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Ú V O D

Do Domu svätej Marty som prišiel 28. júla 2017 
o 16:45. Len čo som vošiel, Svätý Otec sa ma 
pýta, či si dám vodu alebo džús. Rukou ukázal 
na malú chladničku, aby som sa obslúžil. Vybral 
som fľašu s vodou a ako som si plnil pohár, všimol 
som si zapálenú sviecu na kuchynskej linke. Išlo 
o votívnu sviecu sv. Jána XXIII. Stojí vedľa sošky 
Panny Márie Lujánskej, ktorú dobre poznám. (Lu-
ján je mariánske pútnické miesto v Argentíne) Pri 
vstupe som si všimol taktiež sošku spiaceho sv. 
Jozefa, pod ktorú pápež František zvykne klásť 
mimoriadne dôležité listy a správy týkajúce sa 

ťažkých problémov. Dnes ich je tam celá kôpka, 
zaťažená soškou. Podávam pápežovi pracovnú 
verziu tejto knihy a rozprávam mu o príbehoch, 
ktoré sú v nej zozbierané z celého sveta. Spomí-
nam, koľko ľudí pracuje na projekte, a pár slovami 
objasňujem päť tém, podľa ktorých sme príbehy 
rozdelili. Pokračujem vo vysvetľovaní, no akosi 
strácam prehľad medzi toľkými papiermi, no 
František ma hneď preruší: „Videl som nadpisy. 
Zopár vecí by som k nim chcel povedať. Bude to 
pocta niekoľkým starším ľuďom, ktorých poznám. 
Môžeme začať!“

P. Antonio Spadaro s  11 ročným Alessiom Gulinom, jeho rozhovor so starým otcom je na s. 146
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29. júl 2017, 16:45. Som opäť v Dome svätej Marty 
a pokračujeme tam, kde sme prestali. Spoločne 
načúvame ľudským skúsenostiam zhrnutým do 
niekoľkých riadkov a prebúdza sa v nás veľká úcta 
ale aj mimoriadna blízkosť. František pozorne 
sleduje, ako keby s tými ľuďmi osobne hovoril, 
a uprene hľadí na príbeh každého z nich. V ru-
kách drží ich fotografie a pohľad upiera na ich 
tváre a ruky, ktoré sú akoby kľúčom k ich srdciam 
a prežitému životu. Spomína si na silné zážitky 
späté s vlastnými starými rodičmi, osobitne na 
starú mamu Rosu. „Mnoho ráz poznala, čo to 
je náhle stratiť svojich drahých, avšak vždy to 
zvládla so vztýčenou hlavou“, hovorí. „Povedala 
zopár jednoduchých múdrych slov. Nebola ten 
typ človeka, ktorý veľa mudruje, ale bolo vidno, 
že neustále premýšľa a veľa sa modlí.“ František 
hľadá v starších ľuďoch práve túto „širokú per-
spektívu“. Strávili sme spolu dve hodiny a potom 
mi pápež povedal, že chce mať pred večerou čas 
na modlitbu.

Je 30. júl 2017, 16:45 a ja prichádzam do Domu 
svätej Marty. Svätý Otec práve telefonuje. Usmieva 
sa a rukou mi naznačuje, aby som vošiel. Ďalšie 
dve hodiny sa venujem nášmu projektu. Potom 
mi podáva text úvodu, v ktorom sa zamýšľa nad 
tým, čo spája mladých a starých, a pridáva aj 
osobný postreh: Keď sa stal pápežom, nikdy ani 
nepomyslel, že by si mal pripadať ako „starý otec“ 
Cirkvi. Vziať na seba túto úlohu znamenalo rásť 
po ľudskej i duchovnej stránke.

Na konci kladiem pápežovi otázku, či je spokojný 
s prácou, ktorú sme vykonali, i s niekoľkohodi-
novými rozhovormi o skúsenostiach mnohých 
ľudí. Vraví mi, že má pocit, akoby povedal len 
veľmi jednoduché, bežné veci. Ja mu na to, že to 
je síce pravda, ale že práve tieto jednoduché veci 
sa môžu dotknúť duše. Vtedy sa na mňa pápež 
šťastne usmeje: „Som spokojný.“

Antonio Spadaro SJ, šéfredaktor 
časopisu La Civiltà Cattolica

„Pápež František 

upiera pohľad na ich 

tváre a ruky, ktoré sú 

akoby kľúčom k ich 

srdciam a prežitému 

životu.“



„Cítim, že Boh odo 

mňa chce, aby som 

vám povedal: medzi 

mladými a starými 

musí byť puto.“

Pápež František
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P R E D H O V O R  P Á P E Ž A  F R A N T I Š K A

Mám krásnu spomienku na návštevu Filipín. Ľudia 
ma tam pozdravovali pokrikom „Lolo Kiko!“, čo 
znamená „Starý otec František!“ Lolo Kiko, kričali 
a ja som bol šťastný, že boli tak blízko pri mne 
a cítili sa ako deti pri starom otcovi.

