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ZAMYSLENIE

M ilí priatelia, posledný mesiac roka je 
radostný a zároveň trochu smutný. 
Každý sa už teší na Vianoce, no nás, 
dospelých, hrozí celý ten kolotoč 

okolo prípravy sviatkov, zakončenia všetkých prác 
a iných vecí, ktoré treba stihnúť ešte v starom roku. 

Mňa tento mesiac teší predovšetkým preto, 
že spoločne, s odstupom troch dní, slávime spo-
lu s bratrancom, tiež kňazom, narodeniny. A to 
je dobrý a veselý začiatok všetkých príprav na 
sviatky. Jasné, že Advent, hoci nie je taký prísny 
ako pôst, v sebe ukrýva kajúci charakter. Preto 
nie je dovolená, alebo sa neodporúča hlasná zá-
bava a iné, nemiestne veselie. Veď, ak máme pri-
jať do svojich domovov naozajstného Boha, keď 
mu máme pripraviť cestu a vyrovnať chodníky 
priamo do svojej duše, musíme tam urobiť po-
riadok, aby sme sa potom nehanbili. A bez poká-
nia a vnútornej očisty to nepôjde. Teda v prvom 
rade by sme sa mali zmieriť s Bohom i  ľuďmi, 
navzájom si odpustiť, vyspovedať sa, aby „sviat-
ky pokoja“, ako Božie Narodenie tiež nazývame, 
boli naozaj pokojnými aj navonok, aj vo vnútri. 
Myslím, že na prvý pohľad to vyznieva ako veľmi 
nábožná, no možno trochu nereálna myšlienka. 
Veď toho stresu je toľko, že sa dá vypnúť až 27. 
decembra. Možno je to skutočne tak a povedať 
si, že to môže byť inak, nestačí. Nepokoj, zhon 
je už akousi neustálou časťou našej spoločnos-
ti. A predsa bude svet okolo nás taký, akým si ho 
urobíme, alebo akým ho aspoň chceme vidieť.

Treba sa pozrieť na to, ako to bolo pred narode-
ním Ježiša. Tiež to nebolo najružovejšie, ba nao-
pak takmer na zaplakanie. Krátko pred pôrodom 
Panny Márie si museli obyvatelia Rímskej ríše 
splniť povinnosť a zapísať sa každý v mieste svoj-
ho pôvodu. Pre tehotnú ženu nie je žiadnou slas-
ťou cestovať niekoľko dní do vzdialeného mesta. 
A tam nakoniec nenájsť nič, ani jedno priateľské 
srdce, ktoré by ich prenocovalo. Vo všetkých tých-
to bolestných momentoch zohráva dôležitú úlo-

hu manžel Panny Márie – Jozef. On je ten, ktorý 
musí všetko nachystať, postarať sa o ženu a nájsť 
núdzové riešenie. Potom sa chvíľu raduje, no na-
sledujú nové trápenia, útek do Egypta atď.

Možno práve teraz je rad na mužoch, ukázať, ako 
vieme byť na 100% starosltlivými otcami, nielen ži-
viteľami, ale hlavne ochrancami svojej rodiny, ktorí 
žijú s ňou a pre ňu, a nie iby „v nej“. Starosti, ktoré 
prežívajú manželky a mamy pri príprave hocakých 
slávnostných udalostí, majú byť aj naším problé-
mom. Isto však nie po žensky. Veď preto nás Boh 
ako mužov, aby sme hľadeli na veci zo svojho uhla 
pohľadu. Chcem tým povedať, že ak tvoríme spo-
ločne rodinu – jednotný organizmus, máme pre-
žívať a pripravovať i riešiť všetko spoločne, chápať, 
že v skutočnosti všetko naozaj má byť na našich 
pleciach, no i s našou, o niečo chladnejšou, hlavou. 
Naše ženy si trochu oddýchnu a s pocitom pod-
pory všetko lepšie zvládnu, a to aj bez zbytočných 
a premúdrelých rád. Hlavné je byť na blízku, v po-
hotovosti. Ba treba byť aj viac predvídavejší, aby nás 
ženy nemuseli aj dva razy volať a prosiť.

Prečo sa obraciam k mužom? Sám, ako kňaz, 
vidím, že hlavná skupina veriacich sú práve ženy 

Rodinní 
kňazi

 Text: 

P. Michal 

Marhefka SVD

 Foto: Archív SVD 
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- veľmi odhodlané a pripravené slúžiť. Minule som si na sv. 
omši po zvolaní „Drahí bratia a s...“ uvedomil, ba zadal otáz-
ku, kde sú bratia. Nebolo tam nikoho. Nie je to výzva ťahať 
mužov za vlasy do kostolov, no skôr im pomôcť pochopiť, 
že úlohu kňaza v rodine vypĺňajú práve oni. Je to nádherné 
dedičstvo od Adama a patriarchov, potvrdené a posvätené 
krstom, umocnené birmovkou. Keďže tuším, že opäť tieto 
riadky budú čítať hlavne ženy, obraciam sa k vám, aby ste 
svojim mužom pomohli znovu objaviť túto nádhernú úlohu 
– „patriarchu“ – „rodinného kňaza“ – otca, dávajúceho a vy-
prosujúceho požehnanie svojim deťom a manželke. Treba ich 
trochu tlačiť, dať im miesto, nebrať modlitbové povinnosti 
len na seba. Veď aj tak vieme, že to spravíte sto ráz lepšie. Ale 
z mužov tak ostanú tí istí chlapi, stojaci len v predsieni kos-
tola. Ak chceme zachovať živú vieru aj v budúcom pokole-
ní, musia ju naše deti vidieť aj v otcoch – tvrdých a silných, 
ak ide o ochranu, a nábožných, ľúbiacich a dôverujúcich, ak 
ide o vznešenejšie veci. 

Milí čitatelia, želám vám, aby každý z vás pocítil krásu po-
volania, ktoré sa vám dostalo, a dar, za ktorý budem ďakovať 
počas Vianoc. Nech sila viery upevňuje naše rodinné vzťahy 
a pomáha každému rásť a byť lepším kresťanom - bratom, 
sestrou, otcom, matkou, priateľom a svedkom Krista – Po-
koja, ktorý zostúpil na našu zem.  •
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▲ Iránski kresťania odsúdení na bičovanie  
kvôli vínu na bohoslužbách

Štyria iránski kresťania koncom októbra odsúdení 
na 40 rán bičom za to, že počas bohoslužby v protes-
tantskom kostole pili víno. Štyroch mužov obvinili 
na súde z pitia alkoholu a tiež z vlastníctva prijímača 
a satelitnej antény v meste Rasht, približne 300 kilo-
metrov severozápadne od Teheránu. Verdikt vyniesli 
20. októbra s tým, že na odvolanie majú muži desať 
dní, informovala organizácia Christian Solidarity 
Worldwide.  Irán je islamskou republikou, v ktorej 
je zakázaná konzumácia alkoholu. Ľudia iného ako 
moslimského vyznania tvoria v krajine menej ako 
jedno percento populácie.  Obvinení muži sú členmi 
iránskej cirkvi (Church of Iran), protestantského cir-
kevného spoločenstva. Dvoch z týchto mužov zatkli už 
aj 31. decembra 2012 počas vládnej razie v tzv. domá-
cich kostoloch. Mervyn Thomas, vedúci predstaviteľ 
organizácie Christian Solidarity Worldwide, kritizo-
val súdne rozhodnutie. “Rozsudok, ktorý vyniesli nad 
členmi iránskej cirkvi v praxi kriminalizuje kresťan-
skú účasť na Pánovej večeri a predstavuje neprijateľné 
porušenie práva na slobodné a pokojné praktizovanie 
svojej viery,“ povedal.  Thomas žiada iránsku vládu, 
aby zabezpečila, že iránske zákony nebudú porušo-
vať Medzinárodný pakt o občianskych a politických 
právach, ktorého je Irán signatárom. Dodal, že vláda 
by mala zaistiť “úplnú ochranu slobody vyznania pre 
všetky náboženské spoločenstvá”. • 

EDITORIÁL

Milí misijní priatelia,

rok sa schyľuje ku koncu a my 
vstupujeme do obdobia oča-
kávania narodenia nášho Pána 
Ježiša Krista. Je to čas modli-
tieb, spevov okolo adventného 
venca v kostole skoro ráno či 

atmosféra spoločného prežívania s blízkymi ale-
bo susedmi. 
Je to čas, kedy sú noci dlhé a v človeku sa rozvíja 
niečo hlboko zakorenené, túžba po svetle. Pre nás, 
kresťanov, sa takým svetlom stáva Kristus. Advent 
je čas hlbokej túžby – túžby po našom lepšom „ja“. 
Je to iskra samotného Boha, ktorú do nás vložil, ta-
kže naše srdce je nespokojné, kým nenájde pokoj 
v Bohu. V nebi sa budeme večne tešiť z tohto Svetla. 
Kladieme si otázku: „Čo nám priniesol Kristus svo-
jím narodením?“ Kristus nám priniesol Boha, uká-
zal nám Božiu tvár. To, čo nás v konečnom dôsled-
ku naplní, je blízkosť Boha. Advent je tiež časom, 
kedy otvárame srdcia pre núdznych. Uvedomuje-
me si, že „blaženejšie je dávať ako prijímať“. Boh 
nás obdaroval a tento dar chceme dávať ďalej. Da-
rom chceme vyjadriť lásku, ktorú cítime k druhé-
mu. Advent je tiež príležitosťou, aby človek začal 
niektoré veci konať nanovo. K tomu nám pomáha 
sviatosť zmierenia. Básnik Angelus Silesius pekne 
vyjadril: „Ak sa Kristus aj tisíckrát narodí v Betle-
heme a nie v tebe, ty zostaneš stratený.“ 
Požehnaný čas očakávania príchodu Spasiteľa, mi-
lostiplné vianočné sviatky a hojnosť Božieho po-
žehnania v novom roku všetkým čitateľom Hla-
sov praje 

Páter Martin Štefanec SVD
šéfredaktor

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Sv. omšu za odberateľov Hlasov 
odslúžim 2. decembra, 

za horliteľov 5. decembra 2013,
Šéfredaktor

2 HLASY Z DOMOVA A MISIÍ DECEMBER 2013



▪ Konzistórium pre kreovanie 
nových kardinálov bude  
22. februára 2014

Svätý Otec sa rozhodol informo-
vať o svojom rozhodnutí zvolať na 
22. februára 2014 konzistórium 
pre kreovanie nových kardinálov. 
Stane sa tak pri príležitosti sviatku 
Katedry sv. Petra. Ako informoval 
riaditeľ Tlačového strediska Svätej 
stolice páter Federico Lombardi, 
termín, o ktorom Svätý Otec infor-
moval už začiatkom októbra Radu 
kardinálov (na jej zasadnutí 1. - 3. 
10.) a Generálny sekretariát Bis-
kupskej synody (na jeho zasadnutí 
7. - 8. 10.), bol zverejnený s cieľom 
uľahčiť plánovanie ďalších stretnu-
tí, na ktorých sa zúčastňujú kardi-
náli z rôznych častí sveta. Je dokon-
ca pravdepodobné, hovorí páter 
Lombardi, že pápež chce, ako pri 
iných príležitostiach urobili jeho 
predchodcovia, zvolať zasadnutie 
kolégia kardinálov ešte pred kon-
zistóriom. Prvé z týchto stretnutí 
by sa dalo predpokladať 17. - 18. 
februára, keď sa bude konať aj tretie 
zasadnutie Rady kardinálov (tzv. 
rady ôsmich kardinálov), zatiaľ 
čo po konzistóriu, presne v dňoch 
24. - 25. februára sa bude zas konať 
zasadnutie Rady synody. Aj ďalšie 
zasadnutie Rady kardinálov pre 
riešenie organizačných a ekono-
mických záležitostí Svätej stolice 
(tzv. „rada 15 kardinálov“) sa pred-
pokladá vo februári, pravdepodob-
ne v predchádzajúcom týždni. •

▪ Biskupi s veriacimi majú dosvedčovať vieru prostredníctvom charity

V talianskom meste Terst (Trieste) sa v dňoch 4. - 6. novembra stretli dele-
gáti pre oblasť charitatívnej činnosti zastupujúci biskupské konferencie jed-
notlivých krajín Európy. Zaoberali sa vzťahom medzi vierou, charitatívnou 
činnosťou a evanjelizáciou a tiež úlohou biskupa a veriacich ako hlavných 
aktérov pastorácie v charitatívnej oblasti. Zhodli sa na tom, že činnosť Cirkvi 
v charitatívnej oblasti má hlbší význam než iba pomoc v bezprostrednej nú-
dzi. Ide aj o formovanie pohostinného spoločenstva, ktoré vydáva svedectvo 
viery v Ježiša Krista, ktorý sa narodil chudobný pre chudobných.  Stretnutie 
v Terste organizovala Pápežská rada Cor Unum a Komisia Rady biskupských 
konferencií Európy (CCEE) Caritas in Veritate. Okrem kardinála Roberta Sa-
raha za Pápežskú radu cor unum a kardinála Angela Bagnasca za CCEE vystú-
pilo s príspevkami aj viacero odborníkov v oblasti pastorálnej teológie. Mons. 
Giampietro Dal Toso, sekretár Pápežskej rady Cor Unum, prof. Helmuth Pree, 
docent Mníchovskej univerzity a prof. Heinrich Pompey, docent Palackého 
univerzity v Olomouci, sa zamerali najmä na teologický a pastorálny význam 
Motu proprio Benedikta XVI. Intimae Ecclesiae natura. •

▲ Svätý Otec vybral témy troch  
najbližších Svetových dní mládeže

Svätý Otec František určil témy najbliž-
ších troch ročníkov Svetových dní mlá-
deže. Vyšpecifikoval tak etapy duchovnej 
prípravy, ktorá bude v priebehu troch 
rokov smerovať k  medzinárodnému 
stretnutiu s Petrovým nástupcom v júli 
2016 v Krakove. Prinášame ich zoznam. 
29. ročník SDM 2014 «Blahoslavení chu-
dobní v duchu, lebo ich je nebeské krá-
ľovstvo» (Mt 5,3) 30. ročník SDM 2015 « 
Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvi-
dia Boha» (Mt 5,8) 31. ročník SDM 2016 
(Krakov) «Blahoslavení milosrdní, lebo 
oni dosiahnu milosrdenstvo» (Mt 5,7) 
Tieto tri témy vychádzajú z blahoslaven-
stiev. Svätý Otec už v Rio de Janeiro na 
stretnutí v Katedrále Sv. Šebastiána (25. 
júla 2013) požiadal mladých, aby znovu 
a znovu čítali blahoslavenstvá a urobili 
ich konkrétnym životným programom. •

