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ZAMYSLENIE

Milí priatelia, moderný človek je zvyk-
nutý veľa cestovať – za prácou, do 
školy, na oddych. Ten posledný cieľ 
je zvlášť aktuálny v  letných mesia-

coch. Komu to situácia dovoľuje, snaží sa odísť 
ďaleko do teplých exotických krajín, k moru, kde 
sa človek cíti ako v raji. Vychutnáva si jedine po-
hodu a bezstarostné leňošenie. Na to má pracu-
júci človek právo.

V minulosti ľudia cestovali málo, no dlho. Pu-
tovali s tým istým cieľom ako my, ba možno tam 
bolo aj niečo hlbšie. Dlhá cesta v sebe zahrňova-
la mnoho faktorov. Najprv bolo treba nabrať od-
vahu, zanechať staré známe kraje a vydať sa sme-
rom i k ľuďom, ktorých nepoznali. Potom nádej, 
že toto podujatie prinesie plody, čo vynahradia 
všetky zriekania a obety, ktoré bude treba podstú-
piť. A nakoniec dôveru v Boha, že to všetko dobre 
dopadne. Tento faktor vlastne stál na samom za-
čiatku každej cesty a zahrňoval v sebe nielen vieru 
putujúceho, ale aj všetkých jeho milujúcich ľudí, 
modliacich sa za neho s láskou.

Ja tu v Rusku neraz sledujem, že mnohí ľudia sa 
zvyknú prežehnať pred dlhou cestou, hlavne lieta-
dlom. Možno je to u niekoho povera, možno slabá 
dôvera a strach pred nepripravenosťou odísť z toh-
to sveta náhle a nečakane. No predsa len je to akýsi 
prejav viery, že hoci obyčajne my na Boha zabúda-
me, v takýchto chvíľach zvlášť pamätáme na jeho 
starostlivosť i vernosť, dokonca sa na ňu patrične 
spoliehame. Aj tento nedokonalý prejav môže byť 
začiatkom či podnetom pre skutočnú vieru.

Naše večné putovanie nie je iba nevyhnutnos-
ťou. Je vyjadrením nedokonalosti i nespokojnosti 
v našom živote. Putujeme za šťastím, lebo ho ne-
vieme nikde nájsť. Aspoň nie to trvalé. Všetko nás 
dokáže radovať len krátku chvíľu a potom sme opäť 
v pohybe, hľadáme nové impulzy, nové ciele, ktoré 
by nás priblížili k blaženstvu. Treba si uvedomiť, 
že skutočne sme tu len pútnikmi, preto sa tak tre-
ba aj správať. A čo znamená byť pútnikom? Môže-
me si pripomenúť niektorú z našich letných pútí.

V slovenčine je slovom púť označovaná hlavne 
duchovná aktivita nasmerovaná na náboženský 
cieľ. Nik z nás sa nevyberie na púť len tak. Jednak 
z praktického hľadiska je to zbytočná strata času 
a energie. Tým viac, že v dnešnej dobe máme rôz-
ne cestovné prostriedky dostupné takmer všet-
kým. Teda ako spoločenská a praktická vec je púť 
nezmyselná. No neuvažujeme svetskou, ale du-
chovnou logikou, a tá má iné meradlá. 

Predtým ako vyraziť, snažíme sa odhadnúť svoje 
sily. Chceme byť duchovní, no nesmieme zabúdať 
na fyzické ohraničenia. Svoje limity treba poznať 
už len preto, aby sme vedeli, koľko sily budeme po-
trebovať od Boha na prekonanie domnelej úvahy, 
otlačených nôh a pod. Pocit nepríjemnosti teles-
nej únavy nie je vždy úmerný skutočnosti. Telo sa 
bráni nadmernej aktivite, preto sa správa bolesti-
vo. No už sv. Pavol hovoril, že telo koná proti du-
chu a duch proti telu, navzájom si odporujú. Preto 
sa netreba vzdávať ani báť, že cestu nezvládneme. 
Nepôjde o maratón, ale o duchovný výstup podob-
ný askétom, ktorých príklady si ctíme na oltároch 
Cirkvi. Mnohé naše babičky sú nám príkladom 
v neochvejnej odhodlanosti vyšplhať sa na Mari-
ánsku horu v Levoči bez prestávky, hoci doma im 
neraz sily nestačia. Tu ich ťahá „Božia lanovka“, 
ktorá sa pred ničím nezastaví. Možno je dôvodom 
aj to, že ony skutočne poznajú svoje fyzické hrani-
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ce, preto sa spoliehajú jedine na Boha, že im dá prísť do 
cieľa. U mladších neraz prevláda túžba lámať rekordy, 
preto preháňame na začiatku a nevládzeme na konci. 
Duch Svätý by aj pomohol, ale nebude zavadzať našej 
hrdosti, ktorá Ho, žiaľ, nepotrebuje.

Každá púť je spojená s konkrétnou myšlienkou, 
intenciou, prečo to robíme. Je to naša modlitba, kto-
rá jediná môže vyriešiť mnohé ťažké problémy. Aj 
preto putovanie nie je športovým výkonom, ale du-
chovným cvičením, cez ktoré chceme vo svojom ži-
vote niečo pochopiť, ba nájsť odpovede ako ďalej. 
Putovať neznamená len krútiť ruženec za ružencom, 
aby sme spálili viac kalórií. Znamená predovšetkým 
naozaj v tichu sa odpútať od seba, aby sme pochopili, 
čo chce od nás Boh.

Na púť si berieme iba nevyhnutné veci a jedlo, aby 
sme toho nemuseli vláčiť veľa. To je tiež nám starý zná-
my obraz, kedy by sme si mali znova uvedomiť, že po-
zemský život je len jedna – možno trochu dlhšia – púť. 
A je zbytočné sa zaťažovať kopou zbytočností. Používať 
dobrá, ktoré si zaslúžime, ale ich nezhromažďovať. Tak 
budeme slobodní, pôjde sa nám ľahšie a veselšie, ba ani 
žalovať sa na ťažkosti nebude nutné.

Milí čitatelia, želám vám, aby ste letné mesiace pre-
žili s čo najväčším úžitkom. A ak bude možnosť, urob-
te si nejakú púť. Veď modliť sa a obetovať sa je vždy za 
koho. A možno práve túto vašu obetu niekto súrne 
potrebuje.  •
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▪  Všetci kresťania z irackého mesta 
Mosul utiekli pred extrémistami
 
Irak sa zmieta v ozbrojených nepokojoch vyvolaných 
islamistickými extrémistami, ktoré majú opäť tvr-
dý dopad na miestnych kresťanov. Povstalci, hlásiaci 
sa k pobočke Al Káidy s názvom Islamský štát Iraku 
a Levantu (ISIS), 10. júna získali plnú kontrolu nad 
mestom Mosul a dnes ovládli ďalšie významné mesto 
Tikrít. Mons. Amel Shimon Nona, chaldejský arcibis-
kup Mosulu komentujúc situáciu v meste uviedol, že 
viac ako polovica obyvateľov a prakticky celá kresťan-
ská komunita okamžite utiekli z mesta smerom na se-
ver do oblasti Ninivskej roviny. „Až do piatej hodiny 
ráno sme prijímali rodiny na úteku a snažili sme sa im 
nájsť ubytovanie v školách, katechetických učebniach, 
v opustených domoch,“ hovorí arcibiskup Nona. 
Militantná organizácia ISIS je známa svojimi brutál-
nymi protikresťanskými útokmi spáchanými v Sýrii. 
Z Iraku sa šíria správy o útokoch ISIS-u na štyri kos-
toly a kláštor. „Všetci veriaci utiekli z mesta. Ktovie, 
či sa vôbec niekedy budú môcť vrátiť?“- povedal chal-
dejský arcibiskup Mosulu podľa správy publikovanej 
organizáciou Pomoc Cirkvi v núdzi.  •

▪  V Číne zatkli vedúceho predstaviteľa  
podzemnej Katolíckej cirkvi
 
Páter John Peng Weizhao, apoštolský administrátor 
diecézy Yujiang, bol 30. mája zatknutý a o jeho ďalšom 
osude doteraz nie je nič známe. Očití svedkovia pove-
dali spravodajskému portálu UCANews, že úradníci 
z vládneho oddelenia pre náboženské záležitosti boli 
prítomní pri zatknutí pátra Penga: teraz však popiera-
jú, že by mali čokoľvek spoločné s jeho zadržaním.  •

EDITORIÁL

Milí misijní priatelia,

V dvojčísle júl-august sa vám 
snažíme priniesť množstvo zau-
jímavých informácií a povzbu-
denia do nasledujúcich letných 
mesiacov. Rozhovor nám poskytla 
sestra Veronika Theresia Rácko-
vá, pôsobiaca v Južnom Sudáne. P. 

Ján Mátik sa ozval z Kolumbie a P. Pavol Filadelfi SVD 
z Japonska. V lete počas dovoleniek zažijeme možno 
niečo nové, na iných miestach a s inými ľuďmi. Tešme 
sa z každého dňa, či bude zamračené alebo jasno. Neza-
budnime: v čase voľna môžeme aj lepšie vnímať Boha - 
v tichu kostola, pri čítaní dobrej knihy, v ľúbeznom šume 
storočnej lipy, pri východe či západe slnka, vlniacom sa 
obilí, pestrofarebnej lúke. Keď vnímame Boha, dokáže-
me byť vďační za všetko, čo nám dáva. To nám v živote 
môže veľmi pomôcť. Spisovateľ Daniel Defoe nám dáva 
dobrú radu skrze románovú postavu Robinsona Crusoe. 
Keď Robinson zistil, že sa ocitol na neobývanom ostro-
ve, prvé čo urobil, bol zoznam – na jednu stranu papiera 
napísal všetky svoje problémy a na druhú stranu dobré 
veci. Na jednu stranu napísal, že nemá žiadne šaty a hneď 
na druhú dodal, že nakoľko je tu teplo, tak nepotrebuje 
žiadne. Na jednu stranu napísal, že nemá žiadne zásoby 
potravín a na druhú obratom, že na ostrove je dostatok 
ovocia a vody. Takto pomaly zistil, že na každý negatív-
ny aspekt, ktorý spôsobilo jeho stroskotanie na ostrove, 
jestvuje niečo pozitívne, za čo by mal byť vďačný. Bolo 
to veľmi dôležité poznanie, pretože na pustom ostrove 
je ľahké upadnúť do zúfalstva. Do zúfalstva je možné 
však upadnúť aj uprostred rušného mesta, ak sa nechá-
me ubiť ťažkosťami tak, že nevidíme dobré veci, ktoré sa 
dotýkajú nášho života. Stálo by preto za námahu si uro-
biť podobný zoznam, aby sme videli, že napriek mno-
hým ťažkostiam života je stále viac vecí, za ktoré by sme 
mali vzdávať Bohu vďaky. „Oslavujte Pána, lebo je dobrý, 
lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky“ (Ž 118, 29). Leto 
je príležitosťou oslavovať Pána na púťach, pri oddychu 
a rodinných oslavách. Kiež by sme vnímali tieto udalosti 
ako jedinečné dotyky Božej lásky voči nám. 

P. Martin Štefanec SVD
šéfredaktor

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Sv. omšu za odberateľov Hlasov 
odslúžim 3. júla, za horliteľov 5. júla.

Šéfredaktor

2 HLASY Z DOMOVA A MISIÍ JÚL – AUGUST 2014



▲  Arcibiskup Kolomba 
oznámil dátum návštevy 
pápeža na Srí Lanke
 
Svätý Otec František navštívi Srí 
Lanku v dňoch 13. až 15. januá-
ra budúceho roka, oznámil arci-
biskup Kolomba kard. Malcolm 
Ranjith. V rámci apoštolskej cesty 
bude sláviť kanonizáciu biskupa 
a mučeníka oratoriána Josepha 
Vaze (1651 - 1711). Tohto apoš-
tola Cejlónu beatifikoval pápež 
Ján Pavol II. pri svojej návšteve 
ostrova pred necelými dvadsia-
timi rokmi (1995). 
Svätá stolica zatiaľ dátum tejto 
druhej ázijskej apoštolskej cesty 
pápeža Františka oficiálne nepo-
tvrdila. Počas spiatočného letu 
z Izraela však sám pápež pove-
dal, že plánuje dvojdňovú návšte-
vu Srí Lanky v januári budúceho 
roka, a potom uvažuje cestovať 
do filipínskych regiónov zasiah-
nutých tajfúnom.  •

▪  Dejiny katolíkov v japonskom Nagasaki mapuje nová webstránka 
 
Miestna prefektúra v Nagasaki spustila webové stránky www.oratio.jp, ktoré 
mapujú dejiny katolíkov a ich tradície v danej oblasti. „Toto rozhodnutie ja-
ponskej vlády sa týka rýdzo ekonomických a turistických dôvodov,“ vysvet-
ľuje pre agentúru AsiaNews arcibiskup Mitsuaki Takami. „Napriek tomu je to 
príležitosť k evanjelizácii v krajine, ktorú musíme využiť,“ dodáva pastier ar-
cidiecézy Nagasaki. Cieľom japonskej vlády je zapísať do zoznamu svetového 
dedičstva UNESCO celkom 13 pamätihodností - hradov a kostolov vrátane 
katedrály v Oure, postavenej medzi 16. a 19. storočím. V týchto objektoch sa 
ukrývali kresťania prenasledovaní za cisárskeho Japonska. 
Webové stránky, prístupné v  japončine, kórejčine a angličtine, obsahujú 
okolo 150 odborných článkov o týchto lokalitách. Hoci podľa arcibiskupa 
Nagasiki nejde o gesto priamo spojené s Katolíckou cirkvou, vzbudilo záu-
jem o obsah jej viery. Spoločnosť sa začala o katolíkov zaujímať tiež vďaka 
nedávnej návšteve japonského premiéra u pápeža Františka. „Pre Katolícku 
cirkev v Japonsku totiž nastal dejinný moment, v ktorom by mala jasnejšie 
vysvetliť svoje poslanie a prítomnosť v krajine,“ hovorí arcibiskup Nagasaki. •

▲  Pripomenuli štvrťstoročie slobo-
dy v Strednej a Východnej Európe
 
Pod patronátom Poľského veľvyslanec-
tva pri Svätej stolici a Vatikánu sa 7. júna 
uskutočnila konferencia pripomínajúca 
prevrat, ku ktorému došlo v krajinách so-
vietskeho bloku v roku 1989. Konferen-
cia pod názvom „Cirkev na prelome 80. 
a 90. rokov v Strednej a Východnej Euró-
pe“ sa konala v sídle Pápežskej akadémie 
vied vo Vatikánskych záhradách. Vati-
kánsku stranu reprezentoval kardinála 
Angelo Sodano, ktorý bol v tom čase na 
čele vatikánskej diplomacie, a kardinál 
Paul Poupard, niekdajší predseda Pá-
pežskej rady pre kultúru. S príspevkami 
vystúpili hostia z Čiech, Maďarska, Poľ-
ska, Slovenska a Ukrajiny, medzi nimi 
i laureát Nobelovej ceny za mier a bývalý 
poľský prezident Lech Walesa. •

▲  Útok na sídlo arménskeho arcibis-
kupa v starobylom sýrskom Alepp
 
K zasiahnutiu a  čiastočnému zniče-
niu časti arménsko-katolíckeho arci-
biskupstva došlo 5.  júna v starobylom 
sýrskom meste Alepp nachádzajúcom 
sa na severe krajiny. Informovala o tom 
Komunita sv. Egídia, ktorej o tom v te-
lefonáte podal správu arménsky arci-
biskup diecézy Aleppa Mons. Bout-
ros Maraiati. V dlhodobo obliehanom 
meste je tento útok ďalším znakom 
zhoršenia už aj tak vážnej situácie, upo-
zorňuje Komunita sv. Egídia a vyzýva 
medzinárodné spoločenstvo k rýchlej 
humanitárnej pomoci vo vážnej situácii 
mesta ako aj k hľadaniu spôsobu, ako 
odľahčiť jeho obliehanie.  •

SPEKTRUM
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Na výstave psov v marci v roku 
1993, ktorá sa konala v ta-
lianskom Miláne, vyhral ne-
mecký ovčiak Fanto cenu 

„Zlatý obojok“. Mnohí ho považova-
li za najkrajšieho nemeckého ovčiaka 
všetkých čias. Jeho cena predstavovala 
jednu miliardu dvesto miliónov talian-
skych lír, čo bolo v tom čase okolo 750 
000 amerických dolárov, to je dnes asi 
551 000 eur. 

