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	 Prvú	položil	jeden	z	birmovancov:	„Dávid, opýtal si sa ma: „Keď si bol 
v našom veku, čo ti pomáhalo rozvíjať priateľstvo s Ježišom?“	Sú	to	tri	
skutočnosti,	ktoré	sú	medzi	sebou	vzájomne	prepojené.	Ako	prví	to	boli	starí	
rodičia,	ktorí	mi	pomáhali.	Mal	som	skúsenosť,	že	starí	rodičia	mi	rozprávali	
o	živote.	Jeden	dedko	bol	stolár	a		učil	ma,	ako	sa	Ježiš	prácou	vyučil		tomu	
istému	remeslu,	a	tak	keď	som	pozeral	na	dedka,	myslel	som	na	Ježiša.	Druhý	
dedko	mi	hovoril,	aby	som	nikdy	nešiel	spať	bez	toho,	že	by	som	nepovedal	
slovko	Ježišovi	na	„dobrú	noc“.	Stará	mama	ma	učila	modliť	sa,	a	tiež	mama,	
druhá	babka	to	isté...	Dôležité	je,	že	starí	rodičia	majú	múdrosť	života.	(...)	
Dám	vám	jednu	radu:	rozprávajte	so	starými	rodičmi.	Rozprávajte,	pýtajte	sa	
ich	na	čo	len	chcete.	Počúvajte	starkých.	Je	to	dôležité,	v	tomto	čase,	rozprá-
vať	so	starými	rodičmi.	
	 Potom	mi	pomáhalo	hrať	sa	s	priateľmi,	pretože	hrať	sa	dobre,	hrať	sa	a	
cítiť	radosť	z	hry	s	priateľmi,	bez	ubližovania	si	a	premýšľať	o	tom,	že	takto	sa	
hrával	Ježiš...	
	 Ako	 tretiu	 skúsenosť	 potom	 Svätý	 Otec	 uviedol	 farnosť	 a	 spoločenstvo,	
ktoré	mohol	prežívať	v	oratóriu.	Tieto	tri	veci	vám	umožnia	rásť	v	priateľstve	
s	Ježišom:	rozprávať	sa	so	starými	rodičmi,	hrať	sa	s	priateľmi,	a	chodiť	do	
kostola	a	do	oratória.	Pretože	pri	týchto	troch	veciach	sa	viac	modlíš.	Modlitba	
je	tá	niť,	ktorá	spája	tie	tri	veci.“
	 Možnosť	položiť	otázku	svätému	Otcovi	dostali	aj	manželia	Monica	a	Alber-
to,	 rodičia	birmovancov,	 ktorí	 sa	opýtali:	 	 	„Ako odovzdať našim deťom 
krásu viery? Niekedy sa zdá ťažké hovoriť o týchto veciach bez toho, 
aby sme sa stali nudnými a banálnymi, alebo ešte horšie, autoritár-
skymi. Aké slová použiť?“
	 Svätý	Otec	svoju	odpoveď	rozdelil	do	troch	častí.	Ako	prvú	vec	im	odporúčal	
dbať	o	to,	aby	deti	mohli	vieru	podvedome	zachytiť	z	 ich	života,	aby	sa	 im	
svedectvo	viery	vrylo	do	srdca	a	do	pamäti:	 „Myslím	si,	 že	 toto	 je	 jedna	z	
kľúčových	otázok,	ktorá	so	dotýka	nášho	života	ako	rodičov:	odovzdanie	viery,	
a	dotýka	sa	tiež	nášho	života	ako	pastierov	a	ako	vychovávateľov.	Odovzdanie	
viery.	Rád	by	som	túto	otázku	položil	vám.	A	pozývam	vás	spomenúť	si,	ktoré	
osoby	zanechali	stopu	vo	vašej	viere	a	čo	z	nich	sa	do	vás	najviac	zapísalo.	
