
Anton SRHOLEC  
(12. 6.1929 – 7.1.2016) 

Obľúbený kňaz, spisovateľ a charitatívny pracovník. 

Vstúpil (1946) do saleziánskej spoločnosti s cieľom 

venovať sa výchove chudobnej mládeže. Za 

nelegálny prechod štátnej hranice ho odsúdili (1951) 

na dvanásť rokov väzenia v jáchymovských 

uránových baniach. Po amnestii (1960) pracoval  

ako robotník v Skalici, Ostrave a Bratislave. Dostal 

sa (1969) na štúdiá na Pápežskej univerzite v Turíne, neskôr do Ríma,  

kde ho pápež Pavol VI. vysvätil (17. 5. 1970) za rímskokatolíckeho kňaza.  

Za  organizáciu národnej púte na Velehrad (1985) mu odňali štátny súhlas.  

Po novembri 1989 zostal mimo pastorácie, v dôchodku. Založil resocializačné 

zariadenie pre bezdomovcov. Je autorom kníh Svetlo z hlbín jáchymovských 

lágrov, Oceľové srdcia, súboru úvah Experiment lásky, Nová rodina v novom 

svete, Každodenné zamyslenia a Ako čerstvý chlieb. Anton Srholec sa vždy 
solidarizoval s tými, ktorí boli prenasledovaní (František Mikloško). 
 

Z myšlienok 
 

 Budúcnosť kresťanstva je v jeho pravdivosti... Kresťanstvo sa 

nediskutuje, kresťanstvo sa žije...  Poznanie zmyslu je zdrojom sily. 

 Dávaš len to, čo máš, čím si sa stal a nie to, čo si sa naučil a čo hráš.  

 Naše svedectvo a príklad kresťana znamená viac ako naše kázne. 

 Môžeš rozprávať čo chceš a akokoľvek sväto a pekne. Ak za tým nestoja skutky, sú to len 

prázdne reči. Dnes jedno gesto znamená viac ako celé litánie.  

 K životu patrí aj prehra, smola, alebo takzvané nešťastie. Keď sa však k nemu človek postaví 

poctivo a prijme ho, tak sa preňho môže stať šťastným obratom a východiskom. 

 Choroba je dobrá vec. Je to príležitosť zamyslieť sa, pouvažovať  

o tajomstve smrti a uvedomiť si, že svet pôjde aj bez nás.  

 Čím viac však staviame na materiálne hodnoty, tým viac nás 

zotročujú. Keď sme nútení rezignovať na ne, rozväzujú sa nám putá. 

 Pravá radosť je tam, kde človek môže všetko čakať od Boha a všetko 

mu môže ponúknuť. 

 Aj pravdu ľahšie unesie človek otvorený pre absolútnu pravdu. 

 Musíš sa obetovať, aby si aspoň niektorých zachránil. Tých, ktorým 

mráz ešte nespálil krídla. 

 Najväčšie, ľudsky povedané "úspechy" sa dosahujú až za hranicami 

toho, čo je našou povinnosťou. 

 Neľakaj sa nepriateľov. Tí malí sa boja a veľkí ťa môžu len zabiť 

alebo znásobiť. V každom prípade ti poslúžia. 

 Nikoho nekritizuj a nesúď. Každý si bude zodpovedať za svoje skutky. Mlč a pracuj na sebe. 

Cirkev vždy držali svätci a nie reformátori. 
 

S námahou, ľútosťou, bolesťou a pokorou musíš v sebe hromadiť a chrániť svetlo. 

To je zmysel celej tvojej činnosti. Tento svet iné ani nečaká. Ak nie si svetlom, 

nedávaš nič.  

Človek musí dať životu zmysel, aby ho napĺňal každý deň, tvorbou, zmyslom, 

zápasom o spravodlivejší svet, 

Poznám zákon, že príliš veľa hmoty, ľudí rozdeľuje a skromnosť, obmedzenia  

a disciplína ich zjednocujú. 
 

 Viera sa v dnešnom svete stáva vedou, dokonca jedinou vedou o skutočnom živote.              
 (dmj) 
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