SPOVEDAL SOM SLOVENSKO

Doba priniesla do spovedníc témy korupcie
aj homosexuality
Hovorili ste, z čoho sa ľudia nezvyknú spovedať, hoci to
páchajú. Skúsme sa na to pozrieť teraz naopak, z čoho sa
ľudia na Slovensku spovedajú najčastejšie?
Často hovoria, že majú zlý pocit z niečoho, čo urobili. Napríklad povedia: „Povadila som sa s manželom a mám zlý pocit.“
Ľudia sa spovedajú, že majú z niečoho zlý pocit?
Áno, zlý pocit, že som čosi urobil. Na spovedi sa idem
stretnúť s Bohom, nejde o zlý pocit, ale o to, že mi hriech
bráni vo vzťahu s Bohom. Často sa však v spovedi odrazí to,
ako boli ľudia vychovaní od malička, k čomu ich viedol kňaz.
Niektorí vám presne spočítajú, že sa nahnevali osemkrát.
Časté hriechy sú tiež: roztržito sa modlím, v piatok jem
mäso. A potom sa mnohí spovedajú z istého nepokoja, rozčúlil som sa a podobne. To sú rozšírené veci. Sem-tam tiež
nejaké krádeže, klamstvá, nepovedal som celkom pravdu…
No my ľudí vždy chceme vtiahnuť hlbšie: „A čo voči Bohu?
Venujete mu čas?“
Nazdávam sa tiež, že ľudia sa málo spovedajú z korupcie.
Pritom je taká rozšírená na Slovensku a kradne sa na úkor
iných. To sú vážne previnenia a niekedy by bolo treba zvážiť,
či dať rozhrešenie, keď sa chce v tom pokračovať.
Už sa vám niekto spovedal z úplatkárstva?
Dnes sa stretávame s novými situáciami a niekedy si ani
v spovednici s nimi nevieme rady. Podnikatelia riešia proble-
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matiku daní, rôznych povinností voči štátu, či všetko splnili,
či nezamestnávajú niekoho načierno a podobne.
V čom spočívajú vaše dilemy?
V niektorých prípadoch celkom nevieme, či sa k týmto
veciam stavať kategoricky. Lebo ľudia vám povedia: „Ale ja
neprežijem, zamestnávam ľudí, keby som všetko robil stopercentne, zruinovalo by ma to.“
Alebo problém úplatkárstva. Chcem mať čisté svedomie,
ale aj dosiahnuť nejaký cieľ. Ženy, ktoré pracujú ako účtovníčky, hovoria: „Keby som chcela robiť poctivo, tak neprejdem, vyhodia ma, nič nesmiem povedať, musím sa držať pokynov. Keď prikážu zaúčtovať tak a tak, musím to urobiť.“ Sú
to nové veci, s ktorými sa ľudia trápia. Teda aspoň niektorí.
Podaktorí sú s tým zmierení, no niektorí to chcú riešiť a nie
je to jednoduché.
Aké hriechy ešte priniesla táto doba?
Niekedy nevieme, ako zareagovať v oblasti homosexuality.
Niekto s tým zápasí, tak sa ho spýtam, či s niekým žije. A on
vraví, že by chcel – s mužom. Čo teraz s tým? Priznávam, že
niekedy som bezradný, neviem, čo poradiť.
Predsa len tomu človeku asi niečo poviete.
Áno, napríklad – Pán Boh je s vami, každý sme povolaný
žiť čisto. Lebo mnohí ľudia aj v tejto oblasti žijú poctivo. Vnímajú, že majú tento defekt, ale snažia sa žiť s Bohom, hľadajú
ho.
Potom máme oblasť umelého oplodnenia. Ľudia prídu
zväčša až po tom, čo sa dieťa narodilo. Tu musíme byť tiež
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veľmi opatrní. Keď je už na svete dieťa, tak im nebudem rozprávať, aké je to celé zlé.
Málokto sa tiež spovedá z hriechov voči prírode. Vysypeme
odpad hocikde, len tak odhodíme fľaše. Je to oblasť, v ktorej
sú ľudia na Slovensku necitliví. Dokonca sa bojím, či sám som
na to dosť vnímavý.
Ďalej je tu oblasť premávky, ako jazdíme autami. Šoférske
hriechy by sa mali v spovedniciach viac objavovať.
Majú sa ľudia spovedať, keď prekročia rýchlosť?
Určitým spôsobom je to previnenie. Keď sa tak stane na
prehľadnej rovinke, tak sa dá prižmúriť oko, ale iné je, keď
niekto bezohľadne jazdil v obci. Z toho sa ľudia veľmi nespovedajú. Alebo aj nervozita, zlosť za volantom. To sa však týka
aj mňa, tiež niekedy nadávam.

