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Misijné kalendáre nájdete vo svojich 
farnostiach, alebo si ich môžete objednať 
v Misijnom dome Matky Božej v Nitre 
na čísle telefónu: 037/7769429

Nové MiSiJNé KAlENDárE NA roK 2014

Misijné kalendáre sú k dispozícii pre všetkých, 
ktorí cítia lásku k misiám a snažia sa o to, aby sa 
Božie Slovo šírilo až po končiny sveta. Aj prostred-
níctvom týchto kalendárov budete v kontakte 
s misiami a našimi misionármi po celý budúci rok. 

Spoznajte svet misií cez nové misijné kalendáre! 

1. Kalendár nástenný obrázkový s misijnými 
 fotografiami z rôznych kútov sveta
2. Kalendár knižný, obsahujúci zaujímavé 
 články, príbehy a zaujímavosti z misijného 
 i domáceho prostredia
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Leto sa pomaličky končí, začína sa klasi-
ka obyčajných dní. Takmer nikomu sa 
nechce vracať sa do pracovného pros-
tredia či školských lavíc. No napriek tej-

to nechuti cítime, že to musíme urobiť. Ani nie 
tak kvôli druhým, ktorí to od nás očakávajú, ale 
skôr kvôli sebe, pretože nemôžeme stáť na mieste. 
Módnym slovom sa už dávnejšie stalo slovo 
progres. Ten je možný len pri napredovaní, po-
hybe. Nikto sa nemôže dopracovať k lepším vý-
sledkom, ak niečím nehýbe – sebou, vecami, 
rozumom. My, kresťania, nechceme byť výnim-
kou, hoci samy máme tejto aktivite dať trochu 
vznešenejší rozmer – premeniť ju zo šialenej 
naháňačky s  druhými na spoločné napredo-
vanie k  dokonalosti v  nebeskom kráľovstve. 
Preto sa po každej dovolenke, sviatkoch, prázd-
ninách vraciame do práce, aby sme vytúženú do-
konalosť a šťastie s ňou spojené čím skôr dosiahli. 
No aj v tej pracovnej nálade treba mať sviatočnú 
náladu, vedieť, že všetko, čo robíme, je prípra-
va na jednu nekonečnú slávnosť. A ako kuchár 
chystá nejaké tie dobroty a musí ich ochutnať, tak 
aj my si máme z času na čas preveriť, či si vieme 
vychutnať a osláviť to, čo sa patrí – dobro, radosť, 
krásu, vďačnosť a iné čnosti. Jednoducho sa tre-
ba naučiť oddychovať i ďakovať skrze modlitbu 
a rozjímanie v obyčajné dni, a tým ich premie-
ňať na sviatky, nezabúdajúc na svoje povinnosti. 
Slovo progres mnohí kritici Cirkvi nechcú po-
užívať v  spojení s ňou. Donekonečna opakujú, 
že je staromódna, pribrzdená, tá, ktorá neustále 
bráni pokroku. Dokonca, aj samotní veriaci, ba 
aj kňazi sa nechávajú zviesť takýmto pochybo-
vaním. Nehovorím, že som výnimkou. No tre-
ba dávať pozor a všímať si, čo je skutočnou pod-
statou takéhoto správania sa Kristovej nevesty. 
Alebo je vôbec možné takto Cirkev posudzovať? 
Ak sa pozrieme na históriu, tak vidíme, že od 
zrodu Cirkev neustále prináša nové pohľady na 
svet, jeho vzťahy, pravidlá, na kultúru, umenie, ba 

aj na vedu. Hlavnými priekupníkmi stredovekej 
náuky boli predovšetkým katolícki mnísi. A to 
nie preto, že to bola jediná možnosť, ako doká-
zať svoje schopnosti. Veď moslimovia v Španiel-
sku vôbec nezaostávali, ba boli ešte pred nami. 
Mníchov viedla k učeniu a pokroku práve láska 
k Bohu a obdiv k jeho stvoreniam. Vidiac všet-
ku tú krásu a dokonalosť, ktorá napĺňala svet, sa 
snažili pochopiť, ako to dobrý Pán Boh „vymys-
lel“. A z lásky k blížnemu zas hľadali možnosti, 
ako najlepšie a najpraktickejšie urobiť to či ono.  
Dokonca, aj neslávne známa história spoje-
ná s osobou Galileo Galilea a  inkvizíciou po-
mohla učencovi vychytať chyby vo svojich te-
óriách a  dať všetko do vedeckého poriadku. 
Jasné, že to nebolo všetko také ľahké, slad-
ké a  krásne. Veď v  radoch horlivcov za vieru 
sa nezriedka našli závistlivci alebo skutoční 
tmári, ktorí zo strachu zatvárili oči nie pred 
zlom, aby ho nevideli, ale pred krásou a múd-
rosťou, aby ju nepoznali a nemuseli sa meniť. 
História spomína len na niektorých veľkých 
ľudí , ktorí niečo dokázali, na ich neprajníkov, 
ktorí sú potom úplne prenevieraní. Tak to za-
siahlo aj Cirkev. Preto je vždy opatrná, aby, aj 
keď ju obviňujú z čohokoľvek, neprepustila do 

sveta nezmysly a bludy, ktoré môžu ublížiť dušiam, a, ko-
niec koncov, aj celej spoločnosti v  jej fyzickej existencii. 
Kresťan má byť tiež človekom, ktorý žije v  tomto svete 
a robí pre jeho dobro všetko, čo sa od neho očakáva, ba 
ešte niečo navyše. Buduje ho nielen v materiálnom zmys-
le, ale aj duchovnom, vytvára hodnoty, ktoré prežívajú ti-
sícročiami a nezanikajú ani s  človekom, ani s kultúrou, 
lebo majú duchovný základ, ktorý je ukrytý v nebi. Kres-
ťan sa za svet modlí a posväcuje ho, a tak zanecháva pe-
čať ochrany na všetkom, čo sa robí s láskou a pre dobro.  
Preto si môžeme dovoliť žiť vo sviatkoch a oddychu v spojení 
s prácou a námahou. Lebo odpracovať si svoje je len polo-
vica roboty. Druhá spočíva v spomínanom posvätení. Cir-
kevné sviatky, nedele chcú byť pre nás pomôckou, aby sa to 
dalo vykonať ľahšie, ba dokonca ponúkajú najľahší spôsob 
– spoločná modlitba a radosť z bratskej komunikácie. Ve-
dieť oddychovať, vyskakovať z vlaku idúceho nevedno kam 
je umenie, ktorým máme žiť a  ktorému máme učiť aj ostat-
ných bratov. Svet a spoločnosť sa budovali tisícročia a my 
sme za posledných 100 rokov urobili viac ako predkovia 
za tisíc. Máme plné právo vychutnávať si plody našej práce. 
Preto vám želám, aby každodennosť, do ktorej sa musíme 
vracať, vám nebola na ťarchu, ale aby bola darom slávnosti, 
keď môžeme každý deň za niečo ďakovať. Ponáhľať sa nám 
treba, no do neba. Ale nech Pán Boh rieši, kedy to bude pre 
nás najvhodnejšie. •
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▪ Sýrski ortodoxní kresťania 
dostali povolenie stavať školy 
v Turecku

Nadácia Panny Márie pracujú-
ca v  rámci sýrsko-ortodoxnej 
cirkvi dostala od tureckých úra-
dov povolenie stavať vlastné ško-
ly; v týchto školách má byť garan-
tovaná možnosť vyučovať deti 
a mládež v rodičovskom jazyku. 
Správu publikovala agentúra Fi-
des. Podľa tureckých zdrojov prá-
ve pred rokom bola žiadosť tejto 
nadácie zamietnutá tureckým 
ministerstvom školstva s  odô-
vodnením, že sýrska komunita 
nepatrí medzi tradičné menši-
ny žijúce v krajine. Podanie na 
turecký odvolací súd zmenilo 
negatívne rozhodnutie minis-
terstva: súd uznal, že sýrski kres-
ťania majú na základe Lausanskej 
dohody v oblasti vzdelávania tie 
isté práva ako ostatné nábožen-
ské menšiny.  V poslednej dobe sa 
zdá, že pribúdajú signály nazna-
čujúce zvýšenú pozornosť turec-
kej politickej špičky voči sýrskej 
kresťanskej menšine v Turecku. 
Predseda vlády Recep Tyyip Er-
dogan pozval sýrskych tureckých 
emigrantov, aby sa vrátili do Tu-
recka. Okrem toho sa prezident 
Abdullah Gul  vo februáry stre-
tol s vedúcimi predstaviteľmi sýr-
skej ortodoxnej komunity v Tu-
recku.•

▪ Kardinál Duka začal blogovať, s čitateľmi sa bude deliť o svoje názory 

Kadinál Dominik Duka OP otvoril 5. augusta 2013 svoj nový blog na strán-
ke Aktuálne.cz. S čitateľmi sa chce podeliť o svoje osobné názory na aktuál-
ne dianie a upozorňovať na pozitívne veci, na ktoré mainstreamové médiá 
často zabúdajú. „Nič predsa nebráni arcibiskupovi, aby sa cestou do katedrá-
ly nepustil v zime do guľovania turistov na pražskom nádvorí, ale všetci vie-
me, že sa to akosi ani neočakáva, ani nepatrí,“ píše kardinál Duka vo svojom 
prvom príspevku. „Viac-tmenej písať blog je predsa len tiež také nenápadné 
hodenie snehovej gule na prekvapenie okoloidúcich, ktorí si uvedomujú, že 
i kardinál je len človek a že v ňom drieme malý chlapec,“ láka blogger svojich 
čitateľov. Zhruba jedenkrát do týždňa by chcel pražský arcibiskup vo svojom 
článku ukázať, že Cirkev nepatrí len do kostolov na vysluhovanie sviatostí, 
ako si mnohí myslia, ale mala by pôsobiť v prospech celej spoločnosti. Praž-
ský arcibiskup chce preto ponúknuť texty „nanajvýš subjektívne“, v ktorých 
sa nebude musieť držať predpísaného rozsahu a nebude musieť opatrne for-
mulovať a vážiť každé slovo. •

▲ Biskup Pavie potvrdil 69. zázračné 
uzdravenie v pútnických Lurdoch

Biskup Pavie Mons. Giovanni Giudici 
potvrdil zázrak uzdravenia 67-ročnej 
Talianky Danily Castelliovej, ktorá od 
svojich 34 rokov bojovala s nádorom. 
Lurdy navštívila v roku 1989. Ide o 69. 
oficiálne potvrdený zázrak v histórii 
svätyne v Pyrenejách. Prípad detailne 
posudzovala osobitná komisia, ktorá 
sa stretla päťkrát. Záverečný verdikt 
oznámil biskup Giudici 19. júla. Lurdy 
ročne navštívi približne milión pútni-
kov. Komisia, ktorá sa venuje skúmaniu 
možných zázrakov, hodnotí niekoľko 
hlavných kritérií: od uzdravenia musí 
ubehnúť minimálne šesť rokov, musí 
byť náhle a trvalé, a rovnako to musí 
byť uzdravenie z  takej choroby, kto-
rá je nevyliečiteľná, ťažká alebo život 
ohrozujúca.•

▲  Pápež František zostáva fanúšikom 
argentínskeho klubu San Lorenzo

Pápež František je stále fanúšikom klu-
bu San Lorenzo, a okrem toho „verne 
platí svoj príspevok“ ako člen klubu zo 
štvrti Boedo v argentískom hlavnom 
meste. Povedal to viceprezident tímu, 
Marcelo Tinelli. Tinelli, ktorý je tiež 
známou osobnosťou lokálnej televízie, 
počas rozhlasového interview povedal, 
že sa „spýtal na veci (ohľadom pápeža) 
a povedali mu, že jeho členstvo bolo 
obnovené vďaka automatickej platbe“ 
z argentínskeho účtu, ktorý Bergoglio 
používal ako arcibiskup Buenos Aires.  
Po svojom zvolení za pápeža si Fran-
tišek ku klubu San Lorenzo uchoval 
osobný vzťah: posiela odkazy jeho ve-
dúcim predstaviteľom a uisťuje ich, že 
drží palce červeno-modrému dresu aj 
potom, ako sa presťahoval do Vatikánu.• 

▲  V sekularizovanom Nórsku je najpredávanej-
šou knihou Biblia

Biblia je novým bestsellerom v Nórsku, ktoré je pova-
žované za jednu z „najmenej veriacich krajín Európy“ 
- ako to možno čítať aj v tweete „Nádvoria hľadajúcich“, 
teda fóra, ktoré vzniklo na návrh Benedikta XVI. v rám-
ci Pápežskej rady pre kultúru a je riadené prezidentom 
tejto rady, kardinálom Gianfrancom Ravasim - za úče-
lom rozvíjania dialógu medzi veriacimi, agnostikmi 
a neveriacimi. Informáciu priniesol New York Times 
a v Taliansku tiež Únia kresťanov katolíkov-raciona-
listov (Uccr), ktorá píše: „V roku 2012 sme v Taliansku 
publikovali správu, ktorá nás samých šokovala: naj-
predávanejšou knihou v Nórsku je Biblia, a čakajú na 
ňu rady ľudí celú noc, len aby si mohli kúpiť jej nový 
preklad. Biblia zostala na vrchole predajnosti takmer 
všetky týždne - od vydania nového prekladu v októbri 
až do konca roku 2011“.  A v roku 2013 sa tento feno-
mén zopakoval. Washington Times napísal, že Biblie 
v Nórsku idú na dračku: niektorí hovoria o možnom 
duchovnom prebudení. Nový preklad Biblie sa v Nór-
sku udržal medzi 15 najpredávanejšími knihami 54 z 56 
posledných týždňov a podľa Associated Press sa Biblia 
znova stala celkovo najpredávanejšou knihou v krajine: 
porazila ešte aj autobiografiu Justina Biebera a „Päťde-
siat odtieňov sivej“.  Aj v sekularizovanom Nórsku sa 
teda začína diať to, čo v celosvetovom meradle: Biblia 
si drží prvé miesto medzi najviac predávanými kniha-
mi. Ako tvrdí Uccr, na celej našej planéte sa Biblie „za 
posledné polstoročie predalo 3,9 miliardy výtlačkov“. • 

