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ZAMYSLENIE

Jún- mesiac Najsvätejšieho Srdca Ježišovho- 
nesie v sebe hlboké posolstvo „čistých sŕdc“, 
nielen v duchu predmanželskej čistoty, ale 
čistoty a slobody od hriechu vôbec. Každý 

prvý piatok mesiaca, keď sa obyčajne modlíme 
litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, zvolá-
vame „sprav srdce naše podľa Srdca svojho“. Prečo 
stále voláme „sprav – urob“, vari po krste, toľkých 
spovediach, pôstoch a dobrých skutkoch takými 
ešte stále nie sme? Žiaľ Bohu – v pravom zmysle 
toho slova – nie sú.

Asi najvýraznejším znakom tejto duchovnej 
nezrelosti vnútri kresťanského spoločenstva sú 
predsudky a  pochybnosti o  svojich blížnych. 
Ôsme Božie prikázanie nás vyzýva myslieť na blíž-
nych len v dobrom, aj keď nás o tom vonkajšie 
znaky hneď nepresviedčajú. Aj iné miesta v Biblii 
povzbudzujú veriacich robiť/nerobiť blížnym to, 
čo chceme/nechceme, aby robili oni nám.

Klebety ničia spoločenstvo 
Ak sa však zblízka pozrieme na naše komunity, 
farnosti, spoločenstvá, vidíme kopec klebiet, oho-
váraní, nevzhôd, urážok, posudzovaní a všetké-
ho iného, akoby sme o Kristovom Evanjeliu nik-
dy ani nepočuli. Veď kým vo svetskom súde platí 
prezumpcia neviny, u nás skôr prezumpcia viny, 
kým sa nedokáže opak. No aj potom na nevinnom 
človeku ostáva pečať podozrenia, a niektorí mu 
už vôbec nebudú dôverovať, v duchu porekadla 
„bez vetra sa ani lístok nepohne“, vďaka ktorému 
znova a znova ukrižovávame nevinného Krista. 
Sv. Otec František v jednom zo svojich prvých prí-
hovorov označil práve klebetu za jeden z najhor-
ších hriechov, cez ktoré diabol ničí spoločenstvo. 
Veď takto ničí dôveru – základné ohnivko spoje-
nia ľudí v hocijakej komunite. Začínajúc rodinou 
a končiac všeobecnou Cirkvou.

Je jasné, že ako kresťania žijeme v spoločnos-
ti, ktorá sa neriadi morálnymi hodnotami. Preto 
sa staráme o to, aby sme boli plotom duchovnos-

ti a čestnosti. Nezriedka nás to zvádza k akej-
si pýche, keď sa nevieme ubrániť pocitu, že celá 
spoločnosť je skazená a s ňou aj naše deti, farní-
ci a spolubratia. A preto v duchu tejto predstavy, 
hocijaký akt, ktorý nespadá pod rámec „klasickej 
nábožnosti“, hneď pokladáme za hriech, kričíme, 
odsudzujeme, nedáme sa brániť, a keď už človeka 
dobijeme, potom mu dáme slovo. No potom je už 
neskoro, lebo v takto zranenom človeku zabíjame 
dôveru k nám a musí prejsť dlhý čas alebo sa nájsť 
vynikajúci človek, ktorý to dá všetko do poriadku. 
Hoci úprimne veriaci a skromný človek to zvlád-
ne kvôli Bohu a s Bohom.

Pripodobnenie sa svetu
Nám kresťanom neustále hrozí jedno – mhoho-
tvárne nebezpečenstvo – pripodobenie sa tomuto 
svetu. Všetci vieme a cítime, že sme z tohto sveta. 
Zároveň si uvedomujeme povinnosť správať sa 
tak, ako to od nás vyžaduje Kristus – ako obča-
nia neba. Aj keď to nezvládame, snažíme sa svoje 
chyby riešiť vo vnútri spoločenstva, aby sme zby-
točne nepohoršovali. A ak sa tak už stalo, hľadá-
me ospravedlnenie alebo ho prosíme, čo je koniec 
koncov lepšie, spravodlivejšie a čestnejšie. Ak sa 
teda snažíme pred svetom vyzerať lepšie, hoci 
nie vždy máme na to právo, mali by sme si vážiť 
aj seba, hľadieť na seba navzájom s nádejou, že sú 
bratia a sestry, čo vedia žiť ideály. Ale my namiesto 
toho svojich neraz zhadzujeme, lebo sú príliš dob-
rí a kazia naše meno.

Podobní 
Srdcu
Ježišovmu

 Text: 

P. Michal 

Marhefka SVD

 Foto: Archív SVD 

HLASY Z DOMOVA A MISIÍ JÚN 2013



Obsah

Hlasy z domova a misií vydáva:
Spoločnosť Božieho Slova, 
Misijný dom Matky Božej, Kalvária 3, 949 01 Nitra
Šéfredaktor: P. Martin Štefanec SVD; 
Redaktori: P. Ján Halama SVD, P. Igor Kráľ SVD, 
P. Martin Madassery SVD, Peter Fillo SVD, Kamil Kočan SVD;
Jazyková úprava: Helena Pallová; 
Grafická úprava: Pergamen, Trnava; 
Vytlačili: Tlačiareň P+M, s.r.o.; 
Objedn. zasielajte na adresu red.: „Časopisy“, 
Spoločnosť Božieho Slova, Misijný dom Matky Božej, 
Kalvária 3, 949 01 Nitra; Tel.: 037/ 776 94 29, 
ISSN 1337-4842, EV 3324/09
Webová stránka: www.svd.sk, e-mail: hlasy@svd.sk

Rôzne módne vlny
V čase tak, ako v spoločnosti, vládnu vždy nejaké módne vlny. 
Dnes je to vlna odhaľovania a odstraňovania škandálov. Na 
jednej strane ide o uzdravujúci proces pomáhajúci uskutoč-
niť čnosť spravodlivosti. Na druhej strane sa prebieha nieke-
dy násilne a za každú cenu, len aby sme dokázali svetu, že nie 
sme zlí. A deje sa tak aj za cenu odmietnutia milosrdenstva, 
ktoré sa vyvyšuje nad zákon, a tým aj nad spravodlivosť. Vin-
ným treba pomôcť aj formou trestu, ale nevinných, ktorých je 
tiež dosť, treba chrániť a nie zničiť predbežnými opatreniami, 
zákazmi a pod. Cirkev takto nikdy nepostupovala, ale vždy 
najskôr všetko dôkladne preskúmala, až potom sa vyslovo-
vala. To si treba chrániť a nepodliehať neduhom spoločnosti, 
ktorá v novej forme vyzýva hon na čarodejnice. Teraz na to, 
aby sa zničila dôveryhodnosť človeka, stačí človeka obviniť 
zo sexuálneho škandálu a je všetko vybavené. Je potrebná 
skutočná spolupráca predstavených Cirkvi s Duchom Svä-
tým, aby vedeli tieto problémy správne a spravodlivo riešiť.

Mať srdce podľa vzoru Srdca Ježišovho
Mať srdce tiché a pokorné ako Kristus znamená tiež, nehľa-
diac na výzvy k spravodlivosti, trpezlivo znášať hocijakú kriv-
du, čo je aj jedným zo skutkov duchovného milosrdenstva. 
Veď Ježiša tiež obviňovali, že je priateľom mýtnikov a hrieš-
nikov, prostitútok, čo znamenalo, že ho pokladali za rovného 
s nimi. A to On bol Najsvätejším – Božím Synom, a predsa 
nenamietal. Tým viac my, ktorí sme rovní pred Bohom ako 
hriešnici, no rovnako aj ako milované Božie deti.

Milí čitatelia, želám vám, aby ste na svojich blížnych hľa-
deli s nádejou a dôverou, aby sme sa tak spoločne podobali 
Srdcu Ježišovmu.  • 

 3 | Spektrum
 4 | Vlastnosti učeníka
 6 | Udalosti
 9 | Japonci majú radi zahraničných  
  misionárov 

12 | Petrova cesta viery
14 | Misijná krajina Mozambik
16 | SSpS na Morave a niečo 
  z kelečskej farnosti
18 | Birmovanie sviatosť identity   
  kresťana ako svedka Ježiša Krista
20 | Príchod Spoločnosti Božieho Slova  
  do Spišského Štiavnika 
  – Misijný dom Annuntiata
23 | Knižná ponuka
24 | Vôňa dažďa

1HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

HLASY Z MISIÍ

JÚN 2013



▲  Apoštolský nuncius Mons. Padilla  
prežil útok v Tanzánii

Jednu obeť a desiatky zranených si 5. mája vyžiadal bom-
bový útok počas posviacky nového kostola vo farnosti sv. 
Jozefa v meste Arusha na severe Tanzánie. Podľa očitých 
svedkov došlo k výbuchu len pár metrov od miesta, kde 
stál apoštolský nuncius Mons. Francisco Padilla. Útočník 
ani motív útoku však zatiaľ nie je známy, zadržaný bol 
jeden podozrivý. „Nikto to nečakal. Po mojom príchode 
do mesta v rámci pastoračnej návštevy ma prijali veľmi 
dobre. Keď sme začínali požehnávanie pred kostolom, 
predtým, ako sme vošli, som počul výbuch, potom som 
videl telá zranených ľudí na zemi. Bol som v šoku a po-
lícia ma okamžite odviedla na bezpečné miesto,“ tvrdí 
Mons. Padilla. Polícia prípad aj naďalej prešetruje. Podľa 
apoštolského nuncia ide v Tanzánii o prvý útok na ka-
tolícky kostol: „V Keni sa už podobné veci odohrali, ale 
nie v Tanzánii. Je to po prvýkrát, keď bomba vybuchla 
počas liturgického slávenia.“ Ako uviedol, ľudia sú stá-
le v šoku. Svoje modlitby tak obetuje za všetkých tých, 
ktorých táto tragédia nejakým spôsobom poznačila. 
„Z mojej strany, ako zástupcu pápeža, by som chcel vy-
jadriť plnú solidaritu s cirkvou v Arushe a tiež s ďalšími 
katolíckymi cirkvami v krajine, ktoré v minulosti zaži-
li dramatické momenty: napríklad v Zanzibare bol za-
vraždený jeden kňaz a niekoľko kresťanských kostolov 
bolo podpálených. Modlím sa za obete a ich rodiny.“ 
Arcibiskup Padilla pôsobil pred príchodom do Tanzá-
nie ako apoštolský nuncius v Papue-Nová Guinea a na 
Šalamúnových ostrovoch. Za biskupa bol vysvätený 
v roku 2006. • 

EDITORIÁL

Milí misijní priatelia,

mesiac jún je v katolíckej cirkvi 
všeobecne zasvätený Srdcu Ježi-
šovmu. Keď v Juhoafrickej repub-
like – Kapskom Meste – profesor 
Christian Barnard 3. decembra 
1967 prvýkrát úspešne transplan-
toval ľudské srdce, táto správa 

obletela celý svet a sám slávny chirurg na svojom turné 
o rok neskôr zožal veľké ovácie a svet túto novú možnosť 
záchrany ľudského života prijal s veľkým nadšením. Od-
štartovala sa takto významná epocha kardiochirurgie, 
ktorá človeku dáva ďalšiu možnosť prežiť ešte s trans-
plantovaným srdcom nejaký kus svojho života, nieko-
mu azda pár dní a niekomu aj niekoľko rokov. Všetko 
to záleží od mnohých okolností. Medicínsky pohľad na 
srdce ako fyziologicky dôležitý orgán je pohľad akoby 
na pumpu, na živé čerpadlo, ktoré nepretržite zabez-
pečuje cirkuláciu krvi v tele. Sám slávny chirurg Bar-
nard na zvedavé otázky novinárov raz povedal: „Srdce 
je pumpa a ja som iba inštalatér.“ Táto živá pumpa je 
z medicínskeho hľadiska zvlášť dnes mimoriadne ohro-
zovaná srdcovo-cievnymi ochoreniami, ktoré zvykne-
me tiež volať civilizačnými chorobami a ktoré nakoniec 
končia zvyčajnou diagnózou – infarkt myokardu. 
Naše srdcia majú dnes aj iné vážne choroby, ktoré potre-
bujú iného lekára, iného chirurga. Keby sme si pozor-
ne prečítali celé Sväté Písmo Starého i Nového zákona, 
našli by sme v ňom slovo „srdce“ až 455-krát (v SZ 351 
krát, v NZ 104-krát). V našom spôsobe reči, v našom 
chápaní „srdce“ označuje iba citový život. Srdce člove-
ka je symbolickým miestom, kde má sídliť Boh, ktorý je 
Láskou. „Boh je Láska a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu 
a Boh ostáva v ňom.“ (1 Jn 4, 16). Toto je podstata bib-
lického chápania srdca, ktoré sa účinne realizuje v ľud-
skom srdci Božieho Syna Ježiša.  Cirkev nám v týchto 
dňoch ponúka sviatok Božského Srdca, ponúka nám 
model Božieho srdca Ježišovho plného lásky, ktoré je 
otvorené pre každého. Rana kopijou vojaka v Ježišo-
vom srdci symbolizuje jeho výroky o sebe samom ako 
o bráne, o dverách, ako o ceste, ktorou sa dostaneme do 
pravdivého života lásky. Na choré ľudské srdcia bez lás-
ky existuje teda jediný lekár, jediný chirurg, ktorý môže 
srdce vyliečiť, môže stvoriť srdce nové, čisté a skrúše-
né, zbavené pýchy. Cez takéto srdce modelované pod-
ľa Božského srdca potom môže ako cez pumpu prúdiť 
životodarná energia Božej lásky. Prosme so žalmistom: 
„Bože, stvor vo mne srdce čisté!“ (Ž 51, 12). 

Páter Martin Štefanec SVD
šéfredaktor

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Sv. omšu za odberateľov Hlasov 
odslúžim 1. júna, za horliteľov 6. júna.