Môžeme skúmať, aký je rozdiel me-
dzi Fantom a povedzme nejakým suse-
dovým Sallym, ktorý stál približne 200 
eur. Obaja sú rovnako veľkí, takmer 
tej istej farby. Jedia to isté jedlo a obaja 
zomrú asi o desať rokov. V podstate tu 
naozaj niet rozdielu, lenže nie-
ktorí obdivovatelia a odborní-
ci na psov Fanta jednoducho 
stavajú na úroveň 551 000 eur. 

10. júla 2002 bol na londýn-
skej dražbe Sotheby’s predaný 
obraz od Petra Paula Rubensa 
Vraždenie neviniatok za 49,5 
milióna libier (asi 61 miliónov 
eur). Dali by ste zaň toľko, keby ste ich 
mali? 

Ľudia sú schopní platiť obrovské 
peniaze za všeličo. Často však ide 
o „šmejd“ alebo o úplne bezvýznamné 
veci. Pozrite sa na tie, ktoré si pokúpi-
li naši slovenskí novozbohatlíci. Zla-
té kľučky na dverách, kožuchy, drahé 
autá a bodyguardi. Jeden šejk zo Saud-
skej Arábie, ktorý zbohatol na nafte, si 
vraj nechal postaviť vilu a v nej kanály 
s vodou, po ktorých sa člnkoval... To je 

skutočný rozmar. Sú však aj hodnoty, 
ktoré sú naozajstnými hodnotami, no 
niet mnoho tých, ktorí by boli ochotní 
za ne platiť: napríklad vzdelanie alebo 
zdravie. 

Keby si si mal žiadať podobne ako 
Šalamún aj ty niečo, čo by si si vybral? 
Ak by k takejto situácii došlo a ak nie, 
ono k nej predsa príde, pretože celý náš 
život je jedným veľkým vyberaním si 
a rozhodovaním sa pre to, čo je hod-
notné. Aby sme si vybrali naozaj dob-
re, dovoľte mi, aby som vám predsta-
vil kresťanský – evanjeliový – pohľad 
na hodnoty. Presnejšie, nazvime si to 
hierarchiou čiže rebríčkom hodnôt. 
Nazývame ich hierarchiou preto, lebo 

všetko sú to hodnoty – t.j. je dobré ich 
prijať všetky, no všetky nie sú na tej 
istej úrovni. Niektoré sú dôležitejšie 
ako iné, niektoré sú transcendentnej-
šie, pretože ma ako ľudskú bytosť viac 
povyšujú a sú v zhode s mojimi vyšší-
mi schopnosťami. Ľudské hodnoty by 
sme mohli zaradiť do štyroch základ-
ných kategórií: (1) náboženské hod-
noty, (2) morálne hodnoty, (3) ľudské, 
základno-morálne hodnoty a (4) bio-
logické hodnoty. 

Pozrime sa však na ne zblízka. Po-
stupujeme vzostupne, od najnižšieho 
(4) k najvyššiemu (1).

Štvrtý stupeň
Najnižším stupňom sú biologické hod-
noty. Alebo zmyslový stupeň hodnôt. 
Hodnoty tohto stupňa nie sú charakte-
ristické len pre ľudské bytosti: majú na 
nich účasť aj iné živé organizmy. Patria 
sem také koncepty ako zdravie, pote-
šenie, telesná krása, pohybové schop-
nosti a pod. Nanešťastie, je veľa ľudí, 
ktorí práve do tejto úrovne hodnôt 
kladú príliš veľa energie a pozornos-
ti. Nie je zriedkavosťou počuť: „Pokiaľ 
mám zdravie, nepotrebujem nič iné.“ 
To by znamenalo napríklad to, že nie-
kto by bol radšej zdravým mafiánom 
ako chorľavým svätcom. Alebo ako to 

Do čoho kladieš
najvyššiu hodnotu?

 Text: P. Milan Bubák SVD 

 Foto: Archív SVD

Boh je konečnou a najvyššou 
hodnotou pre všetkých ľudí. 
Nie len pre mňa, nie iba pre teba, 
ale pre každého.
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vyjadril pred 500 rokmi Tomáš Kem-
penský: „Je veľa tých, ktorí sú ustaros-
tení ako prežiť dlhý život, málo je však 
tých, ktorí sú ustarostení o to, ako pre-
žiť dobrý život.“ 

Lenže zdravie alebo krása ťa neuro-
bia viac osobou; nezväčšia tvoju dôstoj-
nosť alebo hodnotu. Toto je základný 
stupeň, ten, ktorý máme spoločný so 
zvieratami. Ľudia ako Voltaire, ktorý 
vo svojich výrokoch tomu, aby sa trafil, 
dosť často obetoval presnosť, by pove-
dali, že kohút je „galantný, čestný, ne-
zainteresovaný nositeľ všetkých čností.“ 

Aj keď tento obraz je príťažlivý (za-
ujímavý), sotva ho možno zobrať váž-
ne. Môžeš mať zdravého zajaca, ale 
nemôžeš mať čestného zajaca. Môžeš 
mať krásnu jedľu, no nemôžeš mať 
jedľu so zmyslom pre spravodlivosť. Je 

veľa ľudí, ktorí venujú množstvo času 
hľadaniu zdravého jedla, plánovaniu 
diét a fyzickým cvičeniam. Samozrej-
me toto má v živote tiež svoje miesto. 
Lenže toto všetko je pre náš život veľmi 
limitované, tak ako je limitovaný na-
príklad výkop na začiatku futbalového 
zápasu. Krása, telesná kondícia, pôži-
tok a zdravie sú dôležité, avšak žiad-
na z týchto hodnôt nepatrí k tomu, čo 
tvorí zmysel života. Nepotrebujeme žiť 
preto, aby sme jedli; jeme jednoducho 
preto, že nemôžeme žiť, ak nejeme. 

Tretí stupeň
Hodnoty na treťom stupni – ľudské, 
pred-morálne hodnoty – sú typicky 
ľudské. Súvisia s rozvojom našej ľud-
skej prirodzenosti, talentov a  vlast-
ností, ktoré máme. Sú však menej dô-

ležité ako morálne hodnoty. Niektoré 
hodnoty, ktoré sa na tejto úrovni na-
chádzajú, sú intelektuálne, niektoré 
hudobné, umelecké, spoločenské a es-
tetické. Tieto nás naozaj zošľachťujú 
ako ľudské osoby a prostredníctvom 
nich napĺňame svoj potenciál. 

Druhý stupeň 
Aj druhý stupeň obsahuje hodnoty, 
ktoré sú typicky ľudské. Nazývajú sa 
morálne alebo etické hodnoty. Táto 
úroveň je podstatne na vyššom stupni 
ako iné, ktoré sme spomenuli. Je tomu 
tak preto, lebo morálne hodnoty majú 
do činenia s tým, ako používame svoju 
slobodu, tento nenápadný a nepreko-
nateľný dar, ktorý nás robí podobnými 
Bohu a ktorý nás uschopňuje byť autor-
mi nášho vlastného osudu. 
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Sú to ľudské hodnoty par excellen-
ce, nakoľko určujú našu hodnotu ako 
ľudí (osôb). Morálne hodnoty obsa-
hujú okrem iného veci ako úprimnosť, 
dobrosrdečnosť, čestnosť, spravodli-
vosť, nefalšovanosť, solidaritu a  mi-
losrdenstvo. 

Zatiaľ čo nižšie hodnoty sú dosť 
často výlučné (nie je napríklad mož-
né v jednom a tom istom čase maľovať 
obraz a hrať povedzme na saxofón), 
morálne hodnoty nikdy nevstupujú 
jedna s druhou do konfliktu. Formujú 
spoločne jeden organický celok. Mô-
žeme – a vlastne mali by sme – byť ne-
pretržite čestní, spravodliví, úprimní 
a priami. Každá jedna z týchto vlast-
ností je oporou pre iné a spolu ony tvo-
ria zdravú, pevnú štruktúru, ktorou je 
osobnosť zrelého človeka. 

Morálne hodnoty sú nepodmieneč-
né a vždy sú nadradené nižším hodno-
tám. Nemôžem obetovať spravodli-
vosť, aby som si zabezpečil prosperitu, 
alebo zrieknuť sa lojality voči priateľo-
vi, aby si o mne niekto nemyslel niečo 
zlé. Toto neplatí vždy v prípade dvoch 
najnižších stupňov. Hoci hudba je vyš-
šou hodnotou ako jedlo, niekedy mu-
sím zanechať hru napríklad na gitare, 
aby som sa šiel najesť. 

Prvý, najvyšší stupeň
Jestvuje však aj štvrtá, najvyššia úroveň 
hodnôt, ktorá je vybudovaná na tretej 
úrovni a ktorá túto tretiu kompletizu-
je, ba ktorá nám dokonca umožňuje ísť 
ponad našu ľudskú náturu. Týmto štvr-
tým stupňom sú náboženské hodnoty. 
Náboženské hodnoty majú do činenia 
s naším osobným vzťahom k Bohu. 

Zoberme si jednoduchú skutočnosť, 
ktorú moderná spoločnosť často pre-
hliada: ľudská osoba je bytosť nábo-
ženská. Hoci o tomto tvrdení sa nedo-
čítame v žiadnej sociologickej príručke 
(zakladateľ sociológie Auguste Comte 
bol neoblomne protinábožensky za-
ložený a bol presvedčený, že nábožen-
stvo bolo efektívne nahradené vedou), 
v dejinách nejestvovala a ani dnes ne-
jestvuje spoločnosť bez náboženstva. 
My prirodzene túžime po Bohu, lebo 
sme boli stvorení pre neho. 

U. S. News & World Report uverej-
nil v roku 1991 výsledok náhodného 
výskumu medzi Američanmi. Otázka 
znela: „Čo je najdôležitejším cieľom 
tvojho života?“ 56 % opýtaných odpo-
vedalo: „Užší vzťah s Bohom.“ Zo samej 
svojej prirodzenosti sme náboženský-
mi bytosťami. Či si to uvedomujeme 
alebo nie, potrebujeme Boha. 

Prirodzená túžba po transcendencii 
Boli sme stvorení, aby sme šli ponad 
seba samých, aby sme hľadeli hore sme-
rom k absolútnu. Sv. Augustín vyjad-
ruje túto pravdu na samej prvej strane 
svojho diela Vyznania: „Pre seba si nás 
stvoril, Bože, a nespokojné je naše srd-
ce, kým nespočinie v tebe.“ Skutočnosť 
našej transcendencie ako ľudských by-
tostí je to, čo dáva zmysel a cieľ nášmu 
životu na zemi. Dychtivo kultivujeme 
náboženské hodnoty, pretože súhlasia 
s pravdou o našej existencii. 

Boh je konečnou a najvyššou hod-
notou pre všetkých ľudí. Nie len pre 
mňa, nie iba pre teba, ale pre každé-
ho. V  tomto najskutočnejšom zmys-
le máme všetci to isté určenie. Presne 
tak, ako všetci bez rozdielu máme účasť 
na tej istej ľudskej prirodzenosti.  •

Ján Vianney hovorieval: 
„Keby sme mohli vidieť 
a nielen tušiť, čo je kňaz, 
museli by sme zomrieť, 
no nie od úžasu, 
lež od lásky.“

Keď Vianney cítil hlad, vytiahol z ko-
ša pár zemiakov, ošúpal si ich a zje-
dol ich s trochou soli. Keď si k tomu 
ešte občas uvaril vajíčko, alebo upie-
kol osúch, pokladal sa už takmer za 
pôžitkára.
Kým bol ešte v koši nejaký zemiak, 
poslal kuchárku bez váhania do-
mov a poprosil ju, aby prišla pozrieť 
o niekoľko dní. Medzitým ho dobrá 
pani každý deň zásobila aspoň dob-
rým bielym chlebom, ktorý sama 
upiekla. Bola spokojná, že na druhý 
deň sa vždy minul...
No istého rána bola svedkyňou pre-
kvapujúcej udalosti. Akýsi starý tu-
lák stál pri dverách farského domu 
a Vianney mu práve podával svoj čer-
stvý, voňavý bochník chleba, pričom 
s úsmevom hovoril: „Tebe sa už zuby 
iste poriadne kývajú, ba mnohé ti aj 
úplne chýbajú. Tak ti môj biely chlieb 
dobre poslúži.“
„Mám ešte pár kôrok chleba,“ odvetil 
s úsmevom starec. „Ale máte pravdu, 
už ich nemôžem hrýzť.
„Ja mám zdravé zuby!“ smial sa 
kňaz. „Dajte mi ich!“ Tulák povy-
beral zo svojho špinavého žobrác-
keho vreca zopár veľmi starých skýv 
chleba, tvrdých ako kameň a podal 
ich farárovi.