▲ Svätá stolica a republika Čad  
podpísali dohodu o statuse 
katolíckej cirkvi 

V hlavnom meste Čadu N’Djamena 
dnes podpísali 7. novembra medzištát-
nu zmluvu o právnom statuse katolíc-
kej cirkvi v Čade. V sídle Ministerstva 
zahraničných vecí Čadskej republiky 
dokument podpísali: za Svätú stolicu 
apoštolský nuncius v Čade Mons. Jude 
Thaddeus Okolo a za Čadskú republiku 
minister zahraničných vecí a africkej in-
tegrácie Moussa Faki Mahamat. Dohoda 
pozostávajúca z 18 článkov, ktorá vstú-
pi do platnosti neskoršou ratifikáciou, 
okrem priznania právnej subjektivity 
katolíckej cirkvi a cirkevným inštitúci-
ám rámcovo vymedzuje vzťahy medzi 
Cirkvou a štátom potvrdzujúc význam 
ich spolupráce na podporovaní ľudskej 
dôstojnosti a na budovaní spoločnosti, 
v ktorej je viac spravodlivosti a pokoja. •

SPEKTRUM
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„Mária počala z Ducha Svätého.“ Tie-
to slová sú pre niektorých ľudí zdrojom 
trápnych rozpakov. Nevieme, čo s nimi. 
Niektorí z nás, katolíkov, si z nich do-
konca robia žarty. A o katolíkoch vtip-
kujú zasa tí, ktorí neveria. „Panna Má-
ria počala z Ducha Svätého – aké je to 
primitívne a naivné,“ povedia. No ja 
mám jednu ambíciu: pokúsim sa vám 
vysvetliť, že tieto slová majú nielen lo-
giku, ale že – spolu s inými napohľad 
rozpačitými myšlienkami v našom ka-
tolíckom učení – sú nevyhnutné na 
to, aby sme pochopili samotnú pod-
statu kresťanstva. Bez nich totiž nie je 
možné vidieť celý obraz a my budeme 
stavať iba na úlomkoch. K tým iným 
myšlienkam patrí napríklad aj učenie 
o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie. 
Na pozadí posolstva dnešného evanje-
lia pochopíme naplno aj to. A dovolím 
si povedať, že je mi ľúto našich 
bratov protestantov, ktorí radi-
kálne myšlienku Nepoškvrne-
ného počatia Matky Božej od-
mietajú. No ak tak robia, potom 
mám pochybnosti, že sú schopní 
pochopiť, o  čom vlastne Kris-
tov príchod je. A k týmto dvom 
myšlienkam sa dá priložiť ešte ďalšia, 
ktorú dokonca aj my, kazatelia, často 
dosť diskrétne obchádzame, pretože 
si s ňou nevieme rady. Ide o posledný 
článok rodokmeňa Ježiša Krista, v kto-
rom sa nachádza jedna záhada. No táto 
záhada má logické vysvetlenie. Poďme 
však po poriadku. 

Keď čítame Starý zákon, musí nám 
byť jasné, ako veľmi dávni proroci túži-
li po príchode nejakého mesiáša a ako 
naliehavo očakávali úplne nový za-
čiatok toho či onoho typu. Bolo tomu 

tak preto, lebo si boli až príliš vedomí 
toho, aká zlá, ťažká a bezvýchodisková 
je v skutočnosti situácia, v ktorej žili. 
Uvedomovanie si zla vo svete, ktorý ich 
obklopoval, ich nútilo, aby sa pozerali 
poza horizont každé ráno, či už náho-
dou neprichádza. 

Pripravujeme sa na Vianoce. Tešíme 
sa na ne. Možno máme za sebou už via-
nočné nákupy, a teraz sa už len sústre-
ďujeme na to, ako v pokoji a dôstojne 
osláviť Kristov príchod. No otázka znie, 
či sme naozaj plní nádeje tak, ako by 
to pri adventnom očakávaní malo byť. 
Máme naozaj silnú túžbu po jeho prí-
chode? Dúfame, že v ňom príde nao-
zaj niečo nové? Niečo úplne nové? Nie 
som si tým istý! 

Myslím, že očakávanie niečoho úpl-
ne nového je čiastočne dôsledkom na-
šej slepoty voči tomu, v čom žijeme. 

Sme naivní, a tak nevidíme a neuvedo-
mujeme si, aká tenká je nitka, ktorá nás 
navzájom drží pohromade, a ktorá nás 
napája na ľudský život a na jeho zdroj. 

Každý z nás pozná napríklad neja-
kého chorého človeka, ktorý odmieta 
brať lieky. Alebo máte vo svojej rodine 
človeka, ktorý odmieta brať diétu, aj 
keď vie, aká dôležitá je pre jeho život. 
A vy takémuto človeku poviete: „Ak by 
si vedel, aký zlý je tvoj zdravotný stav, 
určite by si to bral vážnejšie. No ty to 
nevieš a ani nechceš vedieť!“ A my sme 

všetci chorí. Náš svet je chorý. A my po-
trebujeme k tomu pristúpiť presne tak, 
ako si to situácia žiada. No, žiaľ, veci 
idealizujeme. 

Nebudem tu teraz vykresľovať obraz 
všetkých tých horibilných hrozieb, kto-
ré sa vznášajú nad súčasným svetom. 
Nebudem tu na konkrétnych príkla-
doch dokazovať, aká seriózna je naša 
situácia. Nepotrebujeme to, pretože to 
vidíme v médiách každý deň. Neuva-
žujem o rozličných zlách a hriechoch 
v našom živote: o závistiach, nenávis-
tiach, zradách, nečestnostiach, kráde-
žiach, podrazoch, tuneloch, neúprim-
nostiach, nevernostiach. 

No chcel by som povedať jedno, že ja 
osobne dnes vidím omnoho lepšie ako 
v minulosti, ako hlboko je zmätok a zlo 
prítomné v našom svete. 
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Cyklus zla
je preťatý

 Text: P. Milan Bubák SVD 

 Foto: Archív SVD

Teraz už viem, že hriechu sa dnes 
darí lepšie než kedykoľvek pred 
tým. Teraz už viem, ako veľmi potre-
bujeme Spasiteľa a Vykupiteľa.



Keď som bol mladší, nič z tohto som 
si neuvedomoval. Bol som naivný. Keď 
som bol dieťa, myslel som si, že to, čo 
sa stalo s Ježišom, bola len jedna neprí-
jemná výnimka. Myslel som si, že Ježiš 
žil medzi ľuďmi, ktorí boli neobyčajne 
zlí. No neuvedomoval som si, že všet-
ky tie intrigy, ktoré sa odohrávali oko-
lo neho, sa diali a dejú vo svete neustále 
a všade. Nevedel som, že keď Ježiša za-
jali, vysmievali sa mu, mučili, bili a za-
bili ho za jeho zmysel pre spravodlivosť 
a pokoj, v skutočnosti sa nestalo nič ne-
obyčajné, nič neslýchané. Nemal som 
potuchy, že všetko toto sa vo svete dia-
lo vždy. A deje sa to neustále aj vo svete, 
v ktorom žijeme. 

Teraz to už viem! Teraz už viem, že 
hriechu sa dnes darí lepšie než kedy-
koľvek pred tým. Teraz už viem, ako veľ-

mi potrebujeme Spasiteľa a Vykupiteľa. 
Nepotrebujeme len nejaký liek, nejaké 
preškoľovacie kurzy, psychologickú ana-
lýzu, stretká, dni reflexie. Nepotrebuje-
me len rekonštrukciu toho, čo je staré, 
nefungujúce. Spomeňme si napríklad 
na nedávny tzv. „socializmus s ľudskou 
tvárou“. Mala to byť rekonštrukcia starej, 
nefungujúcej veci. V politike je takých-
to príkladov veľa. V televíznej diskusii 
Pod lampou (2.12.2004) padla otázka 
na demokraciu: či Cirkev uznáva de-
mokraciu. Ja som vtedy odpovedal, že 
síce áno, ale ju neidealizuje. Lebo demo 
(ľud) možno aj zmanipulovať (tými kla-
sickými zbraňami chlebom a hrami) 
a ten bude hlasovať, za to, čo chcú jeho 
manipulátori. Niet na svete ideálneho 
systému. Tolerujeme síce aj neideálny. 
No berieme ho s rezervou. My teda po-
trebujeme nie obnovu starého. Niekedy 
sa staré obnoviť nedá. Ako keby ste na 
hlinenom dome postavili moderné po-
schodie. Všetko sa vám to zrúti. Sú veci, 
kde obnova nefunguje. Náš svet potre-
buje niečo úplne nové: nový život, nový 
typ ľudského života. 

Keď proroci dúfali v túto novotu, jed-
na vec bola pre nich úplne zrejmá: že to 
musí byť úplne nový začiatok!!! Musí 
sa objaviť úplne nový zárodok ľudské-
ho života. Toto je dôvod, prečo začali 
predvídať, že ten nový život sa musí na-
rodiť iba z panny. Nebolo to preto, lebo 
by boli chceli svoju matku ochrániť od 
niečoho sexuálneho alebo biologické-
ho. V sexuálnom spojení manželov nie 
je nič nečistého. Bolo to preto, lebo ži-
vot, ktorý sa mal z nej narodiť, mal byť 
niečím novým, úplne novým. Nemalo 
to byť pokračovanie znázornené odo-
vzdávaním života. 

Na pozadí tohto pochopíme aj tú – už 
spomenutú – dosť veľkú záhadu, kto-
rá sa nachádza v Matúšovom evanjeliu 
(a tiež – v trocha inej podobe – aj v Lu-
kášovom), kde sa spomína rodokmeň 
Ježiša Krista. Je tam vymenovaných od 
Abraháma 42 generácií až po Jozefa, 
o ktorom sa však – čo je veľmi zvláštne 
– hovorí iba to, že bol manželom Má-
rie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný 

Kristus. On však Ježiša nepočal. Ježiš sa 
počal, ako hovorí evanjelium, „z Ducha 
Svätého“. A neviem, či si uvedomujeme, 
že aj keď sa nám táto časť učenia evanje-
lia zdá najviac obchádzaná a nepocho-
pená, že je v skutočnosti najlogickejšia. 
Ide totiž o to, že Ježiš nevznikol tak, ako 
každý z nás: odovzdávaním života člo-
veka človeku, t.j. prirodzeným plode-
ním. V rodokmeni je jasne popísané, 
ako muž počal syna a ten ďalšieho a ten 
ďalšieho... až po Jozefa. Jozef už nepočal 
dieťa. Ježiš bol počatý z Ducha Svätého. 
Ten život totiž, to semeno, ktoré bolo 
odovzdávané z pokolenia na pokole-
nie, bolo narušené. To semeno človeka 
obsahovalo v sebe zárodky zla. Preto sa 
musela kontinuita narušiť. Jozef je v ro-
dokmene spomenutý len ako otec pred 
zákonom, no nie ako otec prirodzený. 
To, čo bolo vložené do lona človeka – 
Márie (a tým bolo splnené to, že bola 
človekom, a preto bol aj Ježiš človekom) 
– bolo semeno Ducha Svätého. A preto 
v Ježišovi sa nenarodilo niečo obnovené, 
ale niečo úplne nové. Úplne nový život. 
A tento úplne nový život, toto nepoškvr-
nené „semeno“ nemohlo byť predsa za-
siate do poškvrnenej pôdy. Preto muse-
la byť Mária nepoškvrnená. Bolo treba, 
aby sa Ježiš narodil z človeka – Márie –, 
lebo inak by nemohol byť človekom. No 
Mária nemohla mať – logicky – účasť na 
našej ľudskej skazenosti, ak jej plod mal 
byť úplne čistý. Teda v Ježišovi je narode-
né niečo úplne nové. Žiadna kontinuita. 
Cyklus zla bol preťatý. Úplne nový život. 

A toto je život, ktorý my, každý je-
den z nás potrebujeme. A toto je život, 
ktorý potrebuje náš skazený svet. Ta-
kýto pôvod života – božský, z Ducha 
Svätého, je jediný pôvod, ktorý aj nám, 
aj nášmu svetu môže byť k osohu. Toto 
je to, o čom veríme, že bolo medzi nami 
v Ježišovi Kristovi zrodené. A o tomto je 
nádej Vianoc.

A ako ho my realizujeme? Predsa 
v krste. My v sebe síce fyzicky obsahu-
jeme starý život s jeho zlom. No v krste 
sme počali z Ducha Svätého nový život: 
Krista, a tento život je to nové, čo v nás 
a cez nás má prúdiť do sveta.  • 
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▲ Misijný jarmok v Ružomberku

V tomto roku sa konala už 87. misijná 
nedeľa v poradí. Počas misijného týždňa 
sa konali po celom Slovensku rôzne ak-
cie na podporu misijnej činnosti Cirkvi.
Jedna z takýchto akcií sa uskutočnila 
21.októbra 2013 aj na našej ZŠ sv. Vin-
centa v Ružomberku. Niesla sa v du-
chu hesla ,,Deti pomáhajú deťom“. Re-
hoľné sestry zorganizovali 11. ročník 
misijného jarmoku v priestoroch te-
locvične, počas ktorého sa vyzbiera-
la suma 1 546,92 eur. Výťažok popu-
tuje slovenskému pátrovi Radoslavi 
Kottrovi, SVD. V  súčasnosti pôsobí 
neďaleko pobrežia v  mestečku Yara 
na „ostrove slobody“, na Kube. “Naši 
žiaci boli radi, že mohli aspoň takým-
to spôsobom pomôcť deťom, ktoré sa 
majú omnoho horšie ako my,” poveda-
li organizátorky misijného jarmoku. •  

▶ Víkendové stretnutie pastorácie 
povolaní

Od 7. do 9. novembra sa mladí muži vo 
veku 15-30 rokov mohli zamyslieť a spo-
znávať svoju životnú cestu. Stretnutie sa 
konalo v Misijnom dome sv. Arnolda 
Janssena v Bratislave. Stretnutie malo 
názov „Pane, aby som videl“. Názov vy-

jadroval skúsenosť slepca Bartimeja, 
ktorý mal veľkú túžbu vidieť. Vychá-
dzajúc z tohto evanjelia sa prítomní 
zamýšľali nad troma dôležitými slo-
vami: „neboj sa, vstaň, volá ťa“. Tieto 
slová adresovali v evanjeliu okolo-
stojaci slepcovi Bartimejovi. Mladí 
mohli spoznávať prekážky, ktoré sa 
objavujú na ceste povolania, kroky, 
ktoré treba urobiť pre rozpoznávanie 
povolania a predovšetkým z dôvodu 
skutočnosti, že každý má určité povo-
lanie. Výzvou stretnutia bolo „vidieť 
a dať vidieť“. Stretnutia sa zúčastnilo 
20 mladých mužov. Viedol ho p. Ján 
Kušnír v spolupráci s P. Igorom Krá-
ľom a seminaristami Spoločnosti Bo-
žieho Slova. •
 