Šéfredaktor
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▪  San Giovanni Rotondo:  
Stále vystavenie tela  
sv. pátra Pia 

Prefekt Kongregácie pre kauzy 
svätých kardinál Angelo Ama-
to bude 1. júna 2013 predsedať 
v Kostole svätého Pia z Pietrelci-
ny v San Giovanni Rotondo slá-
veniu Eucharistie pri príležitosti 
otvorenia stáleho vystavenia tela 
svätca k verejnému ucteniu. Telo 
sv. Pia z Pietrelciny, uchovávané 
v presklenej truhle, bude vysta-
vené uprostred dolného kostola, 
ktorý mu je zasvätený. Toto roz-
hodnutie bolo urobené na zák-
lade početných požiadaviek pút-
nikov, ktorí prichádzajú do San 
Giovanni Rotondo s túžbu môcť 
sa pomodliť pred pozostatkami 
tohto kapucína, ktorého úcta je 
veľmi rozšírená. Bratia miest-
nej komunity a Mons. Michele 
Castoro, arcibiskup Manfredo-
nie-Vieste-San Giovanni Roton-
do, uznali za vhodné realizovať 
túto iniciatívu v Roku viery, a to 
s presvedčením, že bude duchov-
ným prínosom podobne, ako pri 
poslednom vystavení od 24. aprí-
la 2008 do 24. septembra 2009. 
Cieľom je prebudiť v  srdciach 
mnohých pútnikov vieru a cnos-
ti, ktoré páter Pio mal a stále je 
ich vzorom cez jeho spisy, jeho 
spiritualitu a predovšetkým dô-
slednosťou jeho života. •

▪ India: Kresťania z Urísy sa domáhajú spravodlivosti len márne 

Ani päť rokov po masakre v indickom štáte Urísa sa kresťanom nedostalo za-
dosťučinenia. Počas pogromu v roku 2008 bolo približne 400 kresťanských de-
dín vyplienených a viac ako 5 600 domov a 296 kostolov podpálených. O život 
prišlo 100 veriacich, hoci vláda hovorí iba o polovici, tisíce ľudí bolo zranených, 
mnohé ženy znásilnené. Bez strechy nad hlavou vtedy ostalo približne 56-tisíc 
ľudí. Situáciu v krajine dlhodobo sleduje katolícky aktivista John Dayal. Ako 
pre agentúru Fides uviedol, prešetrovaniu veľkého počtu násilností sa venuje 
iba malá pozornosť. Prípady majú na starosti dvaja inšpektori. Rovnako polí-
cia neaktualizovala prípady, keď obete zomreli v nemocnici alebo v utečenec-
kých táboroch na následky zranení po násilnostiach. Zo strany kresťanov bolo 
doteraz podaných viac ako 3-tisíc trestných oznámení. Polícia akceptovala len 
polovicu z nich, ale aj napriek tomu nespísala zápisnicu, ako to predpokladá 
indické trestné právo. Mnohé prípady boli uzatvorené a pri začatých súdnych 
procesoch došlo často k zbaveniu viny všetkých obžalovaných. Problémom sú aj 
chýbajúci svedkovia, ktorí sú zastrašovaní, preto nakoniec svedčiť odmietnu. •

▲  Menovanie troch pápežských 
legátov - medzi nimi i na Slovensko 

Sv. Otec František menoval trojicu pá-
pežských legátov, ktorí ho budú zastupo-
vať pri významných cirkevných slávnos-
tiach. K oslavám 1 150. výročia začiatku 
misie sv. Cyrila a Metoda posiela na 
Slovensko slovinského kardinála Fran-
ca Rodé. Na Velehrad vysiela kardinála 
Josipa Bozanica, záhrebského arcibis-
kupa. Hlavná cyrilo-metodská púť pre-
behne na Slovensku i v Čechách 5. júla 
2013. Zvláštnym pápežským legátom 
na Národnom eucharistickom kongrese 
v Nemecku bude kard. Paul Josef Cor-
des. Emeritný predseda Pápežskej rady 
Cor Unum bude 9. júna sláviť závereč-
nú svätú omšu na tomto zhromaždení 
v katedrále Kolíne nad Rýnom. •

▲  Svätý Otec František slávil prvú 
kanonizačnú slávnosť vo Vatikáne

Približne 100-tisíc ľudí sa 12. mája 
zúčastnilo na prvej kanonizačnej li-
turgii pontifikátu pápeža Františka. 
Cirkev má od tohto dňa 815 nových 
kanonizovaných svätcov. Drvivú väč-
šinu - 813 osôb - tvoria veriaci lai-
ci, ktorí sa v roku 1480 v talianskom 
Otrante vydali na cestu mučeníctva, 
keď nasledovali svojich duchovných 
na čele s miestnym biskupom. Všetci 
boli zabití z nenávisti k viere otoman-
skými Turkami potom, čo im bol po-
núknutý život výmenou za odpadnutie 
od kresťanskej viery k islamu. Okrem 
nich boli kanonizované kolumbijská 
a  mexická rehoľná sestra, ktoré žili 
v 20. storočí. • 

SPEKTRUM
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Ako vieme, Lukášovo evan-
jelium je evanjeliom cesty. 
Ježiš v  ňom putuje z  Gali-
ley smerom do Jeruzalema. 

V úryvku 13. nedele v období cez rok 
(30. jún) je táto myšlienka cesty vy-
jadrená veľmi intenzívne a naliehavo. 
Ježiš, keď nastal deň, sa rozhodol ísť 
do Jeruzalema...

Druhou myšlienkou je myšlienka 
učeníctva. Tieto dve myšlienky veľmi 
úzko súvisia. Ježiš prichádza na tento 
svet, aby tu pôsobil až do konca sveta. 
Robil to sám a chce, aby sa v tom po-
kračovalo aj po jeho odchode. A na to 
potrebuje učeníkov. 

Myšlienka učeníctva 
v Novom zákone
Slovo učeník, gr. mathétés, sa 
nachádza v Novom zákone vyše 
250-krát. Vždy je spomenuté 
len v evanjeliách a v Skutkoch 
apoštolov. Kto je učeník? Aká 
je jeho definícia? 

Jedno zo základných nedo-
rozumení týkajúcich kresťan-
stva spočíva v tom, že niektorí 
sa naň pozerajú len ako na pek-
nú teóriu. Niektorí si myslia, že stať sa 
kresťanom znamená prijať teóriu, ide-
ológiu, filozofiu kresťanstva. To je ale 
omyl. Byť kresťanom znamená stať sa 
učeníkom. Toto a nič iné. Slovo učeník 
jednoznačne vyjadruje osobu, ktorá sa 
stala nasledovníkom Ježiša Krista. Kto 
je však učeník? Aká je jeho definícia? 
V starom ponímaní sa slovo učeník 

vzťahovalo na tých, ktorí si vybrali 
svojho učiteľa, ktorí k nemu priľnuli 
a ktorí postupne a trpezlivo prijíma-
li jeho náuku. Keď ju ovládali, mohli 
odísť. Prípadne sa stali nástupcami 
svojich učiteľov. V Ježišovom prípade 
to však tak nebolo. V dnešnom evan-
jeliu máme slovo učeník definované 
veľmi presne. 

Ježišov učeník bol ten, kto bol 
nositeľom štyroch vlastností:

1. Bol trpezlivý v skúškach
V evanjeliu Jakub a Ján chceli zvolať 
oheň z neba na nevraživých Samaritá-
nov. Ježiš však, presne podľa podoben-

stva o kúkoli a pšenici, vyzýva svojich 
učeníkov, aby dopriali času, ktorý je 
potrebný na konverziu a rozvoj. 

Význam tejto vlastnosti je jasný. 
V  prvom rade tu ide o  trpezlivosť 
s tými, s ktorými a medzi ktorými ži-
jeme a pracujeme. Niekedy nám doj-
dú nervy. No treba mať pred očami to, 
že každý je iný, a tak každý z nás má 

iné tempo kráčania po ceste svojho 
osobného vývoja. Treba vnímať člo-
veka tam, kde je, v tom bode, kde sa 
práve nachádza. 

Toto isté však platí aj vo vzťahu 
k  nám samým. Musíme mať trpez-
livosť aj sami so sebou. Naše vlastné 
obrátenie a rozvoj potrebuje niekedy 
až neuveriteľne veľa času. A na ten tre-
ba tiež trpezlivosť. Mnohí z nás si le-
zieme už na nervy a najradšej by sme 
reagovali ako Jakub a Ján nad Samari-
tánmi. Najradšej by sme vrhli na seba 
od hnevu oheň z neba. No majme so 
sebou trpezlivosť. 

2. Účasť na živote svojho majstra
Ježiš túto myšlienku vyjadruje slova-
mi: „Líšky majú svoje skrýše a vtáci 
hniezda, ale Syn človeka nemá kde 
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Vlastnosti
učeníka

 Text: P. Milan Bubák SVD

 Foto: RAMA

Byť Ježišovým učeníkom znamená 
mať osobný vzťah k osobe, 
k osobe Ježiša Krista, zdieľať 
každodenne Jeho štýl života. 
Bez osobného každodenného 
napojenia sa na Ježiša Krista 
a vzťahu k nemu nie je možné 
rásť v jeho učeníctve. 



hlavu skloniť.” Byť s  Majstrom zna-
mená chodiť s  ním a  mať účasť na 
jeho údele: na chudobe, nepohodlí, 
nedostatku. 

Aj význam tejto podmienky je jas-
ný. Mať s  Ježišom spoločenstvo, byť 
ako On, mať na neho napojenie. Byť 
Ježišovým učeníkom znamená mať 
osobný vzťah k osobe, k osobe Ježiša 
Krista, zdieľať každodenne Jeho štýl 
života. Bez osobného každodenného 
napojenia sa na Ježiša Krista a vzťa-
hu k nemu nie je možné rásť v jeho 
učeníctve. 

Každá veľká vec v  sebe obsahuje 
strádanie a nedostatok. Ak by to tak 
nebolo, nešlo by o veľkú a význam-
nú vec. A učeníctvo je veľkou vecou. 
Často pracujeme na projektoch, kto-
ré mnohí ľudia nechápu a o  to me-

nej ich podporujú. Nečakajme teda, 
že hneď od samého začiatku sa nám 
bude dariť, že prídeme do veľkolepo 
„vybudovanej kancelárie s telefónom 
a faxom a s veľkým účtom na prevádz-
ku“. Toto je obrazná reč. Chcem tým 
iba povedať, že učeník sa viac spolie-
ha na žití svojho učeníctva a projek-
tov svojho majstra ako na čokoľvek 
ostatné. A nemyslím tu len na veľké 
projekty v  zmysle zriaďovania neja-
kej inštitúcie alebo otvorenia projek-
tu, povedzme na pomoc chudobným 
a pod. Patria sem aj každodenné pro-
jekty tzv. „malej cesty“, t.j. žitia lásky 
v každodennom kontexte. 

3. Misionárska zaangažovanosť
„Nechaj, nech si mŕtvi pochovávajú 
mŕtvych. Ty choď a zvestuj Božie krá-

ľovstvo!” Je to zaangažovanosť, ktorá 
stojí na prvom mieste, a všetko ostatné 
je jej podriadené. Ohlasovanie kráľov-
stva, či už slovom alebo skutkom, má 
prvotnú a najväčšiu dôležitosť.

Je jasné, že tu ide o viditeľný život-
ný štýl. Ľudia musia vidieť, že to, čo 
veríme a máme v sebe, si nenecháva-
me len pre seba samých. Ak necítime 
potrebu deliť sa o svoju vieru s inými, 
táto naša viera nie je ešte živá. 

4. Zanechanie a rozviazanie 
všetkých ľudských pút
 „Kto položil ruku na pluh a naspäť sa 
obracia, nehodí sa pre nebeské kráľov-
stvo.” Ide tu o zanechanie minulosti, 
opustenie záväzkov a zväzkov, ktoré by 
nás mohli zväzovať, držať na jednom 
mieste a robiť neflexibilnými. 

Niekedy nie je ľahké rozlúčiť sa 
s minulosťou, viac na ňu nemyslieť. 
Nie, nejde tu o to, že by sme mali opo-
vrhnúť všetkým tým alebo všetkými 
tými, ktorí tvorili súčasť našej minu-
losti. To nie. Minulosť si treba všímať, 
aj ľudí, ktorí sú naším zázemím, no náš 
pohľad musí byť nepretržite upriame-
ný na budúcnosť. A to aj vtedy, keď ide 
o priznanie si a prežívanie viny ako 
dôsledku hriechu. Naša minulosť už 
nie je naša. Patrí Pánovi. 

Patrí sem aj priľnutie k veciam, kto-
ré nám dávajú pocit istoty. Túžba po 
stabilite a istote je v každom z nás hl-
boko zakorenená. No pre Ježišovho 
učeníka môže byť nebezpečnou. Môže 
ho urobiť neohybným, a tým aj neú-
činným. Príkladom nám je apoštol 
Pavol, ktorý bol na svojich misijných 
cestách neustále v pohybe. 