SPEKTRUMEDITORIÁL

Milí misijní priatelia,

máme za sebou prázdninové 
a dovolenkové obdobie. Mno-
ho ľudí dočasne opustilo svoje 
domovy a vydalo sa na cesty – 
spoznávať cudzie krajiny alebo 
len stráviť čas na mieste, ktoré 
im umožní regeneráciu síl. No 

pred každou takouto cestou je chvíľa, keď sa rozhodu-
je o destinácii – cieľovom mieste. Cestovné kancelárie 
ponúkajú veľké množstvo takýchto destinácií. Je len na 
človeku, aby si vybral to, čo sa mu pre neho hodí. Človek 
vyberá veľmi dôkladne, lebo takáto cesta neraz pohltí 
celoročné úspory. 
Boh nám ponúka iba jednu destináciu – nebo. Je to ná-
ročná cesta, ktorá stojí viac než celoročné úspory – je 
potrebné kvôli nej obetovať celý život. Výsledkom je 
však večnosť, ktorú nemôže vyvážiť ani ten najexklu-
zívnejší dovolenkový pobyt. 
Cesta na toto miesto sa začína rozhodnutím – chcem sa 
tam dostať. Potom je už len potrebné sledovať ukazova-
tele smeru, ktoré nám Cirkev predkladá v Božom slove 
a v slávení tajomstiev viery počas celého roka. 
Možno, že nám toto leto nevyšla zamýšľaná dovolenko-
vá cesta, možno, že aj vyšla, ale nenaplnili sa naše pred-
stavy. Cesta, ktorú nám ponúka Boh – cesta do neba – 
nám však nemôže dopadnúť zle a nemôže nás sklamať, 
pokiaľ vytrvalo nasledujeme svoje rozhodnutie: Chcem 
sa dostať do neba!

Páter Martin Štefanec SVD
šéfredaktor

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Sv. omšu za odberateľov Hlasov 
v odslúžim 5. septembra, za horliteľov 
7. septembra 2013 / Šéfredaktor
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Jestvuje veľa spôsobov, ktorými mož-
no vykladať Písmo. Jedným z najob-
ľúbenejších bol zvlášť v prvých sto-
ročiach kresťanstva tzv. alegorický 

výklad, ktorého autorom bol starokres-
ťanský mysliteľ Origenes (185-255). Ten-
to výklad umožňoval čitateľovi Písma ísť 
ďaleko poza zrejmý a na prvý pohľad vi-
diteľný zmysel biblického textu. Na roz-
diel od iných výkladov si všímal hlavne 
symboly. Keďže alegorický výklad Písma 
praktizovali po Origenovi aj iní staro-
kresťanskí autori, zachovalo sa nám veľa 
cenných textov, ktoré zaujímavým spô-
sobom vykladajú niektoré úryvky Písma. 

Srdce a duša predstavuje ľudskosť
Napríklad u  sv. Gregora Nys-
senského v  jeho monumentál-
nom diele Adversus Eunomium 
nájdeme aj výklad podobenstva 
o stratenej drachme. Podľa neho 
peniaz, ktorý žena stratila, pred-
stavuje jednu časť nej samej, kto-
rú v procese získavania peňazí 
stratila. Sv. Gregor je presvedče-
ný, že išlo o jej ľudskosť. Gregor si mys-
lí, že stratený peniaz prestavuje jej srdce 
a dušu, ktoré sú dominantnými časťami 
ľudskej stránky bytia človeka. Žena stra-
tila srdce a dušu a bez nich, hoci veľa jej 
ešte ostalo, nemohla fungovať. Preto sa 
dala do ich hľadania. 

Hľadá vo svojom dome
Pri hľadaní zapálila lampu a začala pre-
hrabávať veci a zametať špinu. A za po-
moci týchto dvoch predmetov – lampy 

a metly – stratený peniaz našla. Lampa 
podľa Gregora Nyssenského „bez po-
chyby predstavuje naše vedomie, kto-
ré vrhá svetlo na najhlbšie hĺbky nášho 
bytia.“ (Adversus Eunomium, kniha 
XII.). Dôležitým faktom tiež je, že žena 
si lampou svieti a prehrabuje smeti vo 
vlastnom dome. Stratený peniaz hľadá 
vo svojom dome a nie mimo neho. To 
znamená, že naše stratené srdce a duša 
môžu byť nájdené len v našom vlast-
nom dome, t.j. v  našom najhlbšom 
vnútri: nikdy nie mimo neho. 

Čo tieto dve hodnoty – srdce a duša 
– reprezentujúce našu ľudskosť pred-
stavujú? Odpoveďou sú prvé vety 
z evanjelia: „K Ježišovi prichádzali mýt-

nici a hriešnici a počúvali ho. Farizeji 
a zákonníci šomrali: ´Prijíma hriešni-
kov a jedáva s nimi.´ Preto im povedal 
toto podobenstvo.“ Toto podobenstvo 
(či vlastne tieto tri podobenstvá) bolo 
adresované zákonníkom a  farizejom 
a nie hriešnikom. Farizeji mali mož-
no na sebe menej chýb než hriešnici, 
ktorými pohŕdali, no nemali v  sebe 
ľudskosť, lebo nechápali a ani nechceli 
chápať týchto úbohých, padlých a zblú-
dených ľudí svojej doby.

Nebezpečenstvo na ceste 
k dokonalosti
Pod srdcom a dušou teda sv. Gregor 
Nyssenský rozumel ľudskú stránku na-
šich činov a nášho bytia: niektorí totiž 
v procese získavania hodnôt – podobne 
ako zákonníci a farizeji – strácajú svoju 
ľudskosť, stávajú sa neľudskými, ľuďmi 
bez srdca. Prestávajú mať na ľudí čas, 
prestávajú sa na nich usmievať, venovať 
im pozornosť. Prestávajú ich chápať. Za-
tvoria sa im uši a zatvorí sa im aj srdce. 
V našej snahe stať sa anjelmi sa môžeme 
stať neľudskými, takými, akými boli do-
konalí farizeji z  evanjelia, ktorí Ježišovi 
vyčítali, že sa stretáva so spodinou spo-
ločnosti a s hriešnikmi, že im – dokona-
lým – nevenuje patričnú pozornosť. Do-
konalí farizeji sa vo svojej snahe vlastniť 

drachmy dokonalosti stali neľudskými. 
Drachmu srdca a duše stratili. Možno 
získali množstvo iných vecí a hodnôt, no 
stratili tú hodnotu, ktorá ostatným hod-
notám tú ich opravdivú hodnotu dáva. 

Nestáva sa to často aj mnohým „do-
konalým“ spomedzi nás? Nevidíme sa 
napríklad v staršom synovi z podoben-
stva o márnotratnom synovi? V reálnej 
praxi to môže vyzerať napríklad tak, že 
v istom momente som človekom dob-
rého a príjemného srdca, ktorého ľudia 
práve pre túto dobrotu jeho srdca vyhľa-
dávajú. No nie som predsa len celkom 
spokojný so sebou samým – čo je samo 
o sebe veľmi prospešná nespokojnosť. 
No v  snahe stať sa dokonalejším za-
čnem praktizovať veci, ktoré ma na jed-
nej strane síce naplnia pocitom spokoj-
nosti a dobre vykonanej práce na sebe 

samom, no v konečnom dôsledku ma 
odcudzia od iných, seba aj Boha. Ľudia, 
ktorí ma kedysi zvykli vyhľadávať, budú 
nado mnou pokyvovať hlavou a hovoriť: 
„Ten človek sa ale zmenil. Stal sa z neho 
možno napohľad dokonalo vyzerajú-
ci, no v skutočnosti neľudský človek. Aj 
jeho úsmev je umelohmotný: niet v ňom 
ani kúska srdca.“ Toto bol prípad farize-
jov, preto im Ježiš porozprával tie dnešné 
tri podobenstvá. 

Zapáliť lampu a vymetať vo 
vlastnom dome
Ak cítime, že sme stratili svoju ľudskosť 
v snahe o dokonalosť, treba postupovať 
ako žena z podobenstva: zapáliť lampu, 
zobrať metlu a vyzametať vo vlastnom 
dome. Nie mimo. Doma, v sebe, vo vnút-
ri. Zažatá lampa, ktorá je podľa sv. Gre-

gora naše rozsvietené vedomie, by nám 
mala pomôcť posvietiť si na chyby, kto-
ré sme vykonali v celom tom procese 
našej snahy o dokonalosť. Mala by nám 
pomôcť nájsť všetky chyby, ktorých sme 
sa dopustili, a to v snahe o to, aby sme sa 
stali lepšími. A všetky tieto chyby a krá-
my (ktoré môžu byť nesprávnymi prak-
tikami nášho duchovného života alebo 
chybnými presvedčeniami a názormi) 
potom vymiesť z nášho vnútra von. 

Gregor však ide ešte ďalej, keď pripo-
mína, že „podobenstvo o žene a stratenej 
drachme poukazuje na obraz Kráľa v na-
šom vnútri, Kráľa, ktorý nie je ešte cel-
kom a úplne stratený. Je iba zahádzaný 
smeťami a haraburdím.“ Týmto kráľom 
je Ježiš, ktorý nás prišiel nájsť (vykúpiť), 
no ktorý zároveň v tom istom čase po-
trebuje byť aj nájdený (vykúpený) v nás, 
v našom vnútri. Ak ho v sebe nenájde-
me a neoslobodíme, potom sa nikdy 
nestaneme tým, čím sme mali a máme 
byť. A táto strata by nemala nepriazni-
vé dôsledky len na nás samých - na stra-
tené ovce – ale na celé ľudstvo, na celú 
ľudskú rodinu. 

Chrániť sa farizejskej mrzutosti
Preto privítajme a často vítajme Ježiša 
v našom vnútri, ktorý k nám prichádza, 
aby nás uchránil pred farizejskou mr-
zutosťou a neohybnosťou. Kiež sa stá-
vame jeho nasledovníkmi, no kiež na 
ceste nasledovania jeho osoby zo seba 
nestratíme to, čo už dávno vlastníme: 
srdce a dušu. A kiež nezabúdame klásť 
kľúčový dôraz na radosť, na spev, hos-
tinu, tanec a oslavu, ktoré doprevádzali 
nájdenie toho, čo sa bolo stratilo. Ak sa 
budeme schopní úprimne radovať, tešiť 
sa a zabávať sa spolu aj so svojím okolím, 
potom sa nemusíme báť o svoju ľudskosť. 
Sláviaca radosť – prežívaná v čistote srd-
ca – je vlastnosť, ktorá sama o sebe stačí 
na to, aby sme si uchránili svoju ľudskosť. 