▪ Misie v malenovickej farnosti 
v Zlínsku

Po šiestich rokoch sa v malenovickej 
farnosti konali sväté misie. Osem ok-
tóbrových dní bolo vyplnených du-
chovným programom, v ktorom si 
každý, kto mal záujem, mohol nájsť 
„to svoje“. Okrem sv. omše s tema-
tickými kázňami sa konali katechézy 
pre rôzne skupiny veriacich, adorácie, 
besedy, samozrejme, bola príležitosť 
prijať sviatosť zmierenia, ale i sviatosť 
pomazania chorých. Počas sv. misií 

sa konala aj obnova krstných a manžel-
ských sľubov. Teraz sa vo vedení misií 
striedali jednotliví hostia. P. Waldemar 
Grieger SVD, správca malenovickej 
farnosti, pozval viacero kňazov, ktorí 
obohatili veriacich nielen svojou služ-
bou slova a službou pri oltári, ale aj pri 
neformálnych stretnutiach. Misie vied-
li títo kňazi: P. Dismas Tomaštík OFM 
Cap z Olomouca, P. Tomáš Cyril Havel 
– petrin z Písku, P. František Sedláček zo 
Zlína – Štípy, P. Bedřich Horák z Horní 
Moštěnice, P. Jan Kušnír SVD a P. Mar-
tin Štefanec SVD z Nitry a P. Tomáš 
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1. december – svetový deň 
boja proti AIDS/HIV
9. december – slávnosť 
Nepoškvrneného počatia 
Panny Márie, prikázaný sviatok 
(preložený z 8. decembra); 
výročie založenia misijných 
kongregácií Služobníc Ducha 
Svätého – SSpS (1889) 
a Služobníc Ducha Svätého 
ustavičnej poklony – SSpS AP 
(1896)
10. december – medzinárodný 
deň ľudských práv
12. december – Panna 
Mária Guadalupská, patrónka 
Ameriky, spomienka
24. december – Štedrý deň
25. december – slávnosť 
Narodenia Pána, prikázaný 
sviatok
27. december – sv. Ján 
evanjelista, patrón Spoločnosti 
Božieho Slova
29. december – nedeľa Svätej 
rodiny Ježia, Márie a Jozefa
31. december – sv. Silvester I., 
pápež, koniec občianskeho roka

◆  ◆  ◆

Misijný úmysel apoštolátu 
modlitby na mesiac
december: 
Aby kresťania, osvietení 
vteleným Slovom, pripravili 
ľudstvo na príchod Spasiteľa.

za prítomnosti pátrov verbistov z Poľ-
ska i kňazov zo Slovenska. Sv. omšu ce-
lebroval p. Ján Halama SVD, provinciál 
slovenskej provincie Spoločnosti Bo-
žieho Slova, koncelebroval páter Eryk 
Koppa SVD, provinciál poľskej provin-
cie Spoločnosti Božieho Slova, miestny 
správca farnosti, ďalší pátri a tiež dvaja 
kňazi zo Slovenska. Na slávnosti sa zú-
častnila matka sestry Márie Domini-
ky, početní príbuzní a priatelia, spolu 
takmer 50 osôb zo Slovenska. •

▪ Ľudové misie v Perneku  
a v Jablonovom

27. okt. – 3. nov. 2013 verbisti P. Ján 
Kušnír a Martin Madassery viedli ľu-
dové misie v Perneku a Jablonovom. Do 
týchto dvoch farností ich pozval správ-
ca vdp. Milan Naď . Posledné misie si 
v týchto farnostiach skoro nikto nepa-
mätal. Bol to milostivý a požehnaný čas. 
Prostredníctvom misijných kázní, kto-
ré boli zamerané na jednotlivé skupiny 
veriacich, Pán otváral srdcia ľudí, kto-
rí čoraz viac zapĺňali kostol. Veriaci sa 
takmer všetci prostredníctvom dobrej 
sv. spovede pripravili na prijatie Pána, 
ktorý sa zastavil v ich farnosti a chcel 
ostať v ich dome. Počas týždňa sa mi-
sionári zamerali na témy: Boh je láska, 
hriech človeka a obrátenie, odpustenie 
a Božie milosrdenstvo, spása v Ježišovi 
Kristovi, Cirkev-Matka a prostrednica 
milostí. Tým, ktorí možno mali zábrany 
alebo strach priblížiť sa k sviatosti zmie-
renia, bola ponúknutá tzv. Nikodémova 
noc, kde sa mohli stretnúť tak, ako Niko-
dém v noci s Pánom Ježišom, v kostole 
s kňazom, ktorému mohli otvoriť svoje 
vnútro. Pán sa dotýkal veriacich aj pro-
stredníctvom rôznych pobožností, kedy 
mohli ľudia prežiť silný duchovný záži-
tok, či už to bola kajúca pobožnosť, ado-
rácia so sviatostným Kristom, obnova 
krstných sľubov, poklona krížu, obno-
va manželských sľubov a iné. Tento čas 
misií bol naozaj požehnaný a milostivý. 
Pán rozsieval plným priehrštím a ostáva 
už len na poslucháčoch, aké ovocie pri-
nesú misie do ich životov. •

Wójciak CP z Jaroměřic u Jevička. Boh 
sa zastavil v Malenoviciach. Tí, ktorí po 
ňom túžili, ho stretli. •

▾ Večné sľuby u „ružových sestier“ 
 
Sestra Mária Dominika Marietta Buj-
dáková, rodáčka zo Šale, zložila v Nyse, 
v Poľsku, v kláštore klauzúrnych sestier 
Služobníc Ducha Svätého ustavičnej 
adorácie svoje doživotné rehoľné sľuby. 
Slávnosť skladania doživotných sľubov 
sa konala v nedeľu 10. novembra 2013 
za účasti sestier nysského kláštora a tiež 
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Vianoce 
očami našich misionárov 
v rôznych kútoch sveta

 Text: P. Martin Štefanec SVD 

 Foto: Archív SVD 

 

▲   P. Ondrej Pešta SVD, misionár 
v Bolívii
Vianoce v Bolívii slávime viac vo far-
skom spoločenstve. Predovšetkým sa 
organizujú rôzne dobročinné akcie, 
ktorých cieľom je pomoc ľuďom na-
chádzajúcich sa v hmotnej alebo du-
chovnej núdzi. Tak napríklad mnoho 
farností organizuje zbierky pre chu-
dobné štvrte alebo vidiek, kde pripra-
vujú program pre deti spojený s roz-
dávaním darčekov. Skupinky mladých 
pomáhajú so zbieraním potravinovej 
pomoci pre chudobné rodiny, ktorú 
potom osobne odovzdávajú. Samot-
né slávenie Vianoc vo farnostiach je, 
samozrejme, spojené so slávnostnou 
liturgiou, ktorá je však veľmi živá a ra-
dostná. Jej súčasťou je aj tanec, diva-
delné predstavenia Ježišovho narode-
nia, ohňostroj i zábava s pohostením 
po sv. omši.

Pre deti sa zvyknú počas celého Ad-
ventu pripravovať stretnutia, kde sa 
im prostredníctvom katechéz  pribli-
žuje tajomstvo Vianoc, a tiež sa s nimi 
nacvičujú vianočné koledy. Sv. omša 
slávená v deň Vianoc za účasti detí je 
naozaj veľmi radostná. Zvláštnosťou 
je, že na obdobie Adventu v  Bolívii 
pripadá tiež koniec školského roka, 
a teda aj cyklu katechéz vo farnostiach. 
V mnohých farnostiach sa slávi prvé 
sv. prijímanie detí, krsty, prvé sv. prijí-
manie či birmovky mladých a dospe-
lých. Pre mnohé rodiny je tak Advent 
bezprostrednou prípravou na Vianoce 
spojenou so skutočnou duchovnou ob-
novou ich náboženského života.

V tomto období ma asi najviac oslo-
vuje úcta k Božskému Dieťaťu. Vari niet 
bolívijskej rodiny, kde by nemali Jezu-
liatko. Počas polnočnej sv. omše ľudia 
prinášajú  Jezuliatko do kostola, aby 
ho kňaz pokropil svätenou vodou. Po-
čas celého vianočného obdobia majú 
potom Jezuliatko položené v  rodin-
ných jasličkách na významnom mies-
te v dome. Je zvykom, že na Štedrý deň 
a v deň Narodenia Pána, najmenšie deti 
z rodiny pripravujú Jezuliatku program 
v podobe básničiek, pesničiek a tanče-
kov. Jezuliatko zostáva v domácnos-
tiach do sviatku Troch kráľov, keď ich 
rodiny znova prinášajú do kostola na 

posvätenie, aby sa s nimi rozlúčili a od-
ložili ich na ďalší rok.

Misijným priateľom zo Slovenska by 
som chcel povedať, aby nás Božie Dieťa 
i naďalej spájalo v jednu veľkú ľudskú 
rodinu, kde máme vždy záujem jeden 
o druhého, a vieme si aj aktívne pomá-
hať bez ohľadu na to, v ktorej časti sve-
ta sa nachádzame. Nech napĺňa všetky 
rodiny pokojom, láskou a radosťou… 
a zvlášť všetkých starých, chorých či 
opustených. •

▲   P. Pavol Filadelfi SVD, 
misionár v Japonsku
Vianoce v Japonsku sa prežívajú viac-
-menej v spoločenstve veriacich v kos-
tole alebo sa konajú vianočné večierky. 
Myslím si, že v rodinách tak, ako sme 
na to zvyknutí na Slovensku, sa Viano-
ce prežívajú menej. Máme veľmi pekné 
piesne s japonskými nápevmi, 

ANKETA



ale aj európskymi, samozrejme, týka 
sa to aj Tichej noci. Vianočnú atmo-
sféru možno zažiť aj na uliciach, pre-
tože i tu sa Vianoce stali obľúbeným 
komerčným sviatkom. Ich hlavným 
hrdinom je Santa Claus. Vianoce sa 
končia 25. decembra, pretože potom 
nasleduje novoročné zdobenie. Prí-
prava na Vianoce sa začína adventnou 
duchovnou obnovou, ktorá spočíva 
z prednášky a spoločnej svätej spovede. 
Prednášky na tému Vianoc sa konajú 
aj na kresťanských školách, sú súčas-
ťou krátkej liturgie alebo svätej omše, 
po ktorej nasleduje vianočný program. 
I nekresťania, či už študenti, učitelia, 
alebo rodičia, sa často sami zaujíma-
jú o to, aká je podstata Vianoc. Počas 
polnočnej svätej omše je zvykom krs-
tiť dospelých. I tento rok budeme mať 
krst. Je to preto, že na Vianoce prichá-
dza väčší počet ľudí, medzi nimi aj tí, 
ktorí premýšľajú o krste, a takto sa aj 
oni môžu povzbudiť. 

Na začiatku som sa dotkol 
skutočnosti, že vianočné sviatky 
možno stráviť i bez prežitia ich 
vlastnej podstaty. Je to pochopi-
teľné tam, kde nie je zakorenená 
kresťanská tradícia, avšak medzi 
nami, kresťanmi, by to malo byť 
inak. V posledných rokoch sa 
o tejto problematike veľa hovo-
rí. Vinu prikladáme prílišnému 
zhonu, vplyvu doby a pod. Ale nie je to 
v skutočnosti tak, hoci sme veriaci, že 
„spasiteľom“ sme sa pre seba v mno-
hých ohľadoch stali my sami? Podíďme 
tento rok k jasličkám a v hĺbke srdca sa 
pokloňme tomu, komu jedinému má 
počas Vianoc patriť naša úcta a pozor-
nosť. Ďakujme za dar kresťanskej vie-
ry. Ďakujme za to, že dieťatko uložené 
v jasličkách, pred ktorým pokľakáme, 
nesprítomňuje iba ľudskú tradíciu, kto-
rú neskôr možno nahradiť inou, ale že 
je to práve On, náš jediný Boh, Ježiš 
Kristus, živý Spasiteľ. 

Čitateľom Hlasov, našim veriacim a mi-
sijným dobrodincom zo srdca vyprosujem 
požehnané sviatky Pánovho narodenia. •

▲   Jozef Bištuť SVD, 
misionár v Nemecku
Vianoce v  Nemecku nie sú zrejme 
také exotické, ako napr. v Afrike, Juž-
nej Amerike či Japonsku. V porovnaní 
s  tradičným slávením týchto sviatkov 
na Slovensku možno však nájsť určité 
rozdiely. Čo môže Slováka v Nemecku 
prekvapiť, je napr. štedrá večera. Darmo 
by ste na štedrovečernom stole hľadali 
rybu, zemiakový šalát či opekance, ale-
bo iné bezmäsité dobroty. Ani vianočnú 
oplátku s medom by ste tu nenašli. Na 

stole v tento večer nesmie chýbať peče-
ná hus s červenou kapustou a knedľa-
mi, prípadne varenými zemiakmi. Ale 
okrem večere niet v slávení vianočných 
sviatkov väčších rozdielov. Vianočný 
stromček (ten, mimochodom, prišiel aj 
na Slovensko z Nemecka!) a jasličky, ako 
i polnočná sv. omša s neodmysliteľnou 
„Tichou nocou“ – ktorá má tiež pôvod 
v Nemecku – mi umožňujú v duchu sa 
preniesť na rodné Slovensko. Mimo-
chodom, Nemci majú pekné vianočné 
piesne. Na Vianoce sa ľudia navzájom 
obdarovávajú. Darovať a byť obdarova-
ný... Darčeky, ktoré na Vianoce dostá-
vame, alebo sami darujeme iným, majú 
okrem materiálnej hodnoty aj hodnotu 
symbolickú. A tá je podľa môjho názo-

ru oveľa dôležitejšia, hoci si to často ani 
neuvedomujeme. Naše darčeky chcú 
byť odrazom či obrazom toho najväč-
šieho daru, akého sa nám kedy dosta-
lo. Nebeský Otec nám daruje s láskou 
to najdrahšie, čo mal. Boh nám daroval 
svojho jediného Syna. My vieme, ako 
bol tento najväčší dar v dejinách ľudstva 
prijatý. Pre niektorých bol na hnev a po-
horšenie, no pre niektorých na spásu. 
Na Vianoce si pripomíname tento dar. 
Vianoce sú pre mňa sviatkami „obda-
rovania“. Rok čo rok sme pozvaní prijať 
Ježiša, ktorého sme dostali do daru – ne-
zaslúžene, z lásky. Záleží len na nás, čo 
s týmto darom urobíme...