Toto je Ježišov učeník. Ten, v ktoré-
ho živote sa nachádzajú tieto štyri pod-
mienky. Keď hovoríme o  Ježišovom 
učeníkovi v zmysle spomínaných šty-
roch podmienok, niektorí si pomyslia 
na kňaza alebo na rehoľnú sestru. No 
nie je tu reč len o kňazoch a rehoľní-
koch. Skúste si spomínané štyri pod-
mienky aplikovať napríklad na svoj 
manželský život alebo na život ľudí 
v istej profesii. Nezhoduje sa to? •
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▴  P. Ludvík Málek spoluautorom 
knihy El mundo del Angiguo

Pred nedávnom vyšla kniha El mundo 
del Angiguo Testamento - Svet Staré-
ho zákona. Na tejto knihe pracoval náš 
misionár v Mexiku páter Ludvík Málek 
SVD spolu s ďalšími tromi profesormi. 
Osobne napísal časť, ktorá má názov 
Historia de Israel - Dejiny izraelského 
národa. Páter Málek vysvetlil celý Sta-
rý zákon interaktívnou formou a vy-
davateľstvo SVD v Španielsku vydalo 
túto knihu. Páter Ludvík Málek vyjadril 
svoju radosť z vydania knihy: „Skutoč-
ne som rád, som spokojný a vďačný, že 
kniha vyšla práve  v čase, keď vediem 
v Mexiku prednášky na vysokých ško-
lách o dejinách izraelského národa.“ •  

▸  Provinciálne zhromaždenie SVD

1. mája sa v Nitre na Kalvárii konalo 
provinciálne zhromaždenie Slovenskej 
provincie misionárov verbistov. Zhro-
maždenie sa začalo slávením sv. omše 
v Kostole Nanebovzatia Panny Márie, 
ktorú slávili spoločne všetci zúčastne-
ní spolubratia. Na zhromaždenie prišli 
aj verbisti pôsobiaci v Prahe, Mimoni, 
Novom Hrozenkove, Terchovej, Vidi-
nej, Cerovej, Starom Smokovci a na 
ďalších miestach v rámci Slovenskej 

provincie SVD. Tohto stretnutia sa 
zúčastnili aj misionári na dovolen-
ke: P. Pavol Filadelfi SVD pôsobia-
ci v Japonsku a P. František Kantár 
SVD pôsobiaci v Zimbabwe. P. Pro-
vinciál Ján Halama SVD povzbudil 
počas sv. omše všetkých spolubra-
tov slovami: „Možno nás čaká veľa 
práce, keďže je sviatok sv. Jozefa 
Robotníka. Ale akiste je ešte niečo 
dôležitejšie ako samotná práca, a to 
je viera. Tou sa chceme inšpirovať 
napríklad aj od tohto svätca, ktorý 
je jedným z patrónov našej misijnej 
Spoločnosti. Prosme ho, aby sme na 
jeho príhovor a pod jeho ochranou 
mohli bezpečne plniť jeho vôľu.“ 
povedal počas sv. omše páter pro-
vinciál. V rámci Roka viery si spo-
lubratia po homílii obnovili aj svoje 
krstné sľuby. Po skončení sv. omše 
nasledovala pracovná časť v  aule 
misijného domu, kde páter pro-
vinciál predniesol správu o  čin-
nosti slovenskej provincie SVD. 
Nasledovala diskusia, počas ktorej 
si prítomní vymenili aj mnohé skú-
senosti z ich pastoračného pôsobe-
nia v rôznych oblastiach. Zároveň 
sa vedenia Slovenskej provincie 
SVD ujalo nové provinciálne ve-
denie, ktoré ju bude viesť nasledu-
júce tri roky. •

▴  Dva odpusty vo farnosti  
Bodonoš – Rumunsko
 
Počas nedele Dobrého pastiera slávili 
veriaci odpust v Derne v Rumunsku. 
Na sviatok sv. Jána Nepomuckého slá-
vili odpust v susednej obci Bajaš. Obce 
Derna a Bajaš sú filiálkami farnosti Bo-
donoš. Odpustov sa zúčastnili veriaci 
z okolitých slovenských obcí. Správca 
farnosti vdp. Jaroslav Frnka pozval na 
tieto slávnosti pátra Martina Štefan-
ca SVD, ktorý predsedal sv. omšiam 
a predniesol homílie.  Spolu s pátrom 
Martinom boli v Rumunsku aj vyso-
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1. jún  – medzinárodný 
deň detí;
7. jún – slávnosť Najsvätejšieho 
Srdca Ježišovho;
12. jún – blahoslavení Ľudovít 
Mzyk, Stanislav Kubista, Alojz 
Liguda, Gregor Frackowiak 
SVD, verbistickí mučeníci 
v období nacizmu;
16. jún – deň otcov;
20. jún – medzinárodný 
deň utečencov;
24. jún – slávnosť Narodenia 
sv. Jána Krstiteľa;
29. jún – slávnosť sv. Petra 
a Pavla, apoštolov, prikázaný 
sviatok, patróni Spoločnosti 
Božieho Slova.

Misijný úmysel apoštolátu 
modlitby na mesiac jún: 
Aby tam, kde je zosvetštenie 
najsilnejšie, kresťanské 
spoločenstvá dokázali 
účinne podporovať novú 
evanjelizáciu.

SVD zorganizoval takéto podujatie v Ma-
lenovicích už po druhý rok. Počas tohto 
obdobia, ktoré trvalo viac ako jeden me-
siac, mali veriaci k dw  ispozícii rôzne du-
chovné, spoločenské i kultúrne aktivity. 
Počas nedieľ, ale aj vo všedných dňoch 
farnosť navštívilo niekoľko kňazov a bis-
kupov (arcibiskup Jan Graubner, biskup 
Pavel Posad, Jiří Šlégr, Bohumil Kundl, 
Miroslav Suchomel, Adam Rucki, Fran-
tišek Lízna SJ, Ján Halama SVD, Martin 
Štefanec SVD). Kázne boli prednášané 
na tému „O tom, čo je krásne a dobré“. 
V kostoloch farnosti sa konali každú ne-
deľu koncerty, na ktorých vystúpili: Pě-
vecký sbor Stojanova gymnázia z Veleh-
radu, Trio Musica Organum z Holešova, 
Pěvecký sbor Hosanna z Nysy, Poľsko, 
Varhaník Jiří Kovář, JAMU Brno, Rím-
skokatolícky cirkevný hudobný spolok 
sv. Mikuláše z Trnavy, deti farnosti Zlín – 
Malenovice a Lhota u Malenovic, Ludvík 
Šuranský, Zlín, pesničkár Petr Maria Lut-
ka a varhanice Markéta Procházková – 
Lutková, Unětice u Prahy. Pútne zájazdy 
si veriaci vykonali do Trnavy, Rajnocho-
vic a Nysy v Poľsku. Okrem toho sa ko-
nali aj besedy, športové aktivity pre mlá-
dež, súťaže pre deti a dospelých, futbalový 
zápas pre starších pánov: Vsetín – Lhota. 
„Myšlienka Kulturního jara vznikla prá-
ve preto, aby sme ako rímskokatolícka 
farnosť ponúkli ľuďom možnosť prežiť 
niečo krásne a dobré pre ich život a niečo 
krásne a dobré v spoločenstve. Každému 
človeku, veriacemu a neveriacemu chce-
me ponúknuť niečo krásne a dobré, to, čo 
človeka zušľachťuje.“ povedal Páter Wal-
demar Grieger SVD. O tom, že Kulurní 
jaro sa vo farnosti Malenovice stretlo 
s veľkým záujmom, svedčí aj veľká účasť 
návštevníkov. „Sme vďační duchovnému 
otcovi Waldemarovi, že nám toto Kultur-
ní jaro pripravil. Má to vysokú úroveň.“ 
povedala Liliana Čižmařová, jedna z náv-
števníčok koncertu. „Mne sa na tom veľ-
mi páči, že týmto spôsobom sa dostane 
kostol do povedomia aj tých ľudí, ktorí 
inokedy do neho veľmi nechodia. Keď sú 
tu koncerty, bývajú krajšie ako kdekoľvek 
inde.“ povedala ďalšia návštevníčka Kul-
turního jara Marie Hrubá. •

koškoláci z  UPeCe Bratislava, ktorí 
pripravili stretnutie pre deti a mládež, 
a pomáhali pri príprave sv. omší. Veria-
ci v Derne majú svoju kaplnku od roku 
2008. Zriadili si ju v už postavenej bu-
dove, ktorú opravili a zveľadili za pomo-
ci vtedajšieho duchovného správcu vdp. 
Jána Gondeka. Kostol v Bajaši je starší, 
v dedine stojí už niekoľko desaťročí. • 

▾  „Kulturní jaro“ v Malenovicích
 
V Malenovicích v zlínskej oblasti veria-
ci prežívali Kultúrnu jar od 28.4. do 2. 6. 
Ich duchovný otec Waldemar Grieger 
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Japonci majú 
radi zahraničných

misionárov
 Text: P. Martin Štefanec SVD

 Archív P. Pavla Filadelfiho SVD

Páter Pavol Filadelfi SVD pôsobí v Japonsku už tri roky. Na jar prišiel 
na svoju prvú dovolenku. Položili sme mu niekoľko otázok, 

aby sa podelil s tým, čo na tejto misii prežíva. 

 

Prekvapilo Ťa niečo po 3 rokoch na Slo-
vensku? Ako vnímaš príchod na Sloven-
sko po 3 rokoch? 
Prekvapilo ma, ako je človek pripútaný 
k rodnej zemi. Hoci som si už privykol 
na prostredie a život v Japonsku, po prí-
chode na Slovensko som cítil všetkými 
zmyslami, že som opäť na mieste, kde 
som vyrastal, teda v prostredí, ktoré-
mu veľmi dobre rozumiem a som s ním 
prirodzene spätý. Jednou z takých vecí 
bola napríklad klíma, ba dokonca vône. 
Samozrejme, veľmi silne som prežíval 
možnosť opäť sa stretnúť so svojou ro-
dinou, s krajanmi, možnosť vyjadrovať 
sa vo vlastnej reči. Pred odchodom zo 
Slovenska do misií som o týchto sku-
točnostiach nepremýšľal. 

V meste Akita pôsobíš už jeden rok. Mô-
žeš popísať tvoju činnosť? 
V Akite pôsobím ako kaplán. K nápl-
ni mojej práce patria okrem vysluho-
vania sviatostí aj pravidelné kateché-
zy, ktoré v našom pastoračnom centre 
prebiehajú počas celého týždňa, starosť 
o chorých, ktorí nemôžu prichádzať do 
kostola, a vyučovanie angličtiny vo far-
skej škôlke. 

Aké máš skúsenosti s Japoncami? Ako 
ťa prijali? 
Myslím, že ma prijali dobre- tak, ako 
aj každého iného misionára. Japonskí 
veriaci si vážia kňazov, a ešte viac, ak 
pochádzajú zo zahraničia. Už niekoľ-
kokrát sa ma pýtali, koľko mám sú-
rodencov a či ma rodičia chceli pustiť 
tak ďaleko. Niekedy mám pocit, ako-
by sa snažili vynahradiť „straty“, kto-
ré som, ako si to zrejme sami myslia, 
musel podstúpiť. Snažia sa napríklad 
pomôcť, keď potrebujem opraviť ká-
zeň, a ak niečomu nerozumiem, mô-
žem sa na čokoľvek opýtať. Niekedy 
sa stáva, že farníci zistia, kedy má naša 
kuchárka voľno a vtedy donesú na faru 
jedlo. Aby páter nehladoval. Keď som 
prišiel ako nový kaplán, pýtali sa, čo 
mám rád. Povedal som, že čokoládu. 
Ako som neskôr zistil, bolo to pre nich 
dôležité vedieť. Vždy sa nejakým spô-
sobom snažia vyjadriť svoju spolupat-
ričnosť a blízkosť. 

Aký je rozdiel medzi pastoráciou v Ja-
ponsku a na Slovensku? 
Naši veriaci žijú v prostredí, ktoré nie 
je kresťanské. Počet katolí-

„Krajina vychádzajúceho slnka“ – aj pod 
takýmto názvom je známe Japonsko, ktoré 

je domovom paradoxov. Na jednej strane 
popredná pozícia v rebríčku najvyspelejších 

a najmocnejších štátov sveta, ktoré sa 
nebráni prenikaniu západnej kultúry, na druhej 
strane cisárstvo, ktoré sa stále hlási k dávnym 

tradíciám východných náboženstiev. V spleti 
týchto vplyvov si v priebehu storočí v Japonsku 

našlo svoje miesto aj kresťanstvo.



kov v Japonsku je 0,4 percenta z celko-
vého počtu obyvateľov. Čiže je to iba 
„malé stádo“. Musia si vedieť obhájiť 
svoju vieru v prostredí, kde žijú, na-
príklad na pracovisku, ale neraz aj vo 
vlastnej rodine. Táto situácia mi veľmi 
pripomína situáciu prvotných kres-
ťanov a myslím si, že to v sebe nesie 
okrem mnohých ťažkostí aj určité čaro. 
To nízke percento nás všetkých núti 
priznať si potrebu Božej sily a ochrany. 
Neraz musím týmto ľuďom poskytovať 
duchovné vedenie, poradiť im v kon-
krétnych situáciách a povzbudiť ich. 
Raz ma doprevadili k chorej žene na 
periférii mesta. Na takéto návštevy ne-
chodím sám, ale vždy s dobrovoľníkmi 
so Spolku sv. Vincenta. Je to výhoda, 
pretože chorý môže viac vnímať spo-
lupatričnosť a spoločenstvo, a okrem 
iného, ukážu mi aj cestu, kam treba ísť. 
V prípade tejto ženy mi hovorili: „Pá-
ter, keď tam prídeme, budete prekvape-
ný.“ Nevedel som prečo. Keď sme tam 
prišli, videl som, že dom stojí v areáli 
malého šintoistického chrámu pri-
pomínajúceho malú dedinskú kapln-
ku. Išlo teda o rodinu, ktorá sa starala 
o chrám, a žena, ktorú sme prišli 
navštíviť, bola kresťanka ako je-
diná z rodiny. Udelil som jej po-
trebné sviatosti, a potom sme sa 
porozprávali. Bol to nezvyčajný 
zážitok, pocit akoby som našiel 
poklad. Poklad viery, ktorý vo 
svojom srdci neochvejne ucho-
vávala táto obyčajná žena. 