(Inšpirované úvahou Josepha Dondersa 
z jeho knihy Day by Day. Scripture Reflec-
tions. Twenty – Third Publications, Mystic, 
CT 06355, 1992, str. 26)
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Stratená ľudskosť
 Text: P. Milan Bubák SVD

 Foto: RAMA

V našej snahe stať sa anjelmi sa 
môžeme stať neľudskými, takými, 
akými boli dokonalí farizeji 
z  evanjelia...
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▴  Verbisti prevzali vedenie farnosti 
Sv. Kríža v Petržalke

1. júla navštívil farský Kostol Sv. krí-
ža v Bratislave-Petržalke bratislavský 
arcibiskup Mons. Stanislav Zvolen-
ský. Večerná sv. omša sa niesla v duchu 
vďačnosti voči reholi saleziánov, ktorí 
túto farnosť spravovali od roku 1990, 
a prosby o Božie požehnanie pre ver-
bistov, ktorí vedenie farnosti Povýšenia 
sv. Kríža zároveň prevzali a budú ju ďa-
lej spravovať. „Základné spoločenstvo 
veriacich v diecéze tvorí farnosť. Far-
nosť zveruje biskup kňazovi alebo via-
cerým kňazom podľa počtu veriacich. 
Keď diecéza nemá dostatok diecéznych 
kňazov, prosí o pomoc rehoľných kňa-
zov. Tak, ako v roku 1990, aj v roku 2013 
zostáva potreba aj pre bratislavskú ar-

cidiecézu, aby vo viacerých farnos-
tiach požiadala o pomoc rehoľných 
kňazov. V tejto farnosti Povýšenia sv. 
Kríža od roku 1990 službu konali re-
hoľníci z rehoľnej spoločnosti salezi-
ánov,“ povedal arcibiskup Stanislav 
Zvolenský. 
Už niekoľko rokov dozadu vedenie 
rehole saleziánov zvažovalo kvô-
li iným pastoračným službám, či 
by službu v tejto farnosti nemohli 
prevziať iní kňazi alebo iná rehoľná 
spoločnosť. 
„Okolnosti sa vyvinuli šťastným 
spôsobom, tak bola rehoľná spoloč-
nosť verbistov ochotná prijať službu 
v tejto farnosti. Z mojej strany mô-
žem vyjadriť potešenie z  toho, že 
pre nedostatok diecéznych kňazov 

zostáva opora rehoľných kňazov veľ-
mi cenná a že je prítomná, že sa o ňu 
v službe veriacim bratislavskej arcidie-
cézy môžem znova oprieť,“ dodal otec 
arcibiskup. 
Počas sv. omše slávnostne zložil prísa-
hu a predniesol vyznanie viery nový 
správca farnosti P. Milan Bubák SVD. 
Prítomní boli aj noví kapláni, ktorými 
sú P. Ján Rušin SVD, ktorý pôsobil ako 
misionár v Bolívii, a P. Pavol Hudák 
SVD, ktorý sa len pred pár dňami vrá-
til z Filipín. 
P. Ján Halama, provinciál SVD, na záver 
povedal: „Verím, že v duchu misionár-
skeho postoja, ktorý mali aj predchod-
covia, budeme schopní v tejto farnosti 
pôsobiť, zachovať všetko to, čo tu bolo 
vytvorené a zároveň priniesť svoju cha-
rizmu a svoje dary, svoju osobnosť do 
služieb Cirkvi a Božiemu ľudu vzhľadom 
na tento čas a misionárske výzvy, ktoré 
sú tu, v Petržalke, stále aktuálne. 
Kostol Povýšenia sv. Kríža bol postavený 
v tridsiatych rokoch minulého storočia 
na základe žiadosti obyvateľov Petržalky 
na spoločnosť Baťa o finančný príspevok 
na výstavbu kostola. Spoločnosť ponúkla 
vlastný projekt podľa návrhu architek-
ta Vladimíra Karfíka. Návrh bol spra-
covaný v roku 1930, samotná výstavba 
prebiehala v rokoch 1931 až 1932 pod 
vedením zlínskeho staviteľa  Arnošta 
Sehnala. Petržalka je najväčšie sídlisko 
Bratislavy, kde žije viac ako stotisíc oby-
vateľov. V r. 1990, keď správu farnosti 
prevzali saleziáni, to bola jediná farnosť 
na území celej Petržalky. Dnes sú v Petr-
žalke 3 samostatné farnosti a ďalšie dva 
rehoľné kostoly. Neďaleko od farského 
kostola sa nachádza seminár Spoločnos-
ti Božieho Slova s verejným kostolom. 
Zaujímavosťou je, že doteraz verbisti far-
sky podliehali farskej správe saleziánov. 
Teraz to bude opačne, saleziánske stre-
disko na Mamatejovej ulici bude farsky 
podliehať verbistom. Výmena, ktorá sa 
udiala 1.júla, je znakom dobrého brat-
ského spolunažívania rehoľných spo-
ločností, čo si všimol a v príhovore na sv. 
omši ocenil aj miestny arcibiskup Mons. 
Stanislav Zvolenský. •

UDALOSTI 
september 2013
3. september – sv. Gregor Veľký, 
patrón Spoločnosti Božieho Slova.
8. september – sviatok Narode-
nia Panny Márie, výročie založenia 
Spoločnosti Božieho Slova (r. 1875).
14. september – sviatok Povýšenia 
Svätého kríža.
15. september – slávnosť Sedem-
bolestnej Panny Márie, patrónky 
Slovenska, patrónky slovenskej pro-
vincie Spoločnosti Božieho Slova.
27. september – sv. Vincent de Paul, 
patrón Spoločnosti Božieho Slova.
29. september – sviatok sv. Mi-
chala, Gabriela a Rafaela, archan-
jelov, patrónov Spoločnosti Božie-
ho Slova.

Misijný úmysel apoštolátu mod-
litby na mesiac september: Aby 
sa prenasledovaní kresťania svo-
jím utrpením v mnohých čas-
tiach sveta stali svedkami Kris-
tovej lásky.

Navštívil aj Univerzitné pastoračné 
centrum v  Bratislave-Mlynskej Do-
line, kde aspoň v  krátkosti pozdra-
vil prítomných študentov na sv. omši. 
Návšteva prebehla podľa vopred pri-
praveného plánu. Po návrate do Ríma 
páter generálny predstavený napísal 
v e-maili: „Včera som bez problémov 
docestoval do Ríma. Ďakujem Vám za 
vašu vynikajúcu pohostinnosť. Bola 
to dobrá a veľmi pozitívna skúsenosť. 
Provincia na mňa urobila veľmi dob-
rý dojem. Zdá sa, že je dobre zorga-
nizovaná a činnosť dobre plánovaná. 
Súčasná infraštruktúra je dostatočná. 
Najviac na mňa urobila dojem pozi-
tívna atmosféra, ktorá vládla vo všet-
kých komunitách, ktoré som navštívil. 
Je vidieť, že spolubratia chcú napredo-
vať, pričom budujú na tom dobrom 
z minulosti a na tom, čo robia v súčas-
nosti. Provincia by sa mohla obohatiť 
ďalšími spolubratmi z  iných krajín. 
Vzhľadom na náročnosť jazyka mali 
prísť už ako študenti v rámci progra-
mu OTP. Ďakujem pátrovi provinciá-
lovi Jánovi Halamovi, provinciálnemu 
vedeniu a všetkým komunitám a spo-
lubratom za srdečné prijatie a za ich 
dobrú prácu.“
Páter Heinz Kulüke sa narodil 29. sep-
tembra 1956 v Spelle v Nemecku. Viac 
ako 26 rokov pracoval na misii na Fili-
pínach, konkrétne v tzv. Južnej provin-
cii SVD. Od r. 1990 vyučoval filozofiu 
na Univerzite San Carlos v Cebu City. 
Páter Kulüke bol provinciálom Južnej 
provincie SVD na Filipínach so sídlom 
v Cebu City. Za provinciála bol zvole-
ný v r. 2005, potom opäť v r. 2008 a po 
tretíkrát v r. 2011. Okrem vyučovania 
na univerzite zastával p. Kulüke úlo-
hu viceprezidenta univerzity pre štu-
dijné záležitosti (1997-1999) a bol tiež 
rektorom miestnej komunity SVD pri 
univerzite (1996-2005). Súčasťou jeho 
misie bola pravidelná služba pre chu-
dobných v spolupráci s neziskovými 
organizáciami. •

▾  Generálny predstavený SVD  
navštívil Slovensko

V dňoch od 26. do 29. júla 2013 navští-
vil Slovensko generálny predstavený 
Spoločnosti Božieho Slova páter He-
inz Kulüke, SVD.
Cieľom návštevy, ako napísal pred 
chystanou návštevou páter Generál, 
„je poďakovať starším spolubratom za 
ich obetavú a vernú službu v Spoloč-
nosti Božieho Slova.“ Páter  Kulüke sa 
tiež chcel stretnúť so spolubratmi v ak-
tívnom veku na miestach ich práce, 
ďalej sa chcel stretnúť so spolubratmi 
vo formácii, s laickými spolupracov-
níkmi, a napokon chcel vidieť miesta 
nášho zaangažovania sa pre chudob-
ných a a na okraji spoločnosti.
Vzhľadom na krátkosť času sa do 
programu návštevy podarilo zaradiť 
nasledujúce body:
Počas jeho návštevy sa stretol s člen-
mi SVD komunít v Bratislave, Nitre, 
Terchovej, Novom Hrozenkove. Počas 
jeho návštevy absolvoval aj stretnu-
tie R13 v Ružomberku, ktoré sa ko-
nalo pri príležitosti Svetových dní 
mládeže v Riu 2013. V  Kostole Na-
nebovzatia Panny Márie v  Nitre na 
Kalvárii celebroval nedeľnú sv. omšu. 
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BRAZÍLIA 
– moja ďalšia misijná skúsenosť

 Text a foto: Ján Vallo

Pred dvoma rokmi som mal prvýkrát možnosť 
oboznámiť sa s prácou misionárov v zámorí. Zúčastnil som sa 
konkrétne misie na Filipínach na ostrove Mindoro. Veľmi ma to 
vtedy obohatilo, a tak, keď sa mi tento rok naskytla možnosť 

ísť na misiu do Amazonky, tak som neváhal.  

Je streda 20. február: len hodina po 
polnoci cesta autom do Viedne. Od-

tiaľ letíme lietadlom do Paríža a z Pa-
ríža do Rio de Janeiro (Brazília), kde 
sme po cca 12.000km lete pristáli večer. 
V Riu sa bude konať tento rok Svetové 
stretnutie mládeže so Svätým Otcom, 
o rok MS vo futbale a v roku 2016 let-
né OH. V meste sme strávili tri dni, aby 
sme aj trochu spoznali jeho atrakcie – 
vrch Corcovado so sochou Krista Vy-
kupiteľa, asi najznámejšiu pláž na sve-
te Copacabana, cukrovú homoľu, staré 
mesto, novú katedrálu a všetkým futba-
listom dobre známu Maracanu. Z Ria 
sme potom letecky navštívili vodopády 
Iguacu, ktoré predstavujú najväčší sys-
tém vodopádov na svete a ležia medzi 
Brazíliou a Argentínou. A odtiaľ sme 
odcestovali opäť letecky na Amazonku 
s medzipristátím v hlavnom meste Bra-
zília, kde sme mali možnosť pozrieť si 
aspoň hlavnú triedu tohto moderného 
mesta i s jeho peknou katedrálou. Pri-
stáli sme v Santarém, kde nás na letisku 
čakal už náš misijný hostiteľ (páter Pa-
vol Baláž, SVD), oddýchli sme si v ich 
misijnom dome, pozreli sme si mesto, 
a potom sme loďou krížom cez Ama-

zonku prišli do Alenquer – farnosti, kde 
je náš hostiteľ kaplánom.

O farnosti Alenquer a o jeho práci 
v nej nám exkluzívne pre naše INFO 
napísal sám páter Pavol (môžete si o tej-
to misii prečítať i v Katolíckych novi-
nách, konkrétne v č. 8, ktoré, mimocho-
dom, vyšli práve vtedy, keď sme my boli 
na amazonskej misii – 24.2.2013). Mali 
sme možnosť navštíviť a sledovať prá-
cu misionára v štyroch „filiálkach“ tej-
to farnosti, ktorá je rozlohou väčšia ako 
celé Slovensko, a cez víkend sme mali 
možnosť prežiť vo farnosti stretnutie 
mládeže a atmosféru liturgie pri nedeľ-
ných sv. omšiach. Bolo to úplné iné ako 
misia na filipínskom ostrove Mindoro 
a opäť to bolo veľmi obohacujúce, a to 
i do poznania inej kultúry, i do spôso-
bu pastorácie. 

Cestou naspäť sme ešte mali jeden 
deň voľný, a tak sme navštívili najväčšie 
pútne miesto južnej pologule Apareci-
du (samostatný článok), a potom nasle-
doval odlet z Ria cez Paríž do Viedne. 
Vo štvrtok 7.marca večer – po šestnás-
tich dňoch – sme už boli šťastne doma. 

Ďakujem Pánu Bohu i všetkým, kto-
rí mi pomohli, že som zažil takýto sil-

ný misijný zážitok a mal som možnosť 
spoznať trochu novú krajinu, Brazíliu, 
a dokonca byť i v Argentíne (pri vodo-
pádoch Iguacu) – v krajine, odkiaľ po-
chádza nový pápež František (to sme 
vtedy ešte nevedeli – zvolili ho až o šesť 
dní po našom návrate). 

Aparecida
Nič vám toto slovo nehovorí? V pod-
state ani mne moc nehovorilo. Až keď 
som sa 5.marca toho roku ocitol v tom-
to meste, tak som žasol. 

Aparecida – najväčšie pútne miesto 
v Brazílii, najväčšie pútne miesto na 
južnej pologuli, druhé najväčšie pútne 
miesto na svete (po Guadalupe v Me-
xiku) s druhou najväčšou bazilikou na 
svete (po Bazilike sv. Petra v Ríme) – 
najväčšia mariánska svätyňa.