Ján Mária
Vianney
Výber zo životopisu

Jána Mária Vianneya z knihy 

Wilhelma Hunermanna

Aj diabol pred ním kapituloval.
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„Ó, pravdaže, sú ešte veľmi dobré. Ak ich 
trocha navlhčím, budem ich môcť zjesť.“ 
Tulák ochotne súhlasil s takouto výme-
nou, poďakoval sa a odkrivkal.
„Táák! Teraz už viem, kde končia moje 
pekné biele bochníky!“ krútila hlavou 
znepokojená krajčírka. „Ten povaľač si 
mohol tie korky sám rozmočiť a zjesť.“
 „Nehovorte tak o ňom!“ odvetil Vian-
ney prísne. „Veď to je sám náš Pán, čo 
k nám prichádza ako žobrák. Pre neho 
sa vyplatí dať biely chlieb.“
„No mne sa zdá, že tento náš pán zapá-
cha silno po pálenke!“ rozhorčovala sa 
pani. „Nezbadal som to! Okrem toho dnes 
je studený, vlhký deň a ak sa niekto celý 
deň poneviera po cestách, nemôžeme mu 
zazlievať, že si vypije pohárik pálenky.“
Pani Renardová sa so šomraním 
utiahla do kuchyne, aby sa pozrela 

na zásobu zemiakov. Po chvíli sa 
znova zjavila a držala v ruke niekoľko 
zemiakov.
„Toto chcete jesť? Veď sú skoro úplne 
plesnivé!“ povedala vyčítavo.
„Ja ich nejem so šupou,“ bránil sa Vian-
ney. „Ešte sú dobré. A teraz ma nechajte 
na pokoji, mám robotu!“
„Ani v špajze už nie je nič! Zaiste ste všet-
ko porozdávali!“ Energická žena sa neda-
la tak ľahko odzbrojiť.
„Ach, bolo tu pár hladných remeselníc-
kych učňov,“ vysvetľoval kňaz rozpačito.
 Pani Renardová vyšla z izby, krútiac hla-
vou, no čoskoro sa po tretí raz vrátila.
„Okradli vás!“ kričala spínajúc ruky. 
„Vaše matrace aj všetka posteľná bielizeň 
je preč. Hneď upovedomím políciu!“
„Nezmysel!“ odvetil Vianney. „Podaroval 
som tie veci jednému tulákovi, ktorý vče-

ra prechádzal dedinou. Úbohý človek ne-
mal pre svoju chorú ženu ani len posteľ.“
„A vy kde spíte?“
„Ach, hocikde. Veď je to celkom jedno!“ 
Čoskoro pani Renardová prekutala celý 
dom a zistila, aké lôžko používal farár na 
spanie. Na kope prútia v pivnici našla nie-
koľko rozprestretých vriec od zemiakov. 
To bola zrejme jeho posteľ.
„V pivnici sa dobre spí,“ uisťoval Vianney.
„Zaiste, skvelo!“ rozhorčovala sa krajčír-
ka. „Potkany a myši tam tancujú okolo 
vás a zo stien kvapká voda. Je tam straš-
ne vlhko! Nasilu sa chcete priviesť do 
hrobu!“
„Náš Spasiteľ často nemal ani zväzok prú-
tia pod hlavu!“ opakoval vážne Vianney.
Čo sa tu dalo robiť? Dobrá pani mala oči 
plné sĺz. No nepovedala viac ani slovo 
a ustarostená odišla.  •  
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Sv. Ján Mária Vianney

Sviatok: 4. augusta 
Roky života: 1786 – 1859
Význam mena Ján:
Boh je milostivý (hebr.)
Patrón farárov,
spovedníkov 
a všetkých kňazov
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▪  Udalosti v júli a auguste 2014
5. júl  – slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov;
11. júl – sv. Benedikt, opát, patrón Európy;
13. júl – meniny pátra Heinza Kulüke,  

Generálneho predstaveného SVD;
17. júl  – sv. Andrej-Svorad a Beňadik, pustovníci;
23. júl  – sv. Brigita, rehoľníčka, spolupatrónka Európy
27. júl – sv. Gorazd a spoločníci;
30. júl  – bl. Zdenka Schelingová, panna a mučenica.

Misijný úmysel apoštolátu modlitby na mesiac júl: 

Aby Duch Svätý podporoval prácu laikov, ktorí ohlasujú 
evanjelium v najchudobnejších krajinách.

▪
2. august   – Porciunkula – vo farských a katedrálnych kostoloch  

  je možné získať pri splnení zvyčajných podmienok  
  úplné odpustky;

6. august   – sviatok Premenenia Pána;
9. august   – sv. Terézia Benedikta z kríža /Edita Steinová/,
   spolupatrónka Európy; Medzinárodný deň   

 domorodých ľudí;
15. august  – slávnosť Nanebovzatia Panny Márie, 
   prikázaný sviatok;
16.–17.    – púť na sviatok Nanebovzatia Panny Márie 
august    v Nitre na Kalvárii;
28. august  – sv. Augustín, biskup a učiteľ Cirkvi, 
    patrón Spoločnosti Božieho Slova.

Misijný úmysel apoštolátu modlitby na mesiac august:
 Aby kresťania v Oceánii radostne ohlasovali svoju

vieru všetkým ľuďom tohto regiónu.

▼  „Kulturní jaro v Malenovicích“

Aj tohto roku zorganizoval správca far-
nosti Zlín-Malenovice a Lhota P. Wal-
demar Grieger SVD podujatie Kultúr-
na jar, ktorá začala 27. apríla v kostole 
sv. Mikuláša v Zlíne - Malenoviciach 
speváckym a hudobným popoludním 
mladých talentov s názvom Ahoj, na-
zdar, tu sme. 

Kultúrna jar zahŕňala koncerty, be-
sedy, ale aj ďalšie akcie. Koncertov bolo 
celkovo deväť. V malenovickom kos-
tole svätého Mikuláša sa uskutočnil 4. 
mája organový koncert Jána Gottwal-
da z Olomouca, 11. mája sa predstavil 
Chrámový spevácky zbor z Otroko-
víc, 18. mája zaznela duchovná a  ľu-
dová hudba v podaní zboru Strednej 
cirkevnej školy Odry a novojičínskej 
ZUŠ. Dňa 23. mája kostol rozozvuča-
la baroková hudba v podaní manželov 
Kubátových z Litomyšle, o dva dni ne-
skôr mohli ľudia zájsť na koncert Janáč-
kovho kvarteta z Brna a 15. júna potom 
program v kostole zakončilo vystúpenie 
ansámblu Forte z Brna. Zostávajúce dva 
koncerty sa uskutočnili v kostole svätej 
Anny v Lhote, kde sa 8. mája predstavilo 
trio Musica Organum z Holešova a 23. 
mája zazneli barokové skladby v poda-
ní manželov Kubátových z Litomyšle.

„Kulturní jaro“ zaradilo do svoj-
ho programu besedy so vzácnymi hos-
ťami, ktoré sa konali vo farskej budove 
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a malenovický kostol svätého Miku-
láša v rovnaký deň uviedol recitačnú 
reláciu s hudobným sprievodom. 
Tento bohatý program Kulturnej jari 
navštevovali ľudia zo širokého oko-
lia Zlína.  •
 
▼  Te Deum a rozlúčka s pátrom 
Igorom v UPeCe Bratislava

29. mája na sviatok Nanebovstúpenia 
Pána v Univerzitnom pastoračnom 
centre Bratislava študenti slávnostne 
zaspievali Te Deum. Ďakovali Bohu 
za uplynulý školský rok, za všetky 
príležitosti na rast, dozrievanie, za 
všetko, čo spolu zažili a naučili sa. Za 
úspešne zvládnuté skúšky a možnosť 
prípravy na budúce povolania. 

Počas slávnostnej sv. omše bola záro-
veň rozlúčka s P. Igorom Kráľom SVD, 
ktorý v tom čase odchádzal na štúdiá 
spirituality do Ríma. Bolo to poďakova-
nie a rozlúčka aj s koordinátormi, blíz-
kymi spolupracovníkmi kňazov, ktorí 
v UPeCe pracujú.

Páter Igor bol hlavným celebrantom 
za účasti ďalších kňazov pracujúcich 
v UPeCe. Vo svojom príhovore poďa-
koval za strávený čas v UPeCe, ktorý 
zhodnotil ako veľmi požehnaný a  in-
špiratívny. Tým, ktorí odchádzajú zo 
škôl do každodenného života pracujú-
cich, odkázal, aby nestotožňovali úspech 
s Božím požehnaním a príjemné emócie 
s Božou blízkosťou, ale aby sa za každých 
okolností snažili byť verní Pánovi, ktorý 
aj na púšti sprevádza svoj ľud. Ostávajú-
cim študentom zas odovzdal povzbude-
nie z novej exhortácie pápeža Františka 
vyjsť z prostredia, v ktorom sa cítia dob-
re a bezpečne, k ostatným a stať sa ohla-
sovateľmi radostnej zvesti Ježiša Krista. 

Po sv. omši nasledovalo veľmi osob-
né zdieľanie správcu UPeCe P. Jána Šte-
fanca SVD pred najsvätejšou Sviatosťou 
oltárnou. Ďalej prebehla rozlúčka s pia-
takmi, diskusný večer so správcom UPe-
CE P. Jánom Štefancom a P. Igorom Krá-
ľom SVD, taktiež aj s koordinátormi. Po 
občerstvení pokračoval zábavný večer. 
Pre naplnenú Veľkú sálu UPeCe sa Te-
Deum stalo naozaj veľkým vďakyvzdá-
vaním.  •

na malenovickom Jarolímkovom ná-
mestí. Dňa 7. mája boli témou problémy 
zdravotne postihnutých v našej spoloč-
nosti, 16. mája návštevníci mali mož-
nosť pozrieť film Zachráňte Edwardsa, 
1. júna sa podelili o svoje zážitky cesto-
vatelia v Indonézii. O dva dni neskôr 
marketingový manažér diskutoval o eti-
ke v podnikaní a sériu besied uzavrelo 6. 
júna rozprávanie o živote zrakovo po-
stihnutých. Jedna beseda sa konala v ka-
viarni Obecného úradu v Tečovicích, 
ktorej téma bola Vekom život nekončí.

Kultúrnu jar 2014 potom doplnila aj 
výstava Pohľad do misijných krajín, kto-
rá sa konala na malenovickej fare od 4. 
do 9. mája. V Kultúrnom dome v Lhote 
si návštevníci mohli 8. júna pozrieť di-
vadelnú rozprávku O psíkovi a mačičke 
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Sr. Veronika Theresia Rácková SSpS
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Sr. Veronika
obdivuje silu ľudí
v Južnom Sudáne

 Text: Martin Štefanec SVD  Foto: Archív Sr. Veroniky SSpS

Do Sudánu odišla v roku 2010 sestra Veronika Theresia Rácková SSpS, 
rodáčka z Bánova. Založila novú misiu a pomáha ľuďom v tejto krajine. 

Vie si poradiť v zložitých situáciách, ktoré život v Južnom Sudáne so sebou 
prináša. V tomto čase je po niekoľkých rokoch doma na dovolenke a pre 

Hlasy odpovedala na naše zvedavé otázky. 

 

V Južnom Sudáne boli nepokoje, o kto-
rých sme počúvali z médií. Vy ste boli 
priamo na mieste. Môžete nám priblížiť, 
ako to tam vyzeralo?
Nepokoje začali v polovici decembra 
pred Vianocami a pretrvávali počas 
piatich mesiacov. S menšími prestáv-
kami hlavne v severnej časti Južného 
Sudánu. Bolo však strieľanie aj v Jube 
a v niektorých iných miestach, aj v na-
šom Yei v južnej časti republiky. U nás 
to bolo najhoršie v noci z 5. na 6. janu-
ára tohto roku. Rebeli sa snažili vnik-
núť do centra mesta. Miestny farár 
nám mobilom zatelefonoval, či sme 
v  poriadku a  nakázal nám okamži-
te ísť k zemi, pretože streľba bola od 
nás vzdialená  asi len 500 metrov... My 
ako komunita sme strávili celú noc sú-
stredené v jednej izbe ležiac na dlažbe 
a bez svetla. Ohnivá streľba sa opakova-
la v pravidelných intervaloch. Modlili 
sme sa a hovorili potichu iba to najnut-
nejšie. Našťastie sa naše mesto protis-
treľbou ubránilo a odohnalo rebelov. 
Ráno na sviatok Troch kráľov bolo 
v kostole namiesto množstva ľudí iba 

niekoľko, nakoľko sa mnohí báli vyjsť 
z domov. 

Náš biskup Erkolano Lodu Tom-
be vyzval veriacich, aby sa nezabíja-
li, ale žili v  súdržnosti ako predtým, 
ako jedna rodina. Toto oslovilo jednu 
ženu, ktorá k nemu prišla po sv. omši 
a ďakovala mu sediac pri jeho nohách. 
Povedala mu, že bola napadnutá, keď 
utekala za svojimi deťmi, aby ich ochrá-
nila. Zo siedmich detí chýbali však v to 
ráno štyri. Naše katolícke rádio ich za-
čalo urýchlene hľadať. Táto matka bola 
napadnutá istými mužmi a potrebova-
la lekársku pomoc. Mala silné bolesti 
a krvavé zranenia. Hospitalizovali sme 
ju  v našom Zdravotnom stredisku sv. 
Bakhity. Deti sa vďaka rádiu postup-
ne našli po niekoľkých dňoch všetky, 
ale vzhľadom na nepokoje ohrozené 
rodiny museli byť premiestnené do 
tábora OSN v  našom meste. Spolu 
s inými organizáciami naša komunita 
Misijných sestier Služobníc Ducha Svä-
tého pomáhala a pomáha týmto rodi-
nám hlavne lekárskou starostlivosťou, 
liekmi, potravinami, ale aj 

Sr. Veronika pomáha ľuďom
v Južnom Sudáne a využíva svoje

lekárske skúsenosti zo Slovenska



modlitbami a delením sa s Božím Slo-
vom, ktoré dodáva silu v tejto situácii. 

Úzko sme spolupracovali s miestnou 
diecéznou charitou (Caritas). V na-
šom meste zomrelo niekoľko ľudí , ale 
v  spomínaných oblastiach na hrani-
ciach so Severným Sudánom zomrelo 
asi až 60 tisíc ľudí, vyše milióna utieklo 
do zahraničia, zvlášť do Ugandy, Kene 
a Etiópie a asi 80 tisíc je v utečeneckých 
táboroch v samotnej krajine. 

