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AI Nikoho z nás neprekvapí, že žijeme vo svete zamorenom slovami. 
Kardinál Sarah to v knihe Sila ticha vyjadruje takto: "Náš svet už 
nepočuje Boha, pretože sám neustále hovorí s ohromujúcou 
rýchlosťou a s ohromujúcou výkonnosťou bez toho, aby čokoľvek 
povedal. Moderná civilizácia nedokáže mlčať. Neustále sa zapája do 
rozprávania so sebou samým. Postmoderná spoločnosť odmieta 
minulosť a prítomnosť považuje len za predmet spotreby; budúcnosť 
si predstavuje prostredníctvom takmer posadnutého záujmu o pokrok. 
Jej snom, ktorý sa stal smutnou realitou, je zavrieť ticho do tmavej a 
zatuchnutej komory. Ďalej tu máme diktatúru slov, diktatúru slovnej 
pompéznosti. V tomto tieňovom divadle zostáva len hnisajúca rana 
mechanických slov bez úľavy, bez pravdy a bez základu. Pravda je 
veľmi často len falošným mediálnym výtvorom, potvrdeným obrazmi a 
vymyslenými svedectvami. 
KE Ježiš v dnešnom evanjeliu vôbec nezakazuje hovoriť. Ale dáva 
rozprávaniu hlboký rozmer, keď hovorí: "Dobrý človek vynáša 
z dobrého pokladu svojho srdca dobro a zlý človek zo zlého vynáša 
zlo. Veď z plnosti srdca hovoria jeho ústa." 
DI Ideálom života biblického človeka bolo, aby bol vo svojom konaní 
dôsledný a zásadový. Ako sa dá táto dôkladnosť a dôslednosť 
určovať? Ľudské telo možno symbolicky rozdeliť na 3 vzájomne sa 
ovplyvňujúce zóny:  
1, oči-srdce /oči zbierajú informácie, aby srdce mohlo urobiť správne 
rozhodnutie/;  
2, ústa-uši /jedny ústa hovoria, dve uši počúvajú/;  
3, ruky-nohy /vykonávajú to, čo sa človek naučil v srdci/.  
V dnešnom úryvku máme spomenuté len 2 zóny, ale Lukáš ich tam 
má všetky. Keď si tieto tri zóny navzájom neodporujú, znamená to 
harmóniu, zásadovosť a dôslednosť v živote. 
PAR Dnes najčastejšie používame inú múdrosť: Kážeme vodu, pijeme 
víno. A to sa často týka aj nás kňazov. Budem opäť citovať kardinála 
Saraha: „Nikdy neprestanem ďakovať dobrým a svätým kňazom, ktorí 
celý svoj život štedro obetujú pre Božie kráľovstvo. Nebudem však 
váhať pokarhať tých, ktorí sú neverní sľubom zloženým pri vysviacke. 
Znovu a znovu hovoria a hovoria, buď aby sa zviditeľnili, alebo aby 

presadili svoje osobné vízie, či už teologické alebo pastoračné. Títo 
klerici opakujú stále tie isté banality. Nemôžem tvrdiť, že v nich 
prebýva Boh. Kto môže považovať jasný výlev svojho vnútra za zdroj, 
ktorý vyviera z Božích hlbín? Ale hovoria a médiá ich veľmi rady 
počúvajú, aby ich nezmysly mohli rezonovať, najmä ak hovoria 
priaznivo o nových post humanistických ideológiách v oblasti 
sexuality, rodiny a manželstva. Domýšľavosť a arogancia niektorých 
teológov zachádza tak ďaleko, že hlásajú svoje osobné názory, ktoré 
sú ťažko zlučiteľné so Zjavením, Posvätnou Tradíciou, stáročným 
magistériom Cirkvi a Kristovým učením. S pomocou veľkého 
mediálneho hluku dokonca útočia na Božiu myseľ.“ Toľko ku kňazom. 
Mnoho veriacich laikov si sťažuje, že sa nevedia modliť. Jeden 
z dôvodov je aj ten, že nevieme stíchnuť. Boží „materinský jazyk“ je 
ticho. Boh k nám hovorí v tichu a tichom. Zaujímavosťou je, že aj ľudia 
zo sveta, niektorí umelci, chápu dôležitosť ticha v živote človeka.  
MY V roku 1988 vydal známy slovenský spevák Pavol Habera so 
skupinou Team pieseň Reklama na ticho. Započúvajme sa do slov 

tejto piesne: Reklamu na ticho dnes v telke dávajú,  

každý z nás spozornie len čo zbadá ju. 

Reklama na ticho, ten súčasný hit,  

krásnym tichom z dovozu naplňte svoj byt. 

Pred tuzákom stojí rad dlhý, pomalý,  

v tlačenici musíš stáť, ticho dostali. 

V konzervách a plechovkách od Coca Coly,  

také čerstvé ticho, ach, až to zabolí. 

Reklama na ticho zo všetkých strán znie,  

vo farbe a s hudbou, je to úžasné. 

Decibely hluku to ticho znásobí.  

Minulo sa ticho, nie sú zásoby. 

Môžete ho zohnať len pod rukou, nádherné ticho hôr. 

Výberové ticho so zárukou, získa ho, kto príde skôr. 
ADE Blíži si pôstne obdobie. Pouvažujme o tom, ako si nájsť denne 
5-10 minút ticha pre Boha a s Bohom. Boh to ticho určite odmení 
a naplní naše srdcia svojou láskou, aby sme zo srdca mohli vynášať 
krásne poklady. Amen. 