Aparecida je asi 35-tisícové mesteč-
ko v brazílskom štáte Sao Paulo, 180km 
od mesta Sao Paulo a 240km od Rio de 
Janeiro. História tohto mestečka sa za-
čína písať v roku 1717. V októbri 1717 
Dom Pedro de Almedida, gróf z Assu-
mar, bol na ceste zo Sao Paulo do štátu 
Minas Gerais. Mal prejsť okolo malého 
mesta Guarantinqueta, ktoré  



leží v údolí rieky Paraiba. Ľudia z Gua-
rantinqueta sa rozhodli usporiadať veľ-
kú hostinu na počesť grófa a potrebo-
vali veľmi veľa rýb. Medzi rybármi boli 
traja muži, ktorí  veľmi uctievali Pan-
nu Máriu - Domingos Garcia, 
Joco Alves a Felipe Pedroso. Pred 
odchodom na rybačku prosili 
Boha, aby im pomohol v  tejto 
ťažkej úlohe, aby našli dostatok 
rýb v dobe, keď žiadne ryby ne-
boli k dispozícii. Po mnohých 
hodinách, počas ktorých nič ne-
chytili, boli rybári veľmi depre-
sívni. Joco hodil svoju sieť ešte 
raz do vody v blízkosti prístavu Itagu-
açu, ale namiesto rýb vytiahol telo so-
chy. Traja rybári hodili ich siete opäť do 
vody a vytiahli k soche hlavu. Po vyčis-
tení sochy zistili, že to bola Panna Má-
ria. Ich nález pomenovali Panna Mária 
z Aparecida (ktorá sa objavila). Rybá-
ri potom museli pokračovať v chytaní 

rýb. Domingo povedal: „Pracovali sme 
celú noc a nechytili sme žiadnu rybu!“ 
Felipe mal návrh: „Poďme pokračovať 
v love s vierou v pomoc Panny z Apa-
recida!“ Od tohto okamihu boli siete 

plné rýb. To bol prvý zázrak našej Pan-
ny Márie z Aparecida. Felipe Pedroso 
vzal sochu do jeho domu a začal uctie-
vať Pannu  Máriu s rodinou a susedmi. 
V roku 1732 sa presťahoval do Porto 
Itaguaçu a vzal sochu do jej prvej svä-
tyne, ktorú postavil jeho syn Atanasio. 
Cestujúci rozniesli slávu Panny Márie 

z Aparecidy a pútnici začali prichádzať. 
Ľudia sa rozhodli postaviť väčší kostol 
na vrchu hory neďaleko prístavu v Ita-
guaçu, aby chránila sochu. Tento kos-
tol bol otvorený v roku 1745, kedy bola 
socha prenesená zo svojej predošlej 
svätyne a zrodila sa dedina Aparecida.

Nie je známe, ako sa socha dostala na 
dno rieky, ale jej autor je známy - Frei 
Agostino de Jesus, cariocký mních zo 
Sao Paulo. Socha je vysoká asi 80cm, 
bola vyrobená okolo roku 1650 a mu-
sela byť ponorená v rieke mnoho rokov, 
pretože stratila svoju   pôvodnú poly-
chrónnosť. Socha má teraz brilantnú 
tmavohnedú farbu a je pokrytá tuhým 
plášťom s bohato vyšívanou hrubou 
tkaninou, ktorá umožňuje vidieť iba 
jej tvár a ruky. Na hlave má korunu so 
vzácnymi kameňmi, ktorou bola ko-
runovaná v roku 1904. V roku 1930 ju  
pápež Pius XII. vyhlásil za hlavnú pat-
rónku Brazílie. Jej sviatok sa slávi 12.ok-

tóbra a je národným sviatkom. Od roku 
1958 je Aparecida arcibiskupstvom.

Dnes je socha Panny Márie z Apare-
cidy v krásnej, veľkej a modernej bazili-
ke, ktorú 4.júla 1980 konsekroval pápež 
Ján Pavol II. počas svojej prvej návštevy 
v Brazílii. Socha je za nepriestrelným 
sklom, keďže v roku 1979 bol na sochu 
spáchaný atentát a socha bola zničená 

na vyše 200 malých kúskov. Reštaurá-
tori Múzea umenia v Sao Paulo ju však 
dokázali vrátiť do pôvodného stavu. 
Za bazilikou (dlhá 173m, široká 168m 
a vysoká 40m , lode  majú 70m) sú par-
kovacie miesta pre 4.000 autobusov 
a 6.000 áut. Tiež je tu veľké pastoračné 
centrum, množstvo obchodov s mož-
nosťou občerstvenia i  so suvenírmi. 
Na vŕšku sa môžete pomodliť krížovú 
cestu, vo veži navštíviť múzeum bazi-
liky, pod bazilikou je obrovská hala pre 
pútnikov, a tiež množstvo spovedelníc. 
Svätyňa má aj svoj vlastný hotel, záro-
veň je aj v meste množstvo hotelov,... 
No je to niečo úžasné!

Ročne Aperecidu navštívi asi 
10,000.000 pútnikov. V roku 2007 ju 
navštívil i pápež Benedikt XVI. •

Dnes je socha Panny Márie z Apare-
cidy v krásnej, veľkej a modernej ba-
zilike, ktorú 4.júla 1980 konsekroval 
pápež Ján Pavol II. počas svojej prvej 
návštevy v Brazílii. 

• Vdp. Ján Vallo (vpravo), misionár verbista  
P. Pavol Baláž a vdp. Pavol Mazúch slúžia  
sv. omšu v misijnej farnosti 

• Aparecidu navštívil aj pápež František ako 
pútnik 24. júla 2013. Po Guadalupe je to 
druhé najznámejšie mariánske pútnické 
miesto Latinskej Ameriky. Leží medzi Riom de 
Janeiro a São Paulom, od Sumaré je vzdialená 
asi 200 km. 

• V bazilike slávili so Svätým Otcom biskupi 
provincie. V rámci eucharistickej slávnosti 
pápež predniesol modlitbu k Panne Márii 
z Aparecidy, ktorou vyprosoval požehnanie 
pre Brazíliu a zasvätil jej svoj pontifikát
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  Posolstvo pápeža 
k 200. výročiu katedrály 
v Mexico City

Ako silný duchovný podnet k obnove-
niu misijného záväzku definuje Svätý 
Otec 200. výročie ukončenia výstav-
by katedrály v Mexico City. Hlavné 
mesto Mexika si ho pripomenulo 15. 
augusta, na sviatok Nanebovzatia Pan-
ny Márie. V posolstve k tejto udalosti, 
adresovanom kardinálovi Norberto-
vi Riverovi Carrerovi, pápež vyvodil 
z histórie chrámu ponaučenie pre sú-
časnosť a budúcnosť: aby duchovné 
dedičstvo pobádalo veriacich ku kon-
verzii a radostnej ochote vziať na seba 
úlohu byť učeníkmi a misionármi Je-
žiša Krista. Z Eucharistie, ako ďalej 
píše Svätý Otec v posolstve, dostávame 
silu zaniesť svedectvo o Ježišovej láske 
do každého prostredia. Súčasne mu-
síme prijať výzvu „hľadieť do budúc-
nosti s nádejou“ – tvrdí pápež: „To, čo 
nám nikto neukradne, je nádej!“ Me-
xičanom pripomína, aby živili nádej, 
že Božie Slovo, ktoré zaznieva v ka-
tedrále, bude zakorenené do sŕdc detí 
a mladých ľudí, ktorí sú  „otvorenou 
bránou k radosti a oduševneniu“. Ro-
dičom kladie na srdce, aby nezlyhali 
v ich povinnosti kresťanskej výchovy 
detí, a aby sa pritom nespoliehali len 
na svoje vlastné sily, ale predovšetkým 
na modlitbu. V závere posolstva pápež 
František všetkých veriacich Mexiča-
nov zveruje materskému objatiu Pan-
ny Márie Guadalupskej a prosí ich, aby 
sa za neho modlili. •
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Biblické postavy viery
Svedectvo viery 
milovaného učeníka

 Text: P. Marek Vaňuš SVD

 Foto: Archív SVD

V  Evanjeliu podľa Jána 
zohráva významnú 
úlohu postava, ktorá je 
namiesto mena ozna-

čená opisne ako „milovaný uče-
ník“. Napriek tomu, že evanjelista 
nám priamo neprezrádza, kto je 
to, ponúka nám veľmi podnetný 
obraz učeníka, ktorý je v Ježišovej 
blízkosti pri všetkých dôležitých 
momentoch, a to od počiatku až 
do konca.

Po prvý raz ho stretávame, 
pravdepodobne, ako jedného 
z  učeníkov Jána Krstiteľa, keď 
sa spolu s Ondrejom, Šimono-
vým bratom, rozhodne ísť za Je-
žišom, „Božím Baránkom“ (Jn 
1,35-39). Poslednýkrát sa obja-
vuje v  závere evanjelia, po Ježi-
šovom zmŕtvychvstaní, keď sa 
Šimon Peter pýta na jeho budúc-
nosť (21,20-22). V rozpätí týchto 
dvoch hraničných bodov si skú-
sime všimnúť podrobnejšie mo-
menty, v ktorých vystupuje zvlášť 
do popredia.

Pri  Poslednej večeri
Hoci prítomnosť „iného“ učení-
ka bez mena je naznačená už pri 
povolaní prvých nasledovníkov 
Ježiša, v skutočnosti ho po prvý 
raz stretávame s definíciou „milo-
vaný“ až v druhej časti evanjelia, 
pri poslednej večeri. Evanjelista 
udalosti posledných chvíľ Ježi-
ša so svojimi učeníkmi uvádza 

slovami o jeho bezhraničnej lás-
ke: „...miloval svojich, čo boli na 
svete, a miloval ich do krajnos-
ti.“ (13,1). 

V ostrom kontraste s Ježišo-
vou láskou, ktorá nachádza svo-
je vyjadrenie v pokornej službe 
umývania nôh učeníkom, stojí 
Judášova zrada. Jej bolestná re-
alita vychádza na povrch z  Je-
žišových slov: „Jeden z vás ma 
zradí.“ (13,21). Do napätej situ-
ácie, ktorá privádza všetkých do 
rozpakov, vstupuje práve učeník, 
ktorého Ježiš miloval. Na Petrov 
podnet sa nakláňa k  Ježišovej 
hrudi s otázkou o identite zrad-
cu (13,25). Kým sa Judáš, vezmúc 
z Ježišových rúk smidku chleba, 
sťaby poslednú ponuku priateľ-
stva, vzďaľuje v  tme, milovaný 
učeník zostáva v dôvernej blíz-
kosti Pána. 

Práve toto zotrvávanie pri Pá-
novi, ktoré pokračuje aj počas 
procesu odsúdenia a ukrižovania, 
umožňuje milovanému učení-
kovi rozpoznať prítomnosť Ježi-
ša i vo chvíľach, keď ona zostáva 
ostatným zahalená (porov. 21,7). 
Poznáva, lebo je sám poznaný, 
a to poznanie nie je čisto vonkaj-
šie, pretože pramení zo skúsenos-
ti Božej lásky. 

Pod krížom
Keď Ježiša vedú spútaného 
k veľkňazovi, milovaný učeník 

ho nasleduje. Ide spolu s Petrom, 
ktorý sa však po trojnásobnom 
zapretí zo scény vytráca. Učeník 
naopak zostáva v blízkosti svoj-
ho Majstra, čo dokazuje jeho prí-
tomnosť pod krížom (19,26a). 
Evanjelium hneď na to zachytáva 
jeden z najsilnejších momentov, 
keď nás robí svedkami  Ježišov-
ho testamentu, v  ktorom toh-
to učeníka zveruje svojej matke 
a matku učeníkovi (19,26b-27). 
Ide o moment, ktorý nesie v sebe 
hlboký mariologický i ekleziolo-
gický odkaz, čiže posolstvo o Má-
rii i o Cirkvi, keďže ona je pod 

V ostrom 
kontraste 
s Ježišovou 
láskou, ktorá 
nachádza 
svoje vyjad-
renie v po-
kornej službe 
umývania 
nôh učení-
kom, stojí 
Judášova 
zrada.

krížom v  učeníkovi duchovne 
prítomná a v ňom dostáva Má-
riu za Matku. 

Zostaňme však pri učeníkovi. 
Jeho prítomnosť pod krížom je 
znakom vernosti. Ak láska, ktorú 
zakusuje od Ježiša, ho uvádza do 
hlbšieho poznania, potom ver-
nosť, ktorou na Ježišovu lásku od-
povedá i v tak ľudsky beznádej-
nej chvíli, akou bolo ukrižovanie, 
otvára prenesmierny dar. Ježišo-
vu Matku. Vernosť učeníka totiž 
nikdy nevyjde naprázdno. Boh 
je mnohonásobne štedrejší, než 
si dokážeme predstaviť.

Vo veľkonočné ráno
Obe spomenuté črty, ktoré sme si 
na milovanom učeníkovi dosiaľ 
všimli, poznanie i  vernosť, ús-
tia nakoniec do svedectva, ktoré 
o Ježišovi vydáva. Nachádzame 
o tom krásny, hoci na prvý po-
hľad nebadaný dôkaz pri jeho 
rannom behu s Petrom k prázd-
nemu hrobu. Učeník sa v ňom 
vyznačuje rýchlosťou (prichádza 
k hrobu ako prvý) a súčasne reš-
pektom (dáva prednosť autorite 
v osobe Petra). Okrem mladšie-
ho veku možno nepochybne vní-
mať za učeníkovým prvenstvom 
i Pavlove slová o Kristovej lás-
ke, ktorá pohýna vpred (porov. 
2Kor 5,14). 

No to, čím sa v tej chvíli naj-
väčšmi vyníma, je pohľad viery. 
Tak, ako Peter vidí plachty a šat-
ku, ale len on v tej chvíli upiera 
pohľad poza jednoducho vidi-
teľné fakty smerom k skutočnos-
tiam neviditeľným. „...videl i uve-
ril,“ hovorí evanjelium (Jn 20,8). 
Táto jeho viera sa neobjavuje len 
tak znenazdania. Ona otvára-
la jeho zrak už pod krížom, keď 
vydal svedectvo o  udalostiach 
okolo Ježišovej smrti, v ktorých 
sa napĺňalo Písmo (porov. 19,33-
37). A  znovu potom nachádza 
vyjadrenie v svedectve, ktorým 
sa uzatvára rozprávanie evan-
jelia na konci 21. kapitoly: „To 
je ten učeník, ktorý o týchto ve-
ciach vydáva svedectvo... A vie-
me, že jeho svedectvo je pravdi-
vé.“ (21,24). 