Nedávno som navštívila jeden tábor 
v hlavnom meste Juba, kde žije v sta-
noch 15 tisíc ľudí. Mnohí z utečencov 
prichádzajú do miest, ale väčšina zostá-
va radšej v táboroch, lebo sa boja o svo-
je životy. Ide hlavne o konflikt dvoch 
najväčších kmeňov krajiny. V januári 
boli zavraždení ľudia aj priamo v kos-
toloch, mešitách i v nemocniciach, ale 
niekoľkí aj v táboroch OSN .V Malakal 
boli spustošené skoro všetky budovy 
a vyplienené domy. Mŕtve telá ľudí žiaľ 
nemal ani kto pochovať.

Aj keď sme v našom meste nezažili to 
najhoršie, ovplyvnilo a ovplyvňuje nás 
to všetkých, lebo sme jedna krajina. Ľu-
dia žijú v neistote a mnohé neziskové 
organizácie sa dodnes nevrátili 
do krajiny po tom, čo konflikt 
vypukol. Takmer všetci kňazi 
a rehoľníci však zostali s ľuďmi.

Aká je situácia teraz? 
Sledujete určité zmierenie?
Určité zmierenie cítime, ale situ-
ácia ešte stále nie je stabilizovaná 
a tiež nikto nevie, ako to pôjde 
ďalej. Hlavne, čo bude s tými ti-
síckami ľudí v táboroch. Ako sa to bude 
riešiť, čo budú jesť, atď. Sme však veľmi 
radi, že sa prezident Južného Sudánu 
stretol s predchádzajúcim viceprezi-
dentom na mierovom rokovaní v Addis 
Abebe a podpísali 10. mája tohto roku 
mierovú dohodu. Počas pôstu sme sa 
všetci opätovne modlili za pokoj v kra-
jine, v čom tiež naďalej pokračujeme.

Čo ste robili počas nepokojov? Akú úlo-
hu zohrávali rehoľné sestry, kňazi a os-
tatní veriaci kresťania?

Počas nepokojov sme sa v spolupráci 
s  inými organizáciami snažili ľuďom 
v ohrození pomáhať, ako som už spo-
menula jedlom, vodou, liekmi, lekár-
skou starostlivosťou, hospitalizova-
ním, tehotným ženám poradenstvom, 
deťom očkovaním, návštevami a spo-
ločnou modlitbou.

Naše katolícke rádio vysiela-
lo správy a  bohoslužby, ktoré vyzý-
vali k pokoju a k zmiereniu na čele 
s miestnym biskupom. A počas pôs-
tu sa každý snažil zrieknuť niečoho 
na tento úmysel. Tiež sme my, re-
hoľné sestry, organizovali stretnutia 
s  ľuďmi v ohrození, pomáhali s pla-
tením školskej dochádzky niekto-
rých detí, ktoré sú bez rodičov alebo 
príbuzných a poskytovali poradenskú 
službu. Sestra Mercy pochádzajúca 
z Ghany bola tiež zapojená v uzdra-
vovaní traumatizovaných, t.j. niek-
torí potrebovali dokonca psychiat-
rickú pomoc. Bolo im to umožnené 
v  našom zdravotnom stredisku. Pre 
ľudí v tábore sme kúpili na ich žiadosť 
Biblie a modlitebné knižky. Často ich 
povzbudili aj naše slová po telefóne.

Pred dvomi rokmi ste boli doma na dovo-
lenke. Ďalšie dva roky ste bez prestávky 
pôsobili v Južnom Sudáne. Na čom ste 
počas tohto obdobia pracovali?
Pôsobila som ako lekárka a sestra Isa-
bela z Indonézie bola zapojená v akti-
vitách v Zdravotnom stredisku Sv. Ba-
khity v Yei. Tieto aktivity vychádzajú 
z najnaliehavejších potrieb ľudí v našom 
prostredí. Nakoľko sme videli, že ľudia 
potrebujú byť tiež hospitalizovaní, naj-
prv sme zrenovovali budovy a zakúpili 
zariadenia na otvorenie detského, žen-

ského, mužského, infekčného a psy-
chiatrického oddelenia. Ďalšie novum 
bolo otvorenie programu pre mentálne 
chorých pacientov a pacientov s epilep-
siou. Minulý rok sme liečili vyše dvetisíc 
pacientov s epilepsiou v stredisku a na 
výjazdoch. Najmä veľa detí trpí epi-
lepsiou. Podarilo sa nám zamestnať 6 
nových kvalifikovaných zdravotníkov, 
čo nám umožnilo tiež podávať okrem 
iného i transfúzie. Bez nich by mnoho 
malých detí zomrelo, nakoľko pri ťažkej 
malárii strácajú veľmi rýchlo červené 
krvinky. Tiež sme úspešne pokračova-
li s programom pre HIV-AIDS pozi-
tívnych, malomocných a rozšírili sme 
očkovací program na periférii. Sestra 
Mercy so svojimi spolupracovníkmi 
založila Diecézne poradenské centrum 
a pracovala i  s  inými ekumenickými 
skupinami na upevnení pokoja.

Koncom minulého roka sme dostali 
dve nové sestry pre pastoračnú činnosť, 

Učím sa, že i z toho mála, čo máš, 
sa dá vytvoriť niečo krásne, čosi, 
čo ti pomôže kráčať ďalej. Príkla-
dom sú mi tí, ktorí si v týchto ne-
ľahkých časoch ustrážili svoju vieru 
a kus svojich duchovných tradícií. 
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ktoré rozbiehajú nové projekty. Sestra 
Carmen z Argentíny s deťmi, rodina-
mi a mládežou a sestra Benigilda z Fi-
lipín pomáha v diecéznej administrácii 
a v práci  so ženami.

Ako hodnotíte vašu misiu, keď porovná-
te začiatok – teda rok príchodu 2010 so 
súčasnosťou?
Ja si myslím, že najlepšie to môže zhod-
notiť iba Pán Boh, ale v našej skúsenos-
ti sme veľmi vďačné Pánovi za dar tejto 
misie, ktorá je nesmierne dôležitá v Juž-
nom Sudáne medzi ľuďmi traumatizo-
vanými dlhoročnou vojnou a tiež te-
raz týmto novým konfliktom. Tešíme 
sa z úspechov rozvoja hlavného mesta 
Juby, ktoré sa nesmierne rozrastá a vy-
víja, tiež z našej misie v diecéze Yei. Veľ-
kým prínosom v našej diecéze je tiež prí-
tomnosť našich bratov verbistov, ktorí 
k nám prišli pred dvomi rokmi a dá sa 
povedať, že začínali od nuly a medziča-

som sa ich počet zvýšil na päť. Pracujú 
s nami v misijnej animácii, pastorácii 
atď. Pomohlo to zmenšiť stres miest-
nych diecéznych kňazov, ktorých je veľ-
mi málo. 

Progres vidím i  vo vzájomnom 
chápaní sa nás a ľudí. Učíme sa jed-
ni od druhých lepšie sa chápať, poro-
zumieť, pracovať a  prehlbovať naše 
vzťahy, jednoducho vytvárať spolo-
čenstvo rodiny. Napríklad v Zdravot-
nom stredisku Sv. Bakhity máme tím 
manažment, ktorý prispieva pravi-
delnými stretnutiami a vzdelávaním 
zvýšiť úroveň lekárskej starostlivosti. 
Naša komunita má auto, ktoré nám 
pomáha ísť na výjazdy do dedín, kde 
ľudia potrebujú ešte viac našu pomoc 
než v samotnom meste. Pretože máme 
o dve sestry v komunite viac, môže-
me sa venovať viac pastoračnej práci 
s deťmi, mládežou, rodinami a žena-
mi. Spomínaná tvrdá skúsenosť v de-

cembri a januári nás ešte hlbšie spoji-
la s našimi ľuďmi, ktorí si veľmi vážia, 
že napriek ohrozeniu vlastného života 
zostávame s nimi nielen v radostiach, 
ale aj v bolestiach a ochotne ideme 
s nimi i ponad to.

Chodia do Južného Sudánu aj laickí misi-
onári alebo misionárky? Z ktorých krajín?
V Južnom Sudáne sú tiež laickí misio-
nári, ktorí prídu na kratší čas, ale niek-
torí sa po čase opäť vrátia. Tak napríklad 
v Yei máme ľudí z Talianska, ktorí nám 
pomáhajú vybudovať a zariadiť operač-
nú sálu, a tak prichádzajú odborníci  na 
stavbu, inštalatéri alebo iní. V druhých 
miestach sú učitelia v školách, ale aj ľu-
dia iných profesií, napríklad lekári... Títo 
pochádzajú z rôznych krajín Európy, ale 
aj z celého sveta.

Existuje v Južnom Sudáne náboženská 
sloboda? Ktoré iné náboženstvá tam ľu-
dia vyznávajú?
Po získaní nezávislosti v Južnom Su-
dáne je vďaka Bohu náboženská slo-
boda. Sú tam rôzne kresťanské cirkvi, 
tiež pravoslávne a ortodoxné, mosli-
movia, ale pomaly sa tam dostávajú 
i niektoré sekty.

Ako prebieha misijná činnosť v Južnom 
Sudáne? Existujú nejaké ťažkosti, ktoré 
prekážajú v sociálnej pomoci a pri hlá-
saní Evanjelia?
Väčšina ľudí sú kresťania, ktorí sú otvo-
rení pre Evanjelium. Mnohí však nebo-
li zvyknutí žiť v organizovaných spo-
ločenstvách hlavne kvôli 

• Sr. Veronika prišla do Južného Sudánu 
 v roku 2010 a spolu s  dvoma spolusestrami: 

sr. Izabelou z Indonézie – Floresu a sestrou 
Mercy z Ghany, prišli do Juba (Džúbá), 

 hlavného mesta Južného Sudánu. 
 Boli pionierkami misijných sestier 
 SSpS v Južnom Sudáne.
• Mons. Erkolano Lodu Tombe, biskup 
 diecézy Yei, pozval sestry, aby rozvinuli 

činnosť v zdravotníctve, školstve
 a pastoračnej oblasti. To sa im
 aj darí uskutočňovať.
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tomu, že tam bola vojna. Mnohí nie sú 
schopní čítať a písať – ešte stále hlavne 
na vidieku 70% ľudí je negramotných 
– ale niektorí sú dobre vzdelaní a veľ-
mi šikovní a hovoria výbornou anglič-
tinou. V prvom rade treba viac kňa-
zov, vzdelaných katechétov, ktorí nám 
zvlášť chýbajú, potrebujeme vzdelávať 
ľudí, hlavne deti v školách, chýbajú uči-
telia, chýbajú knihy, školské pomôcky, 
v mnohých miestach školy, chýbajú fi-
nančné prostriedky, zariadenia, Bib-
lie,  katechizmus...

Potrebná je tiež formácia 
detí, laikov a všetkých, prehĺbe-
nie znalosti Biblie, katechizmu... 
Najviac je však potrebný pokoj, 
aby rozvoj, ktorý sme tak pekne 
začali po všetkých stránkach po 
vzniku nezávislého štátu, mohol 
pokračovať. Je potrebné zmiere-
nie, odpustenie, prijatie odliš-
nosti toho druhého, váženie si každé-
ho človeka , neuprednostňovanie len 
svojho vlastného kmeňa, ale viac otvo-
renosti pre budovanie jednoty, solida-
rity a pokoja. V tomto všetkom podľa 
mňa má evanjelizácia prvé miesto ruka 
v ruke so vzdelávaním. 

Ako trávite vašu dovolenku na Sloven-
sku? Ako vnímate rozdiely, ktoré zaiste 
na Slovensku pozorujete po 2 rokoch? 
Čo vám je na dovolenke vzácne, čo ste 
možno pred odchodom do Afriky brali 
ako samozrejmé?

Na moje terajšej dovolenke, ktorá je 
tento raz kratšia, som bola na duchov-
ných cvičeniach, nakoľko v  Južnom 
Sudáne doteraz žiadne centrum pre 
exercície nemáme. Takže som vďač-
ná, že som načerpala duchovnu silu.

Teší ma, že vidím stále viac laikov 
na duchovných cvičeniach a ich odu-
ševnenie pre misie. Tiež si potrebu-
jem oddýchnuť a poďakovať sa našim 
dobrodincom, bez ktorých pomoci 
by sme nemohli robiť to, čo robíme, 

čo je spojené s  návštevou priateľov, 
príbuzných a farských spoločenstiev. 
Vzácna je pre mňa moja rodina, moje 
slovenské spolusestry, Misijné zdru-
ženie Ducha Svätého, rodáci, pútnické 
miesta a krása nášho Slovenska. V po-
rovnaní s Afrikou mi tu chýba hlavne 
viac detí. Keď som tu, tak si vždy uve-
domím, ako dobre sa tu máme a čo 
všetko máme. A  že mnohí ľudia to 
berú ako samozrejmé. Napr. čistá pit-
ná voda, lekárske ošetrenia, možnosti 
takmer všetkých operácií, prítomnosť 
špecialistov, ešte pomerne dobrý po-

čet kňazov, možnosť chodiť do školy, 
možnosti ďalšieho vzdelávania, práce, 
asfaltové cesty, krásne domy, dopra-
va, jedlo, komunikácia ... ale hlavne 
pokoj, lebo bez pokoja nie je možný 
ďalší rozvoj.

Na záver by som chcela povedať, 
že toto je pre mňa najzmysluplnejšia 
misia, v akej som kedy bola. Ešte ni-
kdy som sa v živote nestretla s ľuďmi, 
ktorí by tak hrozne trpeli po všetkých 
stránkach. Obdivujem ich, že sú silní 
a nevzdávajú to. Som presvedčená, že 
Boh ich nesmierne miluje a nás – mi-
sionárky a misionárov ku nim posie-
la, aby mohli pocítiť túto Jeho lásku 
a ešte viac mu dôverovať, že On je náš 
Spasiteľ a Ten, ktorý nás prišiel vyslo-
bodiť z jarma hriechu a otroctva , aby 
sme boli slobodnými deťmi a  mali 
život v hojnosti. V tejto misii si tiež 
viac a viac uvedomujem Ježišovu mi-
siu v zmysle jeho nasledovania až na 
vrchol Kalvárie s nádejou na vzkriese-
nie a na večný život. On si ma formuje 
vo všetkých situáciách a mne stačí len 
jedno - že On je vždy so mnou/s nami. 
To je moja istota, nádej a radosť.