Vianoce budem tráviť v komunite 
spolu s ostatnými spolubratmi. Je nás 
tu v Sankt Augustine takmer 90 – takže 
sme taká väčšia rodina. Počas sviatkov 
tiež vypomáhame v okolitých farnos-
tiach. Určite sa mi ujde nejaké zastupo-
vanie niekde nablízku alebo možno aj 
niekde ďalej. 
Prial by som si, aby sme si dokázali 
nájsť – a  to nielen na Vianoce – viac 
času pre Toho, ktorý k  nám prišiel 
v onom malom betlehemskom dieťati. 
Prajem všetkým, ktorí slávia Vianoce 
ako sviatky narodenia Pána, aby mu 
dokázali otvoriť svoje srdcia a náruč, aby 
ho prijali s radosťou a s úprimnosťou. 
Lebo on prišiel ... „aby prebýval medzi 
nami“. Prajem tak sebe, ako aj všetkým 
ostatným, aby sme Jeho prítomnosť 
v  našom živote pociťovali čoraz 
častejšie a intenzívnejšie. Keď sa nám 
to podarí, budeme môcť Vianoce zažiť 
nielen na konci decembra, ale prakticky 
dennodenne. •

10 HLASY Z DOMOVA A MISIÍ DECEMBER 2013

ANKETA

Nebeský Otec nám daruje s láskou 
to najdrahšie, čo mal. Boh nám da-
roval svojho jediného Syna. My vie-
me, ako bol tento najväčší dar v de-
jinách ľudstva prijatý.



▾   Michal Vrták SVD, seminarista 
na misijnej skúsenosti OTP 
v Mexiku 
V našej farnosti máme na Štedrý deň 12 
svätých omší. Posledná končí približ-
ne o polnoci a po nej nasleduje čas na 
spoločnú štedrovečernú večeru. Sú to 
moje prvé Vianoce v Lagunilli, ale ako 
mi moji spolubratia povedali, zvyčajne 
sa oslavuje spolu so spolubratmi z ved-
ľajšej farnosti a jednou rodinou, ktorá 
nás pozve sláviť Vianoce alebo, lepšie 
povedané, ktorá pripraví pre všetkých 
tradičnú večeru. 

Na začiatku adventu slávime hody. 
Náš kostol a s ním aj celá farnosť (19 ko-
munít) je zasvätený sv. Barbore (4. de-
cember). Slávnosti predchádza novéna, 
ktorá trvá 20 dní a každý deň sa slávi sv. 
omša v jednej z komunít. Na záver no-
vény putujú ľudia zo všetkých komunít 
s vyzdobenými obrazmi patrónov svojich 
kaplniek do Kostola sv. Barbory. Samot-
né hody v Lagunilli trvajú 6 dní, a to už 
je polovica adventu za nami. Mi-
sijných priateľov na Slovensku by 
som chcel poprosiť, aby sa nepre-
stávali modliť za misie a nových 
misionárov a aby tieto nádherné 
sviatky pokoja a Božej lásky roz-
hojnili v našich srdciach milosť 
a radosť z toho, že sme kresťania. •

▲   P. Gašpar Habara SVD, 
misionár v Írsku 
Vianoce aj tu, v Írsku, sú podobné tým 
naším doma na Slovensku. Vonku síce 
nemáme toľko snehu, ako na Sloven-
sku, ale v kostoloch a v rodinách je to 
slávnostná atmosféra, veľmi obľúbený 

sviatok hlavne pre deti, ktoré sa neve-
dia dočkať darčekov od Ježiška. Od-
lišnosťou je štedrá večera. V Írsku sa 
všetko oslavuje v prvý vianočný deň, 
a to hneď ráno, keď deti vstanú a ute-
kajú k stromčeku a vybaľujú svoje dar-
čeky. Potom ide celá rodina do kosto-
la sláviť Božie narodenie a po krásnej 
omši je slávnostný obed doma...ta-
kže štedrá večera sa slávi veľmi jed-
noducho, nie ako u nás. Aj polnočná 
omša nie je o polnoci, ale najneskôr 
o deviatej večer. Je to aj kvôli bezpeč-
nosti, keďže polnočné omše v minu-
losti boli sprevádzané aj problémami 
typu: ako nadmerné požívanie alko-
holu, vandalstvo atď. Tradičným jed-
lom je morka a ostatné dobroty ako 
vianočný koláč (vianočka) a  všetky 
dobroty od výmyslu sveta...Ľudia sú 
väčšinou doma v rodinách a vôbec ne-
vidieť autá na cestách. Snažia sa, aby 
nikto nebol v tento deň sám, a to ani 
bezdomovci.

Všetci veriaci katolíci sa pred Via-
nocami obyčajne zúčastnia sv. spove-
de, ktorá je vedená v duchu modlitieb, 
čítania Sv. Písma a meditačnej hudby...
je to aj taká obnova spojená so sv. spo-
veďou. Prichádzajú si vypomôcť pri 
spovedaní aj kňazi z iných farností. Ka-
tolícke školy spolu s farnosťou organi-
zujú tzv. „Christmas Carol“, kedy prí-
du do kostola školské deti a účinkujúci 
a spolu prezentujú radostne nábožen-
ské piesne oslavy narodenia Ježiša. Sa-
mozrejme, kostoly sú preplnené ľuďmi 
a rodičmi detí, ktoré účinkujú v zbore. 
Môj odkaz čitateľom Hlasov 
a  misijným priateľom na Slovensku 
znie, aby pokračovali v dobrej práci, 
ku ktorej nás motivuje sám Ježiš. 

Nech jeho narodenie a  život je pre 
nás všetkých majákom v rozbúrených 
vodách života. 

▲   P. Pavol Baláž SVD, 
misionár v Brazílii
Slávenie Vianoc v Amazonii je úplne iné 
ako na Slovensku. Na jednej strane je 
to iná kultúra, ktorú treba porozumieť, 
a na druhej strane treba zanechať mysle-
nie, v ktorom sme boli naučení myslieť. 
Vianoce trvajú jeden deň - 25. decem-
bra, ide teda o Božie narodenie. Ostatné 
dni sa ničím nelíšia  od iných. Obyčajne 
býva tento deň časom rodinnej pohody, 
kedy sa celá rodina znovu stretne, ale 
teraz z toho dôvodu, že „sú Vianoce“.

Prípravu po duchovnej stránke sa 
snažíme robiť intenzívne. Veriaci sa 
schádzajú vo svojich komunitách, aby 
sa modlili vianočnú novénu. Vo veľ-
kej väčšine tieto modlitbové stretnutia 
bývajú v domoch veriacich. V detstve 
sme to zažívali aj v našich slovenských 
farnostiach, no príchodom nových 
technológii sa táto duchovná roman-
tika a čaro vytráca. Na našu škodu.

Čo ma najviac zaujalo na slávení 
Vianoc v Amazonii? Asi tá nádherná 
vysoká teplota vzduchu, počas ktorej 
si dovolím ísť na neďalekú pláž s dob-
re vychladenou Coca colou v ruke :-). 

Teraz som si spomenul na goralské 
vianočné vinšovanie: Vinšujem Vám 
na šťastie, na zdravie, na to Božie na-
rodenie, aby sme sa dočkali ďalšieho 
Božieho narodenia .... A teraz to moje 
osobné: „ a ak by sme sa náhodou ne-
dočkali, ...alebo hlavne, aby sme mali 
dobre poupratované v duši a v srdci“. •
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Teraz som si spomenul na goralské 
vianočné vinšovanie: Vinšujem Vám 
na šťastie, na zdravie, na to Božie 
narodenie, aby sme sa dočkali 
ďalšieho Božieho narodenia...
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Guadalupská Panna Mária: 
Chcem vypočuť
váš plač

 Text: spracované podľa vysielania Rádia Vatikán

 Foto: P. Martin Štefanec SVD

Krásne vzácne kastíl-
ske ruže pribúdali 
v červenohnedej dla-
ni Indiána. Juan Die-

go dychtivo trhal stonky z kame-
ňa, kde nikdy nemali vyrásť, a to 
uprostred zimy, keď nemali šan-
cu prežiť. Zázrak! Krásna pani, 
ktorá mu ich kázala zbierať ako 
dôkaz pre neveriaceho biskupa, 
sa len pokojne usmievala. Bol 
12. december 1531. Vtedy sa 
v mexickom Guadalupe zjavila 
chudobnému Indiánovi Panna 
Mária, ktorá zmierila dva náro-
dy a pomohla im vytvoriť veľký 
jednotný štát.

Hlavná postava mexickej 
identity
„Všetkým nám odovzdala odkaz 
o láske k nášmu národu a ukáza-
la nám svojimi gestami, slovami 
a milostivým obrazom cestu ku 
Kristovi, jadru našej katolíckej 
viery,“ napísali v  liste pri tejto 
príležitosti mexickí biskupi. Ve-
riacich povzbudili znova oživiť 
svoje šťastie vyplývajúce z toho, 
že „Matka pravého Boha, pre 
ktorého žijeme, Stvoriteľa člove-
ka a vládcu neba i zeme“ sa roz-
hodla ostať medzi nami, bdieť 
nad nami a upokojovať nás ako 
deti pod materinským plášťom.
Pred 482 rokmi dokázala Naj-
svätejšia Matka niekoľkými jed-
noduchými slovami, trochou 

kvetov a svojím obrazom zblížiť 
dva národy protichodných kul-
túr, ktoré dovtedy hľadali len 
možnosť  zničiť toho druhého. 
Požiadala ich postaviť chrám – 
nie pre ňu, ale pre jej Syna, „aby 
ho,“ ako píšu mexickí biskupi, 
„ukázala všetkým, vyzdvihla ho, 
oznámila, že je skrz-naskrz lás-
kou, spolucítením, oporou a zá-
chranou.“
Ako konštatovali biskupi v Me-
xiku, Najsvätejšia Matka z Gu-
adalupe „založila našu vlasť 
s pestrou škálou kultúr, zjedno-
tených putom viery. Guadalup-
ská udalosť znamenala počiatok 
evanjelizácie s účinnosťou, kto-
rá prekonala všetky očakávania. 
Pani z Tepeyacu uľahčila plodné 
stretnutie dvoch svetov a stala sa 
hlavnou postavou novej mexic-
kej identity. Ona chráni zmiere-
nie Mexika so svojimi koreňmi, 
svojimi hodnotami a svojimi tra-
díciami,“ napísali biskupi.
Udalosť spred 482 rokov chápe 
Cirkev v Mexiku ako „rozhodu-
júci moment v histórii tejto kra-
jiny“. Guadalupská Panna Má-
ria nesie titul Matka mexického 
národa, Kráľovná Ameriky a Fi-
lipín. „Prosme ju, nech oroduje 
za všetkých, ktorí žijú v týchto 
krajinách, aby sa mali radi a aby 
sa navzájom prijímali ako deti 
toho istého Otca,“ ukončili me-
xickí biskupi svoj list.

Počiatok evanjelizácie
Morenita, čo v miestnom jazyku 
znamená miešanka, mesticka, sa 
prvýkrát zjavila Indiánovi Juano-
vi Diegovi 9. decembra 1531. Mo-
dernú baziliku s milostivým ob-
razom posvätili roku 1976 a o tri 
roky neskôr pápež Ján Pavol II. 
z jej balkóna pozdravil tisíce Me-
xičanov. Roku 1990 z toho istého 
miesta vyhlásil Juana Diega za 
blahoslaveného a roku 2002 zís-
kal chudobný Indián titul svätca. 
„Aký bol Juan Diego? Prečo uprel 
Boh na neho svoj pohľad? Kniha 
Ekleziastikus nás učí, že „Páno-
va moc je veľká a patrí mu chvála 
všetkých pokorných.“ (3, 20). Po-
dobne i slová sv. Pavla objasňujú 
tento Boží spôsob uskutočňova-
nia spásy: „čo je svetu neurodze-
né a čím pohŕda, to si vyvolil Boh, 
ba aj to, čoho niet, aby zmaril to, 
čo je, aby sa pred Bohom nik ne-
vystatoval.“ (1Kor 1, 28-29).“
Nebeská matka sa chudobnému 
Indiánovi zjavila desať rokov po 
dobytí Mexika Španielmi v situ-

Všetkým nám 
odovzdala 
odkaz o láske 
k nášmu ná-
rodu a uká-
zala nám 
svojimi ges-
tami, slovami 
a milostivým 
obrazom 
cestu ku Kris-
tovi.
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ácii definitívneho zániku aztéc-
keho kráľovstva a vzniku novej 
civilizácie zmiešanej z kultúry 
víťazov a porazených. Sv. Juan 
Diego si vyslúžil titul „Nový apoš-
tol nového sveta“. „Guadalupská 
udalosť znamenala počiatok ži-
vej evanjelizácie, ktorá prekona-
la všetky očakávania. Posolstvo 
Krista skrze jeho Matku vyňalo 
z aztéckej kultúry to podstatné, 
očistilo to a dalo mu definitívny 
význam spásy. Preto majú Guada-
lupe a Juan Diego hlboký cirkev-
ný a misijný význam a sú vzorom 
dokonale inkulturovanej evanje-
lizácie.“

Chcem liečiť vaše utrpenie, 
vašu núdzu... 
„Som dokonalá Mária, vždy pan-
na, Matka pravého a  jediného 
Boha.“ Tak sa za ľubozvučnej 
hudby vtáčieho spevu predstavila 
krásna pani udivenému Indiáno-
vi a povedala: „Tu chcem vypočuť 
váš plač a vaše starosti, zmierniť 
a liečiť vaše utrpenie, vašu núd-

zu a vaše nešťastie.“ Indiána po-
slala za biskupom so žiadosťou 
postaviť na úpätí vrchu Tepeyac 
kostol. 57-ročný Juan Diego, kto-
rý pred obrátením nosil aztécke 
meno Cuauhtlotatzin – Ten, kto-
rý vrieska ako orol – utekal do 
mesta, ale pri večernom návrate 
musel pani informovať o neúspe-
chu. Biskup neverí. Mária však 
nevypočula Indiánovu prosbu 
zbaviť ho veľkej úlohy a požia-
dala ho pokus zopakovať. Biskup 
žiadal znamenie. Panna Mária 
sľúbila dať mu ho na druhý deň, 
ale Juan Diego nemohol prísť: 
ochorel mu strýko a musel hľa-
dať kňaza, ktorý by zomierajúce-
ho vyspovedal. Keď mal ísť okolo 
vrchu, radšej zmenil cestu, aby sa 
vyhol krásnej panej. 