Učeník, ktorého Ježiš miloval, 
je učeníkom, ktorý na Ježišovu 
lásku i  odpovedal svojou blíz-
kosťou a vernosťou. Ak sa viera  
snúbi s láskou, dostáva zrak ná-
deje, ktorý dokáže hľadieť poza 
viditeľné. A o tom pohľade viery 
nám „milovaný učeník“ z Evan-
jelia podľa Jána dodnes zanechá-
va výrečné svedectvo. •

+
Zaujímavosť 
Kto je tým „milovaným učeníkom“ 
v Jánovom evanjeliu? Tradícia ho 
jednoznačne identifikuje s postavou 
apoštola a evanjelistu Jána. V dejinách 
výkladu biblického textu sa však objavili 
aj iné hypotézy. Stoja za zmienku 
aspoň niektoré. Vychádzajúc z krátkej 
zmienky evanjelistu, ktorú pri pohľade 
na zarmúteného Ježiša pri Lazárovom 
hrobe kladie do úst farizejov, „Hľa, 
ako ho miloval!“ (Jn 11,36), poukázali 
niektorí, že by tým učeníkom mohol 
byť práve Lazár. Azda aj preto, že výraz 
„milovaný učeník“ sa objavuje krátko 
po Lazárovom vzkriesení v 13. kapitole 
evanjelia. Nie je to však dostatočný dôvod 
na identifikáciu, tak, ako ani domnienka, 
že tá postava predstavuje niekoho 
z kňazských kruhov okolo jeruzalemského 
chrámu. Je síce pravdou, že „ten učeník 
sa poznal s veľkňazom“ (Jn 18,15), no 
tá známosť mohla pochádzať aj z iných 
ako profesionálnych motívov. Objavujú 
sa i takí, čo v „milovanom učeníkovi“ 
vidia čisto symbolickú postavu, ktorá 
je príkladom pre spoločenstvo Cirkvi. 
Iste, ten učeník je pre každého veriaceho 
veľkým vzorom, no ťažko predpokladať, 
že by evanjelista vkladal do príbehu úplne 
vymyslenú osobu. Zdá sa preto vhodné 
akceptovať tradíciu a za týmto učeníkom 
vnímať samotného Jána, ktorý ohlasoval 
evanjelium spoločenstvu veriacich (porov. 
Jn 21,24-25) v Efeze, a možno v pokore 
nechcel byť priamo menovaný v spise, 
ktorý zostavil inšpirovaný Duchom 
Svätým.

ROK VIERYROK VIERY



Pekne vás všetkých 
zdravím z upršaného 
Mexika...

 Text a foto: Michal Vrták SVD

Tak práve dnes som ukončil jazyko-
vý kurz. Po 8 mesiacoch v Mexiku, 

z toho 24 týždňoch strávených v škole, 
mi, hádam, dopomohlo k akej-takej zna-
losti španielčiny a čoskoro začne moja 
pastoračná prax.

Naposledy som sa ozval ešte počas 
predposledného kurzu, ale zase tak veľa 
sa toho nestalo. Bol som navštíviť našu 
komunitu do Salto de Agua v Chiapas. 
Bola to zatiaľ moja najdlhšia cesta auto-
busmi v rámci Mexika. Presne tak dlho, 
ako mi trvala cesta zo Schwechatu do 
Mexika, aby som bol presnejší .

Bolo tam krásne a vaše príjemné teplo, 
ktoré máte na Slovensku by som 
vám teraz v Chiapas závidel jed-
na radosť... Asi prvýkrát v živote 
som nedokázal spať kvôli teplu 
napriek zapnutému ventilátoru, 
ale je možné, že to bolo skôr tým 
vlhkom. Ale aspoň ma neotravo-
val dotieravý hmyz, ako tu v D.F. 
Tam ho stíhali požierať malé mrštené 
jašteričky, ktoré boli všade. Musím podo-
tknúť, že mali skvelú taktiku, lovili zväčša 
v noci, takže cez deň ich veľmi nevidno 
a navyše vyzerali veľmi rozkošne. Na-
vštívil som aj Palenque, krásne to miesto, 
kde som opäť dostal jeden úpal. Nuž čo, 
nemal som čiapku, jeden by si myslel, že 
sa to už po prvom tucte úpalov naučím...

Prázdninová návšteva skončila rýchlo 
a posledný kurz na môj vkus ubehol ešte 
rýchlejšie. Výsledky ešte nemám, ale azda 
to bude aspoň tak dobre, ako naposledy... 

Ešte počas môjho posledného kurzu 

sme tu prežili aj moje prvé mexické hody 
na sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišov-
ho... Bolo to úžasné, no keďže som sa 
potreboval aj učiť (ja viem, že odo mňa 
to znie divne, no čo už...) po piatkovej 
slávnosti a prebdenej noci (nedobrovoľ-
ne prebdenej, keďže tu sú slávnosti oveľa 
bujarejšie ako u nás a okná oveľa tenšie 
ako u nás) som emigroval do provinciál-
neho domu, v ktorom ma uchýlili až do 
pondelka. Čo sa slávnosti samotnej týka, 
bola veľmi krásna. Kvety a výzdoba bili 
do očí. Doslovne iba nám, čo sme vyšší 
ako 180 cm... Ale prišlo veľa spolubratov, 
ľudí i priateľských psov zo susedstva. Na 

psy v kostole som si na vidieku zvykol, no 
tu ma prekvapili, lebo počas celého môj-
ho pobytu sme mali psy v kostole len na 
hody a počas birmovky... Asi chodia iba 
na slávnosti...

Keď sa ľudia počas prvého čítania 
utíšili a chcel som sústredene vnímať 
sv. omšu, taký milý malý chlapčisko ma 
iritoval vŕzganím s balónikom, ktorý sa 
odtrhol z výzdoby. Ja viem, že deti sú ne-
posedné a jedno s druhým, ale hovoril 
som si, že je tu s babičkou a tá by mohla 
zasiahnuť, ale pre ňu to asi nič nezname-
ná, hovoril som si. A tak som si dodával 

odvahy, že počas homílie ho poprosím, 
aby sa s  tým balónikom toľko nehral. 
Viete, ako som sa splietol v tej babke? 
Tá nepočkala ani na kázeň, ešte počas 
evanjelia vzala a praskla vnúčikov baló-
nik... No a nesmejte sa. To sa ľahko povie, 
ale, našťastie, Mexičania sú zvyknutí na 
všemožné zvuky počas omše, a tak ani 
prasknutý balónik a ani môj smiech ich 
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Jedny počúvali evanjelium, iní 
preberali šport, ďalší sa hrali 
na mobiloch a ja som sa smial, 
ale už potichu...   

nevyviedol z miery a každý pokračoval 
v tom, čo robil predtým. Jedny počúvali 
evanjelium, iní preberali šport, ďalší sa 
hrali na mobiloch a ja som sa smial, ale 
už potichu...   

Už je načase povedať aj ďalší dôvod, 
prečo vám píšem. Totižto moju prax ab-
solvujem vo farnosti, kde nie je internet 
a asi bude trošku náročnejšie s vami ko-
munikovať (Niežeby som sa išiel pretrh-
núť v tej komunikácii). No každopádne 
predpokladám, že môj program bude 
mať menej voľného času, ako tu, v hlav-
nom meste. Enem, ak mi napíšete mail 

po 20. júli asi vám neodpoviem v ten istý 
deň, ale určite naň odpoviem :-) Najne-
skôr v októbri, keďže vtedy je provinci-
álne zhromaždenie a tam internet bude. 

Tak a čo ma teda čaká a neminie... 
Budúci týždeň sa chystám na duchovné 
cvičenia, myslím, že k benediktínom. 
Potom ma čakajú tri týždne na kurze 

o indiánskej kultúre, a potom hor sa do 
Lagunille. O tejto farnosti som vám pí-
sal v poslednom liste, lebo som tam bol 
už dávnejšie medzi jazykovými kurza-
mi, tak, ak si to nepamätáte, pohľadajte 
v archíve :-) 

Ešte neviem, v čom bude spočívať 
prioritne moja prax, ale v pondelok 
príde P. Harry, môj budúci „El Jefe“, 
a oboznámi ma so svojimi predstava-
mi. Tak si myslím, že to by bolo v krát-
kosti všetko. Pre zmenu sa snažím byť 
stručný... 

Všetkým vám ďakujem, že môžem 

byť tým, kto na vás myslí v modlitbách. 
Som rád, že mám takú veľkú rodinu 
blízkych priateľov. Opatrujte sa a na 
neurčito sa s vami lúčim. 

V láske Trojjediného Boha

Michal „Miguel“, SVD

MEXIKO
Miestny názov: 
Estados Unidos Mexicanos
Hlavné mesto: Mexiko
Jazyk: španielčina
Štátne zriadenie: Pluralitná demokracia
Rozloha: 1.972.550 km²
Počet obyvateľov: 109 600 000 
(Sčítanie 2009)
Mena: Mexické nové peso
Náboženstvo: Kresťanské 95%, 
ostatné 5%
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LIST Z MISIÍ

• Michal Vrták SVD pochádza z obce Nedožery 
- Brezany. Na Katolíckej univerzite vyštudoval 
žurnalistiku. Po nej vstúpil k verbistom. Bol 
šéfredaktorom časopisu Mladý misionár. 
V súčasnosti je na misijnej praxi v Mexiku

• Skôr ako sa k moci v oblasti dostali Aztékovia, 
obývali tento kraj Mayovia. Tí samozrejme 
prežili v južných oblastiach aj časy vrcholu vlády 
Aztékov, no i oni sami pretvorili svoju časť krajiny 
dostatočne na to, aby patrili medzi najvýznam-
nejšie väčšie národy ľudskej histórie
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Päť našich najmenších detičiek je HIV 
pozitívnych a sú na antiretrovirálnej 
liečbe. Je potrebné monitorovať ich 
liečbu aj zdravotný stav. 

Okrem detí potrebujú našu starost-
livosť aj dospelí. Niekedy je to chorý 
príbuzný dieťaťa, niekedy sú to naši 
farníci, niekedy ma len tak na ulici ľu-
dia pristavia a poprosia o radu či po-
moc s chorým. Nerozvinuté zdravot-
níctvo dáva veľa príležitostí na to, aby 
sme mali kontakt s pacientmi aj lekár-
mi a zdravotnými sestrami. 

Práca na misii ma napĺňa. Desať ro-
kov strávených v Afrike ma naučilo 
pozerať sa na život z trochu inej per-
spektívy. Obdivovala som a  dodnes 
obdivujem, ako sa naši ľudia vedia ra-
dovať z malých veci, ako sa vedia te-
šiť zo života aj napriek existenčným 
problémom, ktorým čelia na každom 

kroku. Ako nestrácajú dobrú náladu 
a nekazia si dni sťažovaním sa na všet-
ko a na všetkých. Majú veľmi detskú 
a hlbokú dôveru v Boha - v jeho Proz-
reteľnosť a všemohúcnosť.  Ich živosť 
a energia sú nákazlivé. 

Chcem sa aj touto cestou poďakovať 
Bohu za ochranu a požehnanie našej 
misie a všetkým misijným priateľom 
a dobrodincom za každú duchovnú aj 
hmotnú pomoc pri jej budovaní. 

Účasťou na nej sme súčasťou nie 
našej, nie mojej, ale Kristovej misie 
– súčasťou jeho túžby, aby všetci boli 
jedno. Aby svet uveril...
 
Sr. Mária Bernadeta Gromanová

Je ich päťdesiat vo vekovej kategó-
rii od dvoch do osemnásť rokov. 
Dvadsaťjeden chlapcov a  dvad-
saťdeväť dievčat. Väčšina z  nich 

sú teenageri - je ich tridsať, zvyšok sú 
deti do dvanásť rokov. Žijú v Juhoaf-
rickej republike, presnejšie v  jej se-
vernej časti nazývanej Limpopo Pro-
vincia, asi dve hodiny cesty autom od 
provinčného hlavného mesta Polo-
kwane. Pochádzajú z  malých dedi-
niek roztrúsených okolo našej misijnej 
stanice a ležiacich ďaleko od každého 
mestského centra v hlboko vidieckej 
oblasti. Každé z nich by vedelo poroz-
právať svoj vlastný zaujímavý aj 
bolestný príbeh. Sú to totiž deti, 
ktoré stratili rodičov, alebo, ak 
ich majú, žijú na hranici sociál-
neho minima. 

Limpopo Provincia je jednou 
z  najzaostalejších a  najmenej 
rozvinutých v rámci JAR. Ko-
pia sa tu problémy s chudobou 
a nezamestnanosťou, vzdelávací 
systém nefunguje dobre, zdravotníc-
tvo sa ocitlo v  kríze pre nedostatok 
profesionálneho personálu a  liekov. 
Mladí ľudia provinciu opúšťajú a sťa-
hujú sa tam, kde nájdu prácu. Štát sa 
snaží zmeniť situáciu, ale pokrok  na-
preduje pomaly. 