Naša spoločnosť umlčiava hlasy starých rodičov. 
Vyhýbame sa im. Nedávame im príležitosť podeliť 
sa o ich skúsenosti, vyrozprávať nám ich príbehy 
a rozprávať nám o živote. Vytesnili sme ich, a tak 
sme stratili poklad ich múdrosti. Sami sa vyhý-
bame strachu z vlastnej slabosti a zraniteľnosti, 
no svojím konaním zvyšujeme utrpenie našich 
starších bratov a sestier, ktorí necítia našu pod-
poru a pripadajú si opustení. Namiesto toho by 
sme mali v sebe vzbudiť pocit vďačnosti, uznania 
a prijatia, aby sa naši seniory cítili byť súčasťou 
spoločenstva. Ak marginalizujeme našich starých 
rodičov, strácame možnosť spoznať tajomstvo 
smerovania ich dobrodružnej životnej cesty a tým 
strácame vzory i dobrá spojené s ich prežitými 
skúsenosťami. Blúdime. Prichádzame o poznanie 
múdrosti ľudí, ktorí celé roky nielenže udržiavali 
svoj kurz, ale zachovali si v srdciach vďačnosť za 
všetko, čo prežili.

Predstavte si však, aké je hrozné, keď sa zo sta-
rého človeka stane zatrpknutý hundroš. Nechce 
sa podeliť o svoje skúsenosti. Na mladých hľadí 
povýšenecky. Neustále sa sťažuje. Márne sa obze-
rá dozadu, nedokáže odovzdavať svoju múdrosť.

A aké je krásne, keď starší človek dodá odvahu 
mladíkovi alebo dievčaťu, ktorí hľadajú zmysel 
svojho života!

Toto je poslaním starých rodičov. Toto je to pravé 
povolanie, o ktorom počujeme napríklad v Knihe 
Sirachovcovej 8,11-12: „Nedaj si ujsť, čo hovoria 
starší, lebo oni sa tomu priúčali od svojich ro-
dičov; od nich sa totiž naučíš rozumnosti, ako 
máš správne odpovedať, keď ti to bude treba.“ 

Naši starkí sú pre spoločnosť zdrojom múdrosti. 
Pozornosťou, ktorú venujeme staršej generácii, 
formujeme svoj život.

V slovách našich starých rodičov je špeciálny 
odkaz pre mladež. Takto sa odovzdáva viera – 
svedectvom starších, pre ktorých viera bola 
kvasom života. Viem to z vlastnej skúsenosti. 
Ja sám nosím neustále so sebou pozdrav, ktorý 
mi napísala moja stará mama Rosa v deň mojej 
kňazskej vysviacky. Mám ho vložený v breviári. 
Často si ho čítam a vždy ma poteší.

Už dlhší čas prechovávam v srdci istú myšlienku. 
Cítim, že Boh odo mňa chce, aby som vám pove-
dal: Medzi mladými a starými musí byť puto. Toto 
je čas, keď starí rodičia musia snívať o tom, aby 
mladí mali svoje vízie. Uistil som sa v tom, keď 
som uvažoval nad slovami proroka Joela, ktorý 
hovorí: „Potom vylejem svojho ducha na každé 
telo a budú prorokovať vaši synovia i vaše dcéry; 
vaši starci budú mávať sny a vaši mládenci budú 
mať videnia.“ (Joel, 3,1)

Čo to znamená? Naša spoločnosť bude napredo-
vať len vtedy, keď starí rodičia budú mať odvahu 
snívať a mládež bude mať velkolepé predstavy. 
Ak túžime po vízii našej budúcnosti, dovoľme 
našim starým rodičom rozprávať, nechajme ich, 
nech sa podelia o svoje sny s nami. Potrebujeme 
starých rodičov, ktorí snívajú! Oni dokážu inšpi-
rovať mladú generáciu, aby sa tvorivo pohýnala 
dopredu, lebo prinášajú predstavu o budúcnosti.