Ale ona prišla aj tak. Prečo 
sa tak ponáhľa? Indián vysvet-
lil panej situáciu. „Strýko je už 
zdravý,“ ubezpečilo ho zjave-
nie a požiadalo ho vyjsť na vrch 
a nazbierať kvety. Krásne vzácne 
kastílske červené ruže na skale 

uprostred decembra – ako dôkaz 
pre neveriaceho biskupa. Keď ich 
vysypal z kabáta pred biskupom, 
na látke jeho zvrchníka sa objavil 
verný obraz sv. Panny. Biskup aj 
všetci prítomní padli na kolená. 
A ich obraz sa otlačil do zreničiek 
Madony na obraze. Ako o mno-
ho rokov neskôr odhalila skupi-
na vedcov pomocou najmoder-
nejších prístrojov, v zreničkách 
obrazu nenamaľovaného ľudskou 
rukou ostala zachovaná „fotogra-
fia“ trinástich ľudí na čele s Nons. 
Zumárragom.

Žena, ktorá sa predstavila ako 
Panna Mária a Božia Matka, si 
vzala podobu mesticky – miešan-
ky medzi Indiánkou a beloškou. 
Obliekla si tuniku prepásanú pod 
prsiami čiernymi stuhami, ktoré 
v indiánskej kultúre označovali 
tehotné ženy. Obraz z  tilmové-
ho plátna utkaného z agávových 
vlákien so životnosťou 20 rokov 
ostal až dodnes neporušený. Po-
čas storočí sa podrobil mnohým 
vedeckým výskumom, dekrét 
o obraze vydalo 25 pápežov a Gu-
adalupe je dnes najväčším mari-
ánskym pútnickým miestom na 
svete. Navštívi ho ročne 20 milió-
nov ľudí – v Lurdoch je to naprí-
klad päť miliónov. 
„Juan Diego, dobrý Indián a kres-
ťan, ktorého jednoduchý ľud vždy 
považoval za skutočného svätca! 
Prosíme ťa, sprevádzaj putujúcu 
Cirkev v Mexiku, aby bola kaž-
dým dňom čoraz väčšou evan-
jelizátorkou a misionárkou. Po-
vzbudzuj biskupov, podopieraj 
kňazov, vzbudzuj nové sväté po-
volania, pomáhaj všetkým, kto-
rí sa zriekajú svojho života pre 
Krista a pre šírenie jeho kráľov-
stva. Šťastný Juan Diego, veriaci 
a pravý muž! Zverujeme ti svojich 
laických bratov a sestry, aby sa cí-
tili povolaní k svätosti a naplnili 
všetky formy spoločenského ži-
vota evanjeliovým duchom.“  •

Zverujeme 
ti svojich 
laických bra-
tov a sestry, 
aby sa cítili 
povolaní 
k svätosti 
a naplnili 
všetky formy 
spooločen-
ského života 
evanjelio-
vým du-
chom.
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Misijný týždeň
vo Vitanovej

 Text a foto: Farnosť Vitanová

Ako za Ježišových čias, tak 
i dnes sú aktuálne slová: „Ža-
tva je veľká, ale robotníkov je 
málo. Proste teda Pána žatvy, 

aby poslal robotníkov do svojej žatvy.“
Ešte je mnoho pôdy – mnoho ľud-

ských sŕdc, do ktorých semeno Božieho 
kráľovstva nepadlo. Taktiež je mnoho 
úskalí a prekážok, ktoré bránia zasiate-
mu semenu klíčiť a rásť. Semeno Božie-
ho kráľovstva potrebuje citlivú, nepre-
stajnú a neúnavnú starostlivosť.

Misionári ohlasujú Krista, ale toto 
ohlasovanie sa uskutočňuje nie v dl-
hých prednáškach o pravdách viery, 
ale v ľudskosti, v tom, že sa správajú 
ľudsky k  tým najbiednejším, k  tým, 
ktorí potrebujú nielen materiálnu po-
moc, ale o to viac duchovnú, potrebujú 
blízkosť človeka, povzbudenie, 
objatie a prijatie. Ako povedali 
misionárky: „Nejde o to, aby sa 
im hovorilo, že my sme katolí-
ci, poďte ku nám, ale dôležité je 
ukázať im zmysel života.“

V našej farnosti Vitanová na 
Orave sme sa rozhodli zorgani-
zovať misijný jarmok, aby sme pomohli 
rehoľným sestrám, ktoré sú na misii na 
Sibíri. Z tohto nápadu nakoniec vznik-
la úžasná akcia, ktorá prebiehala celý 
týždeň pod názvom Misijný týždeň. 
Od pondelka mohli veriaci dávať do 
pripravenej škatule poštové známky, 
ktoré budeme zbierať počas celého roka 
a priebežne odosielať. 

Vo štvrtok sa uskutočnila misijná 
svätá omša za účasti detí, ktorým pán 
farár pomocou prezentácie priblížil 
nielen prácu misionárov, ale aj osudy 
detí v jednotlivých kútoch sveta. Omša 

začala slávnostným vstupom do kos-
tola, potom nasledoval ruženec, kto-
rý sa modlili deti. Deti boli oblečené 
v krojoch rôznych národov, a tak mohli 
reprezentovať jednotlivé kontinenty. 
Počas svätej omše deti čítali lekciu, ak-
tívne sa zapájali do kázne, čítali pros-
by, v ktorých prosili za Svätého Otca, 
kresťanov, misionárov, rodičov a taktiež 
za samých seba, priniesli obetné dary, 
kde ďakovali svojim rodičom za prvé 
poznatky o Bohu, prosili, aby sa stali 
svetielkami pre ostatných a uvedomili 
si dôležitosť modlitby za misionárov.

V piatok bol pre mládež a širokú ve-
rejnosť pripravený program, ktorý za-
čal slávnostným vstupom do kostola, 
kde mládež reprezentovala jednotlivé 
kontinenty ich typickým oblečením. 

Potom nasledovala modlitba misijné-
ho ruženca, kedy sa mladí modlili za 
jednotlivé kontinenty. Pred každým 
desiatkom prečítali svedectvo mladého 
človeka, ktorý žije na tomto kontinen-
te. Svedectvo bolo sprevádzané aj obra-
zovou prezentáciou. Do svätej omše sa 
mládež zapájala čítaním lekcie, prosieb 
a  prinesením obetných darov, ktoré 
boli sprevádzané komentárom.

Po sv. omši nasledovala prednáška 
misijnej dobrovoľníčky Renáty Fu-
rindovej o misii v Peru. Renáta svojím 
rozprávaním priblížila život Peruáncov, 

ich potreby a dôležitosť misie nielen 
pre nich, ale podelila sa aj so svojimi 
pocitmi, ktoré v nej zanechala táto mi-
sia. Hovorila o tom, ako sa naučila dô-
verovať Bohu, prekonávať rôzne druhy 
strachu, ktoré človeka trápia. 

Program celého týždňa vyvrcholil 
práve počas Misijnej nedele. Mali sme 
dve sväté omše, ktoré sa niesli v duchu 
misií. Kňaz mal argentínske a lektori 
mexické oblečenie. Po obidvoch svä-
tých omšiach prebiehal do obedňajších 
hodín misijný jarmok, počas ktorého 
si veriaci mohli za dobrovoľnú cenu 
zakúpiť výrobky, ktoré pripravili deti, 
mamky, staré mamy a  dobrovoľníci 
z farnosti, či dary od rôznych ľudí. Vý-
ťažok z tohto misijného jarmoku, ktorý 
nadobudol hodnotu 1270 eur, poputu-
je pre rehoľné sestry Služobnice Ducha 
Svätého, ktoré pôsobia na Sibíri. Všet-

Nejde o to, aby sa im hovorilo, že 
my sme katolíci, poďte ku nám, ale 
dôležité je ukázať im zmysel života.

AKTIVITY
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kým darcom vyslovujeme: Úprimné 
Pán Boh zaplať!

Po obede pokračoval misijný 
program misijným ružencom, kto-
rý sa modlili dospelí veriaci spoločne 
s kňazom. Veriaci čítali aj svedectvá 
dospelých ľudí. Po ruženci nasledova-

li prednášky troch dobrovoľníčok- mi-
sionárok: Evy Murínovej rozprávajúcej 
o svojej misii na Sibíri, Vierky Jurít-
kovej, ktorá podala svedectvo o misii 
v Peru a Mgr. Renáty Jurčiovej sved-
čiacej o svojej misii v Južnom Sudáne. 
Vďaka ich podeleniu sa s vlastnými zá-
žitkami, postrehmi, pocitmi a fotkám, 
ktoré si priniesli z misií, sme mohli vi-
dieť biedu týchto krajín, potrebu ohla-
sovania Evanjelia a, samozrejme, po-
trebu preukázania ľudskosti biednym 
tohto sveta. Po prednáškach nasledoval 
krátky dokument o rehoľných sestrách 
na misii na Sibíri.

Táto akcia bola spropagovaná aj 
v okolitých farnostiach, a tak veľkým 
potešením bola pre nás účasť veria-
cich z iných farností, ktorí sa prišli po-
vzbudiť a podporiť misionárov nielen 
finančne, ale aj modlitbou.  •

Nestorovi katolíckej teológie 
na Slovensku Krapkovi 
udelili čestný titul  

V  utorok 12. novembra 2013 sa 
v  aule Pazmaneum na Trnavskej 
univerzite v  Trnave uskutočnilo 
slávnostné zasadanie Vedeckej rady 
Trnavskej univerzity v Trnave, roz-
šírené o vedecké rady fakúlt, na kto-
rom bol udelený čestný titul doctor 
honoris causa (Dr. h. c.) Emilovi 
Krapkovi SJ, nestorovi katolíckej 
teológie na Slovensku. 
Na slávnosti sa zúčastnili viacerí vý-
znamní hostia - rektori, prorektori 
a dekani slovenských a českých uni-
verzít, profesori a docenti. Pozvanie 
prijal aj arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, 
sekretár kongregácie pre východ-
né Cirkvi v Ríme a otcovia bisku-
pi Tomáš Galis, František Rábek 
a emeritný biskup Dominik Kaľata 
SJ. Pozvanie prijali aj viacerí štátni 
predstavitelia a poslanci Národnej 
rady SR. Medzi pozvanými hosťa-
mi, ktorí sa zúčastnili na slávnost-
nom akte, boli aj viacerí veľvyslanci.  
Po úvodnom predstavení kandidá-
tov na titul doctor honoris causa, 
dekani predniesli slávnostné lau-
datio, v ktorom nakrátko predsta-
vili svojich kandidátov na titul. De-
kan TFTU vo svojom slávnostnom 
príhovore zdôraznil, že udelením 
titulu doctor honoris causa pátrovi 
Emilovi Krapkovi zo Spoločnosti 
Ježišovej oceňuje Trnavská univer-
zita a jej Teologická fakulta spolu 
s celým radom slovenských teoló-
gov, akademických pracovníkov 
a predstaviteľov cirkevného života 
jeho zásluhy, ktoré sú nielen lokál-
neho slovenského významu, ale aj 
európskeho a celocirkevného roz-
meru, oceňuje v ňom skutočného 
nestora slovenskej katolíckej teoló-
gie. Sú to zásluhy o „rozvoj katolíc-
kej teológie v neľahkých podmien-
kach prenasledovania Cirkvi a  jej 
etablovanie na Trnavskej univerzite 
v Trnave“.  •

AKTIVITY
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Hoci je Južná Kórea považo-
vaná prevažne za budhistic-
kú krajinu s konfuciánskym 
pozadím, uznáva Vianoce 

(Song Tan Chol) ako národný sviatok. 
Vianočné pracovné voľno je v krajine 
iba 25. decembra. 

Tento sviatok slávia hlboko najmä 
kresťania (ako dar Lásky z neba pre našu 
rastúcu lásku), ostatní obyvatelia kraji-
ny (najmä zaľúbené páry a deti) ho berú 
ako čas relaxu, darčekov, ale aj neustále-
ho nakupovania, jedenia.

Sú ľudia, ktorí oslavujú Viano-
ce stretnutím sa doma; a  ľudia, 
ktorí idú von do ulíc, do reštaurá-
cií a spoločenských parkov otvo-
rených pre finančný zisk.

Všeobecne pre Kórejcov, vy-
chovaných na rodinných a spo-
ločenských hodnotách konfuci-
ánskej filozofie, sú dôležitejšie pre 
rodiny iné dva národné sviatky v roku: 
1. “Chusok” , ktorý má, dokonca, 3 dni 
voľna na stretnutie všetkých členov ro-
diny a má to isté tradičné kórejské jedlo 
robené každý rok, je to deň osláv úrody 
a vďakyvzdania – podobný Vianociam 
a dňu Všetkých zosnulých, kedy si dávajú 
darčeky a pamätajú na mŕtvych.

 2. “Solnal” : oslava Nového roku pod-
ľa ázijského lunárneho kalendára (trvá 
3 dni, koncom januára alebo začiatkom 
februára) je dôležitejší než Nový rok.

Oslavujú aj Budhove narodeniny
Popri oslave Ježišových narodenín sa 
v Kórei tradične oslavujú aj Budhove 

narodeniny. Dátum je určený na 8. deň 
4. mesiaca podľa lunárneho kalendára, 
to znamená, že výročie pripadá každý 
rok na iný deň. Pretože asi 47% popu-
lácie Južnej Kórey sa hlási k budhizmu, 
oslava Budhových narodenín má takú 
váhu, ako oslava vianočných sviatkov 

Ulice sú vyzdobené farebnými lam-
piónmi, budhistické svätyne sú čis-
té, vystrojené a otvorené pre všetkých 
návštevníkov, ktorí sa chcú zúčastniť 
na oslavách. 

(Protestantov je okolo 38%, katolí-
kov 11%, 4% predstavujú iné nie ka-
tolícke vyznania alebo ľudia bez vy-
znania).

Katolícke slávenie Vianoc v Kórei
Katolíci v Kórei vedia osláviť predvečer 
Vianoc (nehovorí sa tu slovo: “Štedrý 
večer”). Buď začnú spoločnou veče-
rou doma pred polnočnou sv. omšou, 
alebo jedením po kostole. Štýl polnoč-
nej sv. omše závisí od tvorivosti kaž-
dej farnosti. Na začiatku slávnosti sa 
buď vypne svetlo, alebo sa nechá svie-
tiť počas procesie s Božím dieťaťom. 
Cez obetovanie počas sv. omše si ľu-

dia zvyknú dávať peniaze ku jasličkám 
pod oltárom s poklonou, ktorú urobia 
aj po sv. omši. Kňaz na záver sv. omše 
popraje veriacim požehnané Vianoce 
a čaká ich aj vonku pred kostolom na 
pozdrav adresovaný každému, kto vy-
chádza, čo ľudí teší a srdečne opätujú 
pozdrav s úctivou poklonou. Niektorí 
veriaci zvyknú pripraviť malé občer-
stvenie, ktoré rozdajú. 

