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V jednej úsmevnej príhode zo života sv. Terézie z Ávily sa hovorí o tom, 

ako Terézia prechádzala cez rieku a takmer sa utopila. Keď začala reptať, Pán jej 

povedal: „Terézia, či ty nevieš, že takto zaobchádzam so svojimi priateľmi?“ 

Terézia mu na to pohotovo odvetila: „Nuž, Pane, potom sa nedivím, že ich máš 

tak málo.“ 

 Mohli by sme povedať, že z úst Pána Ježiša v dnešnom evanjeliu zaznievajú 

neuveriteľné požiadavky. „Mať v nenávisti“ je presný opak slovesa „milovať“.  

Evanjeliový úryvok nám ponúka dve podobenstvá, na ktorých Ježiš 

ilustruje náročnosť povolania nasledovať ho. 

1. Stavba veže 

 Veža bola bežná stavba v staroveku. Mohla mať vojenský, obranný alebo 

poľnohospodársky účel (napríklad sýpky, sklad, ochrana pred útokom 

nepriateľa). Príklad stavby veže bol preto poslucháčom veľmi dobre známy a 

zrozumiteľný. Ak je veža nedokončená, vyzerá smiešne a pre iných je terčom 

posmechu. Ježiš nám chce povedať: Keď ide o duchovné veci, nikdy nezačínajte 

veci bez hlbokej úvahy. Nedokončená vec je horšia než začatá. To platí aj pre takú 

vážnu vec ako rozhodnutie byť Ježišovým učeníkom: „Kto položí ruku na pluh a 

obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo.“ (Lk 9,62) Nemáme byť 

polovičatými ľuďmi evanjelia, lebo budeme na posmech a posmechu vystavíme 

samotného Krista. 

2. Vojenská výprava 

 Podobenstvo vytvára dvojičku s predchádzajúcim podobenstvom. V ňom 

sa majiteľ snaží vyhnúť posmechu, ak stavbu nedokončí. V tomto podobenstve 

kráľovi ide o oveľa väčšiu zodpovednosť, ide o životy iných. Môže kvôli svojej 

nerozvážnosti vystaviť smrti 10 000 svojich vojakov? Podobenstvo teda vyznieva 

ešte naliehavejšie a vážnejšie v porovnaní s predchádzajúcim. Poslucháči dobre 

rozumeli aj tomuto podobenstvu, lebo v Starom zákone je veľa príkladov 

vojnového ťaženia a porážok v dejinách samotného židovského národa. Uspieť s 

10 000 vojakmi proti tomu, kto ich má 20 000, je možné, ak sú vojaci lepšie 

vycvičení; majú lepšiu výzbroj alebo kráľ nájde to druhé vojsko nepripravené a 

zaskočí ho nečakaným útokom. To všetko musí kráľ premyslieť. Dôraz sa kladie 

na vetu: „Či si najprv nesadne a neporozmýšľa?“ Sloveso „sadne si...“ 

zdôrazňuje, že nejde o nejaké chvíľkové nepremyslené rozhodnutie urobené „za 

pochodu“, ale veľmi starostlivo zvážené rozhodnutie, prijaté so všetkými 



dôsledkami. Keď ide o duchovné veci, buďme múdri, uvažujme so všetkými 

dôsledkami, čo znamená pre nás rozhodnutie byť Ježišovými učeníkmi 

a spoločníkmi.  

  

 Český jezuita P. Bernard Pitrun SJ vo svojej knihe Jadrné memento (2008) 

zachytáva životopisný náčrt P. Leopolda Škareka SJ – prvého viceprovinciála 

československej provincie. Dovoľte mi podeliť sa s vami s niektorými 

udalosťami z jeho života.  

V roku 1919 prišiel z Ríma do Prahy vizitátor rehole a zavolal si Škareka, 

toho času profesora na Arcibiskupskom gymnáziu v Bubenči. 