Naša misia, nazývaná aj London 
Mission, sa nachádza v oblasti Olifants 
River alebo v preklade Rieka slonov.  
Niekedy v minulosti  tam slony mož-
no aj boli, ale dnes by ste ich tam už 
ťažko videli. Prežívajú už len v safari 

parkoch a súkromných rezerváciách. 
Farnosť, v ktorej my, sestry, pracuje-

me, je rozsiahla čo do dĺžky kilomet-
rov, ale nie veľká čo do počtu farníkov. 
Mame 14 filiálok, v ktorých je odlišný 
počet veriacich – niekde je to komu-
nita aj 150-tich, inde sotva 15-tich ve-
riacich. Je tu veľká potreba primárnej 
evanjelizácie a  následnej katechézy. 
Ľudia sú vo všeobecnosti veľmi ná-
božní, ale nepoznajú dobre svoju vieru 
a sú náchylní často meniť cirkev, kto-
rej sú členmi. Misionárov si všeobecne 
vážia a rešpektujú ich. 

Naša komunita pozostáva z troch 

členiek: dvoch sestier z Filipín a mojej 
maličkosti, takže sme medzinárodné. 
Okrem pastorácie sa venujeme dvom 
hlavným projektom: škole a projektu 
pre siroty a deti zo sociálne slabých 
rodín. Našu Základnú školu Ducha 
Svätého momentálne staviame. Prvý 
blok budov so štyrmi triedami je už 
postavený, potrebujeme sa pustiť do 
druhého. Máme už stodvadsať žiakov 
od nultého po tretí ročník, ktorí školu 
navštevujú, budúci rok ich pribudne. 
Žiaci nosia v škole uniformy, aby sa 

tým zmiernili sociálne rozdiely a deti 
si nezávideli. 

Projekt pre siroty a deti zo sociálne 
slabých rodín je mojou pastorálnou aj 
pracovnou doménou. Mojou úlohou 
je pripravovať im celodenné stretnu-
tia dvakrát do mesiaca. Sú plné akti-
vít, ako je doučovanie, šport, umelec-
ká tvorivosť, praktické a ručné práce, 
workshopy na rozličné témy a preven-
cia HIV  /AIDS. Počas roka si obyčajne 
organizujeme aj výlet do prírody, Deň 
boja proti AIDS a vianočný večierok. 
Mimo víkendov a prázdnin ich navšte-
vujem po rodinách, kontrolujem ich 
školskú dochádzku a prospech priamo 
na školách, ktoré navštevujú, pomá-
ham ich príbuzným a opatrovateľom 
vybaviť si úradné dokumenty, navšte-
vujem s nimi sociálnych pracovníkov, 
kliniky a nemocnice v prípade potreby. 

Moja Misia 
v Južnej Afrike

 Text: Sr. Felicita, SSpS  Foto: Archív SSpS
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  Zverejnené posolstvo 
Svätého Otca Františka 
k Svetovému dňu misií 

„Všetci pokrstení sú povolaní hlásať 
evanjelium s odvahou v každej situ-
ácii.“ Pápež František to povedal vo 
svojom posolstve ku Svetovému dňu 
misií.  Svätý Otec upozorňuje, že tento 
87. ročník Svetového dňa modlitieb za 
misie, ktorý Cirkev slávi v predposled-
nú októbrovú nedeľu, budeme preží-
vať v kontexte končiaceho sa Roku 
viery.  V posolstve k „Misijnej nedeli“ 
František ponúka reflexiu nad vierou 
ako vzácnym darom od Boha a po-
vzbudzuje nás prevziať zodpovednosť 
za našu prítomnosť v súčasnom sve-
te. Poukazuje tiež na prekážky ohla-
sovania, ako vonkajšie, tak i vo vnútri 
cirkevných spoločenstiev. Svätý Otec 
v posolstve na dvoch miestach cituje 
myšlienky Pavla VI. Jedna z nich po-
chádza z apoštolskej exhortácie Evan-
gelii nuntiandi z roku 1975. „Ešte stále 
si niektorí myslia, že prinášať pravdu 
evanjelia znamená konať násilie voči 
slobode. Pavol VI. do tejto veci vniesol 
veľké svetlo, keď povedal: «Iste by bolo 
chybné, keby sme niečo vnucovali sve-
domiu našich bratov. Je však niečo iné, 
keď sa tomuto svedomiu predkladá 
evanjeliová pravda a spása v Ježišovi 
Kristovi s plnou jasnosťou a s abso-
lútnym rešpektovaním tohto svedo-
mia, aby sa mohlo celkom slobodne 
rozhodovať. Také hlásanie evanjelia 
nielenže nie je porušovaním nábožen-
skej slobody, ale vzdáva sa tým tejto 
slobode pocta» (Evangelii nuntiandi, 
80). Máme mať vždy odvahu a radosť 
ponúkať s úctivosťou stretnutie s Kris-
tom a stávať sa nositeľmi jeho evanje-
lia“ – uzatvára myšlienku pápež Fran-
tišek vo svojom posolstve, ktoré nesie 
jeho podpis s dátumom 19. mája 2013, 
na slávnosť Zoslania Ducha Svätého.
Misijná nedeľa sa z podnetu Pia XI. 
slávi od roku 1927, vždy predposled-
nú nedeľu v októbri - tento rok pripa-
dá na 20. októbra.•

Majú veľmi detskú a hlbokú dôveru 
v Boha - v jeho Prozreteľnosť a vše-
mohúcnosť.  Ich živosť a energia sú 
nákazlivé. 

SLUŽOBNICE DUCHA SVÄTÉHO



Eucharistia 
však nie 
je iba 
hostina, kde 
prijímame 
dobrodenia. 
Do obety 
sv. omše 
vkladáme 
svoje úmysly, 
utrpenia 
i radosti.

v tomto ohľade snažia vyjsť v ústrety pastorač-
nej vhodnosti.

Obetujeme obetu, ktorú Ježiš už dávno 
vykonal?
Kristus, ktorý sa obetoval Nebeskému Otcovi ako 
obeta ľúbeznej vône, zomrel raz navždy (porov. 
Rim 6, 9 - 10). Účinok jeho obety však presahuje 
hranice času a priestoru. Eucharistická obeta ako 
nekrvavá alebo sviatostná obeta je sprítomnením 
jedinej Ježišovej obety na Kalvárii. Naša účasť na 
sv. omši je účasťou na nej. Boh takto vytvoril do-
konalý spôsob, ako môže ľudstvo počas stáročí 
a po celom svete čerpať milosti z Kristovej vy-
kupiteľskej smrti aj napriek tomu, že v čase jeho 
smrti bolo na Kalvárii prítomných iba niekoľko 
ľudí. Eucharistickou obetou zároveň vzdávame 
Bohu Otcovi najvyššiu poctu skrze jeho Syna, 
ktorý je dokonalým vďakyvzdaním, prosbou 
a zadosťučinením za naše hriechy.

Každá Eucharistia je zároveň akousi „predchu-
ťou“ neba, „zálohou“ účasti na nebeskej hostine. 
Symbolom tejto skutočnosti je u gréckokatolíkov 
počas slávenia liturgie otvorenie dvier ikonosta-
su (stena s ikonami, ktorá oddeľuje časť kostola, 
kde je oltár, od zvyšku kostola). Pri sv. omši sa 
duchovne nebo spája so zemou. 

Prečo sa Kristus ukrýva v takej 
jednoduchej forme, akou je Chlieb?
Má to iste viac dôvodov. Chlieb predstavoval 
v židovskej kultúre (a predstavuje i v našej) zá-
kladnú poživeň. Kristus sa pre nás stal takým 
dostupným, akým len vedel. Okrem toho, že sa 
pre nás stal človekom, stal sa pre nás pokrmom, 
Chlebom. Eucharistia je skutočne Boží geniál-
ny výmysel. Sv. Augustín to krásne vyjadril slo-
vami: „Bože, hoci si všemohúci, viac si nám dať 
nemohol, hoci si vševediaci, viac si nám dať ne-
vedel, hoci si najbohatší, viac a lepšie si nám ne-
vládal dať, keď si nám dal seba samého vo Svia-
tosti lásky.“

Eucharistia však nie je iba hostina, kde pri-
jímame dobrodenia. Do obety sv. omše vkla-
dáme svoje úmysly, utrpenia i radosti. Spájame 
sa s Kristom, ktorý sa za nás obetuje. Učíme sa 
obetovať tak, ako On. Ježiš nás spôsobom, pod 
ktorým sa skrýva, zároveň aj čosi učí. Spôsob, 
pod ktorým Krista prijímame, nám ukazuje, že 
sa máme stať malými a  jednoduchými ľuďmi, 
ktorí sa vedia dávať druhým, tým, ktorí sa stáva-
jú chlebom pre druhých. Tak, ako pri sv. spovedi 

prijímame odpustenie, aby sme sa učili odpúšťať 
druhým, tak v Eucharistii dostávame Boží život, 
aby sme ho mohli dávať ďalej. Eucharistia nie je 
iba dar, ale je aj záväzok.

Ako to, že hovoríme o Kristovom Tele, keď 
vidíme len chlieb?
Ide o to, že Eucharistia sa od obyčajného chleba 
(hostie) líši svojou podstatou. Filozofické ter-
míny nám môžu trochu pomôcť chápať, aký je 
rozdiel medzi podstatou a prípadkom (akciden-
tom). Podstata je to, čo robí vec vecou. Stolička 
musí byť niečo, na čo sa dá sadnúť, nožík niečo, 
čím sa dá krájať. To je podstata veci. Ale existu-
jú aj prípadky (akcidenty), atribúty druhoradé. 
Stolička nemusí byť z dreva a hnedá, nožík ne-
musí byť kovový. Platí, že ak premaľujeme stolič-
ku z hnedej na červenú, zostáva stále stoličkou. 
To, čo sa zmenilo, je prípadok (akcident) farby. 

Pri slávení Eucharistie sa slová premenenia, 
uskutočňuje sa prepodstatnenie (zmena pod-
staty), zatiaľ čo prípadky ostávajú. Na oltári po 
premenení už viac nie je prítomný chlieb, ale 
Kristovo Telo. Zmenila sa podstata. Prípadky 
(akcidenty) chleba však ostávajú: veľkosť, farba, 
vôňa, chuť atď. Zmena podstaty, keďže nie je prí-
stupná našim zmyslom, zostáva pre nás tajom-
stvom, ktoré ako kresťania vnímame očami viery. 

Aký chlieb a víno sa musí použiť na 
slávenie Eucharistie?
Kódex kánonického práva predpisuje, že v zá-
padnom (latinskom) obrade sa používa nekva-
sený pšeničný chlieb bez prídavkov a neupravo-
vané víno z hrozna. V špecifických prípadoch, 
schválených ordinárom (miestnym biskupom), 
sa môžu použiť hostie s nižším obsahom gluténu 
(lepku) a hroznový mušt bez alkoholu. Sviatostná 
prítomnosť Krista v Eucharistii trvá dovtedy, po-
kým trvajú eucharistické spôsoby, kým sa zásad-
ne nezmenia prípadky (akcidenty) chleba a vína.

* * *

Všetkým náročnejším čitateľom, ktorí si chcú 
prehĺbiť svoje poznanie o Eucharistii, odporú-
čam knihu, ktorá vyšla pod názvom Eucharistia, 
tajomstvo viery od prof. Františka Siroviča SVD.

Rok viery sa pomaly chýli ku koncu. Eu-
charistia, ktorej sa chceme teraz veno-
vať, sa tiež zaraďuje medzi iniciačné 
sviatosti, t. j. tie, ktoré uvádzajú človeka 

do kresťanského života. „Eucharistia ako ‚sviatosť 
sviatostí‘ [má] jedinečné miesto: ‚Všetky ostatné 
sviatosti sú zamerané na ňu ako na [svoj] cieľ.‘“ 
(KKC 1211). Je prameňom a vrcholom celého 
kresťanského života (porov. KKC 1324, 1374).

Prečo nazývame Eucharistiu „obetou“?
Aby sme správne pochopili, čo je podstatou 

Eucharistie, musíme vstúpiť do židovskej kul-
túry, v rámci ktorej bola ustanovená. Ježiš bol 
ako človek členom židovského národa, a preto 
použil slovník a gestá, ktoré boli Židom blíz-
ke. K základným skutkom nábožnosti (ktorý je 
známy takmer každej kultúre) patrí obeta Bohu 
ako výraz uznania Boha za Pána nad stvoren-
stvom. Človek túži obetovať Bohu čosi z toho, 
čo vnímal ako prijatý dar alebo ako prejav svo-
jej poslušnosti. Izraeliti obetovali zvieratá a po-
travinové obety v jeruzalemskom chráme. Starý 
zákon hovorí o rôznych druhoch obiet: spomína 
obety potravinové i zvieracie. Existovali obety za 
hriech, ďakovné, votívne, očistné a iné. 

Ježiš Kristus obetou vlastného života zrušil 
a zavŕšil všetky obety Starého zákona. Ony boli 
len predobrazom toho, po čom človek v  hĺb-
ke túžil: po spoločenstve s Bohom. Ježiš sa stal 
tou pravou obetou, ktorá uskutočnila zmierenie 
a odstránila tak to, čo človeku bránilo v prístu-
pe k Otcovi. Ježiš je jedinou a dokonalou obetou 
Nového zákona – a ako sa píše v Liste Hebrejom 
– je zároveň kňazom, ktorý obetuje. „Veď bolo 
aj vhodné, aby sme mali takého veľkňaza: svä-
tého, nevinného, nepoškvrneného, oddeleného 
od hriešnikov, povýšeného nad nebesia, ktorý 
nepotrebuje ako veľkňazi deň čo deň prinášať 
obety najprv za svoje hriechy, a potom za hrie-
chy ľudu. On to urobil raz navždy, keď obetoval 
seba samého.“ (Hebr 7, 26 - 27). Aj sám Kristus 

naznačil, že pamiatka, ktorú ustanovil, je obetou, 
keď vo večeradle pred svojím umučením vyslo-
vil: „Toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás.“ (Lk 
22, 19b); „Toto je moja krv novej zmluvy, ktorá 
sa vylieva za všetkých na odpustenie hriechov.“ 
(Mt 26, 28).