To	čo	sa	pýtali	deti	mňa,	sa	teraz	pýtam	ja	vás.	Ktoré	osoby,	situácie	a	veci	
vám	pomohli	 rásť	vo	viere,	odovzdať	vám	vieru?	Pozývam	vás	rodičov	stať	
sa	na	chvíľu	v	predstavivosti	opäť	deťmi	a	spomenúť	si	na	osoby,	ktoré	vám	
pomohli	veriť.	„Kto	mi	pomohol	veriť?“	Otec,	mama,	starí	rodičia,	katechétka,	
teta,	pán	farár,	sused,	kto	vie...	Všetci	si	nosíme	v	pamäti,	ale	zvlášť	v	srdci,	
niekoho,	kto	nám	pomohol	veriť.	Teraz	je	tu	moja	výzva	pre	vás:	chvíľku	ticha	
...	a	každý	nech	premýšľa:	kto	mi	pomohol	veriť?
	 A	ja	odpoviem	za	seba,	a	aby	som	povedal	pravdu,	musím	sa	vrátiť	v	spo-
mienke	do	Lombardie.		Mne	veľmi	pomohol	veriť	a	rásť	vo	viere	jeden	kňaz	
pochádzajúci	z	diecézy	Lodi.	Skvelý	kňaz,	ktorý	ma	krstil	a	potom	som	počas	
celého	môjho	života	chodieval	za	ním;	niekedy	častejšie,	niekedy	menej...	
a	on	ma	sprevádzal	až	po	môj	vstup	do	noviciátu	(k	jezuitom).	A	nikdy	neza-
budnem	na	toho	kňaza,	nikdy,	nikdy.	Bol	apoštolom	spovedania,	apoštolom	
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spovedania.	Milosrdný,	dobrý,	pracovitý.	A	tak	mi	pomohol	rásť.	Každý	myslel	na	konkrét-
nu	osobu?	Ja	som	povedal,	kto	pomohol	mne.
	 A	spýtate	sa,	prečo	toto	malé	cvičenie.	Naše	deti	na	nás	pozerajú	neustále;	aj	keď	si	
to	neuvedomujeme,	oni	nás	celý	čas	sledujú	a	behom	toho	sa	učia.		„Deti	na	nás	hľadia“,	
to	je	názov	filmu	od	Vittoria	De	Sicu	z	roku	1943.	Pozrite	si	ho.	Vyhľadajte	si	ho:	„Deti	na	
nás	hľadia“.	A	chcem	urobiť	vsuvku:	rád	by	som	povedal,	že	talianske	filmy	z	povojnového	
a	ešte	trošku	neskoršieho	obdobia,	boli	-	vo	všeobecnosti	-	skutočnou	„katechézou“	ľud-
skosti.	
	 Deti	na	nás	pozerajú,	a	vy	si	neviete	predstaviť	úzkosť,	ktorú	prežívajú	deti,	keď	sa	
rodičia	hádajú.	Trpia!		A	keď	sa	rodičia	rozvedú,	účet	platia	oni.	Keď	sa	privádza	dieťa	na	
svet,	máte	si	byť	vedomí	tohto:	preberáme	zodpovednosť	za	rast	toho	dieťaťa	vo	viere.	
Deti	poznajú	naše	radosti,	naše	zármutky	i	starosti.	Vedia	zachytiť	všetko,	postrehnú	všet-
ko,	a	keďže	majú	veľmi	veľkú	intuíciu,	vyvodia	si	svoje	závery	a	svoje	poučenia.	Vedia,	kedy	
im	nastavujeme	pasce	a	kedy	nie.	Vedia	to.	Sú	mimoriadne	chytré.	
	 Ukázať	im,	ako	viera	pomáha	kráčať	ďalej,	čeliť	mnohým	drámam,	ktoré	prežívame,	nie	
s	pesimistickým	postojom,	ale	s	dôverou,	toto	je	najlepšie	svedectvo,	ktoré	im	môžeme	
dať.	Hovorí	sa:	„Slová	odnesie	vietor“,	ale	to	čo	sa	zaseje	do	pamäti,	do	srdca,	to	ostane	
navždy.“
	 Ako	druhú	vec	pápež	 František	 rodičom	odporúčal	 spoločné	prežívanie	nedele	a	hru	
spolu	deťmi:	 „Na	 rôznych	miestach	majú	 rodiny	veľmi	pekný	zvyk,	 že	 idú	spoločne	na	
svätú	omšu	a	potom	idú	do	parku,	kde	sa	deti	spolu	hrajú.	Tak	sa	viera	stane	potrebou	
pre	rodinu	spolu	s	inými	rodinami,	s	priateľmi,	spriatelenými	rodinami...	Toto	je	pekné	a	
pomáha	žiť	prikázanie	svätiť	sviatočný	deň.	Nielen	ísť	do	kostola	pomodliť	sa	alebo	si	po-
spať	počas	kázne	–	stane	sa!	–	nie	len,	ale	potom	ísť	s	hrať	sa	spolu.	Napríklad	teraz,	keď	
začína	pekné	počasie,	v	nedeľu	po	omši	s	celou	rodinou	je	dobré,	ak	môžete	zájsť	do	parku	
alebo	na	námestie,	zahrať	sa,	trochu	byť	spolu.	V	mojej	vlasti	sa	to	nazýva	„dominguear“,	
stráviť	nedeľu	spoločne.