„Privítal ma veľmi srdečne a nenútene, začal sa ako výborný diplomat 

vypytovať, ako sme prežili vojnu, na práce českých jezuitov, potom prešiel 

nenápadne na môj život: 

„Zastávali ste už v Spoločnosti nejaký úrad?“ 

„Mám 45 rokov. Doteraz som nezastával žiadny úrad. To bola jedna z 

pohnútok, prečo som vstúpil do rádu, aby som sa vyhol cirkevným úradom a 

hodnostiam, tiež funkcii predstaveného.“ 

„Dôstojný otče, konzultori vás navrhujú za viceprovinciála novej 

Československej provincie, ktorú Páter Generál zamýšľa zriadiť.“ 

„Nikdy som nebol predstaveným, ani konzultorom, nemám žiadne 

skúsenosti, som neskúseným zajacom a v tej veci zelenáčom.“ 

„No to všetko by nebola taká veľká a neprekonateľná prekážka. Väčšina 

konzultorov, ktorí vás dobre poznajú, považujú vás na túto funkciu za schopného, 

je to teda Božia vôľa. Tu nejde o vec osobnú, ale o vec Božiu, a preto máte nárok 

spoľahnúť sa na jeho pomoc a požehnanie. Dôverujte v neho! Sám P. Generál 

berie na seba zodpovednosť za tento krok vášho vymenovania.“ 

„Ale ako to mám viesť, keď to naozaj neviem? Tak mi prosím pekne 

poraďte, dajte mi nejaké inštrukcie, ktorými by som sa mal riadiť!“ 

„Áno, vypočujte si hlavné zásady: 

a) Celú provinciu niesť na svojich pleciach. 

b) Provincii nie vládnuť, ale ju len riadiť. 

c) Nebyť nacionalistom, ale nadnárodným. 

d) Každý deň hodinu uvažovať o povinnostiach svojho úradu. 

Ak sa budete týmito zásadami riadiť, dobre vám poslúžia – dodal 

povzbudivo.“ 

„Dôstojný otče, doteraz som neodmietol predstaveným žiadnu dispozíciu, 

preto ju neodmietnem ani teraz, ale ráčte otcovi generálovi odkázať: Akú metlu 

si vybral, tak bude zametať.“ 

Šesť rokov riadil v prvom období P. Škarek viceprovinciu. Nemal na 

ružiach ustlané. Práce bolo viac než dosť, robotníci evanjelia boli sprvu preťažení, 

ale pomaly ich každým rokom pribúdalo. 



V rokoch 1929 až 1933 bol druhýkrát postavený do čela československých 

jezuitov ako ich provinciál. V ďalších rokoch bol magistrom novicov. Držal sa 

zásady: „Predovšetkým kvalita, hodnota a žiadny brak v prijímaní členov do 

Spoločnosti aj pripustení ku sľubom, inak na to vždy neskôr doplatíme. Robím to 

tak, ako to má byť – otcovsky, ale pevne.“ 

V roku 1957, kedy u nás režim tvrdo likvidoval cirkev, keď bola väčšina 

rehoľníkov vo väzení alebo v táboroch nútených prác, Škarek mal za sebou sedem 

rokov života v internácii pod policajným dozorom. Mal 83 rokov, v internácii na 

Moravci v domove pre starých a chorých kňazov oslávil tajne šesťdesiat rokov 

kňazského a rehoľného života. V kruhu spolubratov sa pri tichej oslave 

rozrozprával o svojej životnej dráhe a keď sa s nimi lúčil, odkázal ostatným: 

„Žehnaj a posilňuj vás dobrotivý Pán, aby ste všetky skúšky niesli a 

vydržali motivovaní príkladom samého svätého otca Ignáca, ktorý vyhlásil, že 

celá Salamanca nemá toľko reťazí, ktorými by chcel byť spútaný a znášať to pre 

Krista ... Ak dá Pán Boh a vrátite sa k svojej činnosti, odporúčam a zdôrazňujem 

vám predovšetkým vzájomnosť, lásku a spoluprácu medzi sebou. To je prvé, 

základné a podstatné: pracovať viac dohromady, svorne duchom spätí, ako to 

robili prví jezuiti. Ak budeme mať rýdzeho jezuitského ducha, budeme budovať 

ďalej a pôjde to dopredu ... Prví jezuiti, všetko čo povedal svätý Ignác, vykonávali 