Pozornosť na Vianoce sa venuje aj 
modlitbám za každého člena rodiny, 
za úspech v živote katolíckom a občian-
skom a aj za iných, ktorí potrebujú po-
moc, zvlášť za Severnú Kóreu. 

Vianočné jedlá
Hoci nie je v Kórei typické tradičné via-
nočné jedlo, pripraví sa doma alebo sa 
objedná z reštaurácie také, na aké majú 
špeciálnu chuť členovia rodiny. Naprí-
klad niekto si objedná vyprážané časti 
kurčaťa, zabalené v obchode s kockami 
nakladanej bielej reďkovky, pikantného 
kečupu, horčice, kyslých uhoriek. Takto 

Katolícke Vianoce
v multináboženskej 
Južnej Kórei

 Text a foto: Sr. Filipa Krajňáková
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Veľmi navštevovaná je gotická 
Katedrála Myeongdong v hlavnom 
meste Seoul, ktorá je postavená 
vo veľkej obchodnej zóne na mier-
nom kopci obklopeného nahuste-
nými obchodmi a hotelmi.
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dovezené motorkou do domu to prine-
sie radosť bez väčších námah varenia 
a pečenia. Iný si môže objednať rôzne 
druhy pizze s coca colou a vyprážaný-
mi zemiakovými hranolčekmi,….nie-
ktorí si pridajú zeleninový šalát. Sú aj 
iné jedlá, závisí to od toho, na čom sa 
ľudia dohodnú.

Keďže vianočné pečivo sa doma ne-
pečie, ľudia idú do pekárne a kúpia si 
ho. Kórejské obchody zákuskov sa vži-
li do jedného zvyku, a to do pečenia 
a zdobenia vianočných tort, pričom je 
veľmi populárne venovať si ich ako dar-
ček. Keďže Kórea obľubuje súťaženie, 
nevyhne sa ani pretekaniu sa v pečení 
tort, keďže viacero firiem pečie svoj via-
nočný koláč na privábenie si väčšieho 
počtu zákazníkov. Torty sú veľmi pekne 
ozdobené pre veľký obdiv očí, vonkaj-
šia ozdoba je perfektne detailná, akoby 
boli na nej naukladané hračky a scény 
z rozprávok, avšak vo vnútri sú torty 
jednoduché a obyčajné s vloženým kré-
mom. Veľmi zaujímavé je, že čím viac 

je komplikovanejšia ozdoba na torte, 
tým viac je atraktívnejšia a viac kupo-
vaná. Obchody sú otvorené počas via-
nočného dňa.

Príležitosť k vzájomnému 
obdarovaniu sa
Rôzne rehoľné spoločenstvá v Kórei 
vedia však piecť aj v kláštoroch, a tak 
sa vzájomne prekvapujú drobným pe-
čivom, zvlášť obdarúvajú kňazov a rôz-
ne katolícke centrá.

Populárne je aj obdarovanie sa via-
nočnou kartou s pekným vianočným 
želaním (katolíci a nekatolíci majú ten-
to zvyk), krásne zabaleným darčekom. 
Obľúbené je aj krstenie detí, väčšinou 
dospelých na vianočnej sv. omši a spie-
vanie kolied, a to zvlášť na sv. omšiach 
(vianočné pesničky známe vo svete – 
dojímavá je aj Tichá noc, pieseň v kó-
rejčine, ako aj originálna vianočná kó-
rejská hymna).

Vianočnú katolícku atmosféru naj-
viac cítiť v kostoloch, kde je krásne na-

aranžovaný betlehem, ako aj celkový 
priestor hlavného oltára v západnom 
alebo kórejskom štýle. Spevy sú veľ-
mi dobre pripravené veľkými zbormi. 
Priatelia pamätajú na priateľov dar-
čekmi, tie si buď dajú vonku, alebo 
doma. Niektorí namiesto kúpeného 
daru darujú peniaze, a z toho si človek 
kúpi to, čo práve potrebuje. 

Veľmi navštevovaná je gotická Ka-
tedrála Myeongdong v hlavnom mes-
te Seoul, ktorá je postavená vo veľkej 
obchodnej zóne na miernom kopci 
obklopeného nahustenými obchod-
mi a hotelmi. Katedrála bola otvorená 
roku 1898 za veľmi aktívnej pomoci 
Kórejcov.

Cesta vedúca do katedrály bola vyu-
žívaná na mierové demonštrácie, ktoré 
pomohli kedysi v demokratickej Kórei, 
ako aj pre iné ciele: politické, sociálne 
a medzinárodné. Neskôr sa začala re-
konštrukcia okolia katedrály, aby sa 
ľuďom umožnil do nej lepší prístup.

Pozdrav: “Veselé Vianoce” v kórej-
čine znie: “Song Tan Chuka Hamnida”

Živé stromčeky sa šetria, skôr vid-
no krásne vyrobené umelé stromčeky. 
Zdobenie stromčeka je zábavou, dnes 
ľudia kupujú aj vyzdobené stromčeky, 
takže doma ich postavia ako hotovú 
ozdobu. Na uliciach sú vyvesené rôzne 
svetelné ozdoby, pričom vzniká dojem 
nočného festivalu.

Vianoce slávia aj emigranti
V emigrantskom centre sa zvyknú na 
Vianoce stretnúť katolícki emigranti 
rôznych krajín pri vianočnej večernej 
sv. omši a jedia, ako príde: buď pred sv. 
omšou, alebo po sv. omši. Kňaz zvyk-
ne pripraviť pár darčekov a obdarovať 
tých, ktorí prišli na sv. omšu do centra. 
Niektorí prespia v útulku na vianočný 
sviatok. Iní idú spať do svojich domov.

Krásnou aktivitou je aj ozdobovanie 
haly pred Vianocami. Toto sa stalo mo-
jou hlavnou úlohou. Ak môžem poslúžiť 
talentami, som k dispozícii kedykoľvek 
a kdekoľvek. Napríklad dakedy zvyk-
nem mať na starosti aj video pesničky 
z internetu počas sv. omše, čo 

SLUŽOBNICE DUCHA SVÄTÉHO
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je mi vzácne: byť nástrojom obohatenia 
iných cez hudobnú oblasť. Tiež máme aj 
filipínskych hudobníkov, ktorí, ak majú 
čas, tak prídu hrať na sv. omšu. Keďže 
polnočná sv. omša je iba v našom cen-
tre, snažíme sa ju spestriť, ako sa dá. Na 
vianočný deň je sv. omša pre emigrantov 
poobede a po nej nasleduje vianočné po-
sedenie pri jedle a kultúrnom programe.

Raz sme my, cudzinci, pripravili na 
vianočné posedenie 25.decem-
bra aj scénku narodenia Ježiša ako 
krátky muzikál, kde bola Svätá 
Rodina multikultúrna - ako sym-
bol pre medzinárodných emig-
rantov a ich život viery. 

(Multikulturalizmus je koncept 
spolunažívania ľudí z rôznych kul-
túr a náboženstiev na jednom úze-
mí a v tom istom čase.)

Spoločenský program pomáha 
zblížiť sa s domácimi
Naposledy som na Vianoce tancovala na 
vianočnú pesničku s filipínskymi žena-
mi, ktorým sa naša príprava na Viano-
ce veľmi páčila a ďakovali, že som ich 
pozvala urobiť niečo pre druhých, po 
čom aj ony samé tužili a navrhli aj ďalší 
tanec na emigrantsky festival o pár me-
siacov neskôr. Takéto programy (zvlášť 
na Vianoce) pomáhajú medzinárodným 
rodinám a jednotlivým cudincom zau-
jímavo a hlbšie prežiť Vianoce. Zvlášť 
pre Filipínky sú obyčajne prvé Vianoce 
v Kórei citovo veľmi ťažké, keďže na Fili-
pínach oslavujú omnoho slávnostnejšie 
a dlhšie a rodinnejšie než v uponáhľanej, 

veľmi pracovitej Kórei. Ale to chce všet-
ko čas pre každého, veľké srdce a nápa-
dy, aby si každý cudzinec vedel spestriť 
tvorivo a významne život za hranicami 
s rôznymi cieľmi, s ktorými prišiel. Naše 
emigrantské centrum: miestni zamest-
nanci a misionári chceme byť priateľmi 
na životnej púti všetkým cudzincom, 
a preto všetky dobrovoľné skutky spá-
jame aj s kórejskými dobrovoľníkmi, 

ktorí prichádzajú do centra na pomoc 
so záujmom ukázať láskavú tvár Kórei 
a ukázať, že nielen v domácnosti sa tre-
ba starať o vlastnú rodinu, ale starosť je 
potrebné preukázať aj pre medzinárod-
nú rodinu zloženú z rôznych spoločen-
ských vrstiev a stavu cudzincov. 

Úžasne dojímavé je vidieť a počuť te-
levízne správy cez Vianoce, ako katolíci 
i evanjelici pomáhajú menej šťastným 
ľuďom dobrovoľnými akciami. Aj bud-
histi robia svoje dobrovoľné charitné 
akcie pre spoločné dobro jednej ľudskej 
rodiny – jedného sveta.

Dobrovoľná pomoc je v Kórei roz-
šírená a podporovaná rôznymi plánmi 
a donáciami od benefaktorov. 

Ľudia sú otvorení pre pomoc 
chudobným
Zvlášť pred vianočnými sviatkami a po-
čas nich dobrovoľníci rôzneho veku za-
riadia zbierku darčekov, a potom ich 
delia v rozličných ústavoch a útulkoch. 
Napríklad počas Vianoc vidno na uli-
ciach rozdávanie jedla pre bezdomov-
cov, zvonenie zvončekmi, ktoré upo-
zorňujú na peňažný príspevok pre rôzne 
charitné účely robené evanjelikmi alebo 
neštátnymi organizáciami. 

Napríklad, minulé Vianoce naše emig-
rantské centrum dostalo pekné prekva-
penie. Boli to vianočné torty (jednopo-
schodové) krásne zdobené s odkazom: 
”Merry Christmas”, boli poslané z jednej 
pekárne. Rozdávali sme ich po sv. omši 
a spoločnom programe mnohým emig-
rantom a zvlášť medzinárodným rodi-
nám ako dar do domu. Vtedy sa nafotilo 
veľa fotiek. Ľudia sa nadchýnali nad pre-
kvapením. Prv, než zarezali do torty, sa 
ponáhľali odfotiť si ju na pamiatku.

Očakáva sa, že tieto Vianoce budú 
ešte živšie, keďže v Kórei cítiť to, o čom 
píše istá webová stránka zameriavajú-
ca sa na dianie katolíckej cirkvi vo sve-
te: “Jednoduchosť a charizma Sv. Otca 
Františka spôsobili v  ľuďoch v  Južnej 
Kórei túžbu patriť do katolíckej cirkvi. 
Mnohí nekresťania chcú konvertovať. 
Výrazne tiež vzrástla požiadavka na vy-
učovanie náboženstva.” 

Krásnym “vianočným” darom pre nás 
je malý zázrak: nárast záujmu o cirkev, 
čo je odôvodnené pokorným a súcitným 
vystupovaním pápeža.  •

Jednoduchosť a charizma Sv. Otca 
Františka spôsobili v ľuďoch 
v Južnej Kórei túžbu patriť 
do katolíckej cirkvi. Mnohí 
nekresťania chcú konvertovať. 
Výrazne tiež vzrástla požiadavka 
na vyučovanie náboženstva.
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V živote si často spomíname na 
našich blízkych, najmä na tých, 
ktorí nejakým spôsobom vy-
nikli. Naše spomienky sa oby-

čajne vyjavia pri ich životných príleži-
tostiach. V súčasnosti si spo míname na 
P. Vojtecha Bošanského SVD, význam-
ného člena našej Spoločnosti pri príleži-
tosti jeho nedožitých storočných naro-
denín. P. Vojtech Bošanský sa narodil 
23. decembra 1913 v Bá novciach nad 
Bebravou. Spolu so svojím bratom Šte-
fanom boli 2. septembra 1925 prijatí za 
chovancov v Misijnom dome, ktorý bol 
v tom čase v Močenku. Gymnaziálne štú-
dium s maturitou absol vovali so svojím 
bratom Štefanom na štátnom gymnáziu 
v Nitre s výborným prospechom. Obaja 
sa rozhodli pre kňazské povolanie a ďal-
šie kňazské štúdiá až po vysviacku vyko-
návali spolu. A tak začiatkom septembra 
1934 nastúpili do noviciátu v Misijnom 
dome sv. Gabriela v Mödlingu pri Viedni. 
Po skončení noviciátu tu absolvovali fi-
lozofické štúdiá. Na štúdium teológie ich 
rehoľní predstavení odporučili na Grego-
riánsku univerzitu do Ríma. Po skončení 
štúdia prijali kňazskú vysviacku dňa 30 
októbra 1938.

Pre ďalšie účinkovanie im bolo určené 
Slovensko. P. Štefanovi Bošanskému bolo 
pridelené miesto v Spišskom Štiavniku, 
kde v Misij nom dome vykonával funkciu 
prefekta chovancov.

P. Vojtechovi Bošanskému bolo pri-
delené pracovisko v Misij nom dome 
v Nitre, kde po patričných prípravách 
vykonával funk ciu profesora nábožen-
stva na štátnom gymnáziu a sú časne na 
súkromnom gymnáziu v misijnom dome 
vyučoval latinčinu a zemepis. Postupne 
vykonával funkciu prefekta chovancov, 
neskoršie aj prefekta bohoslovcov.

Sté nedožité narodeniny pátra 
Vojtecha Bošanského

 Text: P. K. Bošmanský SVD  Foto: Archív SVD

Keď prevzali funkciu prefekta chovan-
cov mladší spolubratia, bol P. Vojtech Bo-
šanský menovaný pre jeho mimoriadne 
organi začné schopnosti za rektora Mi-
sijného domu v Nitre a neskoršie bol 
zvolený za provinciála Spoločnosti Bo-
žieho Slova na Slo vensku. Úrad provin-
ciála prevzal P. Vojtech 3. októbra 1948. 
Krátko po vykonávaní jeho funkcie ná-
stupom totalitného režimu v našej kra-
jine sa celá situácia SVD na Slovensku 
i v českých krajinách začala zhoršovať. 
V januári 1949 vtedajšia vláda zakázala 
vydávanie všetkých náboženských časo-
pisov a katolíckej tlače. Postupne sa ru-
šili i všetky cirkevné internáty, a tak cho-
vanci, ktorí bývali v misijných domoch 
v Nitre a v Spišskom Štiav niku museli 
byť s okamžitou platnosťou prepustení. 
Takto misijné domy stratili 128 chovan-
cov - gymnazistov.

