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Ježiš odpovedá: Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom a celou 

svojou dušou a celou svojou mysľou. To je veľké a prvé prikázanie. Druhé je mu 

podobné. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Na týchto dvoch 

prikázaniach spočíva celý Zákon i proroci. 

 

        Matúš 22, 37-40 

Vážený náš duchovný pastier! 

Som veľmi rada, že v tejto chváli sa Vám môžem veľmi pekne poďakovať v mene 

Vášho považskobystrického cirkevného zboru a zamestnancov Diakonie v Košeci za 

Váš vysoko humánny čin, ktorý ste uskutočnili pre tu prítomného Jakuba. A opäť 

cítime tlkot Vášho citlivého srdca, ktoré je plné dobroty  a láskavej služby. 

Nedaj mi, Pani, myslieť na seba, 

ale vždy na tých, čo ma potrebujú.... 

Nedaj mi, Pane, aby srdce moje zostalo tvrdé 

pri pohľade na ľudské trápenie..... 

Aj tieto slová vzácnej modlitby za blížneho sú dokumentom, že ste pre nás naozaj 

veľkou duchovnou osobnosťou. V pokore svojej duše prosíte za iných a ste ochotný 

v sebaobetavosti dať všetko, čo máte. 

Ak vidíš trpieť blížneho, nech v srdci Tvojom 

lásky veľa, treba mu pomôcť zo všetkých síl..... 

A Vy aj v tomto prípade ste nezištne pomohli trpiacemu bratovi, vybojovali ste ťažký 

boj, aby ste ho dostali do rúk pražských lekárov – odborníkov Váš obdiv k Vám, 

vážený náš duchovný pastier vzrastá, keď si uvedomujeme, koľké hodiny a hodiny ste 

presedeli pri Jakubovom lôžku, koľké kilometre ste precestovali, aby ste mu boli 

nápomocný. A teraz jeho radosťou žiariace oči vyjadrujú neopísateľnú vďačnosť 

v duchu veršov Zlatice Oravcovej. Vždy na pamäti jedno maj! Pre Teba Pán Tvoj trpel 

bôľne, aby Ti vrátil večný raj.... 

Vážený náš duchovný pastier, zvon Vášho čistého srdca, zapáleného láskou k Pánovi, 

rozdáva lásku, lebo sám ste plný lásky a porozumenia. Lásku ponímate ako veľký dar 

Boží, ako veľkú liečivú silu, schopnú formovať a pretvárať človeka. Vďaku vzdávame 

Pán Bohu, že práve Vyste naším duchovným pastierom, pretože Vašou láskou zvonia 

zvony nášho chrámu, láskou znie Vaša pieseň, či modlitba, láskou sa chveje každé 

Vaše slovo, ktoré sa nás dotýka, láskou ste pomohli vyliečiť mladého človeka.  

Ďakujeme, že plameňom svojej lásky zapaľujete naše srdcia, aby sme cítili, že: 

Pán Boh je láska prejasná a čistá, 

Pán Ježiš z lásky za nás mrel, 

Učme sa láske od lásky Ježiša Krista 

aj v dnešný jedinečný VEĽKOPIATOČNÝ DEŇ! 