Ďakujem v mene našej komunity 
v diecéze Yei za pomoc všetkým našim 
dobrodincom a uisťujem ich našimi 
modlitbami i naďalej. Modlime sa, aby 
Pán zapálil svojím Svätým Duchom 
srdcia veriacich, aby sme spoločne 
a v radosti ohlasovali Evanjelium slo-
vom i životom.  •

Modlime sa, aby Pán zapálil 
svojím Svätým Duchom srdcia 
veriacich, aby sme spoločne 
a v radosti ohlasovali Evanjelium 
slovom i životom.
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Bez ohľadu na to, ako dlho v Ja-
ponsku žijete, sa každý deň 
stretávate s novými slovami 
alebo výrazmi. Niektoré z nich 

sú pôvodné japonské, iné vznikli spá-
janím znakov a prevzali ich pôvodnú 
čínsku výslovnosť; a ďalšie zase, čo je 
asi najnovšia skupina slov, sú prevzaté 
z európskych jazykov, napr. z angličti-
ny, nemčiny. 

Tak som sa napríklad nedávno stre-
tol s výrazom „beddo taun“. Tento vý-
raz by možno po chvíli bádania ako prví 
spoznali anglicky hovoriaci, pretože ide 
o výraz „bed town“ – posteľové mesto. 
Takéto mesto nemá historické ani kul-
túrne centrum, neponúka príliš veľa pra-
covných príležitostí. Susedí totiž s väčším 
mestom, kde sa toto všetko nájsť dá, a tak 
do „beddo taun“ sa v podstate chodí iba 
spať. Svojím významom by sa dalo pri-
rovnať k nášmu bytovému sídlisku. 

Neviem, nakoľko to odráža skutoč-
nosť, ale vraj „beddo taun“ je aj mesto 
Tadžimi, kde som od apríla tohto roku 
začal pôsobiť ako kaplán. Mesto je situ-
ované v strede Japonska, je známe svo-
jou hrnčiarskou tradíciou. Myslím, že 
príťažlivé je aj tým, že je viac na periférii 
okrášlené prírodou. Avšak myslím si, že 
mesto má ešte jednu zvláštnosť. V kro-
nike misijného domu som našiel výstri-
žok z novín. Bol z roku 1982 a opisoval 
udalosti z konca sedemdesiatych rokov. 
Týkali sa nášho domu. Po tom, ako sa 
väčšina pátrov presťahovala do nového 
Misijného domu v Nagoji, stratil už vtedy 
sedemdesiatročný Misijný dom v Tadži-
mi svoj pôvodný význam. Začal chátrať. 
A hoci bol výnimočný svojou európskou 
architektúrou a priľahlými vinicami, 
bol považovaný za nepotrebný. Navyše 
z finančných dôvodov ho bolo náročné 
opraviť, a preto sa mal zbúrať. Vtedaj-
ší obyvatelia Tadžimi, podotýkam ne-
kresťania, začali po dohode s vtedajším 
rektorom a  japonským provinciálom 
organizovať benefičné koncerty, čím sa 
misijný dom podarilo zrekonštruovať 
a obnoviť jeho činnosť. 

Na článku ma zaujalo, že náš misijný 
dom, ako tam bolo napísané, bol už vtedy 
považovaný za jeden zo symbolov mesta 
Tadžimi. Podľa mňa je to vysoké ohodno-
tenie a vzhľadom na to, že Japonsko nie je 
kresťanská krajina, ide o kurióznu situáciu. 
Aj dnes ľudia z okolia hovoria o misijnom 
dome ako o „kokoro-no furusato“ – mies-
te, kde vyrastali a kde nechali svoje srdce. 

Misijný dom v Tadžimi dnes slúži ako 
farnosť a exercičný dom. V priľahlých 
dvoch budovách je komunita starších 
pátrov a noviciát. Denne sem prichádza 
množstvo ľudí. Zaiste je to preto, že dom 
je historickou pamiatkou a príťažlivé je 
aj jeho okolie. Avšak dom sa postupne 
stáva aj akýmsi duchovným centrom. 
Ľudia často túžia navštíviť kostol a chvíľu 
v ňom zotrvať. Takmer vždy zájdu aj do 
parku k lurdskej jaskyni, k Panne Márii. 
Je možné sa pri nich pristaviť a porozprá-
vať alebo sa navzájom pozdraviť. Premýš-
ľal som. Vôbec nezáleží na tom, aký vý-
znam sa pripisuje miestu, kde žijeme. Či 
je „beddo taun“ alebo nie je. Ale skutočne 
je dôležité, ako v tom ktorom meste ľudia 
žijú, po čom túžia a čo hľadajú, aké hod-
noty napokon nachádzajú.  •

„Beddo taun“
 Text a foto: P. Pavol Filadelfi SVD
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MISIJNÁ PÚŤ

Celoštátnu misijnú púť a Mi-
sijný deň detí s mottom: „Ne-
bojte sa! Zvestujem vám veľ-
kú radosť, ktorá bude patriť 

všetkým ľuďom!“ usporiadali 31. mája 
Pápežské misijné diela v Českej repub-
like (PMD) v  spolupráci s  farnosťou 
Zlín-Malenovice.

Návštevníci v odevoch 
iných kultúr a národov
Program sa začal registráciou pri kos-
tole o 10.00 dopoludnia. Radostnú at-
mosféru priniesli už samotní účastní-
ci, ktorí prichádzali prezlečení za ľudí 
iných národností a kultúr, v prezleče-
ní za cudzokrajné zvieratá, v ľudových 
krojoch. Na toto podujatie pri-
chádzali rodiny, ktorým je blíz-
ka misijná myšlienka a výzva 
Pána Ježiša ohlasovať evanje-
lium všetkým národom. 

Na úvod vystúpila hlavná 
koordinátorka programu a die-
cézna riaditeľka olomouckej ar-
cidiecézy S. M. Luisa Stanisla-
va Ščotková, SCSC. Hostí privítal tiež 
miestny duchovný správca P. Walde-
mar Grieger SVD a národný riaditeľ 
PMD P. Jiří Šlégr, ktorý vo svojom pre-
strojení predstavoval obyvateľov Pa-
puy - Novej Guiney. Aj ďalší účastníci, 

ktorí sa chceli zapojiť do žrebovania 
o zaujímavé ceny, prišli prezlečení za 
ľudí iných národností a kultúr (napr. 
Austrálčan, Indián, Afroameričan-
ka, Afričan, Ind, Uganďanka a pod.). 
V preoblečení za cudzokrajné zviera 
tu bolo možné uvidieť napr. tigríka, 
leva a geparda. Do žrebovania tiež pat-
rili prítomní v ľudovom kroji a rodiny 
s čo   najväčším počtom členov, ktoré si 
pripravili rodokmeň.

Bohaté aktivity a tvorivé dielne 
Hneď po úvodnom stretnutí v kosto-
le sv. Mikuláša sa deti s doprovodom 
rozišli na pripravený program v blíz-
kom okolí. V Afrike bolo témou pomá-

hanie, kde si deti vyskúšali napríklad 
kŕmiť hladného, lepiť misijné zápalky 
a spolupracovať pri maľovaní obrázku. 
Ázia sa venovala tvoreniu. Sledovali 
sme výrobu masiek na tvár, ale aj pa-
pierových košíčkov. Európa ponúkala 

povzbudenie, a  to formou príbehov 
nielen pre deti. Všetci prítomní ďa-
lej mohli maľovať pohľadnice pre deti 
v misiách a poznávať z obrázkov bib-
lické príbehy. Austrália a Oceánia bola 
venovaná zaujímavostiam. Amerika 
ponúkala hry. 

Dôležitým bodom programu bolo 
záverečné žrebovanie, pričom každý 
mohol dostať lós za 5 získaných srdie-
čok z jednotlivých súťaží. Výhercovia 
boli odmenení napríklad zájazdom do 
Misijného múzea v Nitre, poukážka-
mi na návštevu Arcibiskupského mú-

Misijná púť 
v Čechách 
priniesla
novú radosť 
a nádej

 Text a foto: P. Martin Štefanec SVD

Misionár je človek, ktorý prijal 
Božie kráľovstvo a ktorý ho túži 
odovzdať ďalej bez zdržovania 
a priamo a bezodkladne. Alebo 
presnejšie, misionár je človek, 
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zea v Košiciach alebo na nákupy v ob-
chodných centrách. Po celý deň bola 
možnosť modlitby a adorácie v kostole. 
Nechýbal ani tradičný misijný jarmok, 
misijná výstava a cukrová vata .

Pohostinní farníci 
Malenovickej farnosti
Miestni farníci zaistili skvelé občerstve-
nie v Antarktíde, takže bola možnosť 
výberu najmenej z dvadsiatich druhov 
sladkostí a  cukroviniek, ďalej párky 
a nápoje. Vyvrcholením celého misijné-
ho dňa bola slávnostná svätá omša, pri 

ktorej hrala a spievala skupina Milosrd-
ných sestier svätého kríža. V obetnom 
sprievode deti prinášali napr. učebnice, 
lieky, svetlo, putá, chlieb a víno  . Kázeň 
P. Šlégra bola zameraná na sviatok Na-
vštívenie Panny Márie, radosť a rých-
lu pomoc, ktorú máme ako misionári 
podľa Máriinho vzoru šíriť.

Na záver všetci zaspievali misijnú 
hymnu „Pošli mne, půjdu já“. Radost-
ný potlesk po sv. omši naznačil, že táto 
misijná púť sa vydarila a veríme, že 
i prostredníctvom nej sa v mnohých 
rozhorela láska k misiám.  •

 Zaujímavosť

Poďakovanie
Panne Márii Fatimskej
 
18. mája sa zišli veriaci z  farnosti 
Nemšová v Trenčianskej Závade pri 
kaplnke Panny Márie Fatimskej, kde 
slávili hodovú sv. omšu. Celebroval 
ju verbista P. Martin Štefanec SVD, 
rodák z neďalekej Tuchyne, vdp. An-
ton Košík, dekan farnosti Nemšová 
a Mons. Ján Ondrejička, rodák z Ľu-
borče. Veriaci si v roku 1947 - 1949 
postavili túto kaplnku, ktorá vznikla 
ako poďakovanie Panne Márii za to, 
že ochránila ľudí z okolia počas II. 
svetovej vojny, hlavne počas precho-
du frontu tým krajom. V tom čase 
takmer všetci obyvatelia farnosti 
Nemšová boli evakuovaní v Tren-
čianskej Závade a okolitých horách, 
kde sa ukrývali pred vojnovým ne-
bezpečenstvom.
Podobne ako Fatima v Portugalsku 
aj obec Trenčianska Závada bola 
uchránená od hrôzy vojny. Po skon-
čení vojny vďační obyvatelia Tren-
čianskej Závady a širokého okolia 
ďakovali za ochranu Panne Márii. 
Na pamiatku tejto pomoci sa roz-
hodli postaviť kaplnku Panne Má-
rii Fatimskej, ku ktorej sa počas 
vojny utiekali v modlitbách a ktorá 
ich v nebezpečenstve aj ochránila.  •

P. Jiří Šlégr, národný riaditeľ 
Pápežských misijných diel v Českej
republike počas sv. omše v Melenovicích 
povzbudil prítomných v šírení 
Dobrej zvesti Evanjelia a materiálnej
pomoci ľuďom v misijných krajinách

MISIJNÁ PÚŤ
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MISIJNÁ KRAJINA

Srílanská demokratická socia-
listická republika je ostrovný 
štát. Od južnej časti Indie ju 
oddeľuje prieliv Pák. Povrch 

krajiny je poväčšine veľkou nížinou, 
len na juhu sa nachádzajú pohoria do 
výšky 2 500 m. Táto krajina mala do 
roku 1972 meno Cejlón. Zmenilo sa 
meno krajiny, ale názov ostrova – Cej-
lón – zostal nezmenený. Hlavné mesto 
je Ko lombo. Celková rozloha krajiny 
je 65 610 km². Hustota zaľud-
nenia je 322 obyvateľov na km².

Klíma
Podnebie je tropické monzú-
nové. Teplota v  krajine je po 
celý rok približne rovnaká, asi 
27ºC. Dážď sa naj viac vyskytu-
je v máji a októbri, čo je v obdo-
bí prichodu a od chodu letných 
monzúnov.

História krajiny
Z histórie je známe, že predkovia kraji-
ny sa nasťahovali na ostrov Cejlón pred 
dvomi tisícami rokov. V rokoch 1505-
1655 ovládali krajinu na ostrove Portu-
galci. V nadvláde ich potom v roku 1658 
vystriedali Holanďania. Veľká Británia 
sa tejto kolónie zmocnila v roku 1795 
a na začiatku 19. storočia zme nila Cej-
lón na vlastnú kolóniu. V roku 1972 sa 
Cejlón vy hlásil za republiku a prijal ná-
zov Srí Lanka. Ostrov Cejlón však získal 
nezávislosť už 4. februára 1948.

Obyvateľstvo
Srí Lanka má vyše 21 130 000 obyvate-
ľov (2005). Hustota zaľudnenia je vy-
soká: 298 obyvateľov na km² (2005). 
Podľa administratívneho usporiadania 
sa rozdeľuje na 9 provin cií a 25 okresov. 

Národnostné zloženie a jazyky
Zastúpení sú Sinhálci (74 %), Tamili 
(17 %) a Moorovia (7 %) a zbytok tvo-
ria prisťahovalci (2 %).

Úradné jazyky sú sinhálčina, tamil-
čina a angličtina. Na Srí Lanke od roku 
1983 pretrváva občianska vojna medzi 
menšino vými Tamilčanmi a Sinhálca-
mi. Tamilčania sa snažili na severe a vý-
chode ostrova, ktorý bol obývaný Ta-
milčanmi, vytvoriť samo statný štát tzv. 
Tamilský Ilam. Vojna trvala 26 rokov, do 
mája 2009. Napätie medzi menšinový-
mi Sinhálcami a Tamilčanmi stále pre-
trváva. Zvíťazili srílanské vojská. Gra-
motnosť sa na Srí Lanke udáva v 88 % 
prípadov (1995). Priemerná dĺžka života 
je u mužov 72 rokov a u žien 77 rokov. 

Náboženstvá v krajine
Podľa náboženského vyznania je v Srí 
Lanke v prevahe bud hizmus (69 %); 
hinduizmus (15 %); kresťanstvo (8 %) 
– z toho ka tolíkov je 6%; islam (7%), ne-
špecifické je 1%. Budhizmus je na Srí 
Lanke najrozšírenejšie náboženstvo a vy-
skytuje sa v naj väčšej skupine Sinhálcov. 
Islam je náboženstvo moslimov. Do kra-
jiny ho priniesli arabskí obchodníci, kto-
rí na Srí Lanku prichádzali prakticky už 
od 8. storočia. Toto náboženstvo je roz-
šírené po celom ostrove. Hinduizmus sa 
dostal na Srí Lanku z Indie. Jeho najväčší 
výskyt je na severe ostrova. Prvé zmien-
ky o kresťanstve sú prakticky od prvého 
storočia. Masívna vlna kresťanstva nasta-
la až po príchode Portugalcov, a to v 16. 
sto ročí. Neskoršie sa rozširovalo počas 
nadvlády Holanďanov a Bri tov.