Začalo nepriaznivé obdobie pre slo-
venskú provinciu, ktorú viedol P. Voj-
tech Bošanský. Bol to však len začiatok 
nepriaz nivých udalostí. V noci 14. aprí-
la 1950 boli zlikvidované misijné domy 
v Spišskom Štiavniku a vo Vidinej pri Lu-
čenci. Domy sa museli vyprázdniť a oby-
vatelia museli z domov odísť. V noci z 3. 

na 4. mája 1950 sa uskutočnil prepad 
v misijných domoch v Nitre na Kalvá-
rii a na Zobore. V priebehu jednej ho-
diny si museli všetci obyvatelia vziať len 
to najnutnejšie a nastú piť do autobusov. 
Provinciála vrátane všetkých obyvateľov 
týchto dvoch misijných domov zaviezli 
do sústreďovacieho kláš tora v Podolínci. 
Všetky veci v týchto domoch boli zhaba-
né. Sústreďovací kláštor bol prísne stráže-
ný a nikto ho nemohol svojvoľne opustiť. 
Provinciála P. Vojtecha Bošanského spo-
lu s prefektom bohoslovcov po štyroch 
mesiacoch pobytu previezli do Báča, 
a napokon do sústreďovacieho kláštora 
v Králikoch na severnej Morave. Tam 
s ostatnými členmi rôznych kláštorov vy-
konávali ťažké práce v lesoch až do konca 
augusta 1960. Po prepustení sa provinciál 
P. Vojtech Bošanský zamestnal v Štátnych 
majetkoch v Bánovciach nad Bebravou.

Dňa 3. februára 1961 ho opäť zatkli 
a uväznili v Košiciach, kde štátna bezpeč-
nosť pripravila veľký proces proti reho-
li verbistov, nazvaný „Vojtech Bošanský 
a spol.“ Krajský súd v Košiciach vypra-
coval 13. júla 1961 obžalobu proti 14 ver-
bistom. Všetkých obžalovaných odsúdili. 
Najvyšší trest- 14 rokov nepodmienečne 
dostal provinciál Bošanský. Celkovo boli 
členovia rehole verbistov odsúdení na 96 
rokov väzenia, ktoré si odpykávali väčši-
nou vo Valdiciach. Rehabilitovali ich až 
9. januára 1991. Po prepustení pracoval 
provinciál Bo šanský krátko vo výrobe 
v Bánovciach nad Bebravou, a potom 
v Pieš ťanoch. Ako dôchodca bol duchov-
ným správcom kanonisiek rehole Notre 
Dame v Beckove. Zomrel ako 88-ročný 
dňa 22. apríla 2001. Je pochovaný na nit-
rianskom cintoríne na Cabajskej ceste.

Na záver treba pripomenúť, že tu nejde 
o vyzdvihovanie nie ktorých spolubratov. 
Uvedomujeme si, že čosi dlhujeme tým, 
ktorí od počiatku budovania našej Slo-
venskej provincie vynalo žili veľa úsilia. 
No čosi dlhujeme nielen im, ale všetkým 
doteraz žijúcim a uvedomujeme si, koľko 
bohatstva nám dal svätý Trojjediný Boh 
v osobách od začiatku jestvovania našej 
Spoločnosti na Slovensku. Neumrel ten, 
kto žije v našich srdciach.  •



Sviatosti Cirkvi
Pripomeňme si v krátkosti, čo je sviatosť. Z po-
hľadu Cirkvi to sú znaky a nástroje. Znaky, lebo 
viditeľne zastupujú skryté skutočnosti spásy (tzv. 
tajomstvá, mystériá viery). Nástroje, lebo ak sa slá-
via náležite vo viere, udeľujú a spôsobujú milosť, 
ktorú naznačujú (porov. napr. KKC 774, 1127).

Kristus, „ktorý sedí po pravici Otca“ a vylieva 
Ducha Svätého na svoje telo, ktorým je Cirkev, 
pôsobí teraz prostredníctvom sviatostí, ktoré 
ustanovil na udeľovanie svojej milosti. Sviatosti 
sú vnímateľné znaky (slová a úkony) prístupné 
našej terajšej ľudskej prirodzenosti. Kristovým 
pôsobením a mocou Ducha Svätého spôsobujú 
milosť, ktorú naznačujú …. (KKC 1084).

Náuka Cirkvi v zhode s tradíciou vidia v Ježi-
šovi pôvodcu všetkých týchto sviatostí. Sviatosti 
Novej zmluvy – ako vôbec celá nová zmluva – sú 
vecou milosti. Božia milosť prichádza skrze ne, no 
milosť nielen slúži sviatostiam, ale najmä sviatosti 
slúžia Milosti. Sú účinným prostriedkom na ži-
vot v Duchu, dokonca sú nutným predpokladom 
na život v plnosti, a teda pre novozákonný ľud sú 
nevyhnutne potrebné na spásu (KKC 1129). Pri-
nášajú ovocie podľa toho, do akej miery s nimi 
prijímajúci spolupracuje. Určite však nezávisia 
od svätosti vysluhujúceho.

Úlohou sviatostí je posväcovať človeka, udržia-
vať ho v živom spoločenstve s Bohom a Cirkvou na 
zemi a pripravovať ho na trvalé spoločenstvo s Bo-
hom v nebi. V tomto duchu je sviatostných mnoho 
vecí, činností, skutočností (aj Cirkev sama).

Sviatosť pomazania chorých
Matúš vo svojom evanjeliu píše: „Ján bol v žalári. 
Keď počul o Kristových skutkoch, poslal k nemu 
svojich učeníkov opýtať sa: „Ty si ten, ktorý má 
prísť, alebo máme čakať iného?“ Ježiš im odpove-
dal: „Choďte a oznámte Jánovi, čo počujete a čo 
vidíte: Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú 
čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa 
hlása evanjelium.“ (Mt 11,2-6). Ježiš prišiel uzdraviť 
človeka. Celkom. Prišiel, aby sme mali život a aby 
sme ho mali v hojnosti (porov. Jn 10,10). Všetky 
druhy uzdravenia sú vnútorne späté.

Veriaci od počiatku poznávali, že choroba a smrť 
sú neželaným prejavom, dôsledkom hriechu. Pre-
to aj Ježiš uzdravoval z chorôb, aby sa viac prejavilo, 
že sa blíži Božia spása. Kristus sa nám nakoniec tak 
pripodobnil, že sám trpel bolesťou a smrťou, aby nás 
vykúpil. Cirkev sa preto vždy modlila za iných, aby 
boli zbavení chorôb (aj sám Ježiš poslal učeníkov, aby 
hlásali Evanjelium a uzdravovali chorých). Zároveň 
však Cirkev učí prijímať celý ľudský život od počiat-
ku až do prirodzenej smrti, vrátane bolesti a choroby.

Cirkevná tradícia pozná sedem sviatostí: 
a) krst, birmovanie a Eucharistia: 
tzv. sviatosti uvádzania do kresťanského 
života, základné sviatosti, b) sviatosť 
zmierenia (sviatosť pokánia, spoveď) 
a pomazanie chorých: tzv. sviatosti 
uzdravenia a c) posvätný stav a manželstvo: 
tzv. sviatosti služby spoločenstvu.
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Posledné 
pomazanie 
alebo sviatosť 
pomazania chorých?

 Text: 

P. Igor Kráľ SVD

 Foto: Archív SVD



Samozrejme, 
uzdravenie 
(vonkajšie 
i vnútorné) 
súvisí aj so 
všetkými 
ostatnými 
sviatosťami, 
najmä so 
sviatosťou 
Eucharistie, 
ktorú už sv. 
Pavol spája 
s telesnou 
posilou 
a zdravím. 

Je niekto z vás chorý?
Ako Kristus pri uzdravovaní používal rôzne znaky 
(blato, umytie, slina, vkladanie rúk, …) a vyžado-
val od týchto ľudí vieru, predtým než ich uzdra-
vil, tak aj Cirkev podľa Pánovho vzoru, v súlade 
s tradíciou, prináša Božiu milosť uzdravenia cho-
rým. Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších 
Cirkvi; a nech sa nad ním modlia a mažú ho ole-
jom v Pánovom mene. Modlitba s vierou uzdra-
ví chorého a Pán mu uľaví; a ak sa dopustil hrie-
chov, odpustia sa mu. (Jak 5,14n). Samozrejme, 
uzdravuje Boh, nie človek, preto len Božia milosť 
a múdrosť rozhoduje, kto je uzdravený. Sú mnohí 
ľudia, ktorí majú charizmu uzdravovania a Boh 
ich sprevádza svojou mocou, no ani ich modlitba 
neuzdraví každého. Tak aj svätý Pavol – uzdravo-
val a raz aj vzkriesil mŕtveho, a predsa mu ostávala 
choroba, aby sa od Pána naučil, že mu stačí Jeho 
milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti 
(2 Kor 12,9) a že môže na vlastnom tele dopĺňať 
to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre Jeho telo, 
ktorým je Cirkev. (Kol 1,24).

Sviatosť uzdravenia
V súčasnej praxi Cirkvi sa táto sviatosť vysluhu-
je predovšetkým vážne chorým, preto sa pre ňu 
vžilo aj pomenovanie posledné pomazanie. Jej 
úlohou je jednak priniesť uzdravenie (vnútri aj 
navonok), ako aj spojiť trpiaceho s Cirkvou, aby 
jeho utrpenie bolo spojené s jej obetami a najmä 
obetou Krista na kríži. Je vhodné požiadať o túto 
sviatosť v ťažkom zdravotnom stave, v očakáva-
ní smrti, alebo ak hrozí riziko náhlej smrti (napr. 
pred operáciou).

Samotný priebeh sviatosti často zlučuje svia-
tosť pokánia, samotnú modlitbu za uzdravenie 
a pomazanie a slávenie Eucharistie, ktoré sa naj-
mä umierajúcim dáva ako najsvätejšia sviatosť, 
viatikum, teda pokrm na cestu do večného živo-
ta. Sviatosť pomazania chorých môže vysluhovať 
kňaz alebo biskup.

Samozrejme, uzdravenie (vonkajšie i vnútorné) 
súvisí aj so všetkými ostatnými sviatosťami, najmä 
so sviatosťou Eucharistie, ktorú už sv. Pavol spája 
s telesnou posilou a zdravím. (1 Kor 11,30).  •
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Kníhkupectvo Verbum
tel: 037/7769420; fax: 037/7769437; mail: verbum@svd.sk

Pápež zázrakov Ján Pavol II. 
Andreas Englisch
Nemecký novinár a spisovateľ Andreas Englisch sľú-
bil, že o zázrakoch, ktoré sa udiali za života Svätého 
Otca Jána Pavla II., nebude publikovať do jeho smrti. 
Sľub dodržal. Knihu o zázračných uzdraveniach, kto-
ré sa pripisujú modlitbe Jána Pavla II. vydal v nemec-
kom jazyku v r. 2011 pod názvom Der Wunderpapst. 
V autorovom uvažovaní je cítiť veľkú túžbu po prav-
de, po takej pravde, ktorej nestačí hocijaké vysvet-
lenie, ale hľadá pravdu, ktorá uspokojí rovnako in-
telektuálne hľadanie, ako aj potrebu srdca a ducha. 
Racionalita v autorovi zápasí s tým, čo ho presahuje 
– so zázrakom. Vlastne so zázrakmi. Tých sa za ži-
vota Jána Pavla II. udialo mnoho. Niektoré z nich 
zachytil Andreas Englisch v knihe Pápež zázrakov. 
Ján Pavol II., predstaviac ich veľmi živým, novinár-
skym, niekedy priam detektívnym spôsobom. Zá-
zraky si autor overuje, spochybňuje, hľadá svedkov, 
aby napokon uznal, že zázraky sa za života Jána Pavla 
II. diali. Autor je kritický, niekedy trochu ironický, 
ale vždy ostáva verný hlavnému motívu svojej novi-
nárskej činnosti – hľadá pravdu aj za cenu toho, že 
by nájdená pravda mohla zmeniť jeho vlastný život. 
Novinár vatikanista pôvodom z Vestfálska a s rodin-
nými koreňmi siahajúcimi do Poľska okrem odhaľo-
vania skutočných príbehov zázračných uzdravení na 
príhovor pápeža Jána Pavla II. odkrýva aj svoju dušu 
– dušu postmoderného človeka, agnostika, ktorý je 
pripravený na prekvapenia.
209 strán + obrázková príloha, cena: 6 EUR

Pre odberateľov Hlasov zľava 10%, cena 5,40 EUR
Platnosť akcie končí 20. decembra 2013

Sýtiť srdce i ducha 
Jozef Šuppa SJ
Zamýšľanie sa nad rôznymi 
životnými situáciami chce na-
pomôcť odhaliť ich hĺbku a vý-
znam pre náš život. 
72 strán, cena: 2,20 EUR

Narodenie Ježiška
Caroline Jayne Churchová
Knižočka predstavuje malým 
čitateľom príbeh o narodení 
Ježiška a súčasne ponúka záži-
tok dotyku - deti môžu pohla-
diť jemnú srsť ovečky či hreji-
vú pokrývku jasličiek.
12 strán, cena: 5,70 EUR

Kto dá prístrešie Svätej rodine?
Milan Hromník 
Svätá rodina si hľadá miesto 
v  ľudskom srdci. Pozvime 
Svätú rodinu do našich ro-
dín, našich sŕdc i modlitbou 
tohto deviatnika.
16 strán, cena: 0,40 EUR

Čas pre Boha
Jacques Philippe
Vytrvalosť v modlitbe srd-
com je úzkou bránou, ktorá 
nám otvára nebeské kráľov-
stvo. Umožňuje nám pozná-
vať Boha, nášho Stvoriteľa, 
a tak poznať i samých seba. 
96 strán, cena: 3,30 EUR

Hviezdy vidno v noci
Bruno Ferrero
Krátke príbehy, ktoré končia 
krátkou no výstižnou myšlien-
kou, ponúkajú čitateľovi „tab-
letky duchovnej múdrosti“. 
72 strán, cena: 3,50 EUR

Povery ničiace rodiny
Jozef Maretta
Aké konkrétne druhy povier 
sa v rodinách praktizujú? Aký 
je ich pôvod a cieľ? Aký je po-
stoj Katechizmu katolíckej 
Cirkvi voči týmto praktikám?
88 strán, cena: 6,80 EUR

NOVINK A
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Objednávací kupón Objednávam si záväzne na dobierku uvedené tituly: 

počet ks stručný názov cena
-
-
-
-
Meno a priezvisko: Ulica:

Mesto, PSČ: Podpis:   Tel.:

Objednávací kupón možno posielať na adresu: Kníhkupectvo VERBUM, Kalvária 3, 949 01 Nitra, tel: 037/ 7769420; fax: 037/ 7769437; mail: verbum@svd.sk

Kompletnú aktuálnu ponuku nájdete 
na internete: verbum.svd.sk

Vážení naši čitatelia a odberatelia 
časopisu Hlasy

Čas neúprosne beží a po roku znovu prichádza ad-
ventné obdobie a po ňom Vianoce. Ako kresťania sa 
môžeme radovať, že tento čas nie je pre nás časom bez-
duchého nakupovania a upratovania. Je to obdobie hlb-
šieho stretania sa s naším milovaným Pánom Ježišom 
Kristom. Je nádherné, že svoj život nemusíme prežiť 
sami. Boh sa nám dáva vo sviatostiach, výnimočným 
spôsobom v Eucharistii, dáva nám seba v členoch na-
šich rodín, v našich priateľoch, dáva sa nám i vo svo-
jom slove a ubezpečuje nás: „Ja som s vami po všetky 
dni až do skončenia sveta.“ (Mt 28, 20) 
Aj náš časopis Hlasy z domova a misií sa snaží prispieť 
k tomu, aby sme okolo seba šírili radosť zo života s Bo-
hom. V článkoch nájdete príbehy ľudí z celého sveta, 
ktorí pocítili Boží dotyk, a tak zmenili svoje životy. Náš 
Pán sa nám prihovára i skrze náboženskú literatúru. Po-
čas roka sme Vám ponúkali viaceré tituly kníh od rôz-
nych autorov a vydavateľstiev. Ďakujeme z celého srd-
ca za Vašu podporu a prajeme, aby Betlehemské svetlo 
prinieslo pokoj a radosť do Vašich sŕdc a aby ste touto 
radosťou obdarovali všetkých, ktorých máte radi. 

