zaujímavú vec. Opýtal sa ma, či mi 
padne dobre, keď mi manželka povie, že ma má rada. Hovorím, 
samozrejme. A on na to, no vidíš, tak to je ruženec. Povieš 
Panne Márii desaťkrát, že ju máš rád. Čo je na tom zlé?

Keď ste spomínali krízu viery, skôr by sme čakali, že ju 
budete mať po všetkom tom utrpení, ktoré ste videli počas 
svojich humanitárnych aktivít vo svete.

A to je zaujímavé, s tým som nikdy nemal problém. Lebo 
mi veľmi pomohli slová, ktoré mi tiež povedal strýko Silvester 
Krčméry: keď sa neviem z niečoho vysekať, mám hľadať odpo-
veď vo Svätom Písme. Existencia utrpenia je veľké mystérium. 
Choroba sa dlho považovala za Boží trest. Spomeňte si na tú 
pasáž z Písma, kde sa učeníci pri slepom od narodenia Ježi-
ša pýtajú, kto zhrešil, či on, alebo jeho rodičia. Veľmi ťažká 
otázka. Ježiš im odpovedal niečo, čo mi pomáha vždy, keď 
vidím ľudí trpieť. Povedal im, že nezhrešil ani on, ani jeho 
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rodičia. Narodil sa, aby sa na ňom zjavili veľké skutky Božie. 
A potom ho uzdravil.

Dal nám tak odkaz, aby sme konali veľké skutky Božie. 
Takým môže byť aj vývoj vakcíny proti covidu. Nebude to 
veľký skutok Boží? Alebo keď sa vyvinie génová liečba cys-
tickej fibrózy?

Pochopil som, že utrpenie nie je trestom Božím a nie je 
nezmyselné. Jedným zo zmyslov utrpenia je príležitosť pre 
solidaritu. Žijeme reálny svet, v ktorom je veľa utrpenia, ale 
máme možnosť si pomáhať.

Aj covidová kríza nám na to dáva príležitosť. Množstvo 
ľudí sa staralo o seniorov, nakupovalo im, mnohí pracovníci 
domovov seniorov tam bývali so svojimi klientmi či pacientmi. 
To je solidarita, to sú veľké skutky Božie. Utrpenie má aj takýto 
nadprirodzený charakter. Keď to človek neberie s preklínaním, 
ale s tým, že to poslúži pre dobro veci, tak je to zmysluplné.

V poriadku, ale potom tu je ešte pocit veľkej nespravod-
livosti, že niekto má to privilégium narodiť sa v bohatej 
spoločnosti s dobrým zdravotným systémom a niekto sa 
narodí v slume v Afrike.

To je dobrá otázka. Aj ja keď vidím niektorých „rých-
lozbohatlíkov“ a viem, ako k majetku prišli, mám v prvom 
momente pocit nespravodlivosti. Ale veľmi rýchlo ma prejde, 
keď si spomeniem na podobenstvo o boháčovi a Lazarovi, 
vďaka ktorému viem, ako dopadnú.

Ten boháč nič zlé neurobil, nie je napísané, že by cu-
dzoložil, lúpil alebo zabíjal. Boháč urobil to, že neurobil 
nič. Nevnímal reálny život okolo seba, odignoroval chu-
dobného Lazara a dopadol hrozne. Je to strašné podoben-
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stvo, a keď si naň spomeniem, pocit nespravodlivosti ma 
hneď prejde.

Potom je tu ešte pasáž o Poslednom súde a veta: „Bol 
som hladný a dali ste mi jesť.“ To nemusí znamenať, že dáte 
stravný lístok bezdomovcovi. Niekto môže byť hladný po 
spravodlivosti alebo po láske. Alebo sa s ním už dlho nikto 
nerozprával.

Alebo si predstavte, že máte tím, kde sú ľudia, ktorí nič 
nerobia, a takí, ktorí sa idú pretrhnúť. Bolo by nespravodlivé, 
keby dopadli rovnako. To je pre mňa vlastne dôkaz Božej exis-
tencie, existencie večného života. Lebo keby neexistoval, tak 
všetko, čo tu hovoríme, nám dáva dokopy jeden nezmyselný 
scenár. Že obete dopadnú tak isto ako ich vrahovia, že leniví 
skončia podobne ako usilovní.

To znamená, že vtedy, keď sa skončí toto obdobie milo-
srdenstva a solidarity, začína sa obdobie spravodlivosti. To 
nie je kontrast medzi Božou spravodlivosťou a Božím milo-
srdenstvom. Je to iba načasovanie. Momentálne žijeme v čase 
Božieho milosrdenstva a solidarity.

