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Polovica Slovinska je pokrytá 
lesmi. (Dve tretiny.) 
Stromy sú dobré, 
to viete. (Áno, iste.) 
Lepšie je ich nezrezávať. 
Áno, ale my ťažíme menej, 
než by mohli, 
tak hovoria.  
Som proti ťaženiu stromov. 
Ale tiež, 
oni sadia viac. (Dobre.) 
Ľudia len prečistia 
trochu tu, trochu tam. 
Niečo tu a tam. 
Sem tam nejaký strom, 
takže to nevidíte. 
Keď sa pozriete z diaľky, 
nevidíte, že by bolo 
niečo zrezané. 
A na to je zákon. 
Je to zákon o ťažbe. (Áno.) 
Musí byť označený, 
strom musím mať značku, 
aby ste ho mohli zrezať. 
Ináč nemôžete, 
aj keď je to  
na vašom pozemku. 
Áno, je to tak lepšie. 
Možno je dobré, 
že žiadne nerúbu. 
Vyrovnáva sa to. 
V Nórsku, myslím si, 
že tam majú oveľa viac. 
Vyrovnáva sa to 
s ostatnými krajinami, 
ktoré nemajú stromy, takže 
ich asi radšej zachovajme. 
Cirkev tu má 
veľké majetky. 
Možno len majetky, 
ale nie peniaze. 
Majú lesy 
a všetko. 
Nie som si istá, či cirkev 
má tak veľa peňazí. 
A dokonca ak majú, 
predpokladajme, že vyrúbu 
les a to všetko 
a predajú to za peniaze, 
tieto peniaze nevydržia 

večne, viete. 
Ale som si istá, 
že cirkev robí nejaké 
charitatívne služby, nie? 
Áno, robia. 
Myslím si, že Slovinci 
sú (Hrdí, áno.) 
veľmi hrdí 
a nechcú prosiť 
o pomoc. 
(To je pravda, to je pravda.) 
Takže 
ako bude cirkev vedieť, 
ak oni o to neprídu požiadať. 
Vidíte, nie je to  
chyba cirkvi. 
Aby sme boli fér, viete, 
aj cirkev môže robiť 
iba nejako veľa, áno? 
Napríklad, 
ak má cirkev peniaze, 
ale nemá toľko ľudí, 
ktorí by išli von a zaklopali 
každému na dvere a povedali: 
„Hej, si chudobný? 
Potrebuješ peniaze či nie?“ 
Viete? 
Cirkev je tam 
a všetci vedia, 
kde je, takže 
ak potrebujú nejakú pomoc, 
mali by prísť. 
Hrdosť je dobrá, 
byť hrdý je dobré, 
ale voči cirkvi, 
ako byť hrdý? 
Klopete na dvere Božie, 
nemali by ste si robiť starosti 
s hrdosťou, však? 
Cirkev je ako dvere  
k Bohu, nie? 
Za to sa pokladá, 
v náboženstve. 
Prečo sa hanbíte 
pred Bohom 
alebo pred pomocníkmi Boha 
alebo pred služobníkmi Boha 
ako je cirkevný otec, viete? 
Takže by ste sa nemali 
cítiť zahanbení, 