Prichádzajú aj teraz noví ľudia, ktorí sa 
v Japonsku chcú dať pokrstiť? 
Mám dve veľmi pekné skúsenosti. Raz 
pred naším kostolom stála žena. Prá-
ve som vychádzal z fary a keď som ju 
uvidel, spýtal som sa jej, koho hľadá. 
Odpovedala, že by sa chcela porozprá-
vať, pretože je v ťažkej situácii. Pýta-
la sa, kde by mohla nájsť pokoj. Vošli 
sme spolu do kostola. Pre ňu to bolo 
prvýkrát. Poklonili sme sa a nachvíľu 
si sadli do lavice. Žena mala naozaj 
veľa problémov, ktoré sa nahromadili 
v ich rodine, a ktoré sa snažila vyroz-
právať. Táto žena začala chodiť na svä-
té omše a priviedla aj dospelú dcéru. 
Obe začali veľmi hlboko prežívať vie-
ru a hneď aj vyjadrili túžbu prihlásiť 
sa na katechézy, aby mohli prijať krst. 
V  tom čase prišla aj iná žena, ktorá 
žiadala o krst. Na katechézy prihlásila 
seba a aj svoju osemročnú dcérku. Za-
čali chodiť na hodiny a bolo vidno, že 
obe prežívajú veľkú radosť. Keď som sa 
tejto ženy pýtal, čo bolo príčinou toho, 
že sa rozhodla prísť, povedala: „Hľa-
dala som miesto, kde by som mohla 
byť spasená.“

V akých aktivitách pôsobia misionári 
verbisti v Japonsku? Koľko vás pôsobí 
v tejto krajine? 
V celej provincii je nás približne sto-
tridsať. Pracujeme na školách, ktoré 
založili verbisti a vo farnostiach. Nie-
ktorí misionári do Japonska prichá-
dzajú s konkrétnou predstavou o tom, 
kde by chceli pracovať, niektorí sa roz-
hodnú neskôr. Vyučovanie na školách 
je spôsob, ako s kresťanstvom obozná-
miť veľký počet detí a mladých. Je to 
spôsob evanjelizácie, ktorý sa ujal v Ja-
ponsku ako efektívny a mohli by sme 

ho prirovnať, ako to čítame aj v evanje-
liu, k obdobiu, kedy rozsievač seje. Vý-
sledky tejto práce sa môžu dostaviť až 
po rokoch. Niekedy sa nám stáva, že do 
farností prichádzajú ľudia so žiadosťou 
o krst s tým, že v minulosti navštevova-
li kresťanskú školu. Teda o kresťanstve 
už počuli, pretože mali na škole nejaký 
predmet o kresťanstve, videli sestričku 
alebo pátra. Obe tieto činnosti, práca 
v  školách i vo farnostiach, sa navzá-
jom dopĺňajú. 

Aké jedlá máš v Japonsku najradšej? 
Nechýba ti slovenská kuchyňa? 
Túto otázku dostávam často aj v Japon-
sku. Vždy môžem spokojne povedať, 
že japonská kuchyňa je dobrá a pestrá. 
Z typicky japonských jedál mám veľmi 
rád polievku Miso-širu, ktorá je pri-
pravená z kysnutých fazúľ, a tiež Suši. 
Hlavným jedlom je ryža, ale niekedy sa 
pritrafia aj zemiaky. Spolu s ryžou sa je-

Po príchode na Slovensko som cítil 
všetkými zmyslami, že som opäť na 
mieste, kde som vyrastal, teda v pro-
stredí, ktorému veľmi dobre rozu-
miem a som s ním prirodzene spätý.

10 HLASY Z DOMOVA A MISIÍ JÚN 2013

ROZHOVOR



dia ryby alebo aj mäso a zelenina. Mys-
lím si, že niekedy mi chýba náš sloven-
ský chlieb a dobrá domáca klobáska. 

Ktoré miesta v Japonsku urobili na teba 
najväčší dojem? 
Veľmi dobre som sa cítil v Nagoji. To 
bol môj prvý kontakt s  Japonskom. 
Tam som „vyrastal“- učil som sa ja-
zyk, privykal som si na nové prostre-
die, spoznával som sa s prvými spolu-
bratmi a oboznamoval som sa s novou 
misiou. Okrem toho sa mi páčilo v Na-
gasaki, kam nás zobrali hneď v prvých 
mesiacoch po príchode do Japonska. 
Išli sme sa pozrieť na miesto, kde pô-
sobil páter Maximilián Kolbe, a taktiež 
k  pomníku japonských mučeníkov. 
Pre mňa to bol silný moment, vnímal 
som to ako púť na miesto, kde má ja-
ponská cirkev svoje korene, zvlášť pre-
to, že aj ja sám som bol na začiatku no-
vej misie.  •

• Páter Pavol Filadelfi SVD pri sv. omši 
 počas Veľkonočnej nedele
• Vo voľnom čase sa páter Pavol rád venuje 

rôznym opravám a práci v záhrade
• Návšteva chorých patrí k pastoračnej 
 činnosti misionára
• Páter Pavol navštívil s veriacimi aj pútnické 

miesto Plačúcej Panny Márie
• Z celkového počtu 127 miliónov obyvateľov 

sa 51 % hlási k šintoizmu a 38 % k budhizmu. 
Japonských katolíkov je 533 tisíc, 

 čo predstavuje 0,4 % populácie. 
 Spolu s kresťanmi všetkých denominácií 

tvoria 1,2 % z celkového počtu obyvateľov
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Studio LUX má ďalšiu  
novinku „Ján Pavol II.  
– priateľ Slovákov“

Bratislava 16. mája (TK KBS) - Vy-
davateľstvo studio LUX prináša zá-
ujemcom ďalšiu novinku - 43-mi-
nútový film na DVD „Ján Pavol II. 
- priateľ Slovákov“. Ide o pozoruhod-
ný dokument z produkcie LUX com-
munication a Hallel communications 
(réžia: Marek Poláček, námet: George 
Török, kamera a strih: Lukáš Straka). 
Film vychádza v slovenskom jazyku, 
k dispozícii sú i anglické titulky. Záu-
jemcovia ho môžu nájsť v sieti kres-
ťanských predajní alebo na interne-
tovej stránke luxshop.lux.sk. 

Odkiaľ pramení vrúcny vzťah 
blahoslaveného poľského pápe-
ža k Slovákom a Slovensku? Prečo 
do nás vkladal takú nádej? K jeho 
hrobu dodnes denne prichádzajú 
zástupy pútnikov. Rodičia jeho ge-
nerácie mu privádzajú predstaviť 
svoje deti. Je to pápež ich života. 
Názvy námestí, ulíc, škôl a  inšti-
túcií i mnohé obrazy a sochy Jána 
Pavla II. pripomínajú súčasníkom 
jeho príklad a posolstvo. A o tom 
všetkom hovorí dokumentárny film 
Mareka Poláčka. •

 Zaujímavosť
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Biblické postavy viery
Petrova cesta viery

 Text: P. Marek Vaňuš SVD

 Foto: Archív SVD

Po Ježišovej matke Má-
rii, prvej novozákon-
nej postave, ktorej sme 
venovali posledné za-

myslenie, sa zameriame na oso-
bu apoštola Petra. Motív voľby 
nám dáva nielen skutočnosť, že 
pri menovaní Dvanástich býva 
spomenutý ako prvý, ale i to, že 
patrí k postavám, ktorých meno 
sa na stránkach Nového zákona 
vyskytuje najčastejšie.

Rozmer viery v jeho živote mô-
žeme sledovať na pozadí udalostí, 
v ktorých nám evanjeliá opisujú 
jeho postoje a reakcie pri stretnu-
tiach s Ježišom. Bližšie si všimne-
me predovšetkým tri okamihy: 
skúsenosť pri jeho povolaní, po-
tom moment vyznania Ježišovho 
božstva a nakoniec „nové“ povo-
lanie po vzkriesení Pána.

Povolanie
Podľa Jánovho evanjelia privá-
dza Petra k Ježišovi rodný brat 
Ondrej (porov. Jn 1,40-42). Os-
tatní evanjelisti však kladú jeho 
povolanie do kontextu jeho pô-
vodného zamestnania, rybolovu. 
Zvlášť Lukášovo evanjelium po-
merne detailne opisuje (Lk 5,1-
11), ako si Ježiš istého dňa požičal 
od Šimona Petra loďku, aby mo-
hol učiť zástupy. Na Galilejskom 
jazere sú totiž malé zátoky, ktoré 
akoby tvorili malé „amfiteátre“, 
a hlas postavy, ktorá sa nachádza 

v  loďke uprostred takej zátoky, 
sa výborne nesie k poslucháčom 
stojacim na brehu.

Snáď ako prejav vďačnosti – 
tak to pôsobí na prvý pohľad – sa 
Ježiš po skončení vyučovania zá-
stupu obracia na Petra a vyzýva 
ho, aby zatiahol na hlbinu a spus-
til sieť (5,4). Peter ako skúsený ry-
bár vie, že ryby sa cez deň tech-
nikou tej doby nechytali. Svoju 
námietku na Ježišovu výzvu však 
dopĺňa: „...ale na tvoje slovo spus-
tím siete.“ (5,5). V jeho slovách 
badať záblesk odvážnej dôvery, 
ktorá je ochotná ísť proti „logic-
kému“ uvažovaniu-  presne tak, 
ako to zaznelo z Máriiných úst pri 
zvestovaní: „...nech sa mi stane 
podľa tvojho slova.“ (1,38). Od-
vaha dôverovať Ježišovmu slovu 
z neho vzápätí robí svedka moc-
ného prejavu Božej moci.

Skúsenosť Božieho zásahu 
v Petrovi prebúdza vedomie vlast-
nej hriešnosti: „Pane, odíď odo 
mňa, lebo som človek hriešny.“ 
(5,8). Zážitok Boha dáva poznať 
vlastnú biedu. Ježiš však Petra 
upokojuje. On z učeníkov nero-
bí elitný klub. Petra volá takého, 
aký je. I so slabosťami. Ježiš ani 
dnes nepovoláva „dokonalých“, 
ale takých, čo sú ochotní dôvero-
vať jeho slovu, a napriek sklama-
niam z osobných slabostí chcú Je-
žiša nasledovať. A tak sa aj Peter 
vydáva na cestu za Ježišom.

Vyznanie
Tá cesta ho spolu s  ostatnými 
raz zavedie úplne na sever kraji-
ny, k prameňom rieky Jordán na 
úpätí Hermonu, do oblasti Cé-
zarey Filipovej. Ježiš sa tam po 
celkom normálnom prieskume 
verejnej mienky ohľadom jeho 
identity obracia priamo na svo-
jich učeníkov: „A  za koho ma 
pokladáte vy?“ (Mt 16,15). A Pe-
ter v  role hovorcu Dvanástich 
vyznáva Ježišovo božstvo (po-
rov. 16,16).

Má však svoje predstavy 
o  tom, aký by mal byť Mesiáš, 
a  tak, keď Ježiš začína hovoriť 

Na ceste 
viery dochá-
dza neustále 
ku konfron-
tácii medzi 
vlastnými 
predstavami 
o tom, ako by 
to mal Pán 
Boh robiť, 
a tým, čo je 
naozaj jeho 
vôľou.

ROK VIERY
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o utrpení a smrti, chce mu to vy-
hovoriť. Nato mu Ježiš adresu-
je tvrdé slová: „Choď mi z cesty, 
satan! Na pohoršenie si mi, lebo 
nemáš zmysel pre Božie veci, 
len pre ľudské!“ (16,23). Peter 
sa úsilím vnútiť Ježišovi svoje 
predstavy a  odradiť ho od pl-
nenia Božej vôle postavil totiž 
do role satana, zvodcu. Prísnym 
slovom „choď mi z cesty“ – čo by 
sme mohli chápať aj ako „choď za 
mňa“ – mu Ježiš pripomína, že 
jeho miesto ako učeníka je v na-
sledovaní Majstra, v kráčaní za 
ním, nie v určovaní smeru. Peter 
sa tak učí, že nadšenie na ceste 

viery je potrebné spojiť s vníma-
vým načúvaním Božieho hlasu, 
nie vnucovaním svojich pred-
stáv Bohu.

Na ceste viery dochádza ne-
ustále ku konfrontácii medzi 
vlastnými predstavami o tom, ako 
by to mal Pán Boh robiť, a tým, čo 
je naozaj jeho vôľou. Už cez pro-
roka Izaiáša Boh povedal: „...vaše 
cesty nie sú mojimi cestami“ (Iz 
55,8), a tak niet divu, že pri na-
sledovaní je potrebné neustále 
dolaďovať vlastnú cestu, pozna-
čenú určitými predstavami, s tou 
Božou, ktorá môže byť iná, a pri-
tom rozhodne nie je menej dobrá.

Nasledovanie
Peter chce usmerňovať Ježiša pre 
Jeho dobro, no v kritickej chvíli 
ho zo slabosti zapiera. Tú bolestnú 
skutočnosť mu naznačil sám Pán, 
keď sa Peter vystatoval, že za neho 
položí aj svoj život (Jn 13,37-38).

Synoptickí evanjelisti uvádza-
jú, ako Peter horko zaplakal po 
tom, ako kohút zaspieval a on si 
uvedomil, že Ježiš mal pravdu. Já-
novo evanjelium však mlčí o bez-
prostrednej reakcii Petra. Pone-
cháva uzdravenie tejto bolestnej 
skúsenosti na stretnutie so vzkrie-
seným Pánom pri Galilejskom ja-
zere. Presne na tých miestach, kde 
sa jeho povolanie začalo odvíjať. 

Po raňajkách pripravených zo 
zázračného rybolovu (Jn 21,9-13) 
sa Ježiš obracia na Petra s trojitou 
otázkou – čo znie ako odozva tro-
jitého zapretia – „Šimon, miluješ 
ma?“ (21,15-17). Peter už vie, že 
sa nemôže vystatovať vlastnými 
silami, že musí rátať s vlastnou sla-
bosťou. Preto s pokorou vyznáva: 
„Pane, ty vieš všetko, ty dobre vieš, 
že ťa mám rád.“ (21,17). A vtedy 
počuje opäť to prvotné Ježišovo: 
„Poď za mnou!“ (21,19). Lebo na-
sledovanie Ježiša nestojí na osob-
nej dokonalosti, lež na veľkosti 
lásky, ktorá je živená dôverou v Je-
žišovo slovo.