Mládež dnes potrebuje sny staršej generácie, 
aby nestratila nádej do budúcna. Starí aj mladí 
kráčajú spolu a potrebujú jedni druhých.

Keď Ježiška priniesli do chrámu, vítali ho tam 
dvaja starší ľudia, muž a žena, ktorí vyslovili svoje 
sny: Simeonovi Duch Svätý vo sne sľúbil, že uvidí 
Pána. Simeon a Anna dlhé roky deň čo deň s hl-
bokou vierou očakávali príchod Boha. Túžili dožiť 

Podeľme sa s múdrosťou:
Začiatok nového spojenectva
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sa toho dňa. Možno boli únavení a rozčarovaní, 
no celý ich život bol naplnený týmto neustálym 
očakávaním. A hľa, keď Jozef s Máriou vošli do 
chrámu, ako im kázal zákon, Simeon a Anna tiež 
vykročili. Viedol ich Duch Svätý. Keď táto dvojica 
starých ľudí spoznala dieťa, ich vnútro naplnila 
nová sila a oni začali o ňom svedčiť. Zo Simeona sa 
stal básnik, ktorý zaspieval svoju pieseň a z Anny 
sa stala prvá ohlasovateľka Ježiša, pretože o tom-
to dieťati rozprávala všetkým, čo očakávali spásu 
Jeruzalema.

Neprítomnosťou starých rodičov, ako boli Simeon 
a Anna, ktorí by sa podelili o svoje túžby a sny, 
vlastne prichádza mladá generácia o schopnosť 
predvídať svoju budúcnosť. A tak končia v závoze. 
Bez svedectva staršej generácie budú plány mla-
dých bez koreňov a múdrosti. Budúcnosť vyvoláva 
dnes viac ako kedykoľvek predtým úzkosť, neis-
totu, nedôveru a strach. Len svedectvo starších 
bratov a sestier pomôže mladým zahľadieť sa 
ponad obzor a uvidieť hviezdy. Zápas za niečo 
hodnotné a skúsenosť, že to stálo za to, povzbudí 
mladých ľudí hľadieť do budúcnosti s nádejou.

Čo očakávam od staršej generácie, ku ktorej sám 

patrím? Prosím vás, staňme sa ochrancami pa-
mäte („memoriosi della storia“). My, starí otcovia 
a staré mamy, musíme vytvoriť akýsi zbor hlasov. 
Starých ľudí si predstavujem ako zbor veľkej du-
chovnej svätyne, ktorý modlitbami, úpenlivými 
prosbami a piesňami chvál pomáha väčšiemu 
spoločenstvu pracujúcemu a zápasiacemu na 
poli života.

Povzbudzujem nás, aby sme boli aj aktívni! Prosím 
vás, všemožne sa vzoprime „kultúre odpadu“, 
ktorá sa zovšadiaľ na nás valí. Poddať sa tejto 
kultúre odpadu znamená čosi strašne zvrátené. 
Akonáhle zostarneme, zistíme medzery a ne-
dostatky tejto spoločnosti tak veľmi zameranej 
na výkon. My starí môžeme ďakovať Pánovi za 
mnohé dobrodenia, ktorých sa nám dostalo. 
Máme príležitosť vyplniť prázdnotu nevďačnosti, 
ktorá nás obklopuje. A nie len to: môžeme mať 
v úcte spomienky a obety  minulosti. Dnešným 
mladým ľuďom, ktorí majú svoju zmes hrdin-
ských ambícií a neistôt, môžeme pripomenúť že 
život bez lásky je prázdny, vyprahnutý. Môžeme 
povedať ustrašeným mladým ľuďom, že úzkosť 
z budúcnosti sa dá prekonať. Mladých ľudí, nie-
kedy príliš zameraných na seba, môžeme naučiť, 

„Vaši starci budú mávať sny 

a vaši mládenci budú mať 

videnia.“

Joel, 3,1
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že väčšia radosť plynie z dávania než z prijímania 
a že láska sa neprejavuje len v slovách, ale aj 
v skutkoch. Samozrejme, aj my starí, ktorí žijeme 
tieto časi a prítomnú chvíľu nášho života, musíme 
znovuobjavovať samých seba, pretože staroba 
v dnešných časoch predstavuje nový fenomén. 
A núti nás to zapájať svoju tvorivosť.