solidárne, ťahali za jeden povraz, nie každý svojím smerom a vlastnou cestou, ale 

jednotne. Bola to od nich veľká obeť vôle – cor unum et anima una – jedno srdce 

a jedna duša ... Keď sa rehoľník nepodriadi Božej vôli, ktorá sa prejavuje vo vôli 

predstaveného a nespolupôsobí s ňou, bude to len príštipkárska práca. 

Samozrejme, niekedy sa to nedá urobiť a zachovať na sto percent, ale aspoň snaha 

tu má byť.“ 

 Keď mal 86 rokov, vtrhli na Moravci do jeho izbičky eštebáci, prehrabali 

mu jeho veci a chceli ho so sebou zbaliť do väzenia: „My vieme, že vy ste ten 

hlavný zločinec“. Otec na to neohrozene: „Tak si ma vezmite! Myslíte, že mne 

tým ublížite? Naopak, to bude pre mňa česť byť väzňom pre Krista. Jezuita nikdy 

nekapituluje.“ 

 

Čo sme my dnes ochotní obetovať pre Krista? 

 

  



Milý P. Provinciál, drahý Jožko, z hĺbky srdca Ti ďakujem za Tvoju 

dlhoročnú vernú a obetavú službu môjho sócia, admonitora, konzultora, sekretára 

a úprimne Ti blahoželám k prevzatiu úradu. Nech Ťa dobrý Pán štedro požehnáva 

a napĺňa darmi a ovocím Ducha Svätého. 

 

Moja vďaka smeruje k vám, milí spolubratia z provinciálneho tímu: 

ekonóm provincie Dušan Bezák,  archivár Milan Hudaček; konzultori: aktuálny 

sócius provinciála Viliam Karľa, Ján Benkovský, Róbert Gočala; radcovia: Jozef 

Šuppa, Jozef Kyselica, František Gábriš, Emil Váni, Martin Šebo, ktorý bol 

posledný rok pravidelným hosťom provinčného konzultu; superiori a ministri 

komunít, predsedovia a členovia jednotlivých komisií, delegáti pre jednotlivé 

oblasti, riaditelia apoštolských diel, rektori kostolov, všetkým vám, milí 

spolubratia z celej provincie, ale aj vám, naše drahé spolupracovníčky zo 

sekretariátu provincialátu:  p. Nelka Naďová a sr. Amadea. Veľmi sa teším, že je 

tu medzi nami sr. Agnes, Provinciálka sestier Congregatio Jesu na Slovensku a jej 

vikárka sr. Archanjela. Vy sa vo vašej provincii každý 10. deň v mesiaci modlíte 

za Spoločnosť Ježišovu. Ďakujem vám za vaše modlitby a obety za nás, za vašu 

ústretovosť a pomoc tu v Bratislave, ale aj v noviciáte v Ružomberku a v celej 

provincii. Mesačne slúžime sv. omše za našich dobrodincov. Zahŕňame vás do 

týchto ako aj ďalších osobných modlitieb. Ďakujem vám všetkým, drahí naši 

spolupracovníci a zamestnanci v našich dielach, domoch a kostoloch.  

Som vám všetkým úprimne vďačný za roky vašej vernej, vytrvalej a 

obetavej práce, za každé vaše povzbudenie, pomoc, múdru radu, modlitbu, obetu, 

sv. omšu, za vašu ľudskú a duchovnú blízkosť. Veľmi si to vážim. Bez Božej 

pomoci a bez vás by som nedokázal napĺňať moje poslanie.  

Ďakujem dobrému Bohu za vás všetkých a za dar nášho priateľstva v 

Pánovi. 

Nech vás dobrý Pán štedro požehnáva a napĺňa darmi a ovocím Ducha 

Svätého vo vašom ďalšom živote, vo vašich poslaniach. 

 