Petrova cesta viery, ktorá tým-
to stretnutím s Kristom určite ne-
skončila, nám tak ukazuje, že vo 
chvíľach sklamania je potrebné 
vrátiť sa k počiatkom. Sklamania 
prichádzajú z nenaplnených oča-
kávaní alebo prehnanej sebaisto-
ty. Oboje pramení z koncentrova-
nia sa na seba. Viera však upiera 
zrak na Toho, ktorý volá a s po-
volaním dáva silu vytrvať (porov. 
1Kor 10,13). Ako v jednom zo svo-
jich listov povzbudzuje i sv. Pavol: 
„Verný je ten, ktorý vás volá!“ (1Sol 
5,24). Vo vedomí jeho vernosti je 
možné napredovať na osobnej ces-
te viery.  •

+
Zaujímavosť 
Na starej Apijskej ceste v Ríme, niekoľko 
sto metrov južne od stredovekej mestskej 
brány sv. Šebastiána, naďabí pozorný 
pútnik na malý kostolík „Quo vadis“. 
Dnu zbadá naprieč loďou ležiaci kus 
starovekej cesty a na protiľahlých koncoch 
dve postavy: Petra, ktorý vychádza 
z mesta, a Ježiša, ktorý mu ide oproti. 
Podľa legendy, ktorú zachytil vo svojom 
románe i známy poľský spisovateľ 
Henryk Sienkiewicz, pri vypuknutí 
prenasledovania kresťanov bol Peter  
spoločenstvom veriacich presvedčený, 
aby si zachránil život a mohol neskôr 
bratov povzbudzovať vo viere. Pri odchode 
z mesta však stretol Ježiša a začudovane 
sa ho spýtal: „Quo vadis, Domine?“ [Kam 
ideš, Pane?] On mu na to: „Idem sa dať 
znovu ukrižovať do Ríma.“ Peter v tom 
okamihu pochopil, čo je naozaj Božou 
vôľou a vrátil sa späť, aby zavŕšil cestu 
viery svedectvom mučeníctva.

ROK VIERY



Misijná krajina 
Mozambik

 Text: P. Karol Bošmanský SVD

 Foto: Dan Charles

Mozambická republika leží 
vo východnej časti južnej 
Afriky. Susediace štáty sú 
Tanzánia, Malawi, Zam-

bia, Zimbabwe, Juhoafrická repub-
lika a Svazijsko. Pobrežie dlhé 2.800 
km obmývajú vody Indického oceá-
na. Od ostrova Madagaskar ho odde-
ľuje Mozambický prieplav. Krajinou 
pretekajú dve dôležité rieky: Zambezi 
a Limpopo. Pobrežná nížina tvorí 44 
% celkovej rozlohy krajiny a smerom 
na juh sa rozširuje.

Vo vnútrozemí sa nachádzajú ná-
norné plošiny s nadmorskou výškou 
do tisíc metrov a tvoria 26% z územia 
Mozambiku.

Z  náhorných plošín sa dvíha-
jú vrchy, z ktorých najvyšší je 
Monte Binga, ten dosahuje výš-
ku 2436 m.

Podnebie a obyvateľstvo
Podnebie je tropické s  daždi-
vým letným a suchým zimným 
obdobím. Vo vnútrozemí sú 
teploty a vlhkosť o niečo nižšie. 
Mozambik je rozlohou 16-krát väčší 
ako naše Slovensko a administratív-
ne sa člení na 10 provincií, pričom 
sa rozlišuje aj oblasť hlavného mes-
ta. V Mozambiku žije vyše 22 milió-
nov obyvateľov, ktorí sa začleňujú do 
16 hlavných etnických skupín. Jed-
notlivé skupiny sa od seba líšia zvyk-
mi, náboženstvom a jazykom. Medzi 
najpočetnejšiu skupinu patrí Makua. 
Úradným jazykom je portugalčina. 
Hlavné mesto je Maputo, ktoré má 
vyše milión obyvateľov.

História krajiny
Z histórie krajiny je známe, že od ôsme-
ho storočia sa na území Mozambiku 
usadili Arabi, ktorí utláčali miestne 
kmene. V roku 1498 pristáli na pobre-
ží Mozambiku Portugalci a založili tu 
obchodné stanice. Do 17. storočia Por-
tugalci obsadili aj severnú časť krajiny, 
a tak sa krajina stala portugalskou ko-
lóniou a základom obchodu s otrokmi. 
Otroctvo bolo na území Mozambiku 
zrušené v roku 1869.

Odpor proti Európanom sa stále 
stupňoval a  v  20. storočí sa formo-
valo národnooslobodzovacie hnutie. 
V roku 1964 mozambická oslobodzo-
vacia fronta namierila proti Portugal-

com ozbrojený boj, ktorý trval skoro 10 
rokov. V roku 1975 získal Mozambik 
nezávislosť. Po celkovom zhodnotení 
možno uviesť, že portugalská nadvlá-
da v Mozabiku trvala necelých 500 ro-
kov. Po skončení nadvlády sa v krajine 
ujal vlády Freliamo a celú moc prevzala 
komunistická strana. Proti nej povsta-
li partizáni, ktorých podporovali naj-
mä južní susedia. Bratovražedná voj-
na spôsobila v krajine veľké škody na 
ľudských životoch, priniesla so sebou 
hrôzy z oboch strán, neistotu a hlad.

Situácia v Cirkvi
Ako uvádza kardinál Tomko, v  tom 
čase bola veľmi poškodená aj Cirkev, 
ktorá tu začala svoju evanjelizačnú čin-
nosť už pred päťsto rokmi. V tom čase 
sa vyše milión obyvateľov Mozambi-
ku zachránilo útekom do zahraničia. 
Pokusy o  zmierenie často zlyhávali. 
Napriek tejto situácii mal Mozambik 
koncom druhého tisícročia vyše šty-
roch miliónov katolíkov, ktorí boli zo-
skupení v dvanástich diecézach.

V  roku 1988 Mozambik navštívil 
Svätý Otec Ján Pavol II., ktorý poukázal 
počas svojej návštevy prostredníctvom 
kázne, prednesenej pred stotisícovým 
zástupom na mestskom štadióne, na 
hľadanie účinného riešenia súčasnej si-
tuácie v krajine. Postupom času sa, na-
šťastie, politické pomery zlepšili, lebo 
dve bojujúce strany sa dohodli.
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Klenotom Mozambiku je súostrovie 
Bazaruto, kde sa nachádza Morský 
národný park, ktorý sa skladá 
z niekoľkých útesov a ostrovov.



Avšak hospodárstvo je stále vplyvom 
občianskych vojen, zlej hospodárskej 
politiky a častého sucha v krajine veľ-
mi zaostalé.

Náboženská situácia
Animizmus sa v  krajine nachádza 
u 48% obyvateľov, rímskych katolíkov 
je 31%, protestantov 8% a príslušní-
kov islamu 13%. Rasové a národnostné 
zloženie obyvateľstva predstavuje 99% 
Bantuovcov a zvyšok tvoria Európania, 
Indovia a ďalší cudzinci. Analfabetov je 
v krajine okolo 60 %.

Priemerná dĺžka života je u mužov 
44 rokov, u žien 46 rokov.

Príroda
Medzi najznámejšie parky krajiny pat-
ria Gorongosa, Zinave a Beira. Kleno-
tom Mozambiku je súostrovie Bazaru-

to, kde sa nachádza Morský národný 
park, ktorý sa skladá z niekoľkých úte-
sov a ostrovov. Na juh od hlavného 
mesta Maputo leží rovnomenná slonia 
rezervácia. Vzhľadom na občianske 
vojny, ktoré tu prebiehali sedemnásť ro-
kov do roku 1992, bolo mnoho prírod-
ných lokalít využívaných ako rôzne vo-
jenské základne a samotné boje sa tak 
podpísali na stave niektorých oblastí.

Mozambik bol kedysi vyhľadávanou 
turistickou destináciou vďaka svoj-
im nádherným nekonečným plážam 
podobným Karibiku. Dnes viac-me-
nej krajina trpí vojnou zničenou in-
fraštruktúrou, a to chýbajúcimi alebo 
nedostatočne rozvinutými službami. 
Mozambik je však dnes pomerne sta-
bilizovanou krajinou s uplatňujúcimi sa 
reformami a významným potenciálom 
do budúcnosti.  •

MOZAMBIK

Miestny názov: 
República de Moçambique
Hlavné mesto: Maputo
Jazyk: portugalčina 
Štátne zriadenie: republika
Vznik: 25. jún 1975 

Rozloha: 801 590 km²
Počet obyvateľov: 19 792 000

Mena: metical (MZM)
Prezident: Armando Guebuza
Predseda vlády: Luísa Diogo

Náboženstvo: kresťanstvo, islam,
domorodé náboženstvá
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Velehrad – miesto duchovnej 
obnovy
5. júla na sviatok sv. Cyrila a Metoda 
sa chystá oslava výročia 1150 rokov od 
príchodu solúnskych bratov  na Veľkú 
Moravu. Tento sviatok sa stáva príleži-
tosťou k rozsiahlej  duchovnej obnove  
slovanských národov a badáme snahy, 
aby aj tu, v Českej republike, bol ten-
to sviatok motiváciou a povzbudením 
nielen pre veriacich, ale aby bol chápa-
ný v širšom kontexte, verejnom a spo-
ločenskom (dve medzinárodné konfe-
rencie v Prahe a na Velehrade s touto 
tematikou a pod.).  Samozrejme, cirkev 
na Morave žije touto udalosťou. Mno-
hé aktivity a iniciatívy diecéz a farností 
smerujú k historickému miestu Veleh-
rad, kde bola zaznamenaná už okolo 
r.1210 zmienka o  stavbe  baziliky. Pr-
vých 12 cisterciátskych mníchov sem 
prišlo na pozvanie Přemysla Otakara 
I., aby založili kláštor neďaleko obce 
Veligrad, dnes Staré Mesto u Uherské-

ho Hradiště. Kto raz navštívi Velehrad, 
neodíde z tohto miesta bez zvláštneho 
duchovného zážitku, ktorý je vytvára-
ný niečím neopísateľným, ja by som 
to nazvala „duchovnou klímou“ tohto 
miesta, kde sa človek cíti dobre. 

Modlia sa matky i otcovia
A tak i v našej farnosti sa  uskutočni-
li  3 pútnické zájazdy na toto posvätné 
miesto. Zvlášť sem putovali prvoprijí-
majúce deti, ďalší autobus bol naplnený 
mládežou dekanátu a nakoniec treťou 
púťou bola dekanátna púť, na ktorej sa 
zúčastnili aj veriaci našej farnosti. Otec 
arcibiskup Jan Graubner nás povzbu-
dil v kázni, aby sme sa nebáli ohlaso-
vať radostnú zvesť evanjelia ako apoš-
toli a nemusíme vraj pri tom ani chodiť 
do celého sveta. Táto výzva ma celkom 
zaujala, a tak som na najbližšej hodine 
náboženstva položila žiakom siedmej 
triedy takúto otázku: „Komu a ako som 
naposledy pomohol na jeho ceste vie-
ry?“ Odpovede boli rôzne, ale najviac sa 
mi páčila tá, ktorú povedal jeden chla-
pec, totiž, že učí svoju mamu modliť sa. 
Jeho sestra sa pripravovala na 1.sv.pri-
jímanie každý piatok spolu s ostatnými 
spolužiakmi na fare, kde okrem detí 
prichádzali aj ich rodičia, aby sa aj oni 
pripravili na túto významnú duchovnú 
udalosť vo svojej rodine. Zaujímavou 
aktivitou našej farnosti sú tzv. Modlitby 
matiek a tiež Modlitby otcov. Okrem 3 
skupín modliacich sa mamičiek máme 
aj 1 skupinu modliacich sa babičiek a 3 
skupiny modliacich sa otcov.

Sestry SSpS naplno zapojené 
do duchovnej prípravy na 
cyrilometodské výročie
Čo sa týka   našej komunity sestier, 
v čase, keď píšem tento článok, boli re-
alizované presuny, takže s. Lucia Ščur-
ková, ktorá niekoľko rokov pracovala 
v hospici Citadela vo Valašskom Me-
ziříčí, a s. Vianneya Gajdošová, ktorá 
pracovala v Domove P. Márie Kráľov-
nej v Choryni, z našej komunity od-
chádzajú na Slovensko do Ivanky pri 
Nitre. Naše rady tu v Kelči rozšíri s. 
Mária Anna Struhárová, ktorá už v Kel-
či raz bola, a tiež s. Zuzana Sokáčová, 
ktorá bola u nás na noviciátskej praxi 
a pracovala v Diagnostickom ústave 
pre mládež. Našu komunitnú zostavu 
okrem mňa doplní s. Magdaléna Lis 
z Poľska, ktorá je v Českej republike 
už vyše pol roka a usilovne preniká do 

SSpS na Morave
a niečo z kelečskej 
farnosti

 Text: Sr. Felicita, SSpS  Foto: Archív SSpS
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tajov českej gramatiky a výslovnosti.
Vo všetkých diecézach ČR sa koná tre-
tí rok trojročnej duchovnej prípravy 
na cyrilometodské výročie. Tento tre-
tí rok prípravy je Rokom Eucharistie. 
Preto sme aj v našej farnosti namiesto 
adoračného dňa urobili adoračný týž-
deň. Teda, nie že by 7 dní prebiehala 
v Kelči ustavičná adorácia, na to by 
sme nemali, ale  v okolitých kostoloch 
a kaplnkách (ako som už minule písa-
la, do kelečskej  farnosti patrí okrem 
mestečka ešte 9 dedín) prebiehali as-
poň poldňové adorácie. Prosím teda aj 
Vás, milí čitatelia Hlasov, o duchovnú 
spomienku na úmysly tunajšej cirkvi. 
Začala som Velehradom, Velehradom 
aj skončím. Teda Pannou Máriou, pre-
tože jej bola na počiatku bazilika zasvä-
tená (spolupatróni Cyril a Metod boli 
pridaní až neskôr).

