
BLAHOSLAVENÝ JAMES MILLER 

Svätci a blahoslavení bývajú často zachytení na ikonách alebo obrazoch, ktoré znázorňujú ich 

charakteristické črty či rôzne aspekty ich života. Poznáte svätca, ktorý by bol vyobrazený v monterkách 

a s inštalatérskym náradím v ruke? Blahoslaveného, ktorý by bol aj futbalovým trénerom? Niekoho, 

kto zomrel na rebríku? Ak nie, je najvyšší čas zoznámiť sa s bratom Jamesom Millerom, ktorý bude 

7.12.2019 slávnostne vyhlásený za blahoslaveného. 

Jeho cesta svätosti začala 21. septembra 1944 na mliečnej farme, ktorú vlastnila jeho rodina 

pri meste Stevens Point vo Wisconsine (USA). Ako predčasne narodené dieťatko, ktoré vážilo iba 1,8 

kg, nemal nádej na prežitie, no napriek lekárskym prognózam z neho vyrástol zdravý, neposedný 

chlapec, ktorý miloval behanie po vonku, futbal, jazdu na koni i traktore, ale aj manuálnu prácu na 

farme. Vždy rád priložil ruku k dielu, staral sa o kurence, ovečky a pomáhal otcovi s drobnými 

opravami. Bol prvorodený z 5 detí, a preto neraz musel prebrať aj zodpovednosť za svojich mladších 

súrodencov, no nezľakol sa žiadnej výzvy.  

Jeho srdce prekypovalo láskou k Bohu a ľuďom už od detstva. Spoločne s celou rodinou sa 

zúčastňoval na živote farnosti a svoje priateľstvo s Ježišom si starostlivo chránil. Popri zábave 

a povinnostiach nezabúdal na modlitbu a sviatostný život. Tak, ako sa s celým srdcom vedel starať 

o zvieratká či naháňať s kamarátmi za loptou, žil aj svoju vieru – naplno a radostne. Miloval Ježiša 

v Eucharistii a aj sviatosť zmierenia bral veľmi vážne. Vždy sa na ňu zodpovedne pripravoval a pokorne 

plnil skutky pokánia. Už v detstve vnímal Božie pozvanie – ako chlapec sa doma hrával na svätú omšu 

a pripúšťal, že by z neho raz mohol byť kňaz. Vtedy ale ešte netušil, ako do jeho života vstúpia školskí 

bratia.  

Začal navštevovať lasalliánsku strednú školu, kde ho oslovil príklad svätého života školských 

bratov, ktorí ju viedli. Ich príťažlivé svedectvo viery zanechalo na Jamesovi hlboký dojem, začal vnímať, 

že toto je cesta, pre ktorú ho Boh povoláva. Neváhal ani chvíľu, hoci mal iba 15 rokov. Dal Bohu svoje 

áno a nastúpil do inštitútu školských bratov v Missouri (USA), kde dokončil svoje štúdium a získal 

formáciu.  Jeho spolužiaci, ktorí tiež boli vtedy iba tínedžermi, si naňho spomínajú ako na jedinečného 

mladíka, ktorý sa nikdy nehanbil za svoje farmárske korene. Aj keď bol veľmi inteligentný a mal mnoho 

talentov, zostal pokorným a uprednostňoval život v jednoduchosti. Bol veľmi spoločenský, všímavý 

a priateľský. Smial sa tak nahlas, že už z diaľky bolo počuť salvy jeho smiechu. Rozprával veľa a rád. 

Ochotne sa podelil o veselé príbehy z detstva na farme a jeho nákazlivo dobrá nálada bola ako magnet 

pre všetkých. Pri ňom zabudli na problémy či na smútok za domovom. 

Po získaní učiteľského diplomu začal pôsobiť na lasalliánskej strednej škole Cretin High School 

v meste St. Paul v Minnesote. Zverili mu vyučovanie angličtiny, španielského jazyka a náboženstva. 

Všetkým utkvel v pamäti ako horlivý učiteľ, ktorý svedčil o Kristovi aj tými najmenšími, 

najnepatrnejšími maličkosťami každodenného života. Jeho temperamentnosť sa spájala s jemnou 

starostlivosťou o biednych a chorých.  Jeho dynamickosť a prekypujúca energickosť išli ruka v ruke 

s trpezlivosťou a rešpektom pre všetkých. Bol stále v pohybe, no vedel si nájsť čas na modlitbu. Žiadnu 

prácu nepokladal za nedôstojnú – hoci bol učiteľ, s úsmevom umýval podlahu či toalety. Našiel si čas 

viesť ako tréner futbalové mužstvo a robil všetky údržbárske práce v objekte školy.  Niet divu, že dostal 

prezývku „brother Fix-it“ (brat Oprav to!). V srdci ale nosil sen – ísť na misie. Po piatich rokoch 

pôsobenia na strednej škole sa konečne dočkal, sen sa stal skutočnosťou – predstavení ho poslali do 

Nikaraguy.     