keď prosíte otca. 
On by sa mal postarať 
o deti, však? 
Ak ľudia majú nejakú vieru, 
v náboženstvo, je to lepšie 
než žiadna viera, áno. 
Stále ich to udržiava 
v morálnych štandardoch, 
aspoň v základných 
morálnych štandardoch 
a robí to ľudí silnejšími, 
v časoch choroby 
alebo ťažkostí. 
Majú sa kam oprieť, 
o Boha, v ktorého veria, 
ku ktorému sa modlia 
a poskytuje im to  
trochu útechy, prinajmenšom 
mentálne a emocionálne. 
Takže si myslím, 
že kňazi sú dobrí, 
že cirkev je dobrá, 
chrám je v poriadku, 
a les si zachovajme. 
Ak budeme stále rúbať, 
nezostanú žiadne stromy,# 
to prinesie problémy, 
globálne otepľovanie. 
Mali by sme sadiť viac 
stromov, nie rúbať, alebo 
rúbať ale sadiť viac. 
Dobre, koľko kňazov 
je v jednom kostole? 
Možno jeden, dvaja, áno? 
Áno, ale v Slovinsku 
je veľa kostolov. 
Áno, fajn. 
Takže si všetci podelia  
les, však? 
Na každom kopci. 
Každý kopec, dobre. 
Všade kam sa 
v Slovinsku postavíte, 
ak sa poobzeráte dookola, 
uvidíte najmenej 3 kostoly. 
To je dobré! 
Je veľmi dobré, 
že máte vo vašej krajine 
tak veľa kostolov. 
Prinajmenšom musia byť 
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aj udržiavané. 
Áno, to je pravda. 
Musia ich opravovať 
a udržiavať. 
Áno, majú prinajmenšom 
záhradníka na kosenie trávy 
a niekoho na leštenie 
náhrobkov, viete? 
Ľudia zomierajú a chcú byť 
pochovaní v blízkom kostole 
alebo na cintoríne pri kostole, 
a ten tiež potrebuje 
nejaké to leštenie… 
udržiavať cement, 
keď niečo praskne. 
Cirkev potrebuje peniaze, 
aby opravovala náhrobky, 
viete. 
O žijúcich ľudí  
sa možno postarajme tiež, 
mimochodom. 
Ale je dobré, 
že máte veľa kostolov 
vo vašej krajine. 
Pripomína vám to Boha, 
pripomína to ľuďom, 
aby si spomenuli na Boha 
aspoň v časoch núdze. 
Nie každý  
môže praktikovať 
Metódu Quan Yin, 
takže pre nich 
je kostol dobrý, áno. 
Je lepšie mať viac kostolov 
než zbraní, nie? 
Áno. To je pravda. 
Je to symbol mieru a lásky. 
Peniaze minuté na kostol 
sú oveľa hodnotnejšie 
než peniaze utratené  
za delo alebo tank, nie? 
Takže je to šťastie, šťastie 
pre vás, Slovinsko, 
že máte viac kostolov 
ako tankov. 
Nevidím žiadne 
pamätníky vojny alebo  
niečo také, všade sú kostoly, 
kostoly a kostoly. 
To znamená, že vaša krajina 

miluje mier, miluje Boha, 
svojim spôsobom, viete, 
a nie veľa ľudí  
praktikuje Metódu Quan Yin, 
viete, aby sa dostali do 
priameho kontaktu s Bohom, 
takže kostol je symbolom 
Boha a to je dobré. 
To znamená, 
že vaša krajina bola 
aspoň v minulosti, 
alebo stále je, 
veľmi veriaca v Boha 
a to je dobré znamenie, áno. 
Mali by ste radšej nejaký 
vojnový pamätník, 
tank alebo kanón  
umiestnený na každom kopci, 
aby vám pripomínal 
niečo iné? 
Nie, že? Dobre. 
Peniaze  
na postavenie kostolov 
nie sú premárnené. 
Je to symbol 
pre mnohých ľudí, 
aby pamätali na Boha 
a to je fajn, to je fajn. 
A ľudia, či sú ľudia chudobní  
alebo bohatí, niekedy 
je to len karma (odplata) 
a ak veria viac v Boha, 
tak si nebudú robiť starosti 
s kostolom. 
Ak veria viac v Boha, 
potom im Boh dá 
viac osvietenia, 
potom budú vedieť, 
ako nájsť peniaze – 
myslím ako ich zarobiť, 
nie nájsť ich. 
Zarobiť ich, 
aby dostali peniaze, áno. 
Vlastne, ja som nezačala 
s množstvom peňazí. 
Nemala som peniaze. 
Žila som v stane, viete? 
Nemala som dom. 
Nemala som ani 
prenajatý dom – 