Takže na záver malá chvíľka poézie:    

Mária
 
Dúha, symbol zmluvy.  
Živej vody prameň. 
Zdravas, dobré miesto
pre uholný kameň.
Ohnivý voz viery, 
do košiara brána. 
Kľučka rajských dverí,
Panna požehnaná.
Nemá prosba druhých, 
duša holubice, 
archa zlatá láskou, 
poklad pre tisíce.
Zdravas ticho v duši, 
jednoduchá žena,
 klas na Božom poli, 
vernosť nezmenená.

Na výstave v írskej meste 
Sofia nechýba slovenská 
expozícia krížov 
 
Sofia 16. mája (TK KBS) - Výstavu 
„Kríž v európskej kultúre“ za účasti 
diplomatov a ďalších hostí otvoril 13. 
mája 2013 v priestoroch Národného 
etnografického múzea v Sofii dub-
linský arcibiskup Michael Jackson. 
Pripravilo ju Veľvyslanectvo Írska 
v rámci svojho predsedníctva v Rade 
EÚ v spolupráci s Národným etno-
grafickým múzeom v Sofii a trvala 
do 27.mája 2013. Hlavnou myšlien-
kou výstavy boli kresťanské tradície 
v európskych krajinách, ktoré sú re-
flektované v rôznych variáciách krí-
žov z európskych krajín EÚ. Írsko sa 
usilovalo týmto projektom poukázať 
aj na prepojenie umeleckých a du-
chovných tradícií Írska a Bulharska 
a zasadiť ich do širšieho európskeho 
kontextu. Slovenskú expozíciu pri-
pravenú Veľvyslanectvom SR v Sofii 
predstavovali zábery fotografa a za-
hranično-politického analytika Pav-
la Demeša, ktoré zachytávajú kríž ako 
súčasť dedičstva sv. Cyrila a Metoda, 
ktorých 1150. výročie príchodu na 
Veľkú Moravu si Slovensko v tom-
to roku pripomína. Doplnené boli 
o mince s vyobrazeniami krížov - na 
desaťkorunovej minci a slovenskej 
jedno a dvojeurovej minci. Súčasťou 
prezentácie bola aj vlajka Slovenskej 
republiky ako najnázornejší príklad 
zdôraznenia kríža v slovenskom ná-
rodnom kontexte. •

 Zaujímavosť



V jednom z minulých čísel sme sa zamýš-
ľali nad sviatosťou krstu, ktorá je prvou 
sviatosťou viery, a  zároveň je bránou 
k ostatným sviatostiam. Teraz budeme 

spolu uvažovať o  sviatosti birmovania. Keďže 
o tejto sviatosti sa často hovorí s neporozume-
ním či nedostatočným pochopením – a to nielen 
v kruhoch kresťanských, ale i medzi neveriacimi 
– chcem ponúknuť v tomto článku odpoveď na 
bežné otázky a námietky. 

Keďže pokrstený človek dostáva už pri 
krste Ducha Svätého, k čomu potrebuje 
birmovku?
Cirkev nás učí a povzbudzuje, že „každý pokrs-
tený môže a má prijať sviatosť birmovania, keď-
že bez birmovania a Eucharistie (o nej bude reč 
v niektorom z ďalších čísel) je sviatosť krstu síce 
platná a účinná, ale uvedenie do kresťanského 
života ostáva neúplné“ (KKC 1306). Prijatím 
sviatosti birmovania v nás Duch Svätý završuje 
krstnú milosť, plnšie nás uvádza do kresťanské-
ho života, dokonalejšie nás spája s Cirkvou a ob-
darúva nás svojou zvláštnou silou (porov. LG 11; 
KKC 1285, 1289).

Na prirovnanie z bežného života: Keď sa narodí 
bábätko, najpotrebnejšou a najlepšou stravou je 
pre neho materské mlieko. Až do istého veku mu 
nemôžeme dať sa napiť kofoly, najesť sa polievky, 
mäsa s ryžou či pudingu. Na druhej strane by sa 
človek nemohol živiť celý život len materským 
mliekom. Tak je to aj s krstom a birmovkou (i Eu-
charistiou). Ak človek prijme sviatosť krstu, ale 
neprijme sviatosť birmovania, nikdy ako kresťan 
nedospeje. Krst je základ, no základy ešte nezna-
menajú, že dom je už hotový.

Aké účinky má sviatosť birmovania?
Ako v deň Turíc Duch Svätý zostúpil na apoštolov 
v plnej miere, tak účinkom sviatosti birmovania 
je plné vyliatie sa Ducha Svätého na birmovan-
ca. Birmovanie prináša vzrast a prehĺbenie krst-

nej milosti. Čo to znamená v praxi? Duch Svätý 
nás plnšie a pevnejšie zakoreňuje do vzťahu s na-
ším Nebeským Otcom a naším bratom Ježišom 
Kristom; rozmnožuje a prehlbuje v nás svoje dary 
a dáva nám tak zvláštnu silu, aby sme odvážne 
šírili a bránili vieru slovom a skutkom ako praví 
Kristovi svedkovia, a aby sme sa nikdy nehanbili 
za jeho kríž (porov. KKC 1302-1303).

Čo sú to „dary Ducha Svätého“? Koľko ich je 
a prečo ich potrebujeme?
Dary Ducha Svätého sú predovšetkým dary Boha 
človeku. Sú to dispozície, ktoré nás uspôsobujú, 
aby sme pozorne počúvali a nasledovali vnuk-
nutia Ducha Svätého. Darov Ducha Svätého je 
sedem. Tieto dary sú v plnosti prítomné v Ježi-
šovi Kristovi, ale prebývajú aj v kresťanovi, ktorý 
je v stave milosti. Dary Ducha Svätého dopĺňajú 
a zdokonaľujú čnosti tých, ktorí ich dostanú (po-
rov. KKC 1830-1831). Pozrime sa na ne bližšie:

1. Dar múdrosti
Vďaka prvému daru Ducha Svätého – daru múd-
rosti – prichádzame k  správnemu hodnoteniu 
tých vecí, ktoré sa týkajú nášho života viery. Múd-
rosť nám pomáha správne usporiadať naše vzťa-
hy k stvorenému svetu. Všetko stvorenie miluje-
me práve pre našu lásku k Bohu, ktorý ho stvoril 
a dal nám ho do opatery. Veľký duchovný pastier 
sv. František Saleský hovorí o tomto dare: Múd-
rosť sa kochá, vychutnáva a zakúša, aký je Boh 
jemný a ľúbezný.

2. Dar rozumu
S pochopením tohto druhého daru Ducha Sväté-
ho máme často ťažkosti, pretože nevieme, v čom 
sa líši od daru múdrosti. No zatiaľ čo múdrosť 
je uvažovaním nad Božími vecami, rozum nám 
umožňuje v určitej miere pochopiť pravú podsta-
tu právd katolíckej viery. Prostredníctvom rozu-
mu získavame istotu o našom názore, či ešte spadá 
do „územia“ našej viery. Podľa sv. Františka Sa-
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Birmovanie
sviatosť identity kresťana 
ako svedka Ježiša Krista 

 Text: 

Stanislav 

Orečný, SVD



Duch Svätý 
nás plnšie 
a pevnejšie 
zakoreňuje 
do vzťahu 
s naším 
Nebeským 
Otcom 
a naším 
bratom 
Ježišom 
Kristom.

leského: Rozum je láskou, ktorá uvažuje a preniká 
do krásy právd viery, aby v nich poznávala samé-
ho Boha, a potom ho pozorovala vo stvoreniach.

3. Dar rady
Tretí dar Ducha Svätého – dar rady – je zdokona-
lením kardinálnej cnosti rozvážnosti. Rozvážnosť 
môže praktizovať každý, ale dar rady je nadpriro-
dzený. Cez tento dar Ducha Svätého sme schopní 
posúdiť, ako najlepšie konať. Vďaka tomuto daru 
rady sa my, kresťania, nemusíme báť postaviť za 
pravdy viery a obhajovať ich, pretože Duch Svä-
tý nás bude viesť pri obrane týchto právd, ako 
nám to povedal sám Ježiš (pozri Mt 10,19-20; 
Mk 13,11; Lk 12,11). Sv. František Saleský hovorí: 
Rada je láskou, ktorá nás usmerňuje k starostlivé-
mu, pozornému a umnému výberu prostriedkov, 
aby sme sväto slúžili Bohu.

4. Dar sily
Dar sily, ktorý sa uvádza ako štvrtý dar Ducha 
Svätého, nám dáva silu vykonať činnosti vnuknu-
té darom rady. Hoci dar sily je niekedy nazývaný 
odvahou, presahuje to, čo si pod odvahou bežne 
predstavujeme. Dar sily je cnosťou mučeníkov 
a vedie ich k tomu, aby radšej podstúpili smrť, 
ako zapreli pravú vieru v Krista. O tomto dare 
hovorí sv. František Saleský: Sila povzbudzuje 
a nabáda srdce vykonať to, čo rada rozhodla, že 
sa má vykonať.

5. Dar poznania
Piaty dar Ducha Svätého je dar poznania. Zatiaľ 
čo múdrosť nám dáva túžbu po posudzovaní všet-
kých vecí podľa právd katolíckej viery, poznanie 
je aktuálnou schopnosťou tak urobiť. Tak, ako 
dar rady, tak i dar poznania je zameraný na naše 
skutky v tomto živote. V obmedzenej miere nám 
poznanie umožňuje vidieť okolnosti nášho života 
spôsobom, ktorým ich vidí Boh. Skrze tento dar 
Ducha Svätého môžeme „zistiť“ Boží zámer pre 
naše životy a adekvátne ich žiť. Podľa sv. Františ-
ka Saleského: Poznanie nás vedie k pozornému 
poznávaniu seba i stvorenia, aby nás pozdvihlo 
k dokonalejšiemu poznaniu služby Bohu.

6. Dar nábožnosti
Nábožnosť ako šiesty dar Ducha Svätého nás ve-
die k hlbokému a opravdivému prežívaniu na-
šej viery. Privádza nás k tomu, aby sme neboli 
povrchnými veriacimi, a  tiež v nás vzbudzuje 
ochotu uctievať Boha a  slúžiť mu. Dar nábož-

nosti nám ukazuje, že služba a úcta voči Bohu 
nie sú našou povinnosťou, ale našou potrebou. 
Sv. František Saleský hovorí: Nábožnosť uľahčuje 
prácu a pomáha nám srdečne, prívetivo a so sy-
novskou láskou konať skutky, ktoré sa páčia ne-
beskému Otcovi.

7. Dar bázne voči Bohu
Siedmy dar Ducha Svätého je dar bázne voči 
Bohu. Bázeň a nádej zvyčajne chápeme ako pro-
tiklady, ale bázeň pred Bohom upevňuje teologál-
nu cnosť nádeje. Tento dar Ducha Svätého nám 
dáva silu a túžbu neurážať Boha, ale nadovšetko 
ho milovať. Naša túžba neurážať Boha je viac ako 
len jednoduchý zmysel pre povinnosť; tak, ako 
nábožnosť, tak i bázeň pred Pánom pochádza 
z lásky k Nemu. Podľa sv. Františka Saleského: 
Bázeň voči Bohu nie je nič iné ako láska, pros-
tredníctvom ktorej unikáme zlu a vyhýbame sa 
tomu, čo je proti Božiemu majestátu.

Prajem a vyprosujem nám všetkým pobirmo-
vaným, ale i tým, ktorých táto veľká udalosť ešte 
len čaká, aby sme boli otvorení a vnímaví pre všet-
ko to, k čomu nás Duch Svätý pozýva.

Na záver ešte prikladám niektoré základné 
informácie o sviatosti birmovania: 
•	Sviatosť birmovania možno prijať v živote iba 

raz (tak isto ako krst), pretože do duše kresťana 
vtláča duchovný znak, ktorý má nezmazateľný 
charakter. (porov. KKC 1304 a 1317)
•	Prijať sviatosť birmovania môže ten, kto už do-

siahol vek rozumovej zrelosti, náležite sa na 
prijatie sviatosti pripravil, musí vyznať vieru, 
byť v stave milosti (pristúpil pred tým k sv. spo-
vedi), má úmysel prijať túto sviatosť a je pripra-
vený prevziať svoju úlohu Kristovho učeníka 
a svedka v Cirkvi i vo svete. (porov. KKC 1309-
1310, 1319)
•	Riadnym vysluhovateľom tejto sviatosti je bis-

kup (vo východných cirkvách i kňaz) a podsta-
tou samotného obradu birmovania je pomazanie 
svätou krizmou na čelo pokrsteného a vklada-
nie rúk vysluhovateľa, pričom hovorí: „Prijmi 
znak Daru Ducha Svätého.“ (porov. KKC 1320)
•	„Ak je kresťan v nebezpečenstve smrti, birmo-

vanie mu má udeliť hociktorý kňaz. Cirkev totiž 
chce, aby žiadne z jej detí, hoci aj najmenšie, ne-
odišlo z tohto sveta bez toho, aby nebolo zdoko-
nalené Duchom Svätým prostredníctvom daru 
plnosti Krista.“ (KKC 1314; porov. KKP, kán. 
883, § 3.)  •
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HISTÓRIA SVD

Ak by sme sa pozreli na mapu 
Slovenska, zistili by sme, že 
Spoločnosť Božieho Slova po-
čas prvých piatich rokov svojho 

účinkovania otvorila tri misijné domy. 
Dva na západnom a jeden na stredom 
Slovensku. Napriek pozitívnemu ohlasu 
medzi episkopátom, kňazmi i verejnos-
ťou nemala Spoločnosť zastúpenie na vý-
chode. Avšak ani tejto časti republiky ne-
bola Spoločnosť neznáma. Spišský biskup 
Mons. Ján Vojtaššák, ako sme už spome-
nuli dávnejšie (Hlasy 1/2013), chodieval 
ešte ako kňaz na duchovné cvičenia do 
Mödlingu. Aj on sám si osvojil misijnú 
myšlienku a stal sa podporovateľom mi-
sijného diela. Možno nemal toľko mož-
ností, aby študoval misiológiu a napísal 
o zahraničných misiách publikáciu, ako 
to urobili biskupi Karol Kmeťko či Andrej 
Škrábik. Pomohol však spôsobom, akým 
vedel. Spoločnosti poskytol do užívania 
svoje letné biskupské sídlo v Spišskom 
Štiavniku.