Milostiplné Vianoce a požehnaný rok 2014 
Vám prajú p. Zuzana Hucíková 

a p. Emília Šlosárová z predajne Verbum. 

Globálna sexuálna revolúcia
Gabriele Kuby
Autorka upresňuje termino-
lógiu homo-, bi-, trans- a in-
tersexuality, ktoré v  mene 
„slobody“ žiadajú svoje le-
galizovanie na úkor hetero-
sexuality. Demaskuje pravdu 
o gender-ideológii a  iných 
skrytých, globálne miere-
ných útokoch na samé jadro 
ľudskej identity.
416 strán, cena: 12,90 EUR

Teológia jeho/jej tela
Jason Evert
Publikácia pojednávajúca 
o sexualite muža a sexualite 
ženy je určená tínedžerom, 
ich rodičom, učiteľom, kňa-
zom, katechétom – tým, kto-
rí chcú mladým porozumieť, 
sprevádzať ich v období do-
spievania a ochotne s nimi 
diskutovať na tému ľudskej 
sexuality.
116 strán, cena: 7 EUR

Sväté písmo
2560 strán, cena: 36 EUR

Šarlátová niť
Francine Riversová
Príbeh dvoch žien, ktorých 
osudy spojí roztrhaný den-
ník. Obe zápasia s Bohom, 
so svojimi manželmi, ba aj 
samy so sebou, až kým sa 
neocitnú v náručí toho, kto-
rý ich bezvýhradne miluje..
328 strán, cena: 9,90 EUR

Vianoce s Kollárovcami
cca. 55 min., cena: 8 EUR

Maria z Nazaretu
Režisér Jean Delannoy 
v tomto príbehu zachytáva 
udalosti späté s osobou Pan-
ny Márie tak, ako nám ich 
podávajú evanjelisti. Biblický 
podklad tak napomáha po-
znávať udalosti našej spásy. 
Film obsahuje český dabing.
cca. 115 min., cena: 7,90 EUR

CD

DVD
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HLASY Z DOMOVA

Legenda
o svätej noci

Bol raz jeden muž, ktorý vyšiel do tma-
vej noci, aby zohnal oheň. Chodil od 
domu k domu a klopal. „Dobrí ľudko-
via, pomôžte mi,“ vravel, „moja žena 

porodila dieťa, a ja musím zohnať oheň, aby som 
zohrial ju i malého.“ Bola však hlboká noc, takže 
všetci ľudia spali a nik mu neodpovedal.

Muž sa nevzdával. Konečne zbadal v  diaľ-
ke ohnivú žiaru. Šiel tým smerom a uvidel, že 
oheň horel v prírode. Okolo ohňa ležali spiace 
ovečky a  starý pastier strážil stádo. Keď muž 
prišiel bližšie, uvidel, že pri nohách pastiera le-
žali tri psy a spali. Pri jeho príchode sa prebu-
dili a otvorili svoje široké papule, akoby chceli 
štekať, ale nevydali hláska. Muž videl, ako sa im 
zježila srsť, ako cerili ostré zubiská a vrhli sa na-
ňho. Pocítil, že jeden ho chňapol za nohu, druhý 
za ruku a tretí sa mu zavesil na krk. Ale čeľuste 
a zubiská ich neposlúchali, a tak nemohli mu-
žovi nič urobiť.

Muž teda chcel ísť ďalej, aby našiel to, čo hľa-
dá. No ovce ležali tak tesne vedľa seba, že nemo-
hol ísť dopredu. Tu stúpal muž po ich chrbtoch 
a šiel cez ne k ohňu. A ani jedna sa nezobudila.

Keď sa muž priblížil k ohňu, pastier sa po-
zrel hore. Bol to zlostný starec, ktorý bol voči 
ľuďom nevľúdny a tvrdý. A keď uvidel prichá-
dzať cudzinca, hodil po ňom palicu, ktorú dr-
žal v ruke, keď strážil svoje stádo. Palica letela 
priamo na muža, no potom sa vychýlila a letela 
ďaleko do poľa.

Muž prišiel k pastierovi a povedal mu: „Dob-
rý človek, pomôž mi, a daj mi trochu ohňa. Moja 
žena porodila dieťa a ja musím rozložiť oheň, 
aby som zohrial ju i dieťa.“ Pastier by bol naj-
radšej povedal „nie“, no keď pomyslel na to, že 
mu psy nedokázali ublížiť, že sa ovce nerozute-
kali a že ho palica netrafila, zostal stiesnený a ne-
odvážil sa odmietnuť cudzincovi to, o čo žiadal. 
„Vezmi si, koľko potrebuješ!“ povedal mužovi.

Lenže oheň už takmer dohorel. Už nezostali 
polienka a konáriky, len trochu ohňa. A cudzi-

nec nemal ani lopatku, ani vedro, v ktorom by 
mohol odniesť červené uhlíky.

Keď to pastier uvidel, povedal: „Vezmi si, koľ-
ko potrebuješ!“ A tešil sa, že si muž nedokáže 
odniesť nijaký oheň. No muž sa zohol, holými 
rukami vybral z popola uhlíky a vložil si ich do 
plášťa. A uhlíky nespálili ani jeho ruky, ani jeho 
plášť, ale muž si ich odniesol, akoby to boli ore-
chy alebo jablká.

Keď zlostný starec uvidel toto všetko, začal 
sa sám čudovať: „Akáže je toto noc, keď psy ne-
štekajú, ovce sa neľakajú, kopija nezabíja a oheň 
nehorí?“ Tu povedal muž: „Nemôžem ti to po-
vedať, kým to sám neuvidíš.“ Pastier si pomys-
lel, že nesmie spustiť cudzinca z očí, kým sa ne-
dozvie, čo to má všetko znamenať. Vstal a šiel 
za ním, až kým neprišiel tam, kde bol cudzinec 
ubytovaný.

Tu uvidel pastier, že muž nemá ani kolibu na 
bývanie a že uložil svoju ženu a svoje dieťa do 
jaskyne, kde nebolo nič iba chladné holé steny. 
Pastier si pomyslel, že malé nevinné dieťatko by 
mohlo zamrznúť v jaskyni, a hoci bol tvrdým 
človekom, dojalo ho to a rozhodol sa, že dieťaťu 

 Text: 

Selma Lagerlöfová, 

preložila: 

Beáta Pekná

 Foto: Archív SVD
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NAŠI DOBRODINCI

DAROVALI NA MISIE, 
MISIJNÝ DORAST, MISIJNÉ DOMY

Všetkým darcom vyslovujeme Pán Boh zaplať! 

Odoberatelia Hlasov z Ruskoviec 50,- EUR • J.S. z Nitry 20,- EUR • Irena 
a Anna z Nitry 10,- EUR • Odoberatelia Hlasov – Kurimany 20,- EUR • A.Č. 
z Brezna 50,- EUR • Ružencové bratstvo zo Žlkoviec 200,- EUR • Bohuznáma 
zo Žlkoviec 50,- EUR • Odoberatelia Hlasov pri kostole sv. Heleny – Trnava 
110,- EUR • Ružencové bratstvo Tesáre 350,- EUR • Odberatelia Hlasov 
z Rabče 75,- EUR • Členovia sv. ruženca p. Tomášikovej z Moravian nad 
Váhom 85,- EUR • K. S. pútnici na Velehrad z Lokce, Námestova a okolia 48,- 
EUR • Čitatelia Hlasov zo Svrčinovca 15,- EUR • S.D.,L.K. A M.P. z Golianova 
20,- EUR • Bohuznáma – Prusy 50,- EUR • Bohuznáme z Dubovej 40,- EUR 
• Odberatelia Hlasov - Žabokreky n. N. 20,- EUR • Misijní dobrodinci 
z Valaskej Belej 100,- EUR • B.z. Gbeľany 50,- EUR • Od členov ružencového 
bratstva z Levoče 60,- EUR • Bohuznáma z Červeníka 50,- EUR • Z ruže 
sv. Rodiny - Oravská Jasenica 100,- EUR • Bohuznáma rodina - Gbelany 
50,- EUR • Bratstvo živého ruženca - farnosť Poľov 50,- EUR • Čitatelia 
Hlasov Svrčinovec 10,- EUR • Odberatelia Hlasov - Žabokreky n. V. 30,- EUR 
• Dobrodinci misií - Kľačany 50,- EUR • Dar od veriacich z Veľkej Hradnej  
200,- EUR • Misijné Združenie Ducha Sv. v Starej Ľubovni 20,- EUR • 
Ružencové bratstvo z Viničného 100,- EUR • Helena Števulová a dobrodinci 
zo Zlatých Moraviec 94,- EUR • Odberatelia Hlasov z Pohorelej 40,- EUR 
• Duchovné matky z Rimavskej Soboty 155,- EUR • Ružencové bratstvo 
z Chmelníkov 100,- EUR • Misijní dobrodinci z Lovče 75,- EUR • Ctiteľky 
Božského Srdca z Machuliniec 6,- EUR • Helena Števulová a dobrodinci 
77,- EUR • Ružencové Bratstvo z Vinodolu 50,- EUR • Odberatelia Hlasov 
a Posla z Machuliniec 34, 10,- EUR • Čitatelia Hlasov zo Štefanova na Orave 
105,- EUR • Bohuznáma 100,- EUR • Odberatelia Hlasov z Huncoviec 50,- 
EUR • Ružencové Spoločenstvo zo Spišskej Belej 100,- EUR • Bohuznáme 
40,- EUR • Ružencové bratstvo z Hlohovca 100,- EUR • Ružencový spolok 
Bl. Zdenky z Mútneho 40,- EUR • Čitatelia Hlasov z Čierneho pri Čadci 
50,- EUR • Mária Repaská 30,- EUR • Na Afriku 500,- EUR • Rim. Kat. farský 
úrad Spišský Štiavnik 100,- EUR • Odberatelia Hlasov z Terne 35,- EUR • 
Ružencové bratstvo z Parchovian 30,- EUR • Bohuznáma 1 200,- EUR • 
Dobrodinci z Jablonového pri Malackach 1 000,- EUR • Dobrodinci z Perneku 
600,- EUR • Odberatelia Hlasov z Cabaj - Čapora 160,- EUR • Pán Boh 
zaplať aj všetkým, ktorí prispeli na stavbu kostola v Indii. 

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Cena rOčnéhO 
predplatného Hlasov na rok 2014 je 7,20 eUr

Nové číslo účtu Spoločnosti Božieho Slova:
5029115971/0900

pomôže. Zložil batoh z pliec a vybral odtiaľ biele 
jemné ovčie rúno. Dal ho cudzincovi a povedal, 
aby dieťa uložil naň.

No v tom istom okamihu, v ktorom ukázal, 
že vie byť milosrdný, sa mu otvorili oči a uvi-
del to, čo predtým nedokázal vidieť, a počul to, 
čo predtým nedokázal počuť. Uvidel, že okolo 
neho stál kruh malých anjelikov so striebornými 
krídlami. Každý z nich mal v ruke lutnu a všetci 
nahlas spievali, že sa tejto noci narodil Spasiteľ, 
ktorý vykúpi celý svet z hriechov.

Tu pochopil, prečo boli veci také radostné, 
že nechceli nikomu ublížiť. A anjeli boli nielen 
okolo pastiera, ale videl ich všade. Sedeli v jasky-
ni, sedeli na kopci, lietali v povetrí. Prichádzali 
vo veľkých zástupoch a ako prechádzali okolo, 
zastali a pozreli sa na dieťa. 

Zavládol jasot a radosť, spev a hudba, a on vi-
del toto všetko v tmavej noci, v ktorej predtým 
nedokázal nič vnímať, a potešil sa, že sa jeho oči 
otvorili, padol na kolená a ďakoval Bohu.

Nezáleží na svetlách a na lampách a nezáleží na 
Mesiaci a na Slnku, ale jedno je potrebné: aby sme 
mali oči, ktoré dokážu vidieť Božiu velebu.  •

DECEMBER 2013

V budúcom čísle (január 2014) sa okrem iného 
môžete tešiť na:
Správy o misijnom pôsobení P. Martina Cingela 
v Keni; rozhovor s indonézskym verbistom, ktorý 
študoval teológiu na Slovensku, Williamom Jema-
dom, v súčasnosti pôsobiacim Chile; na dojmy semi-
naristu SVD Patrika Páleníka, ktorý pred niekoľkými 
mesiacmi začal svoju misijnú skúsenosť na Taiwane.
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Čas Vianoc
Mária Pechová

Oči nemať zahmlené hriechom, 
aj v srdci mať čisto.
To je dar nebies
k chápaniu času Vianoc,
keď teší sa veľký Boh
v malom Dieťatku,
keď úsmev Syna, smerujúci k matke, 
rozprúdi v Svätej rodine lásku,
a napriek chladu, chudoby 
– v jaskynke skromnej – 
spojením ľudsko-božského zrodu 
pokoj a dobro víťazí 
 – vo vôli Otca –
hlásajúc jeho slávu.

Milostiplné a radostné vianočné sviatky, 
veľa lásky, pokoja, zdravia a Božieho požehnania 
v novom roku všetkým čitateľom Hlasov 
a misijným priateľom prajú misionári verbisti.