Čo to znamená pre ľudí, ktorí nie sú veriaci?
To znamená, že ešte stále majú šancu. Dobre, keď Pán Boh 

neexistuje, keď večnosť neexistuje, tak sa nič nedeje, o nič ste 
neprišli, prosto končí sa to, bodka. Ale ak platí to, čo vravia 
budhisti, tak sa prevtelíte. Ak ste boli zlí, tak v tarantulu, budú 
po vás dupať, ak ste boli dobrí, tak v bociana či vznešeného 
leva. Aj to stojí za to. A keď ste kresťania, čaká vás večný život. 
To znamená, že aj keby existovala len jednopercentná prav-
depodobnosť, že Boh existuje, tak by som čisto matematicky 
do toho išiel. (Smiech.)
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Ale myslím, že som nikdy nestretol skutočných ateistov. 
Len ľudí, ktorí boli buď zatrpknutí, alebo nešťastní. Tvrdili, 
že Boh nemôže existovať, lebo to a to by nedopustil. Lenže 
ide o veci, za ktoré sme zodpovední sami. Ak vytneme les 
a potom sa na nás zosunie celý svah, nemôžeme za to nadávať 
Pánu Bohu.

Ovplyvnili vás duchovne aj humanitárne misie, ktoré ste 
založili?

Áno a stále z toho žijem. Začali sme tak, že v roku 1995 sme 
sestre Mary pomáhali na jednej misii v Keni. Náš prvý misio
nár nerobil žiadnu medicínu, ale nosil vrecia s kukuricou, 
z ktorých ona varila kašu pre hladujúcich ľudí. Potom nám 
veľmi pomohol jeden podnikateľ – František Šulka. Kedysi 
bol aj poslancom za KDH ešte vo Federálnom zhromaždení 
ČSFR. Boli sme spolu v Nairobi, a keď videl miestnu realitu, 
rozhodol sa nám pomôcť.

Ja som chcel hneď stavať kliniku, už som videl, kde bude 
detské oddelenie, lekáreň. Ale on ma zastavil. Povedal, že 
ako prvé vybudujeme futbalové ihrisko. Potom sme po-
stavili kuchyňu. Aby sa deti mohli hrať a mali čo jesť. Až 
neskôr pribudla škola a klinika. A nakoniec aj výskumné 
laboratórium. To bol náš prvý projekt. Potom ich vyrástlo 
ešte asi osemdesiat.

Koľko projektov máte teraz?
Približne sedemdesiat. Aj vinou koronakrízy máme menšie 

príjmy. Projekty financujeme najmä z príjmov zo školného 
od študentov. To sú naši najväčší sponzori. Ostatné štyri 
roky sme vďaka rezortu zahraničia a slovenskej rozvojovej 
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pomoci dostali aj prostriedky zo štátneho rozpočtu, z fondov 
určených na rozvojovú pomoc.

Posledný úspech, z ktorého sa ešte ako tak dokážem 
radovať, je, že sme založili Inštitút misiológie sv. Jána Pav-
la II. Je to fakulta misiológie a tropického zdravotníctva, 
na ktorej sme spojili lekársku starostlivosť s nelekárskou 
časťou. Za tie roky sa nám ukázalo, že dlhodobý benefit 
majú hlavne investície, ktoré sme v treťom svete dali do 
vzdelávania. 

Vidíme, že z prvých študentov, ktorých sme v rokoch 2002 
a 2003 prijali, sú dnes úspešní misionári. Jeden je napríklad 
prodekanom na univerzite v Tanzánii, ďalší dekanom fakulty 
verejného zdravotníctva v Somálsku.

Keď vyberáte ľudí do humanitárnych misií, máte aj krité-
rium, že musia byť veriaci?

Dobre, že sa na to pýtate. My sme nikdy nezisťovali, či je 
niekto veriaci. Po tejto stránke nechávame pôsobiť Ducha 
Svätého.

Za tridsať rokov sme mali len dva prípady, keď sme sa 
pomýlili. V jednom prípade sa lekár po týždni vrátil späť, lebo 
zistil, že na to nemá. A ešte sme mali logistu v Afrike, ktorý 
sa zaľúbil do viacerých dievčat a potom už nemal priestor 
dostatočne sa venovať svojej práci.

Mali sme však niekoľko prípadov, že ľudia bez vyznania sa 
v Afrike obrátili. Ja sám som mal tú česť byť pri krste viace-
rým lekárom, ktorí sa tam dali pokrstiť. Ale opakujem, viera 
nie je pre nás kritérium. Aj keď sú miesta, kde pomáha. Kde 
sa so situáciou ľahšie vyrovnáte, keď ste veriaci, ako keď ste 
bez vyznania.
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„Som rád, že zo šesťdesiatich rokov môjho 

života bolo premrhaných len desať, a nie 

päťdesiat.“
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