Prečo hovoríme o Kristovom Tele a Krvi? Je 
Ježiš „rozdelený“ v Eucharistii?
Obety prinášané v jeruzalemskom chráme, po-
kiaľ išlo o zvieratá, museli byť oddelené od krvi. 
Krv bola pre Izraelitov symbolom života, a ten 
patril Bohu. Na znak toho sa krv vylievala pod 
oltár. Ježiš naznačil podobnú skutočnosť, keď 
nad chlebom pri Poslednej večeri zvolal: „Toto 
je moje telo!“ a nad vínom: „Toto je moja krv!“

Zároveň tu môžeme vnímať určité semitské 
vyjadrenie, pretože výraz „telo a krv“ označuje 
celého človeka. Zaznieva napríklad v Ježišových 
slovách Šimonovi Petrovi: „Blahoslavený si, Ši-
mon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, 
ale môj Otec, ktorý je na nebesiach.“ (Mt 16, 17). 

Ježiš v Eucharistii pod spôsobmi chleba a vína 
naznačuje obetný charakter, no nie v tom zmysle, 
že by bol „rozdelený“ ako obety v jeruzalemskom 
chráme. V eucharistickom chlebe je spolu s Te-
lom prítomný celý Kristus a to isté platí i o spô-
sobe vína: je v ňom celý Kristus. Je to preto, lebo 
Kristus je jeden a nedá sa rozdeliť. Hoci smrť 
značí určité oddelenie, a v Kristovom prípade aj 
vyliatie krvi, zostali tieto „časti“ Krista stále spo-
jené s jeho Osobou (porov. KKC 626, 627, 630).

Z  tohto plynie aj vysvetlenie, prečo veriaci 
v latinskom obrade zvyčajne prijímajú len eu-
charistický Chlieb. Nejde tu len o praktickosť 
či zaužívaný zvyk, ale o to, že v Tele je prítomná 
i Krv, duša a božstvo. Veriaci teda majú účasť na 
obete a môžu „prijať celé ovocie milosti Eucha-
ristie“ (KKC 1390). Pri zvláštnych príležitos-
tiach pre „plnšie zvýraznenie znaku svätého pri-
jímania“ možno prijímať pod spôsobom chleba 
i vína (porov. KKC 1390). Usmernenia Cirkvi sa 
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Eucharistia 
- tajomstvo viery 

 Text: 

Patrik, SVD
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V  predchádzajúcom čísle ča-
sopisu Hlasy sme priblížili 
začiatky stavby nového Mi-
sijného domu Matky Božej 

v Nitre. Išlo predovšetkým o poskyt-
nutie náhľadu na udalosti, ktoré stav-
be samotnej predchádzali. Stavba bola 
výnimočná a veľký podiel na nej mal 
vtedajší slovenský klérus a episkopát. 
Neuviedli sme ale presnejšie štatisti-
ky, ktoré ako holé fakty nemusia byť 
zaujímavé, avšak za nimi je ukrytá 
enormná snaha a  úsilie zadávateľov 
prác, architekta, robotníkov a v nepo-
slednom rade dobrodincov, bez kto-
rých by toto dielo nebolo, zdá sa, ni-
kdy ukončené. A i keď bolo potrebné 
vyžiadať si na stavbu pôžičku, a to bez 
nadšenia a ochoty, ale i Božieho požeh-
nania, bola by všetka námaha nazmar. 
Veď ako čítame i v Prvom liste Korin-
ťanom „Ja som sadil, Apollo polieval, 
ale vzrast dal Boh.“ Boh je ten, ktoré-
ho požehnanie prináša skutočný osoh.

Vynaložené práce pri stavbe 
Misijného domu
Plány na stavbu dokladovali i prácu, 
ktorá sa mala vykonať. Hneď v úvo-
de bolo potrebné vykopať a vylámať 
viac ako 1.200m3 zeminy a kameňa 
na mieste, kde mal stáť dom a následne 
naviesť vyše 300m3 nového podlažia, 
ktoré bolo spevnené betónom a plocha 
predstavovala takmer 300m3.

Murárska práca si vyžiadala po-
stavenie približne 4.400 m2 tehlo-
vých stien, ktoré mali byť natiahnuté 

omietkou. Vonkajšia fasáda z brizoli-
tu zaberala plochu 3.510 m2. Vápen-
ná omietka, ktorá bola v niektorých 
častiach domu, zaberala plochu 1.320 
m2. Schody a schodištia zaberali 390 
bm (bežných metrov). Železobetóno-
vé stropy zaberali plochu 5.252 m2. 
Namaľovanie stien bolo prepočítané 
na 11.500 m2.

Jednotlivé podlažia si vyžiadali viac 
ako 5.000 m2 kameninového násypu 
bez piesku, ktorý slúžil ako podklad 
pod podlahy. Plocha kamenných a be-
tónových podláh v dome zaberala roz-
mer 1.600m2.

Tesárske práce sa týkali predovšet-
kým zhotovenia strechy Misijného 
domu, ktorá zaberala plochu 1.180 m2. 
Tesárske zárubne zhotovené pre dom 
sa vyšplhali na číslo 93 a počet dverí 
bol 163. Drevená dlážka v dome, kto-
rá bola taktiež pripočítaná k tesárskym 
prácam, zaberala plochu 2.910 m2. 
Dlažba a steny z rakovnických pále-
ných a glazúrovaných farebných dlaž-
dičiek zaberala plochu takmer 2.500 
m2  a parketová dlažba cca 450 m2.

Strešné žľaby (ríny) na dome mali 
dĺžku 250 bm a odpadové rúry 220 bm. 
Kríž, ktorý sa vypínal na streche, mal 
výšku 2,5 bm, šírku 22 cm a hrúbku 
15 cm.  Vyrobený bol z medi a plechu 
a pozlátený v ohni dukátovým zlatom. 
Strecha bola pokrytá škridlovou bob-
rovkou o ploche viac ako 2.000 m2.

Na streche sa nachádzalo 15 ks 
strešných a  okrem nich ďalších 252 
ks okien rôzneho druhu v ďalších čas-

tiach domu. Ich zasklenie si vyžiadalo 
1.185 m2 skla. Dom si vyžadoval i 185 
plátenných roliet.  Železné zábradlie 
v dome malo dĺžku 75 bm. 

I na základe týchto štatistík je evi-
dentné, že Misijný dom sa mal stať 
jednou z  dominánt Nitry a  jedným 
z väčších domov Spoločnosti Božieho 
Slova v Európe.

Neoddeliteľnou súčasťou nového 
domu boli i dielne, ktoré boli pripra-
vené pre rehoľných (misijných) bratov. 
V nich sa konala krajčírska, kníhtla-

čiarska a kníhviazačská, obuvnícka či 
stolárska práca. V dome bola i zámoč-
nícka dielňa, veľká práčovňa a  elek-
trická dielňa na opravu elektrických 
zariadení. Súčasťou stavby bola i bu-
dova misijnej predajne, v ktorej misij-
ní bratia predávali devocionálie, knihy 
a všetko potrebné pre kostoly, farnosti 
i veriacich.

Po stavbe nového Misijného domu 
Matky Božej sa predstavení pustili i do 

opravy a prerábania kostola. Už na za-
čiatku tridsiatich rokov sa tak v kostole 
dal zbúrať starý chór spolu i s piliermi, 
na ktorých stál. Následne bol posta-
vený nový chór. Došlo taktiež k  vy-
búraniu a oprave dlažby, inštalovaniu 
nových schodov a zábradlia. Zároveň 
sa pristúpilo k úprave sakristie, ktorej 
úroveň podložia sa znížila. Na kostole 
bola vybudovaná nová vstupná brána 
a osadené nové dvere, zárubne a okná. 
Všetky tieto úpravy ukázali veriacim 
v Nitre i v jej okolí, že Spoločnosť Bo-

žieho Slova neprišla do Nitry preto, aby 
len žiadala, ale i preto, aby budovala, 
stavala, opravovala. Dalo by sa povedať, 
že šlo o opravu toho, čo bolo zničené. 
Podobne by sme mohli povedať i o sve-
te či geografickom priestore, v ktorom 

sa mali misionári pohybovať. Mali po-
myslene stavať, budovať, opravovať zá-
klady viery a viesť k obnove či výstavbe 
nového človeka – človeka Kristovho.

Nitrianska Kalvária sa takto postup-
ne stávala centrom misijného hnutia 
na Slovensku, ale i  kultúrnym stán-
kom, ktorý okrem krásneho kostolíka 
a  monumentálnej stavby Misijného 
domu ponúkal i duchovnú hĺbku pút-
nického miesta a modlitby. Taktiež sa 
stal kultúrnym stánkom mesta a oko-
lia. V samotnom dome bývalo a žilo 

i niekoľko stoviek obyvateľov z rôznych 
častí Slovenska i Európy. A práve títo 
mohli svojou aktivitou, osobným prí-
stupom, ochotou a znalosťou i iných 
ako len slovenských či regionálnych 
pomerov obohatiť miestne nitrian-
ske či slovenské duchovné a kultúrne 
pomery. Súčasťou domu bolo i misij-
né múzeum, ktoré sa časom začalo na 
Kalvárii budovať. Jeho exponáty mali 
pôvod z  mnohých miest, o  ktorých 

mnohí z ľudí tridsiatych rokov ani ne-
počuli. I preto sa stal príchod každého 
exponátu vzácnosťou i veľkým oboha-
tením múzea a jeho zbierok. Novým 
miestnostiam sa tešila i redakcia ča-
sopisu Hlasy, ktorá sídlila od otvorenia 
prvých domov na Slovensku naďalej 
v Mödlingu pri Viedni, no neskôr sa 
presťahovala do Nitry, odkiaľ organi-
zovala a riadila tento druh apoštolátu.

Neoddeliteľnou súčasťou Misijného 
domu boli spálne, no predovšetkým 
učebne, študovne a knižnica. V nich 

sa organizoval život domu. Lebo po-
myselné srdce nebolo v budove, jej ste-
nách či zariadení. Srdce Domu Matky 
Božej bolo v jej obyvateľoch. Práve oni 
sa pripravovali na štúdiá, formáciu, ne-
skôr filozofické a teologické štúdiá. Oni 
tvorili základ, oni boli srdcom a záro-
veň i nádejou budúcnosti Spoločnosti 
Božieho Slova na Slovensku. •

Stavba Misijného domu 
a úprava Kostola Nanebovzatia 
Panny Márie v Nitre na Kalvárii

 Text: Text: Tomáš Gerboc SVD   Foto: Archív SVD

• Stavba Misijného domu, r. 1927. 
Misijný dom Matky Božej je v súčasnosti 
jednou z dominánt mesta Nitry. 



Misijná krajina Gabon
 Text: P. Karol Bošmanský

 Foto: Archív SVD

Gabonská republika sa nachá-
dza na západnom pobreží 
Afriky pri Guinejskom záli-
ve. Susednými krajinami sú 

rovníková Guinea, Kamerun a Kongo. 
Na západnej strane krajiny sa nachádza 
Atlan tický oceán s dĺžkou pobrežia 855 
km. Gabon je jednou zo šiestich krajín 
Afriky, ktoré pretína rovník. Za úzkou 
níži nou, ktorá je čiastočne pokrytá la-
gúnami, sa terén dvíha do kopcov, ná-
horných plošín a do lesov pokrývajú-
cich väčšinu tejto krajiny.

Gabonská republika je rozlohou päť-
krát väčšia ako naše Slovensko. Krajina 
má len 1,6 milióna obyvateľov /2012/. 
Je administratívne územne čle nená 
na 6 provincií. Hlavné mesto je 
Libreville, ktoré má približne pol 
milióna obyvateľov.

Obyvateľstvo
 Medzi hlavné etnické kmene 
patria Fongovia 36%, Mpon-
gweovia 15%, a Mbeteovia 14%. 
Obyvateľstvo tvoria i Európania, 
prevažne Francúzi 25%, a Afri-
čania iných krajín. Priemerná 
dĺžka života je v Gabone u mužov 53 
rokov a u žien 54 rokov. Analfabetov 
je 36,8%. Úradným jazykom je fran-
cúzština. V súčasnosti sa vyše polovica 
obyvateľstva hlási ku kresťanstvu, ktoré 
je však ovplyvňované miestnymi tradí-
ciami a rituálmi. Vyše štvrtinu populá-
cie tvoria ani misti a asi jedno percento 
tvoria moslimovia.

Podnebie
Podnebie je tu horúce a vlhké. Od ok-

tóbra do mája tu prevládajú hojné daž-
de. Najvyššie teploty dosahujú vyše 
30°C. Najhorúcejším mesiacom je apríl, 
najchladnejším júl. Najlepšie obdobie 
pre návštevu Gabonu je obdobie sucha, 
ktoré začína v júni a končí v septem-
bri. Vo všeobecnosti možno povedať, 
že väčšia časť Gabonu má rovníkovú 
klímu s vyso kými teplotami a prime-
ranou vlhkosťou po celý rok.