Kaštieľ v Spišskom Štiavniku
Kaštieľ bol vystavaný v prvej polovici 16. 
storočia. Najskôr slúžil ako pevnosť, ne-
skôr ho dostala do užívania Spoločnosť 
Ježišova (jezuiti). Po ich nútenom od-
chode v poslednej tretine 18. storočia 
sa stal majetok od roku 1776 vlastníc-
tvom spišského biskupstva. Postupne sa 
z neho vytvorilo letné sídlo diecézneho 
biskupa. V rokoch prvej svetovej vojny 
slúžil kaštieľ ako nemocnica. Od ukon-
čenia bojov až do roku 1927 sa z kaštieľa 
stali delostrelecké kasárne. Práve v tom-

to roku vypukol v kaštieli požiar, ktorý 
zničil takmer celý objekt. Miestny biskup 
Vojtaššák ho dal na svoje vlastné náklady 
vystavať a ponúkol ho spolu s hospodár-
stvom a všetkými priľahlými majetkami 
do užívania Spoločnosti Božieho Slova.

Spoločnosť Božieho Slova na Spiši
Príchod rehoľníkov do nového misijné-
ho domu sa konal v auguste 1929. Misijný 
dom bol zasvätený a zverený pod ochra-
nu Panny Márie, ktorej archanjel Gabriel 
zvestoval, že privedie na svet Božieho 
Syna. Oficiálny názov domu bol Misij-
ný dom Annuntiata. Slávnostná zmluva 
medzi donátorom– spišským biskupom 
a preberateľom majetkov- Spoločnosťou 
Božieho Slova bola podpísaná 25. apríla 
1929. Samotná zmluva bola ešte neskôr 
doplnená o niektoré konkrétnosti. Keďže 
zaujímavý dokument o vtedajšom chá-
paní duchovného a pastoračného posol-
stva bol komunikovaný zo strany oboch 
zúčastnených, rozhodli sme sa uverejniť 
niektoré jej najdôležitejšie časti. V jed-
notlivých článkoch môžeme vidieť zjav-
ný záujem otca biskupa o rozvíjanie pas-
toračnej starostlivosti o diecézu. Taktiež 
môžeme objaviť i posolstvo a očakávania, 
ktoré chcel podporovateľ misií komuni-
kovať a zabezpečiť pre svoju diecézu.
„Smluva č. 1047/1929 s  jednej stránky 
medzi Biskupstvom spišským a so stránky 
druhej medzi Spoločnosťou Slova Božie-
ho dňa 25. apríla 1929 v Spišskej Kapituli 
takto sa uzavrela:
Biskup spišský, čo Ordinárius diecézny, 
menom svojim a v zastúpení diecézy 

spišskej, odovzdáva misijnej spoločnosti, 
známej pod menom „Spoločnosť Slova 
Božieho“, na neobmedzenú dobu (ako sa 
hovorí, na trvalo) do užívania Kaštieľ - 
Štiavnik s priliehajúcim kostolom. Tu sa 
rozumie tá budova, ktorá bola práve z po-
pola znova postavená a potrebám Spoloč-
nosti prispôsobene upravená. Vyňaté sú 
však ostatné budovy, ktoré k hospodár-
skemu dvoru patria. S kaštieľom spolu 
dáva sa Spoločnosti do úžitku záhrada, 
ktorú užíval predtým hospodársky správ-
ca dvora v Štiavniku, ktorá sa od kostola 

ku kaplnke Blahoslavenej Panny Márie 
smerom k obci Štiavnik ťahá; potom zá-
hrada, parkom menovaná, spolu so zele-
ninárskou záhradou v celej svojej rozlohe. 
Tieto práve vymenované nehnuteľnosti 
dávajú sa Spoločnosti Slova Božieho za 
nasledovných podmienok:
1. Spoločnosť Slova Božieho, poťažne jej 
dom v Štiavniku - Kaštieli, verná svojim 
rehoľným pravidlám, čo misijná spoloč-
nosť katolícka, ostane rímskej Sv. Stolici 
poslušná a poddaná.
2. Menovaná Spoločnosť bude ročite platiť 
spišskému biskupskému Ordináriusovi ti-
tulom uznávacieho poplatku za prenajaté 

Príchod 
Spoločnosti Božieho Slova
do Spišského Štiavnika 
– Misijný dom Annuntiata

 Text: Text: Tomáš Gerboc SVD   Foto: Archív SVD
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nemovitosti Kčs 50-, ktorý to však môže aj 
odpustiť Spoločnosti.
3. Kostol so svojim zariadením, Kaštieľ 
so záhradami, ako sú dané do užívania 
Spoločnosti, ostávajú i naďalej vlastníc-
tvom Biskupstva spišského, poťažne spiš-
skej diecézy.
4. Naproti tomu Spoločnosť Slova Božieho:
a) kostol, dom, záhrady, ktoré do užíva-
nia dostala, má zo svojho v dobrom stave 
udržovať. Škody, vzniknuvšie živelnou po-
hromou a nezavinené Spoločnosťou, budú 
sa hradiť z milodarov. Dom a kostol po-

istiť proti požiaru je povinná Spoločnosť;
b) práve tak zo svojho bude hradiť všako-
vé dane, vyrubené na nemovitosti, ktoré 
užíva, ako sú vyššie vypočítané;
c) vykonáva dušpastiersku (nie farskú) 
prácu v kaštieľnom kostole u veriacich, 
ktorí ho navštevujú. Ale Spoločnosť Slova 
Božieho nikdy a nikdo nemôže prinútiť, 
aby kaštieny kostol ako farský zaopatro-
vať povinná bola;
[...]
7. Spoločnosť Slova Božieho, usadivšia sa 
v Štiavniku - Kaštieli, má sledovať predo-
všetkým misijné ciele šírenia viery medzi 
Slavianmi. Preto chovancov, ktorých si 

bude vychovávať v Štiavniku - Kaštie-
li, má brať len zo Slovákov, aby takto aj 
slovenský národ získal možnosti uplatniť 
sa na apoštolskom misijnom diele a hlá-
saní slova Božieho na šírení kráľovstva 
Kristovho.
8. K prvým starostiam Spoločnosti bude 
patriť vystavať v Štiavniku - Kaštieli exer-
cičný dom pre laikov a diecézne kňazstvo. 
Aby mohla tejto svojej povinnosti zados-
ťurobiť, má v Štiavniku - Kaštieli aj toľ-
ko na to schopných kňazov- misionárov 
umiestniť.

9. Spoločnosť Slova Božieho bude obsta-
rávať aj takzvanú „Útulňu práceneschop-
ných diecéznych kňazov“. [...]
10. Spoločnosti Slova Božieho, osadzu-
júcej sa v Štiavniku - Kaštieli, dáva sa 

možnosť a na vôľu vziať do prenájmu ku 
hospodárskemu dvoru patriaci, po rozde-
lení zbudlý statoček a pridelený „Útulni“; 
podobne aj novozbudovaný mlyn. O čom 
by sa musela uzavrieť zvláštna prená-
jomná smluva medzi diecéznym Ordi-
náriusom a Spoločnosťou Slova Božieho.
Všetko, čo nám na väčšiu česť a chválu 
Božiu krehkosť ľudská do tejto smluvy 
pojať radila, porúčame Bohu, by rá-
čil žehnať dielu, ktoré sme tu pre dob-
ro ľudstva s tými najlepšími úmyslami 
započali.
Dané v našom biskupskom sídle v Spiš-
skej Kapituli dňa 25. apríla, t.j. v deň sv. 
Marka, evanjelistu, 1929.“ 

Za Spoločnosť Božieho Slova pod-
písal túto zmluvu páter Viliam Gier 
SVD, vtedajší generálny predstavený. 
Za spišské biskupstvo zmluvu podpísal 
jej pastier, biskup Ján Vojtaššák.

Vyššie spomenutý dodatok k zmluve 
bol uzavretý ústnou dohodou a bol spí-
saný v polovici mája toho istého roku. 
V ňom biskup Vojtaššák spresnil pod-
mienky týkajúce exercičného domu 
a tzv. útulne.

Chod Misijného domu Annuntiata
Očakávania, ktoré so sebou nieslo otvo-
renie Misijného domu, neboli malé. 
Ako diecézny biskup, tak i predstavení 
Spoločnosti očakávali nárast rehoľno-
-misijných povolaní. Ten sa predpo-
kladal predovšetkým z východného 
a stredného Slovenska. Samotný novoo-
tvorený dom bol určený predovšetkým 
na dve úlohy. V kaštieli- kláštore boli 
zriadené dve triedy pre misijný dorast 
– tzv. triedy alumnov (chovancov). Šlo 
o prvé dva ročníky osemročného gym-
názia. Taktiež bol v Štiavniku zriadený 
noviciát pre rehoľných bratov.

V prvom roku nastúpilo do prvej 
a druhej triedy gymnázia 27 žiakov, pri-
čom o dva roky neskôr tu už bolo spolu 
42 žiakov. Študentov vyučovali v dome 
rehoľníci. Keďže misijný dom nemal 
povolenie na zriadenie si vlastnej školy, 
študenti boli oficiálne zapísaní v škole 
v Betlanovciach. Túto však navštevovali 
len raz v roku, keď na konci  

• Hlavný oltár v kaštieľnom kostole 
 v Spišskom Štiavniku
• vľavo hore: Oltárik na Božie telo 
 v parku blízko kaštieľa
• vpravo hore: procesia na Božie telo 
 okolo kaštieľa
• vľavo dole: reholní bratia - novici so svojím 

predstaveným - P. Kalisom SVD (úplne vľavo)
• vpravo dole: pohľad na kaštieľ a kostol 



školského roku šli na preskúšanie z ce-
loročného učiva. Do noviciátu nastúpi-
lo v prvý rok 15 záujemcov, o dva roky 
neskôr ich bolo 23.

Prvým predstaveným- rektorom 
domu sa stal páter Jozef Gerecký. Vy-
konával zároveň i  funkciu magistra 
novicov. Spolu s ním boli členmi ko-
munity pátri Ján Rosner SVD 
(výpomocný kňaz a učiteľ), Alojz 
Lazecký SVD (prefekt alumnov 
a učiteľ) a Ignác Škrobánek SVD 
(domový ekonóm, správca ma-
jetkov a učiteľ). V prvom roku 
dopĺňali komunitu traja rehoľní 
bratia Celestín M. Lyžičiar SVD 
(ako administrátor časopisu Svä-
tá rodina, ktorý zveril miestny biskup 
do správy Spoločnosti), Pachomius J. 
Homola SVD a Kamil G. Korec SVD. 
O dva roky neskôr boli v komunite už 
len dvaja bratia, a to Celestín Lyžičiar 
a Korsín G. Smutný SVD.

So vzrastajúcim počtom misijných 
chovancov a rehoľných bratov v novi-

ciáte prevzala Spoločnosť do užívania 
i ďalšie majetky niekdajšieho štiavnic-
kého panstva. Ako prví vzali do uží-
vania hospodársky veľkostatok, ne-
skôr mlyn a tehelňu. Došlo i k úpravám 
a zbúraniu budov. Medzi objekty, ktoré 
boli zrušené a zbúrané, patrili stará ško-
la pre deti bírešov, pálenica a ovčiareň.

Okrem vlastných študentov a rehoľ-
ných bratov v noviciáte sa stal Misijný 
dom i miestom vykonávania duchov-
ných cvičení. Od roku 1931 sa ich zú-
častňovali stredoškoláci, učitelia, kňazi, 
ale i miništranti.

Keďže spoločnosť nemala väčšie hos-
podárstvo v Nitre, predstavení sa sna-

žili od začiatku podporovať hospodár-
stva na vidieku – tak vo Vidinej, ako 
aj v Spišskom Štiavniku. Tieto sa mali 
stať, môžeme povedať, hospodárskou 
základňou pre ostatné domy. I preto 
bola v Štiavniku prestavaná a zväčšená 
maštaľ pre ošípané a kravy. Zriadila sa 
nová mliekareň a priestory na spraco-
vanie kože. Páter Škrobánek si presa-
dil, aby sa na hospodárstvo kúpila nová 
mláťačka a k nej parná lokomotíva ako 
pohon. Neďaleký mlyn slúžil na výrobu 
elektrickej energie pre dom.

