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Túžby pod túžbami

– S novým rokom sme sa zamýšľali nad na-
šimi snami a túžbami. Aj tentoraz si ešte 
na ne posvietime. Na túžby, ktoré máme 
skoro všetci ľudia na svete podobné, i na 
tie originálne. 
– Ako to vravel svätý Augustín, Dobromil-
ka?
– Takto nejako, Svetlúšik: „Nespokojné je 
naše srdce, kým nespočinie v tebe, Bože.“ 
Ale niekedy sa tie naše skutočné túžby ve-
dia poriadne zamaskovať.

šej by som sa vybrala za Han-
kou a Lenkou, či by sme 
mohli byť kamošky. To 
by bolo, keby ma mali ra-
dy. Keby ma mal každý 
rád. Hmm, ako dobre, 
že ty ma ľúbiš vždy, aj te-
raz, aj keď mi nik netlieska. Ďa-
kujem ti, Kamarát,“ zaspávala Zuzka s pohľadom 
na krížik nad posteľou. 

Po čom v skutočnosti túžila Zuzka? Bola to 
sláva a obdiv? Bol to úspech v spievaní? Aká 
túžba sa ukrývala pod tým všetkým?

Túžby vyvierajúce z nášho srdca by sme mohli 
rozdeliť do dvoch hlavných tokov. Do jedné-
ho sa zbiehajú pramienky túžby po slobode, 
po dôležitosti vlastného života, pramienky 
túžby po spravodlivosti, ocenení, uznaní a úcte, 
pramienky túžby po dobre, presadení sa. Tieto 
pramienky sa vlievajú do dôležitej rieky, ktorú 
by sme mohli nazvať TÚŽBA PO VÝZNAME môj-
ho života. Ale sú tu aj iné pramienky – túžba 
po láske, radosti, pokoji, istote, pohode, spo-
lupatričnosti, túžba po prijatí. Tieto pramien-
ky pretekajú do krásnej rieky s názvom TÚŽBA 
PO BEZPEČÍ môjho sveta. A čo si myslíš, kam 
sa vlievajú obe rieky našich najhlbších túžob?

Ahoj, kamaráti!

Zuzka vyhrala triedne kolo v spievaní. 
Baví ju spev, ale ešte viac, keď jej tlies-
kajú a obdivujú ju. Aj Hanka a Lenka, 
ktoré sa v triede so Zuzkou ne-
kamarátia, jej teraz tlieska-
li. Postúpila do školského 
kola súťaže. „Dnes zažia-
rim ešte viac,“ usmiala sa 
na seba v zrkadle, keď si 
vykrútila kulmou poslednú 
brčku na ofine a našpúlila pe-
ry s mamkiným rúžom. A na-
ozaj, aj v tomto kole vyhrala. 
To bola paráda! Zuzka si užila 
potlesk, gratulácie pani ria-
diteľky, čokoládu i diplom. 
Večer, keď zaspávala, cítila 
sa zvláštne. V hlave jej víri-
li myšlienky: „Myslela som si, 
že to bude ešte lepší pocit. Že 
sa budem z toho obdivu rado-
vať dlhšie. Ale teraz som za-
se smutná. Čo viac musím vy-
hrať, aby som sa cítila ešte 
lepšie? Okresné kolo? A čo tak 
ísť do telky? Vlastne najradšej 
by som už nič nevyhrávala 
a spievala si len tak pre 
seba a pre tých, ktorí by 
ma chceli počuť. Najrad-
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Vďaka ti, 
dobrý nebeský Otec, 

že nás bez podmienok 
a neohraničene miluješ 

a napĺňaš naše túžby 
po láske.

•A čo ty? Po čom teraz veľmi túžiš? Keď si svo-
ju túžbu vezmeš do rúk a poobzeráš si ju z rôz-
nych strán, mohla by sa v nej ukrývať ešte iná, 
hlbšia túžba? Sú to hlboké otázky, lebo aj túžby 
sú ukryté hlboko v našom srdci. V skutočnos-
ti všetci túžime po Bohu. On je Láska. Boh nás 

Rieky našich túžob

stvoril na svoj obraz a do srdca nám vložil túžbu 
po ňom, túžbu po priateľstve s ním. Čo si mys-
líš, prečo? 