na začiatku. Putovali sme  
a kempovali kdekoľvek, 
kde to bolo dovolené. 
Vo verejných kempingoch 
alebo na brehu rieky 
alebo podobne, 
mali sme vodu z rieky, 
všetky peniaze, ktoré sme  
mali, sme minuli, viete, 
ktoré sme si zarobili prácou. 
Ale potom, pomaly 
som zarobila viac peňazí, 
pretože Boh ma miluje. 
Nebo mi ukázalo, 
čo mám robiť. 
Takže len viac verte v Boha, 
a potom, myslím si, 
všetko ostatné príde; 
a buďte dobrí, buďte čestní 
a to všetko. 
Ale je tu niekto z vás, 
kto nemá peniaze? 
Má niekto z vás problém? 
Minule ste mi to hovorili? 
Päť, štyria ľudia? 
Nie sú všetci tu. 
Nie sú tu. 
Nikdy nepožiadajú. 
Viem. 
Ale vy mi poviete kto? 
Mám tu nejaké peniaze. 
Môžem im dať. (Nie, nie.) 
Netreba.  
Nie? Vy ste ten 
čo to potrebuje? 
Nie, nie. Nepotrebujem to, 
ale ako poznám ostatných, 
ani oni to nepotrebujú. 
Viete, že to nepotrebujú? 
(Skutočne to nepotrebujeme.) 
Prečo?  
Niekedy to povedia niekomu, 
kto má a tento človek 
proste (Podelí sa.) daruje. 
Áno, tak, tiež si myslím, 
že nepotrebujú. 
Skutočne? 
Nie, nie, nie.  
Dobre. Je dobré pomáhať  
svojim bratom a sestrám;  
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Je to veľmi dobré, veľmi  
dobré. Ale chcem povedať, 
že tu medzi nami,  
sme ako rodina, viete? 
Takže ak máme veľa, 
tak sa podelíme, 
a to je veľmi dobré. 
To je skutočný moslim, 
skutočný katolík, 
skutočný budhista, džinista, 
skutočný hinduista. 
Áno, je to dobré, dobré, 
ale povedala som 
v našej centrále, 
ak vaši bratia a sestry niečo 
potrebujú, jednoducho im to  
dajme. Keď dávame ľuďom  
vonku, môžeme dávať  
aj vo vnútri, to je to isté. 
Nikto o to nechce žiadať, 
ale niekedy život, 
keď vidíte sami seba 
padať do situácie, 
v ktorej si neviete pomôcť, 
je v poriadku zájsť 
za nejakým bratom, sestrou 
a požiadať o pomoc, 
kým sa znovu nepostavíte 
a potom zasa 
vy pomôžete niekomu inému, 
alebo vrátite tie peniaze. 
Je to vaše srdce, 
ktoré je dôležité. 
Nie je to tak, že náročky 
beriete, nie je to tak. 
Nemyslím si, že niektorý 
za vašich bratov a sestier 
má ešte takéto zmýšľanie, 
aby získal prospech 
na úkor ľudí. (Nie.) 
Nemyslím si to. Áno. 
Takže je v poriadku požiadať 
o pomoc. Ako keď spadnete 
a zlomíte si nohu, 
čo urobíte? 
Nemôžete sa postaviť sami, 
niekto vám pomôže 
postaviť sa, a neskôr 
sa vám noha uzdraví 
a potom už kráčate  

sami, však? 
Alebo ak niekto iný spadne 
a zlomí si nohu, 
tak pomôžete vy jemu. 
Je to ako kruh,  
nie je to žiadna veda. 
Ale nechcem zraniť 
vašu dôstojnosť; 
len som si myslela, 
že ak niečo potrebujete, 
mám tu nejaké peniaze. 
Áno, nie je žiaden problém, 
pokiaľ skutočne 
potrebujete pomoc. 
Jednoducho to povedzte, 
neskôr to vrátite alebo 
pomôžete niekomu inému, 
to je v poriadku. 
Bežne to nie je 
ani môj štýl, 
ale nezabite sami seba 
len kvôli pýche. 
Áno, sme proste všetci 
bratia a sestry, nie? 
Áno. 
A viete, 
niekedy má cirkev 
veľa majetku, 
ale možno ho 
nespravujú. 
A možno niečo z toho 
pošlú do späť centrály, 
alebo niečo také, 
nenechávajú si to. 
Nie? Alebo si to… 
Tu si to nechávajú. 
Tu si to nechávajú? 
(Áno.) Prečo? 
Myslím si, že preto… 
Na opravu kostola? 
Pretože 
drevársky priemysel 
v Slovinsku je veľmi veľký. 
(Áno.) A preto si myslím, 
že si to radšej nechávajú. 
Nechávajú si les. 
Nechávajú si les. (Zelený.) 
Vyrúbu a znovu vysadia 
a ponechávajú si majetok, 
pretože pôda bola 