V prvých rokoch sa život v Misijnom 
dome Annuntiata rozvíjal len veľmi 
pomaly. Nie všetky oblasti napredovali 
tak, ako si ich vedenie Spoločnosti Bo-
žieho Slova, miestni predstavení alebo 
aj diecézny biskup predstavovali. Avšak 
postupom času bolo možné vidieť, že 
úlohu, ktorú mal Misijný dom na vý-
chode splniť, splnil. Stal sa základňou 
pre mnohé rehoľné povolania, z ktorých 
ešte i dnes niekoľkí rehoľníci a diecézni 
kňazi žijú.  •

Misijný dom bol zasvätený a zvere-
ný pod ochranu Panny Márie, ktorej 
archanjel Gabriel zvestoval, že pri-
vedie na svet Božieho Syna. 
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Misijného domu
Annuntiata
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Duch Svätý – dary, 
charizmy, ovocie
Peter Brodek
Dážď sa nestáva iným tým, že 
mení svoju podstatu, ale tým, 
že sa prispôsobí prirodzenos-
ti rôznych rastlín a stane sa 
vhodným pre každú z nich. 
Tak je to aj s Duchom Svätým.
232 strán, cena: 4,28 EUR

Novéna k Duchu Svätému, 
Novéna k Božskému Srdcu
Alfonz Mária Liguori
Novény sa skladajú z krátkej 
meditácie a vrúcnych mod-
litieb. Ich centrálnou témou 
je láska, najdôležitejšia cnosť 
v kresťanskom živote. K po-
znaniu duchovnosti a osoby 
sv. Alfonza sú veľmi cenné aj 
dva historické úvody k da-
ným novénam.
86 strán, cena: 2,20 EUR

Za svetlom v tichu a tme
Cyril Axelrod
Narodil sa ako nepočujúci 
Žid, ale stal sa katolíckym 
kňazom. Do troch rokov ne-
vedel chodiť, ale jeho dielo sa 
rozšírilo na všetkých päť kon-
tinentov. Prišiel o zrak, ale ni-
kdy neprestal vidieť. Teraz je 
nepočujúci a nevidiaci, ale to 
mu nebráni, aby v tichu a tme 
kráčal za svetlom viery. 
154 strán, cena: 7,35 EUR

Obdivuhodné tajomstvo
presvätého ruženca
Sv. Ľudovít Mária Grignon 
z Montfortu
Totus tuus. Toto motto je 
inšpirované učením sv. Ľu-
dovíta, ktorý týmito slova-
mi vysvetlil Máriinu úlohu 
v procese, v ktorom sa každý 
z nás pripodobňuje Kristovi. 
384 strán, cena: 1 EUR

Rím, Vatikán
– Sixtínska kaplnka
Kniha ukazuje nádhery več-
ného mesta. Na každej strane 
sú fotky z jednotlivých miest 
a historický aj súčasný popis. 
Obsahuje DVD aj v sloven-
skom jazyku, plagát antické-
ho Ríma a Sixtínskej kaplnky.
120 strán, cena: 9,50 EUR

Výstup na horu manželstva
Elias Vella
Kniha konfrontuje čitateľa 
so súčasnými problémami, 
ako sú cudzoložstvo, porno-
grafia, narušenie sexuálnej 
identity, rozvod, odluka, nu-
lita manželstva a ponúka rie-
šenia tým, ktorí túžia nájsť 
pokoj, uzdravenie a  stálosť 
vo svojich vzťahoch. 
286 strán, cena: 7,90 EUR

Z Božej kancelárie
Lia Cerrito
Autorka nás pozýva nazrieť 
do „Božej kancelárie“ oča-
mi detí. Ich pohľad je totiž 
celkom iný ako pohľad do-
spelých, lebo vo svojej jed-
noduchosti dokážu zachytiť 
to podstatné. V úsmevných 
epizódach opisuje, ako Pán 
Boh rieši niektoré situácie zo 
svojho nebeského nadhľadu. 
80 strán, cena: 3,91 EUR

Sväté Písmo – Nový zákon
„Nielen z chleba žije človek, 
ale z  každého slova, ktoré 
vychádza z Božích úst.“ ho-
vorí Pán Ježiš. Ako je chlieb 
denným pokrmom pre telo 
človeka, tak aj Sväté Písmo 
by malo byť denným pokr-
mom pre dušu. 
589 strán, cena: 6,60 EUR
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Vôňa dažďa
 Text: Nancy Miller

 Foto: m brayphoto

V ten marcový deň, keď stude-
ný vietor tancoval uprostred 
noci v Dallase, vošiel lekár 
do malej nemocničnej izby 

Diany Blessing. Žena bola omámená 
po operácii, manžel David ju držal za 
ruku a ona očakávala najnovšie sprá-
vy. To popoludnie 10. marca 1991 
komplikácie prinútili Dianu, len 24 
týždňov tehotnú, aby priviedla na svet 
Danae Lu Blessing.

Danae Lu Blessing mala 30 a pol 
centimetra a vážila ani nie pol kila. 
Všetkým bolo jasné, že jej narodenie 
je nebezpečne predčasné. Na mat-
ku padali doktorove jemné slová ako 
bomby. „Nemyslím si, že to zvládne,“ 
povedal tak láskavo, ako len mohol, 
„je len 10 percentná šanca, že pre-
žije túto noc, a keby bola aj maličká 
šanca, že sa to podarí, jej budúcnosť 
bude veľmi krutá.“ Ochromení David 
a Diana nedôverčivo počúvali lekára, 
ktorý opisoval zničujúce problémy 
Danae, ktorým by, pravdepodobne, 
čelila, keby prežila. Nikdy nebude 
chodiť, nikdy nebude hovoriť, bude, 
pravdepodobne, slepá a  bude urči-
te náchylná na ďalšie katastrofálne 
následky počnúc mozgovou obrnou 
a  končiac mentálnou retardáciou, 
a tak ďalej. „Nie, nie!“ bolo všetko, čo 
Diana zo seba dostala. Ona a David 
s ich 5-ročným synom Dustinom dlho 
snívali o dni, keď budú mať dcéru, keď 
sa stanú štvorčlennou rodinou. Teraz 
sa v priebehu niekoľkých hodín ich 
sen nekonečne vzďaľuje.

Počas temných hodín nadchádza-
júceho rána, keď sa Danae stále držala 
najtenšej nitky života, Diana zaspá-
vala a budila sa zo sna, bola stále viac 

a viac presvedčená, že ich malá dcéra 
bude žiť a bude zdravým a šťastným 
malým dievčatkom. Ale Dávid stál 
nohami celkom na zemi a  počúval 
ďalšie strašné podrobnosti o nulovej 
šanci ich dcéry, že opustí nemocni-
cu ako živá bytosť, tým menej, že raz 
bude mať dobré zdravie. Vedel, že 
musí konfrontovať svoju ženu s tým, 
čo príde. Dávid vošiel do izby a pove-
dal, že sa s ňou chce rozprávať o de-
tailoch pohrebu. Diana si spomína: 
„Cítila som sa tak strašne kvôli nemu, 
pretože on robil pre mňa všetko, sna-
žil sa ma zahrnúť do toho, čo sa deje, 
ale ja som ho jednoducho nepočúva-
la, nemohla som ho počúvať. Poveda-
la som: ,Nie, to sa nestane, v žiadnom 
prípade! A je mi jedno, čo hovoria le-
kári. Danae nezomrie. Jedného dňa 
bude v poriadku. Ona sa s nami vráti 
domov!‘“

Akoby vďaka odhodlaniu Diany 
Danae lipla na živote hodinu po ho-
dine, s pomocou všetkých lekárskych 
zariadení a vďaka zázraku mohlo jej 
maličké telo vydržať. Prvé dni ubie-
hali, avšak Davidovi a Diane prinášali 
nové muky. Ukázalo sa, že pre Danae-
in slabo rozvinutý nervový systém by 
aj najjemnejší bozk alebo pohladenie 
len zosilnilo jej nepohodlie, takže ne-
mohli vziať svoje malé dievčatko na 
ruky, ani ho nemohli objať, aby mu 
tak preukázali svoju lásku. Jediné, čo 
mohli robiť, keď Danae bojovala sama 
pod ultrafialovým svetlom v  spleti 
trubičiek a káblikov, bolo modliť sa, 
aby Boh ostal v blízkosti ich drahého 
dievčatka. Chvíle, kedy by Danae ná-
hle zosilnela, neprichádzali.

Ale ako týždne plynuli, ona po-

maličky získavala na váhe a sile, a to 
gram po grame. Nakoniec, keď mala 
Danae dva mesiace, jej rodičia ju 
mohli prvýkrát vziať do svojho náru-
čia. A o dva mesiace neskôr, keď le-
kári, hoci jemne, ale nekompromis-
ne, varovali, že jej šance na prežitie, 
tobôž na akýkoľvek normálny život, 
sú takmer nulové, mohla odísť z ne-
mocnice domov, presne tak, ako pred-
povedala jej matka.

Dnes, o päť rokov neskôr, je Danae 
síce drobné, ale energické dievčatko 
so žiariacimi sivými očkami a s nená-
sytnou chuťou po živote. Nevykazuje 
žiadne známky akékoľvek duševného 
alebo telesného postihnutia, ba prá-
ve naopak. Ale to ešte nie je koniec 
jej príbehu.



JÚN 2013 25HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

NAŠI DOBRODINCI

DAROVALI NA MISIE, MISIJNÝ 
DORAST, MISIJNÉ DOMY

Všetkým darcom vyslovujeme 

Pán Boh zaplať! 

Bohuznámy z Trebišova 15,- EUR • Bernadeta 
Jakabčinová z Jarovníc 10,- EUR • Mária Hle-
bašková zo Zem. Teplice 10,- EUR • Odoberatelia 
Posla a Hlasov zo Zem. Teplice 60,- EUR • Bo-
huznáma rodina z Horného Vadičova 100,- EUR 
• Bohuznáma Rišňovce 50,- EUR • Oľga Kubalí-
ková zo Svrčinovca 45,- EUR • Konajúci Deviatnik 
sv. Jozefovi z Michala nad Žitavou 25,- EUR • 
odberatelia Hlasov Žabokreky n.V. 20,- EUR •  
Bohuznámy Gbelany 50,- EUR • 

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Cena ročného 
predplatného za Hlasy 
na rok 2013 je 7,20 EUR

Nové číslo účtu 
Spolčonosti Božieho Slova:

5029115971/0900

V jedno horúce popoludnie v lete 
r. 1996 neďaleko ich domu v Irving, 
konkrétne v  Texase, Danae sedela 
v matkinom lone na lavičke miestneho 
baseballového ihriska, kde mal jej brat 
Dustin so svojím tímom tréning. Da-
nae tak, ako vždy bez prestania džavo-
tala v prítomnosti svojej mamy a nie-
koľkých ďalších dospelých, ktorí sedeli 
blízko nich. Náhle sa však Danae 
odmlčala. Položila si rúčky na prsia 
a spýtala sa: „Cítiš tu vôňu?“ voňajúc 
ovzdušie blížiacej sa búrky, Diana od-
povedala: „Áno, vonia to ako blížiaci 
sa dážď.“ Danae zavrela oči a znova sa 
spýtala: „Cítiš to?“ Opäť jej matka od-
povedala: „Áno, myslím, že o chvíľu 
zmokneme, vonia to ako dážď.“ Ešte 
stále fascinovaná touto chvíľou, Danae 

pokrútila hlavou a svoje útle ramien-
ka pohladila svojimi malými rúčkami 
a hlasno oznámila: „Nie, to vonia ako 
On. To vonia ako Boh, keď si položíš 
hlavu na jeho hruď.“ Slzy rozmazáva-
lili Dianine oči, zatiaľ čo Danae šťast-
ne zoskočila z maminých kolien a išla 
sa hrať s ostatnými deťmi.

Skôr než začalo pršať, slová jej 
dcéry potvrdili to, čo Diana a všetci 
členovia širokej rodiny Blessingov-
cov už dávno vedeli aspoň vo svojich 
srdciach. Počas dlhých dní a nocí pr-
vých dvoch mesiacov jej života, kedy 
jej nervový systém bol príliš citlivý 
na to, aby sa jej mohli dotknúť, Boh 
držal Danae na svojej hrudi, a preto 
si jeho milujúcu vôňu zapamätala tak 
dobre.  •

NA POBAVENIE

Kňaz hovorí na omši veriacim:
"Budúcu nedeľu budem kázať o lži, 
preto chcem, aby ste si všetci prečí-
tali sedemnástu kapitolu Markovho 
evanjelia."
O týždeň neskôr sa kňaz na začiat-
ku kázne pýta, kto si prečítal sedem-
nástu kapitolu Markovho evanjelia. 
Všetky ruky v kostole sa zdvihnú. 
Kňaz s úsmevom hovorí:
"Markovo evanjelium má len šest-
násť kapitol. Takže môžem začať 
hovoriť o hriechu klamstva..."

Pýta sa pacient v nemocnici 
zdravotnej sestry: 
"Je vaša práca zamestnaním, 
povolaním či priamo poslaním?"
"Samozrejme, že poslaním."
"A čo keby som vás teda poslal 
po štyri klobásy a jedno pivo?"



ODOSIELATEĽ:  POŠTOVNÉ ÚVEROVANÉ
  949 04 NITRA 5Spoločnosť Božieho Slova
Misijný dom Matky Božej
949 01 Nitra – Kalvária 3
„D+4“

www.svd.sk

Božské 
Srdce Ježišovo
Objaviť Ježišovo Srdce znamená spoznať veľkosť lásky, 
ktorou sme milovaní. Znamená tiež horieť tou láskou, 
ktorá chce priviesť všetkých ľudí k nemu. 
Podstata a cieľ pobožnosti k Ježišovmu Srdcu znamená 
úplne sa dať k  dispozícii Ježišovej láske, dovoliť, 
aby si nás získala a cez nás pôsobila, aby sme sa aj my 
sami stali plameňmi v jej žiare. 

Modlitba zasvätenia 
Buď pozdravené, Ty zázračné srdce Ježišovo. 
Teba chválim, Teba velebím a oslavujem, Tebe ďakujem, 
Tebe darujem, zasväcujem a obetujem svoje srdce. 
Prijmi ho a privlastni si ho celé. 
Očisti, osvieť a posväť ho, 
aby si v ňom žil a ako Kráľ panoval naveky. 
Amen. 
Naša milá Matka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, 
Oroduj za nás. 
Svätý Jozef, vzor a ochranca ctiteľov Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, 
Oroduj za nás. 
Nech je všade a navždy milované Najsvätejšie Srdce Ježišovo! 
Od tohoto času až naveky. 
Amen. 


