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Božie slovo:  Rim 12,10 

Buďte si navzájom oddaní v bratskej láske, predbiehajte sa navzájom v úctivosti. 

Komentár 

     Presnosť je čiastočne vrodená, výchovou aktivizovaná, zdokonalená, vhodne motivovaná a 

pevne naprogramovaná vlastnosť robiť všetko stanoveným spôsobom v stanovenom čase a 

priestore. Presnosť má teda nie len vecný, ale i časový a priestorový rozmer. Nazýva sa i cnosťou 

kráľovskou. Lepšie by jej pristal iný prívlastok – stvoriteľská. I keď stvoriteľ jestvuje a tvorí mimo 

času – alebo práve preto?- možno v Jeho dielach konštatovať takú suverénnu časovú a priestorovú 

presnosť, že prírodovedci ju nikdy neboli schopní spochybniť.  Aký presný bol „najvyšší inžinier“ pri 

stvorení sveta: ak by bola naša Zem len o 1% ďalej od Slnka, nastala by trvalá doba ľadová. Ak by 

bola hmotnosť Zeme menšia (napr. ako Merkúr, alebo Mesiac), mala by takú slabú gravitačnú silu, 

že by neudržala atmosféru. Naopak, ak by mala väčšiu hmotnosť (napr. ako Jupiter), svojou veľkou 

gravitačnou silou by udržala aj vodík, ktorý má sklon k vytváraniu zlúčenín úplne nevhodných pre 

vznik a vývoj života. Vedci hovoria, že umiestnenie Zeme v slnečnej sústave, jej hmotnosť, sklon osi, 

rýchlosť rotácie zemského povrchu a jadra – sú tak presné, akoby to boli vedome pripravené 

podmienky na život ... 

     Keď napr. pri stratosférických letoch nedosiahli družice určený bod v naprogramovanom čase, 

technikom ani na um nezišlo pochybovať o presnosti pohybu nebeských telies (napr. Mesiaca), skôr 

spochybnili údaje počítačov , a teda svoj výkon. A vždy sa ukázala chyba na strane človeka. 

     Presnosť spolu s inými vlastnosťami stojí na začiatku kultúry nášho kontinentu. V kláštoroch, 

ktoré boli jej ohniskami takmer jedno celé tisícročie, zmysel pre presný a dochvíľny časový rytmus 

práce, modlitby, školy,  výskumu a odpočinku patrí k podstate rehoľného života v duchu 

nasledovania Božej presnosti. Presnosť tu slávila svoje triumfy. 

     Vznik modernej medicíny a hygieny, ktorá objavila význam rytmu pre ľudský organizmus a 

odporúča ho zaviesť aj do denného poriadku, dala za pravdu kláštornej reguly, pevnému dennému 

programu kolégií, ktoré sa zakladali v kláštoroch, kde sa pravidelne striedalo štúdium s 

prestávkami, práce s odpočinkom, námaha s uvoľnením – a všetko bez horúčky náhlenia a apatie 

večne oneskorených. Zachovaný denný poriadok sa pokladal za tajomstvo úspechu nielen 

mníšskeho života, ale i všetkého, za čo vďačí naša kultúra kláštorom. 

     Neskôr sa o tom presvedčia všetci úspešní vychovávatelia. Prvým predpokladom rodiacej sa 

osobnosti mladého človeka je vernosť sebe v stanovenom dennom poriadku.( Pamätáte sa na 

zrkadielko, ktoré si robili chlapci pred 30 rokmi?). Bez toho niet ani formácie charakteru ani kultúrnej 

tvorivosti. Spomenutý rytmus má blahodárny význam tak pre telo ako pre dušu, tak pre formovanie 

charakteru ako pre vystupňovanie výkonu práce či štúdia, tak pre upevnenie zdravia ako 

nadobudnutie otužilosti. Celá kultúra a všetok civilizačný pokrok tu má svoje korene. 

     Mladý človek – práve preto, že je mladý – nebol nikdy veľkým priateľom presnosti a pevného 

denného poriadku.. Akosi spontánne, inštinktívne to vždy pokladal za znásilňovanie svojej 
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osobnosti.  Až neskôr, keď vnikne trochu hlbšie do tajomstva života a zakúsi požehnanie jeho 

pravidelného rytmu, zbadá že sa človek aj vďaka vernosti dennému poriadku realizuje. 

Príklady  

     Ale mladí ľudia objavením tejto múdrosti spoznajú oveľa ľahšie ako starí,  že je presnosť a 

„presnosť“. Čo niektorí za ňu pokladajú, je zavše fanatizmus alebo pedantizmus, tanec otroka za 

tikotu hodín. Sem patrí na prvý pohľad napr. aj vojenská, väzenská, nemocničná, továrenská, 

dopravná presnosť. Moderný život je ale  bez toho nemysliteľný. 

      Čím väčšia masovosť, tým väčšia požiadavka presnosti v časovom i priestorovom zmysle. Napr. 

celoslovenský formačný víkend v Čičmanoch, stretnutia PR s MR v Poprade – presný časový  

program.  

     Max Kašparú: ”Presnosť je dôležitá tam, kde ide o život - operácia mozgu, či správny pomer vody 

a vína pri premenení…” 

Otázky 

- Akú mám lásku k bratom , keď na mňa musia stále čakať, keď som nedochvíľny, 

meškám – na CDS, FA a pod. ? Za totality, keď boli bratia SDB v ilegalite a každý mal 

ešte zamestnanie, boli známi tým, že sa na nich dalo spoľahnúť aj v otázke presnosti 

odvedenia práce i dochvíľnosti. 

- „Ja nestíham“ – častá výhovorka… Matka Tereza, keď jej sestry povedali, že nemajú 

čas na modlitbu, zdvojnásobila ten čas… Mám presný čas na modlitbu? 

- Nemôžem aj ja za to, že sa niekedy používa ironická poznámka „saleziánska 

presnosť“? 

- Nie som otrokom presnosti? Presnosť slúži nám, nie my presnosti. Je to prostriedok, 

nie cieľ. Jeden salezián pri putovaní : „Už je to neďaleko..., za tým kopcom..., už len 

dva kilometre...!”(V skutočnosti 5km…) Tu nejde o klamstvo, ale o láskavú 

nepresnosť, ktorá motivuje pútnika... :) 

Modlitba 

Pane daj, nech je naša dochvíľnosť prejavom úctivosti a bratskej lásky. Amen 

Niečo na prečítanie 

     „Všetci vedia úplne presne, ako majú žiť druhí. Zato často nevedia, ako majú žiť oni sami.“ 

—  Paulo Coelho, kniha Alchymista 

Slavomír Rávik: Boh žije 