pred desiatimi rokmi 
v Slovinsku 
veľmi, veľmi lacná. 
Teraz je veľmi drahá. 
A neskôr ešte viac. 
Áno a stáva sa 
drahou, 
viete. (Áno.) 
A pre nich je to 
dobrá investícia, 
oni to vedia a preto 
ho nechcú predať. 
Ale aj keby ho predali, 
peniaze nepomôžu 
tak veľa ľuďom. 
Napríklad, dobre, 
môžu pomôcť 10 ľuďom, 
ale ako dlho tie peniaze 
vydržia, viete? 
Skutočne je to tak. 
Pretože chudobných ľudí 
je všade veľa. 
A ak sa budú spoliehať len 
na to, nevydrží to večne. 
V Au Lac (Vietnam) 
máme príslovie, 
že keď len sedíte a jete, 
tak sa minie aj celá hora. 
Ak len 
sedíte a jete, 
potom bude celý kopec 
preč behom chvíle. 
Takže neviem 
veľa o cirkvi, 
pretože som nikdy nebola 
v správnom úrade, 
ale som si istá, že kňaz, 
pokiaľ viem, 
kňazi a mníšky 
prijímajú sľuby 
chudoby, celibátu, 
poslušnosti 
nadriadenému (Áno.) 
a oddanosti Bohu.  
Majú niečo ako 
päť prikázaní, vrátane 
chudoby a celibátu. 
Takže samotní kňazi 
pre osobnú spotrebu 
si nedržia veľa peňazí, 
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nemajú veľa majetku. 
Takže všetko, čo majú, 
možno zhromažďujú spolu 
na jedno…  
Možno to posielajú do Ríma 
a potom majú fond, 
ktorý spravujú, 
aby takto pomáhali  
chudobným na celom svete. 
Možno je to tak. 
Alebo možno je to dôvod, 
len teraz ma to napadlo,  
pretože v časoch vojny, 
počas druhej svetovej vojny 
a po nej nebolo ľuďom 
dovolené 
chodiť do kostola, 
dávať krstiť deti 
a podobne. 
A teraz… 
(Bohoslužba a to všetko.) 
sme dospelí a je to… 
(A zabudli ste.) 
Veľa ľudí zabudlo. 
Nie sme zvyknutí na… 
(Rozumiem.) 
Pretože keď som bola mladá, 
moja stará mama hovorila: 
„Deti musia chodiť 
do kostola!“ 
Ale otec a mama povedali: 
„Nie. Nie. Nie.“ 
Dobre, rozumiem. 
A mali sme slobodnú voľbu  
(Áno.) a my, (Voľnosť!) 
nechceli sme chodiť.  
A teraz neviete, 
čo to kostol je. 
(Je to spôsobené tým.) 
Tá tradícia je trochu 
narušená. (Áno.) 
Áno, medzičasom. 
Teraz je tu trhlina. 
Áno. (Rozumiem.) 
Takže, stále si myslím, 
že pre väčšinu ľudí, 
ktorí nepraktikujú Metódu 
Quan Yin ako my, čiže 
priamy kontakt s Bohom, 
pre nich je kostol, chrám  

stále veľmi dobrý, 
aby tam chodili modliť sa, 
a odovzdali svoje problémy 
Bohu, 
súkromne medzi Bohom 
a ním, ňou. 
A pocítia úľavu. 
A tiež  
morálny štandard 
každého náboženstva 
vždy učí ľudí, 
aby boli dobrí, mali vieru, 
že vám Boh pomáha 
a táto viera im pomôže 
preplaviť sa 
cez všetky problémy. 
A kňazi sú dobrí. 
Ak si robia  
svoju prácu dobre, 
pomáha to mnohým ľuďom. 
A viete, 
udržiavať kostol 
je veľmi drahé. 
No a čo sa týka vás, 
vy dokonca ani 
nechodíte do kostola, 
mladšia generácia, 
nepokrstení ľudia, 
áno, vy tam nedávate 
žiadne peniaze. 
Takže cirkev musí  
použiť peniaze, 
ktoré zarobili 
na lese alebo nejako inak, 
aby udržiavali kostol, 
aby sa postarali o kňaza 
a o všetky výdavky, 
ktoré sú s tým spojené. 
Práve teraz, ak do kostola 
nechodí veľa ľudí, 
to znamená, že cirkev 
sa stáva chudobnejšou. 
Viete? Takže ak predá les, 
(Áno.) 
kde bude žiť? 
Pôjde na ulicu 
alebo čo? 
Kňazi si potrebujú 
udržať dôstojnosť, nie? 
Vždy majú dom 

