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AI Keď som slúžil v Česku, istý farník sa mi sťažoval, že deti z istej 
katolíckej rodiny ho niekoľkokrát nepozdravili, aj keď ho poznajú. On 
deti poznal a poznal aj ich rodičov. Preto som opáčil otázkou: „A čo 
ste s tým urobili?“ „Ja nič, to máte otče vy učiť v náboženstve, to má 
škola vychovávať, to je zodpovednosť rodičov.“ Ešte raz som opáčil: 
„Čo ste v tej veci urobili vy?“ Opäť odpovedal: „Rodičia a škola.“ Spýtal 
som sa teda tretí raz: „Napomínať hriešnikov je skutkom duchovného 
milosrdenstva - naposledy sa pýtam: čo ste v tej veci urobili?“ 
Nevypovedaná odpoveď bola nad slnko jasnejšie - nič. Strach. Viera, 
ktorá zostala za dverami. 
KE Dnešné evanjelium konštatuje, že učeníci boli zatvorení zo strachu 
pred Židmi. Bolo tam desať učeníkov, ktorí boli nielen zatvorení, ale 
tiež uzavretí do svojho strachu. Verili, ale... 
DI Bola to však viera ešte nedokonalá, počiatočná, nestabilná. 
Jedenástym učeníkom bol Tomáš. Jemu dáva kresťanská tradícia 
prívlastok "neveriaci". Vo večeradle je teda spolu viera aj nevera, 
oboje za zatvorenými dverami. Viera za zatvorenými dverami. 
Konštatovanie, ktoré je vhodné na zamyslenie. Mária Magdaléna 
videla Pána a išla to oznámiť učeníkom. Učeníci sa síce chvália pred 
Tomášom, že videli Pána, ale ani bratom, ani širšej verejnosti nič 
neoznamujú. Boja sa Židov, boja sa zloby sveta, boja sa odmietnutia. 
Videli zlobu pri Ježišovom mučení a teraz majú strach. Ježiš k nim 
prichádza skrz zatvorené dvere a zdraví ich: "Pokoj vám". Je to 
pozdrav, ktorý si vymieňali len dôverní priateľmi a ľudia navzájom 
blízki. Ježiš už pozdravom naznačuje, že nebude robiť učeníkom 
výčitky a obžaloby kvôli ich správaniu. Má dosť trpezlivosti, aby v nich 
postupne budoval živú vieru, ktorá sa po zoslaní Ducha Svätého 
premení vo vieru tak silnú, že im dá odvahu vydať za neho krvavé 
svedectvo. 
PAR Viera za zatvorenými dverami. Nie je aj naša viera podobná viere 
učeníkov pred zoslaním Ducha Svätého? Nemáme aj my strach ísť s 
našou vierou do sveta a svedčiť o Bohu, Ježišovi, Cirkvi a evanjeliu? 
Nemáme aj my strach pred svetom preto, že sme niekedy zakúsili jeho 
zaslepenosť, zlobu a výsmech? Môžeme so sv. Pavlom povedať: "Ja 
sa za evanjelium nehanbím“ (Rim 1, 16)? Alebo sa za evanjelium 

hanbíme a neveríme v silu, ktorú v sebe skrýva? Viera za zatvorenými 
dverami. Za zatvorenými dverami dokážeme byť prezidentmi, 
pápežmi, múdrejší nad všetkých učencov, ale len za zatvorenými 
dverami. Keď prejdeme cez tieto dvere do okolitého sveta, tak sa 
bojíme alebo sa pridáme k spokojnej mase, ktorá nemá chuť niečo 
meniť. A tak sa stále nachádzame za zatvorenými dverami. Chýba 
nám evanjeliová odvaha. V anonymite nie sme schopní ani hovoriť a 
svedčiť o Ježišovi pred svetom, ani brániť našu Cirkev, keď ju často 
jej nepriatelia hanobia. 
MY Našťastie existujú aj pozitívne príklady. Misijné aktivity v Roku 
milosrdenstva 2016 zaznamenali zaujímavý obrat v diecéze Salford v 
Anglicku, kde boli nepraktizujúci katolíci pozývaní do autobusu 
milosrdenstva, aby znovu našli svoju vieru. Autobus počas Pôstneho 
obdobia prechádzal po diecéze. Každú sobotu parkoval v rušnej časti 
Manchestru alebo v niektorom z odľahlejších miest a dobrovoľníci 
oslovovali nakupujúcich s tým, že im ako dar ponúkali pápežom 
požehnané zázračné medaily. Tí, ktorí chceli získať viac informácií o 
časoch konania omší alebo si želali hovoriť s kňazom, získať 
požehnanie alebo ísť na spoveď, boli pozývaní do dvojposchodového 
autobusu, kde dvaja kňazi ponúkali sviatosť zmierenia. Otec Frankie 
Mulgrew, kňaz zo Salforde, ktorý pomáhal realizovať tento projekt, 
povedal, že záujem verejnosti "predčil všetky očakávania". V prvých 
dvoch týždňoch, keď autobus navštívil Salford a potom Bolton, ho 
navštívilo viac ako 400 ľudí, povedal agentúre Catholic News Service. 
Kňazi neskôr oznámili, že vyspovedali "značný počet" odpadnutých 
katolíkov, z ktorých niektorí neboli už "niekoľko desaťročí" v kostole. 
ADE Naša úprimná prosba k Pánovi by dnes mohla znieť napríklad 
takto: Zmŕtvychvstalý Ježišu, nenechaj nás za zavretými dverami 
našej viery. Prenikni k nám cez všetky dvere našich strachov pred 
svetom. Buď s nami trpezlivý. Buduj našu nesmelú vieru vo vieru silnú 
a odvážnu. Daj aj nám spoznať už tu na zemi znaky toho, že žiješ. 
Dopraj našej ľudskej skúsenosti také zážitky, ktoré nás presvedčia o 
tvojej pravde. Pomáhaj nám vstúpiť do sveta viery, v ktorom chceš, 
aby sme žili a vydávali svedectvo. Amen. 