Misijná činnosť na Srí Lanke
Ako uvádza kardinál Tomko, on Srí 
Lanku navštívil spolu s pápežom Já-

Misijná 
krajina 
Srí Lanka

 Text: P. Karol Bošmanský SVD 

 Foto: Archív SVD

Misionár je človek, ktorý prijal 
Božie kráľovstvo a ktorý ho túži 
odovzdať ďalej bez zdržovania 
a priamo a bezodkladne. Alebo 
presnejšie, misionár je človek, 
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nom Pavlom II. Bola to krátka náv-
števa, a to pri príležitosti pápežovej 
cesty na Filipíny, do Austrálie a Papuy 
- Novej Guiney. V čase tejto krátkej 
návštevy pápež Ján Pavol II. Vyhlásil 
za blahoslaveného indického misio-
nára Jozefa Vaza, apoštola Srí Lanky. 
Kardinál Tomko sa pri svojej druhej 
návšteve Srí Lanky stretol s budhistic-
kými náboženskými predstaviteľmi. 
Vyčítali mu, že kresťania im kradnú 
duše budhistov. Nebola to ľahká situ-
ácia pre kardinála Tomka objasniť im 
celú vec a uviesť na správnu cestu. Sú-
stavnú misijnú činnosť na Srí Lanke 
vykonávali najprv fran tiškáni, ku kto-
rým sa neskoršie pridali jezuiti. I keď 
misijná práca bola úspešná, situácia 
pre novokatolíkov nebola ľahká. Veľa 
si vytrpeli od európskych kolonizá-
torov. V čase prenasle dovania veľká 
skupina mučeníkov skropila túto kra-
jinu svojou krvou. Po krátkom čase 
dokonca aj holandskí kalvíni začali 

pre nasledovať katolíkov a v 19. sto-
ročí britskí okupanti utláčali na Srí 
Lanke mladú Cirkev. Napriek tejto 
neblahej situácii sa podarilo koncom 
19. storočia v krajine zriadiť cirkevnú 
hierar chiu s troma diecézami a založiť 
pápežský seminár. V seminári vyštu-
dovalo veľa horlivých kňazov a bisku-
pov. A tak v prvých rokoch druhého 
tisícročia boli zriadené ďalšie diecé-
zy, ktorých počet stúpol celkovo na 
jedenásť.

V ostatnom čase aj vládne inštitú-
cie pripravili určité inštrukcie vo for-
me zákonov ohľadne náboženských 
konverzií. Zákon o násilnej konver-
zii na iné náboženstvo stanovuje, že 
každá osoba musí osobne informo-
vať o prestúpení na iné náboženstvo 
do určitého termínu miestne autori-
ty. Nikto nesmie iného človeka obrá-
tiť alebo sa pokúsiť o obrátenie z jed-
ného náboženstva na druhé násilne 
alebo podvodom. Trest za porušenie 

tohto zákona je 5 rokov väzenia alebo 
vysoká peňažná pokuta, až 150 tisíc 
ru pií. Tento nový zákon je príčinou 
znepokojenia členov Cirkvi, lebo sú 
touto kampaňou najviac zasiahnutí.

Hovorí sa, že Srí Lanka je perlou pri 
bráne do Indie. V minulosti bola táto 
krajina nielen centrom vyspelej civili-
zácie, ale neskôr bola aj terčom eu-
rópskych kolonizátorov. Tento ostrov 
je totiž veľmi bohatý. V prvom rade 
z Cejlóna pochádzajú viaceré druhy 
korenín, ďalej sú to mnohé tropické 
ovocné rastliny a vzácne dreviny, ako 
aj prísne chránené drahé kamene.

Je potešiteľné, že aj tu, na predho-
riach nebotyč ných vrcholov, žije kres-
ťanstvo, ba dokonca sa šíri veľmi rých-
lym tempom. Veľkú zásluhu na tom 
majú mnohí misionári. V Srí Lanke 
má vďaka biskupom, kňazom i horli-
vým laikom Cirkev veľkú vážnosť vo 
verejnom živote a úspešne sa rozvíja 
napriek mnohým ťažkostiam.  •

MISIJNÁ KRAJINA



Nato povedal Ježiš Šimonovi: 
„Neboj sa, odteraz budeš loviť ľudí.“ 
Keď loďky prirazili k brehu, 
zanechali všetko a šli za ním.
Lk 5, 10-11

Misionári verbisti

www.verbisti.skFoto: P. Piotr Handziuk SVD, Rybári v Kongu
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Milí misijní priatelia a dobrodinci,
keď som v roku 2010 dostal misijné 
určenie Kolumbia – Venezuela, pove-
dal som si, no čo už, mohlo to byť aj 
horšie, ja som však tušil, že môj anjel 
strážny bude mať so mnou o zábavu 
postarané. Tak som ho teda vzal so se-
bou na dobrodružnú cestu do misií na 
novom kontinente. 

Po asi 3-mesačnom kurze španiel-
činy, ktorý som absolvoval v  hlav-
nom meste Kolumbie v Bogote, som 
spoznal zákutia latinskoamerického 
veľkomesta, kde naozaj čakajú na cu-
dzinca - Európana všelijaké živly. Vi-
del som šokujúce extrémy bohatstva 
a biedy, pri ktorých ostáva Európan 
bezradný. Vtedy som si uvedomil, že 
bude lepšie ísť čím skôr preč do teré-
nu, kde som poslaný. Keď som sa už 
sám nejako dohovoril, s nádejou som 
sa pobral do venezuelského mesta 
Maracaibo. Až po prekročení venezu-
elskej hranice som zistil, že za mnou 
bola civilizovaná demokracia a v Ma-
racaibo sa otvára nový horizont v ne-
poriadku venezuelského socializmu 
21. storočia. 

Keď som vstúpil do našej farnosti 
San Isidro na periférii mesta Maracai-
bo, chcel som hneď utekať cez hranicu 
naspäť. Farnosť pozostávala z väčšej 
časti slumov a štvrtí, v ktorých vlád-
ne delikvencia. Tieto štvrte tzv. „bar-
rios“ vznikli nelegálnym zajatím te-
rénov ľuďmi bez dokumentov, ktorí 
si postavili na nich takzvané obydlia. 

Pretože získať víza a legálne praco-
vať vo Venezuele nie je celkom jed-
noduché, podarilo sa mi to až po pol 
roku, víza som dostal na jeden rok 
a v januári 2014 vízam skončila plat-
nosť. Podstatnou časťou tejto mi-
sie bola návšteva indiánskych rodín 
z kmeňa Wayú a slúženie omší za ich 
zosnulých. Počas tohto roku som slú-
žieval omše väčšinou pod stromami 
v slumoch, kde sa ľudia zhromaždili. 
Vo farskej budove San Isidro na pe-
riférii mesta Mracaibo sme postupne 
opravovali elektrické vedenie, vymeni-
li okná i dvere a spravili vedenie vody 
s filtrom z vlastnej studne. Najväčšou 
prácou bola kompletná prestavba ku-
chyne, aby sme sa zbavili zápachu pot-
kanov a mohli sa zdravo stravovať. Pri 
príprave obedov v našej kuchyni sme 
sa striedali -každý deň jeden z nás 4 
spolubratov. Takto sme mali zabezpe-
čený internacionálny stravný lístok.

Pretože vo Venezuele ani v Kolum-
bii ako kňazi nemáme žiadne platy, 
väčšia časť z týchto prác bola financo-
vaná z podpory z misijného jarmoku. 

Pretože som počas roku 2013 utr-
pel zlomeninu ramena, bol som z toh-
to zdravotného dôvodu preložený do 
Kolumbie. Momentálne sa nachádzam 
v oblasti Chocó na rieke Atrato, kde 
verbisti spravujú 2 farnosti pozdĺž rie-
ky vzdialené od seba asi 4 hodiny plav-
by motorovým člnom. Cesty tu nie sú, 
a všade sa ide len po rieke. Aj cesta do 
civilizácie vedie po rieke, a to nasle-

dovne: z dediny Murindo trvá plavba 
motorovým člnom do dediny Brisas asi 
3 hodiny, potom sa presadne do džípu, 
v ktorom nadskakujúc po neasfaltova-
nej ceste trvá cesta asi hodinu do de-
diny Mutata, a odtiaľ už len 10 hodín 
cesty autobusom a sme vo veľkomes-
te Medellin. Ak všetky spojenia dobre 
nadväzujú, dá sa to stihnúť od rána do 
večera. Vo farnostiach Murindo a Vijia 
del Fuerte navštevujeme odľahlé čer-

Poďakovanie 
za misijný 
jarmok

 Text a foto: P. Ján Mátik SVD
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nošské komunity a  indiánske osady, 
kde žijú ľudia v takých podmienkach, 
o ktorých sa mi ani nesnívalo. Našou 
prácou je ich povzbudzovať vo vie-
re v  trojjediného Boha a  motivovať, 
aby niečo samostatne robili. Obe tieto 
méty sú ešte ďaleko od ideálu, no ľu-
dia sa tvária, že sú spokojní, len aby ich 
nikto do ničoho netlačil a nenaháňal.

Takmer všetky farnosti, ktoré verbis-
ti spravujú v kolumbijsko – venezuel-

skej provincii, sú situované v problema-
tickej situácii chudoby a delikvencie, 
preto je provincia finančne závislá od 
Ríma a zo zbierok z iných krajín. 

Za misionárov verbistov vo Venezu-
ele ďakujem celej Slovenskej provin-
cii, hlavne komunite SVD v Bratisla-
ve, priateľom, známym a priaznivcom 
verbistov za 10. Misijný jarmok, ktorý 
nás spája viac, ako sa vám môže zdať.
Prajem vám všetkým požehnaný čas. 

 Zaujímavosť

Prvé sv. prijímanie
v Kostole Nanebovzatia 
Panny Márie v Nitre

Dňa 14. júna sa náš kostol odel do 
krásy, radosti a spevu pri príležitosti 
prvého sv. prijímania deviatich róm-
skych detí našej farnosti. Deti sa celý 
školský rok pripravovali na túto veľ-
kú chvíľu na hodinách náboženstva 
so sr. Zuzanou Mažecovou, SPMÚ, 
na sv. omšiach každú stredu s pátrom 
Martinom Madaserrym SVD, kam 
ich sprevádzali aj ich rodičia a tiež 
na stretkách v Misijnom dome na 
Kalvárii so sr. Alicou Hornáčkovou, 
ŠSND . Deväť dní pred prvým sv. pri-
jímaním sa deti špeciálne pripravili 
modlitbou Deviatnika a dobrými 
skutkami. Počas kázne páter Mar-
tin deťom povedal, aby sa nebáli byť 
ako ceruzky v Božích rukách, ktoré 
sa nechajú viesť jeho láskavou rukou, 
aby si vedeli priznať chybu, odpro-
siť a vygumovať ju. Radostnú atmo-
sféru nám pomohol vytvoriť detský 
spevokol pod vedením Juraja Vörö-
ša a Martina Sarvaša. Deti počas sv. 
omše mali otvorené srdcia dokorán 
a prijali Pána Ježiša, ktorý každému 
z nich šepkal ich jazykom “kamav 
tut” – ľúbim ťa- a tak mohli pocítiť 
celkom zblízka jeho lásku. Ďakuje-
me aj všetkým animátorom, ktorí 
sprevádzali deti na sv. omšiach každú 
stredu, špeciálne Zuzke Košťálovej 
a pani Veronike Géciovej.  •

JÚL – AUGUST 2014 23HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

LIST Z MISIÍ

• P. Ján Mátik SVD počas misijného
 pôsobenia veľa cestuje, navštevuje
 ľudí v odľahlých oblastiach a vysluhuje
 im sviatosti. Návšteva misionára
 je vždy veľkou udalosťou zvlášť
 pre ľudí, ku ktorým sa dostane
 iba niekoľkokrát v roku
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Fantóm kláštora
Dodnes sa pýtam sám seba, či si vtedy 
moja vnímavosť so mnou nezažartovala 
alebo či som si to jednoducho nenamýš-
ľal. No ak som celkom úprimný a pozor-
ne sa do seba zahľadím, potom musím 
povedať: „Skutočne verím, že to, čo som 
zažil, bol zázrak…“

Skupina ochrancov prírody sa 
sťažovala v denníkoch, spravo-
dajských agentúrach a aj u mňa, 
že nejaká veľká novostavba vraj 
zohavila jeden čarokrásny chrá-
nený prírodný park, v ktorom 
sa nachádzajú mnohé vzácne 
zvieratá. 

Ochrancovia prírody mi teda pri-
niesli informačný materiál o parku v Si-
billinských vrchoch pri Ascoli Piceno 
blízo jadranského pobrežia. Tento park 
existuje od roku 1993, rozkladá sa na 
ploche približne 70-tisíc hektárov a po 
mnohých pokusoch sa tu medzičasom 
dokázali udomácniť dokonca aj vymie-
rajúce druhy zvierat. No teraz voľakto 
doprostred tejto nádhernej prírody za-
sadil betónovú stavbu, a to bez akého-
koľvek stavebného povolenia.

Lenže až po druhom stretnutí 
ochrancovia prírody odhalili jeden 
nie nedôležitý detail, ktorý mi dopo-
siaľ zamlčovali: tým stavebným hrie-
chom, o ktorý šlo, bol kláštor. Mal som 

uplatniť svoj vplyv vo Vatikáne. Celý 
rozhorčený aj v tomto prípade som sa 
postavil na stranu ochrancov prírody, 
lebo i Katolícka cirkev musí dodržiavať 
predpisy ako každý iný. Len preto, že 
ide o kláštor, ho Cirkev nemôže stavať 
bez stavebného povolenia.

Zaspaté dediny, značne nedotknutá 
príroda: celé hodiny sa dá viezť národ-
ným parkom Sibillinských vrchov cez 
úzke zelené údolia popri niekoľkých ma-
lých osadách ako z obrázkovej knižky. 
Bola jar, cestoval som so svojím známym 
fotografom a posledná dedina pred tou 
ohavnou stavbou sa volala Montemona-
co. Tam sme si dali vysvetliť ďalšiu trasu 
a najprv sme šli po úzkej serpentínovej 
ceste tiahnucej sa stále nahor, až sa asfalt 
zmenil na štrk. Potom bol odrazu ko-
niec. Vychádzal som z toho, že do kláš-
tora sa dá ľahko dostať a prakticky vedľa 
kláštora bude ležať veľké parkovisko, ale 
nie uprostred vrchov. Ako sa mali pútni-
ci moriť po tomto chodníčku? 