A čo očakávam od mladej generácie? Je mi ľúto 
mladého človeka, ktorého sny uviaznu nesplnené 
v byrokracii, ktorý tak ako mladík z evanjelia krá-
ča životom smutný a prázdny. Preto ich prosím, 
aby počúvali svojich starkých a spojili sa s nimi. 
Prosím ich, aby sa neuťahovali do tichého sveta 
počítačov; ten ich zahltí projektami, v ktorých 
niet nádeje ani hrdinstva. Prosím ich, aby zodvihli 
zrak ku hviezdam. Prosím ich, aby snívali o lep-
šom svete a aby sa nechali týmto snom nadchnúť 
a napĺnať jeho energiou.

Veľmi sa mi táto kniha páči, pretože v nej dostáva-
jú slovo ľudia s dlhoročnými skúsenosťami a ho-
voria o nich. Páčilo sa mi hľadieť na ich tváre na 
fotografiách a v duchu som sa s niektorými z nich 
zhováral ako s priateľmi. Veľmi ma zaujalo čítanie 
ich príbehov. Preto túto knihu zverujem mladým 

ľuďom, aby vďaka snom starých bratov a sestier 
prežili lepšiu budúcnosť. Aby sme mohli kráčať 
smerom do budúcnosti, treba prejsť minulosťou. 
Ak máme prežiť prítomnosť s  jej problémami, 
potrebujeme hlboké korene. Potrebujeme pamäť, 
potrebujeme odvahu a potrebujeme životaschop-
nú víziu budúcnosti.

Toto je to, po čom túžim. Po svete, v ktorom mladí 
žijú ruka v ruke so starými.

31. júl 2017, na sviatok sv. Ignáca z Loyolského



14

PRÁ CA
„Úspešný život nespočíva 
v sláve ale v trpezlivosti. 
Múdry starý človek 
oplýva trpezlivosťou. 
A toto je múdrosť, ktorá 
vás dovedie k vášmu 
snu.“

pápež František



PRÁ CA



Dobré je stretnúť starých ľudí, 

ktorí celý život pracovali, 

a aj keď prekročili prah sta-

roby, nestratili zmysel pre 

realitu a pre život. Vďaka 

práci prišli do kontaktu so 

svetom, s ľuďmi, so zemou, ocitli sa v najrozma-

nitejších situáciách, preto sa nemusia zhovárať 

len sami so sebou. Práca nám vždy otvára dvere 

k dialógu. Starí ľudia, ktorí s námahou budovali 

svoje domovy a vychovávali svoje deti, ktorí pre-

konávali ťažkosti a ktorí nadobudli pocit vlastnej 

dôstojnosti, prichádzajú k mladým s úžasným 

svedectvom. Oni kráčali za svojím snom a robili, 

čo mohli, len aby ho dosiahli.

Sám si spomínam na mnohých z nich. Naprí-

klad jeden starší pár, ktorý som mal veľmi rád. 

On pracoval pre jednu energetickú spoločnosť, 

už sa presne nepamätám, akú. Po celodenných 

pochôdzkach od domu k domu sa vždy vracal do-

mov unavený. Volal sa Domenico. Manželka Dora 

a dve dcérky ho vždy čakali so šálkou obľúbeného 

argentínskeho čaju mate. Bola to šťastná rodina. 

Domenico sa vo voľnom čase staral o kurence, 

ktoré choval v záhrade za domom. Miloval svoju 

ženu a ona jeho. Celý jeho život bol naplnený prá-

cou. Potom sa jeho dcéry vydali a prišli vnúčence, 

päť či šesť. Bol to múdry muž, pamätám sa, že mal 

iskrivý radostný pohľad.

Po čase ochorel, ale celkom dobre sa z toho vylí-

zal. Raz som sa ho pýtal, či mal strach zo smrti. 

Odvetil, že smrti sa nikdy nebál. Vraj sa trochu 

obáva, ako to príde, ale smrti ako takej sa nebál. 

A rovnako múdro si počínal aj vo svojom zamest-

naní. Jeho manželka Dora ho prežila a vždy cho-

dievala na cintorín s kyticou kvetov. Spomínala 

na muža, ktorého milovala. Bola to láska na celý 

život. Láska, ktorá vybudovala domov aj rodinu.

PRÁCA
pápež František

„ Starí ľudia prichádzajú 

k mladým s úžasným 

svedectvom.“
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L E A H  C H A S E O V Á
95 rokov |  šéf kuchárka, jej  pr íbeh bol námetom f ilmu „Kráľovná kreolskej  kuchyne“,  USA

ROZHOVOR PRIRPAV IL A ROSEM A RY L A NEOVÁ

Pred nedávnom mi prišla na kontrolu pracovníč-
ka z potravinovej inšpekcie. Nuž a ja mám štyri 
hviezdičky – čo je dobrá úroveň pre reštauráciu 
v New Orleans. No tá ma ale zvozila. Suchej nitky 
na mne nenechala.