Na svoje nové pôsobisko odišiel v roku 1969 a ostal tam 10 rokov. Vyučoval na lasalliánskej 

škole v Bluefields a neskôr v Puerto Cabezas, viedol formáciu domorodých študentov učiteľstva 

a dohliadal na stavbu 10 vidieckych škôl. Počas jeho pôsobenia vzrástol počet študentov skoro 

o trojnásobok. Ukázalo sa, že nebol len manuálne zručný, ale mal aj schopnosť organizovať a riadiť 

náročnejšie projekty. Od politikov žiadal, aby investovali do vzdelania. Uvedomoval si, že bez finančnej 

podpory vlády je rozsah vzdelávacích aktivít školských bratov v Nikarague veľmi obmedzený.  

Nestabilná politická situácia oslabovala celú krajinu, už aj tak ťažko skúšanú ničivým 

zemetrasením (rok 1972). Rástla bieda a množili sa ozbrojené konflikty. Diktátorský režim chcela 

zvrhnúť socialistická revolúcia. Nepokoje priniesli obrovskú mieru korupcie a až tretina obyvateľov 

stratila strechu nad hlavou. Revolucionári sa chceli zbaviť každého, kto mal nejaké väzby na vládnych 

politikov, a tak sa ich terčom stal aj brat James, ktorý mal na svoju misiu v krajine povolenie od vlády. 

A hoci sa nikdy neangažoval politicky, jeho meno sa objavilo na zozname tých, čo mali byť odstránení. 

Jeho predstavení ho teda v strachu o jeho život poslali späť do USA. Neodchádzalo sa mu ľahko, v srdci 

si niesol túžbu vrátiť sa do Nikaraguy, keď sa situácia upokojí. 

Po návrate do USA v roku 1979 pokračoval ako učiteľ na strednej škole Cretin High School 

v Minnesote. Študentom neraz pomáhal otvoriť skrinky, keď zabudli číselnú kombináciu na svojom 

zámku, no zároveň ich povzbudzoval, aby neochvejne hľadali pravdu a snažili sa o svätosť. Už v roku 

1981 bola jeho túžba po misiách medzi chudobnými opäť vypočutá. A znovu je to jeho milovaná 

Centrálna Amerika! Tentoraz sa ale jeho novým pôsobiskom stalo mesto Huehuetenango 

v Guatemale.  

Rozhodnutie prijal s nadšením, hoci vedel, že aj touto krajinou zmietajú občianske nepokoje. 

Jasne si uvedomoval risk, ktorý podstupoval. No James dôveroval Božej prozreteľnosti a ani strach 

nemohol umlčať silný záväzok, ktorý cítil voči utrpeniu chudobných.  Slobodne sa rozhodol žiť život 

služby. Školskí bratia otvorili v ich regióne pôsobenia prvú strednú školu pre domorodé obyvateľstvo 

kmeňa Mayov, lebo tí boli dovtedy považovaní za menejcenných. Bratia zobrali na seba úlohu 

advokátov chudobných – zastávali sa biednych a obraňovali ich. Toto poslanie horlivo napĺňal aj brat 

James. Vzdelával domorodých študentov a formoval v nich vodcovské schopnosti, aby sa raz oni sami 

stali učiteľmi vlastných ľudí. Dával im nádej na lepší život a mal odvahu žiadať úrady, aby 

s domorodými Indiánmi spravodlivo zaobchádzali. 

Aj v Guatemale slúžil študentom svojou zručnosťou – často chodil v monterkách a niečo 

opravoval. Chlapci mu radi pomáhali, podávali mu nástroje a učili sa od neho rôznym zručnostiam. 

Veľmi mu záležalo, aby sa medzi jeho zverencami vytvorilo silné puto spoločenstva. Rád navštevoval 

rodiny svojich zverencov, chcel ich spoznať, zdieľať ich ťažkosti i radosti. Do priateľských vzťahov 

investoval svoj čas a kreativitu. Ešte aj v posledný deň jeho života pripravil pre svoju triedu piknik, aby 

spolu oslávili Deň priateľstva. 