Na taký výstup som nebol priprave-
ný. Mal som obyčajné vychádzkové to-
pánky. Nikdy som nebol na horskej túre 
a bol som v tom úplne neskúsený. V ten 
deň som sa mal radšej otočiť a zaobsta-
rať si patričnú obuv – namiesto toho 
som sa potkýnal a štveral sa s fotogra-
fom stále nahor.

Už neviem, ako dlho sme stúpali po 
tomto horskom chodníčku, pripadalo 
mi to bez konca, ale asi to nebolo viac 
než tri hodiny. Potom sme znenazdajky 
stáli na náhornej planine, na lúke pred 
kláštorom, ktorý sa pred nami z ničoho 
nič vynoril. Vyzeral ako miesto z iného 
sveta, akoby človek vstúpil do čarovnej 
krajiny, v ktorej zastal čas. Stál tu veľký 
kláštor, akých som videl stovky, a jedna-
ko sa tento kláštor odlišoval od všetkých 
ostatných, lebo dnešný svet na toto ma-
gické miesto nedosiahol: nie je tu par-
kovisko, žiadne stánky, kde sa dajú kúpiť 
suveníry, žiadne záchody, nič. Vysoké 
priečelie kostola z  lámaného kameňa 

Božie stopy
 Text spracoval: P. Ján Halama SVD

 Foto: Archív SVD

Dodnes sa pýtam sám seba, 
či si vtedy moja vnímavosť
so mnou nezažartovala 
alebo či som si to jednoducho
nenamýšľal...

Drahí čitatelia Hlasov, do vašej pozornosti dávame 
našim vydavateľstvom pripravovanú knihu Andreasa 
Englischa pod názvom Božie stopy – zázraky a Katolícka 
cirkev. Autora poznáme z nám dobre známej knihy Pápež 
zázrakov – Ján Pavol II. Na pokračovanie vám predstavíme 
záverečné kapitoly a osobný zážitok autora so zázračnou 
mocou Boha zapísanou v ľudskom príbehu. Prajeme vám 
príjemné prázdninové čítanie.
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vyzeralo čistejšie než akákoľvek iná fa-
sáda, ktorú som kedy videl. 

Naokolo sa vinula bujná krajina a keď 
som uvidel množstvo stromov ohnutých 
ťarchou lavín v zime, pripadalo mi to, 
akoby obor chcel vrch oškriabať.

Nemal som potuchy, ako vysoko sme 
boli, ale zdalo sa mi, že sme veľmi vy-
soko. Až neskôr som sa dozvedel, že 
kláštor leží presne v nadmorskej výš-
ke 1200 m.

Kláštorný kostol mal zastrešený 
vchod. Dvere neboli zavreté, vnútorný 
priestor vymurovaný z prírodného ka-
meňa bol značne vysoký a hore držali 
strechu obrovské trámy. Keď sa náv-
števníci potlačili, našlo tu miesto určite 
tristo ľudí.

Vstupné dvere do kláštora boli len 
privreté. Schody viedli nahor do prvé-
ho poschodia, kde sa museli nachá-
dzať cely mníchov alebo rehoľníčok. 
Tam bolo možné vidieť chodbu, ktorá 
viedla dovnútra, kde bola azda jedáleň 

a hospodárske priestory. Vedel som, že 
ochrancom prírody sa predsa len roz-
hodnutím súdu podarilo stopnúť stav-
bu plánovanej zvonice, ale aj tak to bolo 
pôsobivo veľké zariadenie – a vnútorne 
som ochrancom prírody dával za prav-
du; kláštor síce svojimi múrmi z láma-
ného kameňa celkom harmonicky zapa-
dal do okolia, no tentoraz išlo o princíp: 
v ochrannom pásme prírody nikto ne-
smie stavať bez povolenia.

„Haló, je tu niekto?“ zavolal som dov-
nútra kláštora. 

Krokmi som premeral kostol i kláš-
tor. Celé zariadenie malo obvod asi sto-
päťdesiat metrov. Na postavenie takej 
budovy bolo treba veľa cementu – ale 
ako sem vyniesli miešačku? Ako sem 
vyniesli tony lámaného kameňa, ťaž-
ké železné lešenia, obrovské strešné 
trámy? Trochu som sa ešte rozhliadal 
a potom mi napadlo riešenie: vzdu-
chom. Iná možnosť neexistovala: kto-
koľvek tu chcel stavať kláštor, ten mu-

sel dať priviezť do hôr tony stavebného 
materiálu letecky.

Ešte chvíľu sme pred kláštorom čaka-
li, ale nestretli sme ani živú dušu. Preto-
že sme sa obávali, že počas zostupu nás 
zastihne noc, v lese zablúdime, stratíme 
chodníček a zrútime sa do priepasti, vy-
dali sme sa na cestu domov. Keď sme do-
šli k autu, bola už skutočne tma…

Kto mohol postaviť ten kláštor?
V každom prípade som videl dosť na to, 
aby som si bol vecou istý. Zdalo sa mi, 
že celé sa to dá dosť jednoducho objas-
niť: najprv som musel zistiť, kto strčil do 
stavby toľké peniaze. Rýchlo vyšlo naja-
vo, že príslušné biskupstvo Ascoli Pice-
no nemá s vecou nič do činenia. Priateľ-
ský hovorca mi dokonca celkom jasne 
vysvetlil, že s tou stavbou nechceli mať 
nič spoločné. Preto som sa informoval 
na prokuratúre, či niekto v tej veci ne-
podal žalobu. Po telefóne som nedostal 
žiadnu inú odpoveď než takú, aby som 
ochotne prišiel a mohol sa pýtať osobne. 
Šiel som teda do Ascoli Picena, kde ma 
rovnako veľmi priateľsky prijal riaditeľ 
tlačovej kancelárie.

Mal som so sebou niekoľko fotogra-
fií kláštora, ktoré si prezrel so záujmom. 
Potom povedal: „Človeče, nikdy by som 
si nebol pomyslel, že je to také veľké. 
Sám som to ešte nikdy nevidel, ale po-
znám ten prípad; jemne povedané, je to 
zvláštne. V princípe nemáme potuchy 
o tom, čo sa tu deje. Je len náznak, že by 
za tým mohol byť páter Pietro.“ Nato 
v spisoch vyhľadal pátrovo občianske 
meno a dodal: „Istý Armando Lavini. 
Viac neviem ani ja. Netuším, kto je to. 
Čo však dokážeme vysvetliť najmenej, 
je skutočnosť, ako sa kláštor vôbec do-
stal tam hore; zdá sa, že spadol z neba. 
Isté je len to, že s tým nemá do činenia 
ani biskupstvo, ani rehoľa, do ktorej pá-
ter patrí, ani kapucíni z blízkeho pútnic-
kého miesta.“

„Čo je to za rehoľu?“ spýtal som sa. 
A hovorca mi ochotne podal informá-
ciu: „Tento Armando Lavini patrí k Svä-
tyni Panny Márie pri Ambre, je to tu cel-
kom blízo.“  
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Pobral som sa teda do kmeňové-
ho kláštora tohto pátra Pietra. Všetky 
moje otázky vskutku boli márne; kláš-
tor zjavne naozaj nemal nič spoločné 
s čiernou stavbou v chránenom prírod-
nom parku. Lenže ktosi predsa musel 
zohnať peniaze!

Mal som pocit, že som uviazol v sle-
pej uličke a uvažoval som: ak neposta-
vilo kláštor ani biskupstvo, ani rehoľa, 
do ktorej patrí páter, ktorý je podozri-
vý, že stojí za stavbou – kto potom? Veď 
sa museli uskutočniť celkom konkrétne 
práce: takéto podnikanie si vyžadovalo 
množstvo zamestnancov, aby za mno-
ho mesiacov postavili v divočine taký 
kláštor. Preveril som si teda dobrú de-
siatku stavebných podnikateľov, no bez 
úspechu. Buď žiadny z podnikateľov 
nechcel pripustiť, že by s tou ilegálnou 
stavbou mal niečo do činenia, čo bolo 
dosť pochopiteľné, alebo s tým naozaj 
nemali nič do činenia.

Opätovne som mal pocit, že som sa 
so svojím pátraním dostal do mŕtveho 
bodu, no medzitým som vôbec nepo-
chyboval o tom, že tam hore vo vrchoch 
sa udialo obrovské svinstvo.

Skade len prišli toľké milióny na 
stavbu? Šlo azda o pranie peňazí? Bol 
v tom nastrčený Vatikán? Nech bol za 
tým ktokoľvek, rozmýšľal som, 
že to muselo byť veľké „zvie-
ra“. Už len zohnať toľké penia-
ze bolo pravdepodobne veľmi 
ťažké – ešte ťažšie muselo byť, 
aby armádu prehovorili na to, 
žeby letecky prepravila rádo-
vo tony stavebného materiálu 
do chránenej prírodnej oblasti, 
v ktorej sa nesmelo stavať. Ti-
poval som kardinála alebo pri-
najmenšom arcibiskupa, ktorý 
bol dosť vplyvný, aby taký šialený plán 
stavby kostola tam hore presadil.

Ešte raz som si v pokoji prezrel foto-
grafie, ktoré urobil fotograf a sám seba 
som sa pýtal: „Skutočne neexistuje žiad-
na iná možnosť ako dopraviť stavebný 
materiál na vrch, iba vzduchom?“

Okrem toho mi bolo úplne nejasné, 
kde by pristávali helikoptéry. Nevidel 

som nič, čo by vyzeralo ako miesto na 
pristátie – žiadna kamenná terasa, žia-
den betónový kruh. Vari prevážali vr-
tuľníky ťažký náklad v sieťach a zha-
dzovali ho bez toho, žeby pristáli?

Pomaly mi to pripadalo, akoby kláš-
tor stavali duchovia: kto inak by mo-
hol postaviť takú stavbu na vrchol 
hory bez toho, aby zanechal jednu je-
dinú stopu?

Neexistujúci mních
Zosnoval celú vec jeden jednotlivec – 
tento páter Pietro alias Armando La-
vini? Potom by milióny potrebné na 
stavbu boli plynuli aj cez jeho kontá.

Dostal som nápad. V Taliansku po-
trebuje každý – naozaj každý, kto nepri-
chádza ako dovolenkár, ale v Taliansku 
žije, jedno či ako cudzinec alebo ako 
domorodec – takzvané codice fiscale, 
t. j. daňové číslo. Bez codice fiscale ne-
možno ani ísť k zubárovi, ani si prenajať 
byt, prihlásiť telefón alebo predplatiť si 
nejaký časopis. Na zakúpenie stavebné-
ho materiálu taktiež, prirodzene, treba 
codice fiscale. 

Nájsť daňové číslo nejakej osoby v Ta-
liansku, na to treba len jej meno a dátum 
narodenia. Meno pátra som poznal a dá-
tum jeho narodenia stál v spisoch pro-

kuratúry, veď predsa bol podozrivý, že 
sa podieľal na stavbe kláštora…

Raz pred mnohými rokmi som dobre 
spolupracoval s  jedným karabinierom 
a odvtedy, ak sa dá, si vzájomne pomá-
hame. Keďže tentoraz šlo o katolíckeho 
mnícha, ktorého mi mal preveriť, musel 
som ho najprv prehovárať, ale potom mi 
zavolal už o pár minút, aby si dal potvr-

diť údaje zo spisov prokuratúry. Údajne 
sa nezhodoval dátum narodenia, tak som 
mu údaje prečítal ešte raz; naše údaje sa 
však zhodovali. 

Zložil, ale čoskoro sa znovu prihlásil: 
„Musíš sa mýliť.“

„Ako to myslíš? Tento páter má mať 
predsa do činenia s nepovolenou stavbou 

v chránenom prírodnom parku.“
„To nemôže byť pravda,“ odvetil môj 

priateľ.
„A prečo nie?“
„Ten človek neexistuje,“ odpovedal 

môj priateľ, „neexistuje žiadny Arman-
do Lavini alias páter Pietro.“

Bol som zarazený: „To nemôže byť 
pravda, v spise prokuratúry predsa stojí, 
že sa narodil v Potenza Picene a už deväť-
ročný vstúpil ako novic do kapucínskeho 
kláštora vo Ferme.“

„Zostaň pri telefóne,“ odvetil môj pria-
teľ a ja som chvíľku čakal, kým sa vrátil 
k aparátu a povedal, „nemožné. Tento 
človek neexistuje. Nikdy si nežiadal le-
gitimáciu ani nevlastnil pas, za celý život 
nedostal ani jeden účet, ani nemal vodič-
ský preukaz, ani nebol v nemocnici, ani 
neplatil dane, ani nemal bydlisko a neza-

Opätovne som mal pocit, že som
sa so svojím pátraním dostal
do mŕtveho bodu, no medzitým
som vôbec nepochyboval o tom, 
že tam hore vo vrchoch sa udialo 
obrovské svinstvo.
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platil ani cent do penzijnej poisťovne. Za-
budni: tento Armando Lavini je prízrak.“

Bol som úplne zmätený. „To nemôže 
byť pravda,“ povedal som, „prokuratúra 
predsa vraví, že existuje.“

„Okej,“ odpovedal, „pozriem sa ešte 
raz, možno je predsa chyba u nás v po-
čítači.“

Trochu neskôr sa znovu ohlásil: 
„Priateľu, našiel som teraz záznam 
prokuratúry, máš pravdu. Lenže podľa 
nášho počítača je udanie proti tomuto 
Armandovi Lavinimu absolútnou ne-
prístojnosťou, keďže neexistuje. Vôbec 
nemôže existovať. Počúvaj: v živote ne-
pracoval, nedostal ani cent odmeny. 
To znamená: keby skutočne existoval, 
potom podľa nášho počítača by mal 
nárok na doplatok zo sociálnej pois-
ťovne za uplynulých 50 rokov. To by 
činilo približne 400-tisíc eur. Vieš si 
predstaviť, žeby to niekto, kto je úplne 
bez prostriedkov, prepásol? V klášto-
re, v ktorom by mal žiť, nie je. To zna-
mená: od nikoho nedostal ani cent po-
moci. Z čoho by ten človek mal žiť? Zo 
vzduchu? Platí, že jeho narodenie je za-
znamenané, ale potom zrejme prestal 

existovať. Podľa mojej mienky je na to 
len jedno prijateľné vysvetlenie: musel 
zomrieť ako dieťa a jeho rodičia to ne-
nahlásili. Ako potom mal sedemdesiat-
ročný človek zostarnúť bez toho, aby vo 
svojom živote vôbec nechodil k lekáro-
vi?“ Ešte raz zopakoval: „Zabudni, on 
neexistuje.“ A zložil.