	 Vždy	sa	pýtam	rodičov,	keď	mi	povedia,	že	strácajú	trpezlivosť	s	deťmi,	prvá	otázka:	„A	
koľkí	sú?“	-	„Traja,	štyria“,	odpovedia.	A	položím	im	druhú	otázku:	„Zahráš	sa	so	svojimi	
deťmi?	Hráš	sa?“	A	nevedia	čo	odpovedať.	Rodičia	v	týchto	časoch	sa	nemôžu,	alebo	aj	
stratili	návyk	hrať	sa	so	svojimi	deťmi,	„strácať	čas“	s	deťmi.	Jeden	otec	mi	raz	povedal:	
„Otče,	keď	ja	idem	do	práce,	ešte	sú	v	posteli,	a	keď	sa	neskoro	večer	vrátim,	už	sú	v	po-
steli.	Vidím	ich	len	cez	sviatočné	dni.“	To	je	nedobré!	To	je	život	ktorý	nám	berie	ľudskosť!	
Ale	majte	na	pamäti	toto:	hrať	sa	s	deťmi,	„strácať	čas“	s	deťmi	je	tiež	odovzdávanie	viery.	
Je	to	nezištnosť,	nezištnosť	Božia.“
	 Ako	tretiu	vec	pre	odovzdanie	viery	deťom	pápež	František	rodičom	odporúčal	výchovu	
k	solidárnosti:	„Rodinná	výchova	k	solidárnosti.	Toto	je	odovzdávanie	viery	vo	výchove	k	
solidarite,	v	dielach	milosrdenstva.	Diela	milosrdenstva	pomáhajú	rásť	viere	v	srdciach.	
Toto	je	veľmi	dôležité.	Rád	kladiem	dôraz	na	sviatok,	na	nezištnosť,	na	vyhľadávanie	iných	
rodín	a	prežívania	viery	ako	priestoru	rodinnej	pohody.	Myslím	si,	že	je	potrebné	pridať	aj	
ďalší	prvok.	Nie	je	sviatok	bez	solidárnosti.	Tak	ako	niet	solidárnosti	bez	sviatku,	pretože	
ak	je	niekto	solidárny,	je	radostný	a	odovzdáva	radosť.

Recenzie kníh pre deti
Kniha	Náš	Boh	je	úžasný	voľne	nadväzuje	na	úspešný
titul	 Neopísateľný	 (2020).	 Rovnako	 aj	 táto	 kniha	
nabáda	deti	k	tomu,	aby	spoznávali	cez	pútavo	písané
texty	 a	 nádherné	 ilustrácie:	 vesmír,	 Zem,	 zvieratá,	
ľudské	 telo	 a	 zároveň	 sa	 zamysleli	 nad	 týmito	 fas-
cinujúcimi	vecami,	cez	ktoré	môžu	deti	pochopiť,	čo	
všetko	pre	nás	pripravil	 náš	úžasný	Boh.	 Jednotlivé	
poznatky	sú	doplnené	o	úryvok	zo	Svätého	písma	
a	krátku	výstižnú	modlitbu.	
Autor	 Louie	 Giglio	 si	myslí,	 že	 Boh	má	 radosť,	 keď	
sa	 ho	 snažíme	 spoznať	 a	 skúmame	 to,	 čo	 stvoril.	
Zároveň	je	presvedčený,	že	v	knihe	pre	deti	pripravil	
mnoho	prekvapení	a	jej	čítanie	bude	jedno	veľké	dobro-
družstvo	a	to	nielen	pre	deti,	ale	aj	pre	ich	rodičov.

Kniha	je	vhodná	pre	deti	od	6	do	11	rokov,	ale	určite	
poteší	aj	starších.
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