vedľa kostola 
a kostol musí byť v dobrom 
stave a dobre postavený. 
Všetky kostoly sú dobré. 
Sú stavané tak, aby vydržali  
večne. Takže potrebujú  
údržbu. Áno? V každom  
prípade takto to je. 
A možno už ani  
nemajú kňaza. 
Ak vaša mladá generácia 
už dokonca ani nechodieva 
do kostola, 
odkiaľ by cirkev zobrala 
ďalších kňazov? (Áno.) 
Samozrejme, 
nemôžete ich obviňovať. 
Nikto nechodí do kostola. 
Čo tam má robiť, 
sedieť sám? 
On je osamelý. 
Myslím si, že situácia 
nie je taká zlá. 
Zlá situácia? 
Situácia v cirkvi tiež nie je 
taká zlá, myslím si. 
Len v niektorých prípadoch, 
áno? Nie? Starí ľudia stále 
chodia do kostola však? 
A tiež mladí ľudia. 
Bývam v oblasti, 
kde väčšina ľudí 
chodí do kostola. 
V mestách je to iné, 
ale na vidieku je to stále 
veľmi, veľmi silné. 
Dobre. Potom je to dobre. 
To je dobre. 
Áno, v niektorých prípadoch  
je to tak. 
Čo chcem povedať, je 
že ten rozdiel je veľký, 
už dokonca nezostáva 
žiaden kňaz, ktorý by sa 
mohol postarať o les. 
A kňazi 
nie sú finanční manažéri. 
Možno len nechávajú 
ten les rásť 
a rásť. 

http://www.suprememastertv.com/
http://www.suprememastertv.cz/
http://suprememastertv.cz/download.php
http://suprememastertv.cz/filmy.php


Titul: TV_1876_Kostol je symbolom Boha mieru a lásky_II 

Celosvětové satelitní vysílání www.SupremeMasterTV.com, české překlady a podpora www.SupremeMasterTV.cz  
Videa ke stažení ve formátu (.mpg, .avi, .flv) naleznete na: http://SupremeMasterTV.cz/download.php 
Video k těmto titulkům naleznete v seznamu filmů: http://SupremeMasterTV.cz/filmy.php          Strana 5 / 5 

Je to v mene cirkvi, 
ale nič skutočne neprichádza. 
Musíte vedieť aj to, 
ako manažovať, 
ako zarobiť viac peňazí. 
Áno, nie každý vie, 
ako to urobiť. Áno. 
Dobre, ešte niečo? 
Áno. Aspoň máte 
dosť jedla na jedenie, nie? 
Vegánske, áno? Dobré? 
Dobre, ak váš prezident 
prežije, vy prežijete, nie? 
Áno, byť prezidentom 
a vegánom 
je fantasticky neuveriteľné. 
Pretože on musí mať 
veľa štátnych obedov, 
viete? 
Musíte stretávať veľa 
iných politikov 
a musíte mať s nimi 
zdvorilostné večere, 
a ako sa mu podarilo 
prežiť toto všetko, viete? 
Mať dostatok živín. 
Hovoril, že si to 
doma všetko pripravuje sám. 
Skvelý chlap. 
Ale keď je vonku, 
potrebuje jesť s ostatnými, 
a môže to urobiť. 
Takže žiadne výhovorky. 
Môžete ísť von  
kúpiť si jedlo sami. 
Nemusíte mať  
štátnu večeru 
so žiadnym prezidentom 
alebo niekým iným, 
takže ste slobodní. 
Áno, slobodní pracovať, 
slobodní kupovať jedlo. 
A táto krajina 
je slobodnou krajinou. 
Ste veľmi šťastní. 
Len si prenajmite miestnosť 
a potom meditujte spolu. 
Takže… viete? 
Nikto vás neobťažuje, 
áno? ( Áno.) 

To je skvelé. Mali 
by ste sa cítiť veľmi šťastní. 
Veľmi šťastní ľudia. Áno. 
Som za vás veľmi šťastná. 
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