Posledné mesiace misie v Guatemale boli poznačené militarizáciou socialistickej vlády. Tá 

radšej podporovala zbrojenie a rozširovanie armády, než by sa snažila riešiť negramotnosť 

obyvateľstva a podvýživu. Všade vládla zúfalá chudoba, no najviac ňou boli zasiahnutí príslušníci 

kmeňa Mayov. V tejto situácii vláda nariadila povinnú vojenskú službu pre každého chlapca. Výnimku 

mohli dostať iba študenti. Tento zákon ale svojvoľne porušovala samotná vláda – najmä ak išlo 

o chudobných mayských chlapcov. Hoci boli študentmi na lasalliánskej škole a mali teda podľa zákona 

dostať výnimku, armáda ich uniesla, a tak nerešpektovala vlastný zákon. Brat James a jeho spolubratia 



chodili za úradníkmi a žiadali, aby bol chlapcom umožnený návrat do školy. Tieto prosby ostali často 

nevypočuté.  

Len pár dní pred smrťou brata Jamesa uniesla armáda jedného študenta, ktorý navštevoval 

lasalliánsku školu. Školskí bratia sa ho snažili dostať späť do školy. Trvali na spravodlivom zaobchádzaní 

s chudobnými Indiánmi a na dodržiavaní zákonov. Dostali hodnovernú informáciu, že tzv. G-2 jednotky 

smrti chcú zasiahnuť voči niekomu z bratov, len netušili, že to príde tak skoro. James Miller bol verejne 

známy názorom, že ozbrojené sily a násilie neriešia skutočné problémy ľudí, ale len dialóg a vzájomné 

porozumenie môžu priniesť trvalé riešenia pre dobro celej spoločnosti. Uvedomoval si, že takáto 

zmena je nemožná, ak budú ľudia zotrvávať vo svojej sebeckosti a neobrátia sa ku Kristovi. Aj preto 

bolo hlavným poslaním jeho misie prinášať Kristovo svetlo všetkým bez rozdielu. 

13. februára 1982 dozrel brat James pre nebo. Ako inak – v monterkách, s náradím v ruke a na 

rebríku. Práve opravoval poškodenú stenu školy a jeho žiaci sa naňho pozerali z okna triedy. Zrazu sa 

zjavili pred školou zamaskovaní muži na motorkách a zazneli výstrely. Zasiahlo ho 7 rán. Brat James 

padol mŕtvy dole z rebríka. Mal iba 37 rokov. Jeho chladnokrvná vražda mala byť varovaním pre 

bratov, aby sa nemiešali do vládnych záležitostí. Telo muselo byť čo najrýchlejšie pochované a celý 

prípad mal zapadnúť prachom. A hoci vrahovia ostali nepotrestaní, na svojho Santiaga, ako volali brata 

Jamesa, spomínajú s láskou a hlbokou úctou domorodí obyvatelia Guatemaly. V jeho tvári videli Krista, 

dobrého Pastiera, ktorý každú svoju ovečku pozná po mene a aj svoj život položí za svoje ovce.  

Pred slávnosťou blahorečenia boli namaľované 2 obrazy – ikony brata Jamesa s atribútmi, 

ktoré ho charakterizujú. Na jednej z nich je vyobrazený v rúchu školských bratov a v jednej ruke drží 

údržbárske náradie a v druhej učebnice. Druhá ikona ho zobrazuje v monterkách a v náručí drží ovečku 

ako symbol starostlivosti a obety.  Napravo je nápis: James Alfred Miller – Apoštol trpiacich 

chudobných Centrálnej Ameriky.  

Čím môže byť povzbudením pre nás tento prvý blahoslavený americký školský brat? Azda 

v odvahe vykročiť zo svojho pohodlia. Nehľadať vlastný komfort či bezpečie. Chcieť plniť Božiu vôľu 

a zamilovať si svätosť. Brat James všetko, čo robil, robil z lásky pre Krista. Jeho videl v chudobných 

a utláčaných. Jemu slúžil i v každodenných maličkostiach, ktoré sú skryté pred očami ľudí, no náš 

Nebeský Otec ich vidí. Žil svätosť s vedomím, že Božie kráľovstvo je spravodlivosť, pokoj a radosť 

v Duchu Svätom.  

Blahoslavený James Miller, priateľ chudobných a mučeník, oroduj za nás! 

 

 

 