Bolo to ťažké, ale poučila som sa z toho. Kritiku  
som prijala a zjednala som nápravu. Nesmiete sa 
zlomiť, lebo o tom je život, moja drahá. Vždy sa nás 

niekto usiluje zlomiť. Môžete sa o to pokúsiť aj na 
mne, ale ja znovu svižným krokom prídem naspäť.

Toto sa musia dnešní mladí naučiť. Ak ťa kriti-
zujú, pouč sa z toho. Potom naprav, čo môžeš, 
a choď ďalej. Nezastavuj sa. Nezostaň stáť, keď 
ťa kritizujú. Kráčaj ďalej a snaž sa počínať si vždy 
lepšie a lepšie.



E U S T A Q U I A  M A Y O V Á  D Z I B O V Á
7 7 rokov |  t r ie dička o dpa du,  Me x iko

S triedením odpadu som začala pred štrnástimi 
rokmi, keď môjho manžela postrelili a on zostal 
nevládny. Keďže neviem čítať ani písať, nedoká-
žem si nájsť žiadnu inú prácu. Tejto činnosti sa 
venovalo veľmi málo ľudí a na uliciach bolo plno 
vyhodených vecí, ktoré sa dali pozbierať a predáť. 
Vďaka mojej práci máme už štrnásť rokov na jedlo 
a ja som vďačná, že ju mám.

Každý deň chodím na trojkolke po okolí a zbieram 
plastové fľaše. Zájdem aj do domov a pýtam si 
recyklovateľný odpad – železo, sklo a kartón. Za 

jeden kilogram plastu dostanem 15 centov, kilo 
železa stojí 20 a kilo kartónu 25 centov. Denne 
zarobím okolo dvoch-troch dolárov. Za to si mô-
žem nakúpiť kukuricu, fazuľu a tortilly. To je naše 
živobytie.

Triedením odpadu si nezabezpečujem len potra-
vu, ale chránim aj životné prostredie. Mali by sme 
dávať odpadkom druhú šancu a tak si udržiavať 
čisté okolie. Zo smeti sa vďaka recyklácii stane 
opäť niečo užitočné.
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P Á P E Ž  F R A T N I Š E K  R E A G U J E

Eustaquia robí čosi úžasné. Tu nejde len o udr-
žiavanie čistoty, ale o čosi oveľa dôležitejšie: Eu-
staquia pomáha znovu využiť to, čo iní zahadzujú. 
Táto žena neprodukuje odpad, naopak, ona v ňom 
nachádza to, čo má hodnotu. Triedi vyhodené 
veci, aby z nich bol opäť úžitok. Koľko múdrosti 
sa ukrýva v tomto jednoduchom geste! Je v ňom 
starostlivosť i rozlišovanie. Dnes sa zdá, že každý 
chce veci len vyhadzovať. To je víťazstvo kultú-
ry smetného koša, ktorá v konečnom dôsledku 
spôsobuje, že každý z nás skončí len ako nejaký 
plast vyhodený do kontajnera alebo ako dáka 
rozbitá fľaša, ktorá sa už nedá použiť. Aj mnohé 
naše deti končia častokrát podobne – vzdávame 
sa ich. Každým dňom viac a viac strácame vníma-
vosť voči „existenčnému odpadu“ v našej kultúre. 
A čo je ešte horšie, náš narcizmus spôsobuje, 
že aj na našich starých sa pozeráme, ako keby 
boli na jedno použitie. Ľudia túžia byť obklopení 
krásou a novotou a to, čo vyzerá už nepoužiteľné, 
vyhadzujú.

Človek, ktorý správne starne, je ako dobré víno. 
Ono zrením naberá na kvalite a stáva sa lepším! 
Také víno sa nevylieva. No ak nevyzreje správne, 
je z neho ocot. Človek musí správne, múdro star-
núť, aby bol schopný múdrosť odovzdávať ďalej.

Podarí sa nám ochrániť našu mládež pred touto 
kultúrou smetného koša, ktorá tu, ako sa zdá, 
prevláda? Eustaquia a jej príklad ponúka víziu 
inakšej ľudskosti: vdýchnuť nový život tomu, čo 
sa javí „len ako odpad“.

„ Človek musí 
správne, múdro 
starnúť, aby bol 
schopný múdrosť 
odovzdávať ďalej.“