História
Z histórie je známe, že portugalskí mo-
replavci obsadili krajinu v roku 1470. 
Získané územie bolo potom zdro-
jom pre predávanie afrických otrokov. 
V roku 1839 si Francúzi v krajine zria-

dili svoje osady, a tak sa stal Gabon po-
stupne francúzskou kolóniou. Tento 
stav trval až do roku 1960, kedy Gabon 
dosiahol svoju nezávislosť. V roku 1964 
vypuklo v krajine povstanie, ktoré však 
bolo pomocou francúzskych jednotiek 
potlačené, a tak sa podarilo v krajine 
zaviesť pokojné spolunažívanie.

Ekonomika
Gabonské poľnohospodárstvo je veľ-
mi málo rozvinuté, pretože orná pôda 

predstavuje len 1,1% z rozlohy krajiny. 
Pre Gabon je dôležitý priemysel. Veľký 
význam pre hospodárstvo krajiny má 
ropa, ktorá sa po celkovom spracovaní 
vyváža vo veľkom množstve. Okrem 
toho má Gabon svetovo známe záso-
by mangánovej rudy, ktorú spracováva 
a vo veľkom množstve vyváža. Pestujú 
sa tu banány, maniok, kukurica a cuk-
rová trstina. Vyváža sa kakao a káva. 
Okrem toho sem pri chádza pomerne 
veľa turistov.

Evanjelizácia
Ako uvádza kardinál Tomko, evanjeli-
zácia v Gabone sa uskutočnila v prie-
behu francúzskej nadvlády.

V plnom prúde sa však rozbehla až 
koncom 19. storočia. Postupne začal 
vzrastať počet domácich kňazov. Situá-

cia sa začala pomaly normalizovať, a tak 
sú v krajine v súčasnosti biskupi domá-
ceho pôvodu. Koncom minulého sto-
ročia začali uskutočňovať svoju misij-
nú činnosť členovia rehole saleziánov.

Pápež Ján Pavol II. navštívil Ga-
bon v roku 1982. Okrem bežných náv-
štev u domácich predstaviteľov kra-
jiny vykonal slávnostné bohoslužby 
v hlavnom meste v Libreville. Kardi-
nál Tomko navštívil krajinu opako-
vane a vysvätil i niektorých biskupov 
domáceho pôvodu. Pri vykonaní eu-
charistickej liturgie vykonal stretnu-
tia s katolíckymi laikmi. Okrem toho 
ponavštevoval aj rehoľné spoločnosti 
v krajine.

V meste Lambarene je nemocnica, 
ktorú vybudoval v  roku 1913 Albert 
Schweitzar, nositeľ Nobelovej ceny mie-

ru za huma nitárnu činnosť. V Gabone 
sa nachádza mnoho umeleckých ná-
boženských predmetov, ktoré sú zho-
tovené z dreva a kameňa. Tieto vzácne 
predmety vyvolávajú všeobecný obdiv 
u ich pozorovateľov.

Bežný život v Gabone
Nedeľné popoludnie trávi väčšina 
gabonských kresťanských občanov 
v kostole na boho službách. Popolud-
nie venujú odpočinku. Nedeľa je tiež 
najbezpečnejším dňom celého týžd-
ňa s najnižšou kriminalitou, ktorá je 
v Gabone veľmi rozšírená. Vo všed-
ných dňoch sa vyskytuje vo veľkom 
množstve najmä vrecková a všeobec-
ná krádež, ako aj časté prepadávanie. 
Veľmi zvyčajným a  častým zjavom 
je v  Gabone typická všeobecná ne-
dochvíľnosť.

Zvláštnosťou v krajine je oblieka-
nie pri vybavovaní na centrálnych 
úradoch. Vo všeobecnosti sa tam vy-
žaduje, aby bol zákazník kompletne 
oblečený a  navyše mal kravatu. Pri 
obchod ných rokovaniach sa toleruje 
bežné oblečenie bez saka v košeli, ale 
vždy sa vyžaduje kravata. 

Výhodou Gabonu je, že nie je pre-
ľudnený, má relatívne malú populáciu. 
Dve tretiny obyvateľstva sa stále ve-
nujú tradičnému životu s produkciou 
potravín nevyhnutných pre existen-
ciu. Nedostatok potravín v rastúcich 
mestách sa rieši prímestským inten-
zívnym hospodárením a dovozom zo 
zahraničia.

Gabon patrí k najviac zalesneným 
štátom sveta, a to aj napriek rastúcej 
ťažbe tropického dreva. Ťažba vo vnút-
rozemí sa rozšírila koncom 70-tych 
rokov minulého storočia po dobudo-
vaní železnice. Drevo ako hlavnú ko-
moditu vystriedali postupne nerastné 
suroviny. Krajina patrí k významným 
zásobo vačom svetového trhu man-
gánom. Urán sa ťaží v krajine od roku 
1961. Hojne sa však využívajú ropné 
náleziská v pobrežných vodách. V Ga-
bone spracovávajú aj takzvaný „myd-
lový kameň“.

Gabon má podobnú civilnú aj cir-
kevnú históriu ako susedné Kongo. 
Možno konštatovať, že už prakticky 
kráča na svojich nohách. Má veľký po-
čet domorodých kňazov a biskupov, 
viacero rehoľných spoločenstiev, ako aj 
nábožensky vychova ných laikov. •
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Gabon patrí k najviac zalesneným 
štátom sveta, a to aj napriek rastú-
cej ťažbe tropického dreva. Ťažba vo 
vnútrozemí sa rozšírila koncom 70-
tych rokov minulého storočia po do-
budovaní železnice.
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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 • Klub 
dôchodcov zo Zeleného Hája 20,- EUR • ZŠ – Ca-
baj 10,- EUR • ZPMP z Komárna 20,- EUR • ZŠ – 
Nitrianske Hrnčiarovce 24,- EUR • Odoberatelia 
Hlasov (od p. Ondruškovej) z Hlohovca 50,- EUR • 
Pútnici z Tuchyne 80,- EUR • Bohuznáma z Moy-
zesova 50,- EUR • Helena Kvasňovská z Mojmí-
roviec 50,- EUR •    Bohuznámi veriaci z Meleku 
150,- EUR • Ružencové spoločenstvo z Kluknavy 
200,- EUR • Duchovné matky z Rimavskej Soboty 
150,- EUR • Misijné združenie Ducha Svätého zo 
Starej Ľubovne 30,- EUR • Bohuznáma z Močen-
ku 20,- EUR • Bohuznáma z Chrabrán 20,- EUR • 
Kolektív lásky z Liptovskej Tepličky 245,- EUR • 
Duchovné matky z Rimavskej Soboty 150,- EUR 
• Ružencové bratstvo z Vinodolu 50,- EUR • 
Ružencové bratstvo z Lietavskej Lúčky 50,- EUR • 
Dobrodinci z Kysuckého Nového Mesta 160,- EUR 
• Bohuznáma z Močenku 20,- EUR • Bohuznáma 
z Chrabran 20,- EUR • Rodina Koňanová z Čaka-
joviec 100,-€

Modlitba 
k Panne Márii

Ó, Mária, 
Matka milosrdenstva,
opatruj nás všetkých,
aby Kristov kríž nebol zbytočný,
aby človek nezišiel z cesty dobra
a aby nestratil vedomie hriechu,
ale aby vzrastala jeho nádej v Boha,
ktorý je bohatý na milosrdenstvo,
aby z vlastnej vôle konal  
dobré skutky, 
ktoré Boh vopred pripravil,
aby takto konal po celý život 
na chválu jeho slávy. Amen.

Ján Pavol II.

Postrehy
zo Zimbabwe

 Foto: Archív SVD

„Budovať cirkev sebestačnú v službe, 
sebestačnú v ohlasovaní a sebestačnú 
v podpore!“ Tak nejako znie motivač-
ný slogan našej diecézy. Ak by sa čosi 
také raz podarilo, určite by to nebolo 
celkom správne a katolícke. Je to totiž 
extrém. A snaha o smerovanie k nemu 
nás má dostať z opačného extrému – 
z nášho afrického zvyku spoliehať sa na 
neustálu pomoc zo zahraničia.

Aj v našej farnosti sa preto snaží-
me o  sebestačnosť. Najmä v  oblasti 
podpory už dávno žijeme podľa Ježi-
šových slov: „Blaženejšie je dávať, ako 
prijímať.“

Každá rodina prináša do spoločnej 
farskej pokladnice pravidelne každý 
mesiac niekoľko dolárov podľa svojho 
príjmu. Odovzdávajú sa priamo do rúk 
našej ekonomickej rady a zapisujú sa do 

špeciálnych kníh aj preukazov. Počas 
každej nedeľnej svätej omše po pros-
bách môže zase ktokoľvek prísť pred 
oltár a vhodiť nejakú mincu do koší-
ka pre potreby farnosti. Hneď potom 
nasleduje sprievod s obetnými darmi 
– a to veru nie je len chlieb, víno a ovo-
cie. Z ich rúk preberám a kladiem pred 
oltár olej, vajíčka, cukor, múku, mydlo... 
Okrem toho sú u nás časté mimoriad-
ne zbierky na rôzne projekty diecézy 
i farnosti.

Hoci naša farnosť Svätej Rodiny 
nepatrí medzi tie bohaté, podporuje 
už dokonca aj chudobnejšie misie na 
vidieku. Boh nám predsa štedro dáva 
svoje dary, aby sme sa my mohli štedro 
obdarúvať navzájom.

Páter Kamil Kočan SVD

Kníhkupectvo Verbum
TEL: 037/7769420; FAX: 037/7769437; 
mAiL: vErbum@svd.sk

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
Objednané knihy posielame na dobierku. Balné neúčtujeme. Poštovné účtujeme podľa aktuálnej tarify Slovenskej pošty, teda od 2,58 Eur s DPH.

Horiace srdce – myšlienky 
a modlitby sv. Augustína
Juraj Pigula (ed.)
Augustín sa narodil v  Ta-
gaste. Zanechal obrovské 
teologické dielo. Knižka 
predstavuje Augustína ako 
hľadajúceho žobráka Božie-
ho milosrdenstva, vodcu na 
ceste za Kristom, či povzbu-
dzujúceho priateľa.
128 strán, cena: 4,90 EUR

Z mojej domácej lekárne
Mária Trebenová
Autorka poznala nesmierne 
liečivu silu prírody a priblížila 
ju ostatným ľuďom. Kniha po-
núka názory na starostlivosť 
o zdravie ľudí a liečbu ocho-
rení. Knižka obsahuje recepty 
na liečenie a prevenciu, ako aj 
lexikón liečivých bylín dopl-
nený farebnými ilustráciami.
360 strán, cena: 19 EUR

Svetlo kríža v tieni kríža
Gereon Goldmann
Autor je nemecký františ-
kánsky kňaz, ktorý sa púta-
vým spôsobom delí o osobnú 
skúsenosť s Bohom, ktorý ho 
sprevádzal v jeho duchovnej 
činnosti ako misionára v Ja-
ponsku, počas vojenskej služby 
cez 2. svetovú vojnu, ale aj ná-
sledne v zajateckých táboroch. 
244 strán, cena: 5,75 EUR

Nasledovanie Krista
Tomáš Kempenský
Knižočka, ktorá vždy pomôže. 
Nájdeme v nej múdre výcho-
disko z každej situácie. Každý 
kresťan tu nájde užitočné rady 
a povzbudenia pre každoden-
ný život. Kniha pomôže odpú-
tať sa od zhonu, obnoviť radosť 
zo života a nájsť cestu k Pravde.
352 strán, cena: 2,50 EUR

Záhady Kresťanstva – Diabol
Tento film nehovorí o sen-
záciách. Schopnosti, takti-
ka, ciele a hranice zlého du-
cha vysvetľujú špecialisti na 
svet démonov vrátane naj-
známejšieho zo všetkých, 
Gabriela Amortha, oficiál-
neho exorcistu Rímskej die-
cézy.
DVD 53 min, cena: 5,88 EUR

Svätý Jozef Cottolengo – DVD
Film o svätcovi, ktorí sa naro-
dil na konci 18. storočia. Ako 
kňaz pôsobil v Turíne. Založil 
v ňom charitatívne dielo, v kto-
rom sa bezplatne staral o cho-
rých, invalidov, siroty... Stal sa 
predchodcom svätého Jána 
Bosca. V roku 1934 ho pápež 
Pius XI. vyhlásil za svätého.
DVD 75 min, cena: 12 EUR

Slovo pre každého
Andrej Popovec
V knižke je výber najdôleži-
tejších statí zo Svätého Písma. 
Približuje sviatosti a podáva 
zoznam najzákladnejších vecí, 
ktoré by mal každý veriaci člo-
vek vedieť. Kniha je výborný 
priateľ do väznice, na opus-
tený ostrov, či do samoty ne-
mocničnej postele. 
328 strán, cena: 4,90 EUR

15 dní so svätou Hildegardou
Marie-Anne Vannier
15 dňový program duchovnej 
obnovy čerpá zo života sv. Hil-
degardy ako aj z jej spisov, kto-
ré sa zachovali. Svätá Hildegar-
da bola uznávanou mystičkou. 
Vynikala v mnohých oblas-
tiach: prírodovede, medicíne, 
teológii, hudbe, či kulinárstve. 
90 strán, cena: 4 EUR

DVD DVD