Teraz som si bol istý, že som prišiel 
na stopu obrovskému príbehu. Voľajaký 
člen Katolíckej cirkvi postavil obrovský 
kláštor v chránenom prírodnom parku 
a ak niekde ešte predsa mali byť faktúry 
týkajúce sa tejto stavby, potom boli pod-
ľa všetkého vystavené na daňové číslo 
mŕtveho – presnejšie: na daňové číslo 
fantómu, lebo pre úrady na jednej stra-
ne páter ešte predsa existoval a na druhej 
strane nemohol existovať. Kuriózne!

Vyzeralo to na dokonalý zločin – a bol 
som si istý, že mnísi v tomto mysterióz-
nom kláštore o tom vôbec nič nevedeli: 
fantóm zjavne najprv dal postaviť kláš-
tor v ochrannom pásme prírody a potom 
tam zrejme pozval bývať úplne naivných 
rehoľníkov s bezchybnou reputáciou.

Spytoval som sa však: „Načo toto 
všetko?“

Chcel fantóm jednoducho ukázať, že 
Cirkev môže akoby „pričarovať“ kláš-
tor – dokonca do chránenej prírodnej 
oblasti a dokonca vtedy, ak všetok ma-
teriál potrebný na stavbu treba dopraviť 
vzduchom?

Uvažoval som: lenže ak materiál sku-
točne dopravili letecky, potom museli 

zháňať pilotov, ktorí by sa na tej záležitosti 
podieľali. Preto som sa rozhodol, že v ďal-
šom kroku si preverím všetky vojenské 
základne na okolí Sibillinských vrchov. 
Vyšlo pritom najavo, že do úvahy prichá-
dzala iba jedna základňa, keďže vlastnila 
už spomínané príslušné ťažké transport-
né helikoptéry.

Našiel som dosť jednoduchú cestu 
ako nadviazať kontakt s pilotmi základ-
ne. Ohlásil som sa s tým, že hľadám prax 
a ako som dúfal, videli vo mne lacnú pra-
covnú silu – ihneď som mal neplatené 
zamestnanie. Pomáhal som teda nakla-
dať do nápojových automatov plechovky 
s kolou a mohol som sa baviť s náhodne 
okoloidúcimi pilotmi helikoptér. Bohu-
žiaľ, žiaden z nich nepočul nič o transpor-
toch, po ktorých som pátral. Nič. Nepo-
kročil som ani o centimeter. •



Opatrenia štátu ako príprava 
zásahu proti reholiam (zriadenie 
Slovenského úradu pre veci 
cirkevné a vypracovanie „Akcie K“)
Národné zhromaždenie ČSR na svojej 
schôdzi 14. októbra 1949 schválilo zá-
kon 217/1949 Zb. z., ktorým bol zriade-
ný Štátny úrad pre veci cirkevné (SÚC), 
pričom na Slovensku mal pôsobiť cez 
Slovenský úrad pre veci cirkevné (SLO-
VÚC). Pracovníci tohto úradu priamo 
za pomoci iných zložiek (predovšetkým 
represívnych ako polícia, armáda, ľu-
dové milície a štátnej bezpečnosti) pri-
pravili podrobné plány na zásah proti 
reakčným živlom, ktoré údajne škodili 
spoločnosti, podvracali ľudovodemo-
kratické zriadenie štátu a spolupracova-
li so západnými mocnosťami v akciách 
proti samostatnosti republiky.

Ústredný výbor Komunistickej stra-
ny Československa za spolupráce so 
SÚC-om a SLOVÚC-om pripravovali 

„konečné“ riešenie otázky reholí a re-
hoľníkov, čomu predchádzalo viacero 
dnes nie veľmi známych opatrení. Ne-
menej dôležitá a významná bola anga-
žovanosť viacerých vtedajších politi-
kov, ktorí si tak sčasti kompenzovali 
svoje neúspechy a  snažili sa zapáčiť 
najmocnejším mužom v  Českoslo-
vensku i u predstaviteľov ZSSR. Vy-
tvorila sa tzv. cirkevná šestka, podľa 
jej príkladu vznikali tzv. cirkevné troj-
ky na KNV (krajských národných vý-
boroch), pričom na ONV (okresných 
národných výboroch) začala činnosť 
tzv. cirkevných tajomníkov. To všetko 
smerovalo k snahe mať Cirkev, teda 
kňazov, ale i veriacich neustále pod 
kontrolou a postupne ju ovládať. Tieto 
komisie v konkrétnych miestach pri-
pravili podľa inštrukcií zásahy proti 
kláštorom a rehoľným komunitám.

Vypracovanie plánov na obmedzo-
vanie a likvidáciu reholí bolo krokom, 

ktorým politickí predstavitelia chceli 
pevne uchopiť moc v rukách a zbaviť 
sa posledného a najväčšieho nepria-
teľa štátu, ako bola nazvaná Katolícka 
a Gréckokatolícka cirkev. V „Akcii K“, 
ktorá bola vypracovaná ako plán ko-
nečného riešenia otázky rehoľníkov 
a  reholí v  republike, môžeme vidieť 
pokračovanie snahy predstaviteľov po-
februárového Československa o zbave-
nie sa moci, vplyvu a pôsobenia Cirkvi 
v spoločnosti. (Zámerne uvádzame ter-
mín „pokračovanie“, nakoľko začiatok 
tejto snahy môžeme vidieť už po pre-
chode frontu v podobe internácie via-
cerých kňazov a  biskupov, zrušenia 
Gréckokatolíckej cirkvi v ČSR alebo 
zrušenia diecéznych seminárov. Likvi-
dácia reholí a kongregácií (mužských 
i  ženských) bola teda pokračovaním 
takmer päťročného procesu.

Plán „Akcie K“ vypracoval Štátny 
úrad pre veci cirkevné v Prahe. SÚC 

Likvidácia Misijných
domov Spoločnosti
Božieho Slova 
v roku 1950 (1)

 Text: Tomáš Gerboc SVD 

 Foto: Archív SVD

V predchádzajúcich číslach sme vám ponúkli prehľad 
o situáciách, ktoré predchádzali udalosti, ktorá na dlhé 
desaťročia poznamenala Cirkev na Slovensku. Všetky 
opatrenia štátu, ktoré prebiehali od roku 1946 až po apríl, 
resp. máj 1950 mali za cieľ len jedno – pripraviť si pôdu na 
likvidáciu reholí a rehoľného života na Slovensku, resp. 
v Československu. Prvá časť tohto plánu sa odohrala 
v noci z 13. na 14. apríla, druhá v noci z 3. na 4. mája.
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Kláštor redemptoristov
v Podolínci slúžil
ako sústreďovací tábor
pre vyvezených rehoľníkov



pripravil konkrétne spresnenia pre 
Čechy a  Moravu, v  slovenskej čas-
ti republiky sa plán predložil Slo-
venskému úradu pre veci cirkevné 
v Bratislave, ktorý mal podrobnosti 
dotiahnuť sám. Samotný plán sa delil 
na niekoľko etáp. Politický program 
prípravy likvidácie obsahoval viacero 
bodov, ktoré bolo potrebné zabezpečiť 
pre jej hladký a zdarný priebeh. Azda 
najdôležitejšie body sa týkali naklada-
nia s rehoľníkmi, ich kláštormi, resp. 
domami a ďalším osudom inventára 
vyprázdnených domov. Dôslednosť 
v príprave je možné vidieť i na príkla-
de prepracovanosti obsadenia kláš-
torov, presunu rehoľníkov, prípravy 
kárnych a  sústreďovacích táborov, 
pričom v  týchto bolo potrebné za-
bezpečiť „dobrých a štátu oddaných“ 
strážcov. Bolo potrebné pripraviť poli-
tického a hospodárskeho zmocnenca 
pre každý kláštor, ale i väzenských od-

borníkov. Dôležité bolo i zabezpeče-
nie kňaza, ktorý by v danom kláštor-
nom kostole alebo kaplnke vykonával 
duchovnú službu v dobe od vyvezenia 
rehoľníkov, z dôvodu uspokojenia po-
trieb veriacich.

Prevedenie celej akcie mal na sta-
rosti SÚC, resp. s poverením pre Slo-
vensko SLOVÚC, ktorého čelným 
predstaviteľom – predsedom bol 
od roku 1950 Ladislav Holdoš (túto 
funkciu „zdedil“ po neskoršom pre-
zidentovi Gustávovi Husákovi).

Likvidácia reholí v apríli 1950 počí-
tala so zásahom proti tzv. najreakčnej-
ším reholiam. Medzi tieto bolo zara-
dená rehoľa baziliánov, františkánov, 
jezuitov, redemptoristov, premon-
štrátov, saleziánov a Tešiteľov Božské-
ho Srdca. Zásah vykonali represívne 
zložky štátu (armáda, štátna bezpeč-
nosť, národná bezpečnosť, ľudové mi-
lície) v noci z 13. na 14. apríla 1950.

V  túto noc však bol vykonaný 
i „nadplán“ k „Akcii K“. Kláštory mi-
noritov (v Levoči, Spišskom Štvrtku, 
Strážach pod Tatrami), milosrdných 
bratov (v  Spišskom Podhradí), do-
minikánov (v Košiciach) a verbistov 
(v Spišskom Štiavniku), ktoré mali byť 
pôvodne vyprázdnené až v máji, boli 
taktiež zlikvidované. Žiadosť o  ich 
likvidáciu prišla zo strany cirkevné-
ho tajomníka KNV v Košiciach a KV 
ŠtB v Košiciach.

„Akcia K“ mala tri etapy – od aprí-
la 1950 do roku 1952, resp. až 1955, 
nakoľko až v tomto roku opustili po-
slední rehoľníci svoje domovy a pra-
coviská (Milosrdní bratia v Skalici).

Ako sme už spomenuli, SÚC, resp. 
SLOVÚC, pripravili všetky podkla-
dy, ako sa malo nakladať s rehoľníkmi 
a ich majetkom. Zriadené boli kláš-
tory centralizačné (alebo aj sústre-
ďovacie: v Jasove, Podolínci, Šaštíne 
a i.), kárne (alebo aj trestné: Pezinok, 
Báč, Mučeníky - Močenok) a preško-
ľovacie (Pezinok, Mučeníky - Moče-
nok, Malacky). Okrem týchto bolo 
zriadené i  sústreďovacie stredisko 
pre starých rehoľníkov v Belušských 
Slatinách a strediská pre preškolenie 
mladých rehoľníkov v Kostolnej pri 
Trenčíne, Púchove a v Pezinku. Ško-
lenie prebiehalo popri, resp. po nú-
tenej práci, ktorú museli „bývalí“ re-
hoľníci vykonávať ako súčasť svojho 
preškoľovania a v snahe o pomoc pri 
budovaní ľudovej demokracie. Azda 
najvýznamnejšou stavbou bola prie-
hrada pri Púchove.

Likvidácia Misijného domu 
Annuntiata v Spišskom Štiavniku 
v noci z 13. na 14. apríla 1950
I keď sa v prvej fáze „Akcie K“ malo 
zakročiť len voči vyššie spomenutým 
reakčným a najviac nebezpečným re-
holiam, nie všetko šlo podľa „pôvod-
ných plánov“.

Ako v každej spoločnosti i v apríli 
1950 sa na Slovensku našli ľudia šikov-
ní a odhodlaní splniť i nadplán. I tým-
to bolo známe budovanie 
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socializmu. Práve vďaka tomu bol na 
východnom Slovensku v okrese Po-
prad zlikvidovaný Misijný dom Spo-
ločnosti Božieho Slova Annuntiata. 
Podnet na likvidáciu rehole verbistov 
na východe v  prvej vlne pochádzal 
z  Krajského výboru štátnej bezpeč-
nosti (KV ŠtB) v Košiciach.

So samotným kláštorom sa po „vy-
prázdnení“ počítalo ako s trestným, 
spoločne s  kapucínskym kláštorom 
v Pezinku. Kláštor bol kapacitne urče-
ný pre sto osôb. Verbisti mali 
byť premiestnení do Nitry na 
Kalváriu, kde by prečkali do 
ďalšej fázy „Akcie K“. Avšak 
toto zabratie misijného domu 
bolo realizované trochu ináč. 
Rehoľníci neboli presunutí do 
Nitry, ale spoločne s inými re-
akčnými rehoľami do Podolín-
ca. Ako vo svojich spomien-
kach uviedol P. Štefan Horváth 
SVD, likvidácia tohto domu bola tak 
neočakávaná a prekvapujúca, že re-
hoľníci v  Nitre dlhšie ani nevedeli, 
že ich spolubratia už nie sú v klášto-
re v  Štiavniku, ale sústredení v  Po-
dolínci.

V  dome Spoločnosti v  Spišskom 
Štiavniku, ktorý dostala Spoločnosť 
Božieho Slova do užívania v  roku 
1929, bol zriadený noviciát bratov. 
V  čase likvidácie bolo v  dome 59 
obyvateľov. Okrem šiestich pátrov tu 
bolo i osem rehoľných bratov, štrnásť 
rehoľných bratov novicov, šesť kandi-
dátov na bratov a 25 alumnov (cho-
vancov) na rehoľných bratov.

59 rehoľníkov z  misijného domu 
bolo vyvezených do centralizačného 

tábora v Podolínci. Z Podolínca od-
chádzali rehoľníci, niektorí už veľmi 
rýchlo, do Báču, na stavbu Priehrady 
mládeže k Púchovu, niektorí do civi-
lu a časť z nich, predovšetkým pátri, 
ostala v Podolínci.

Likvidácia Misijného domu 
Božského Srdca vo Vidinej  
v noci z 3. na 4. mája 1950
Po poštátnení majetkov Spoločnosti 
v roku 1948 a ich následnom zabratí 
v roku 1949 boli verbisti vo Vidinej 
už len v podnájme, ako sme to spo-
menuli v predchádzajúcich článkoch.

V noci z 3. na 4. mája 1950 boli vo 
Vidinej štyria rehoľníci. Okrem P. 
Ľudovíta Schmidta SVD a  P. Juraja 
Gaburu SVD, ktorý došiel do Vidi-
nej v priebehu roku 1950, brata Ro-
chusa Jozefa Weichwalda SVD bol 
v dome i P. Jozef Šebela SVD, prís-
lušný k domu v Dolních Životiciach. 
I jeho zaistili a bol spoločne s ostat-
nými transportovaný do sústreďova-
cieho kláštora vo Svätom Beňadiku. 
Neskôr bol P. Šebela transportovaný 
do Báča, kde i zomrel.

Br. Pankrác – Ondrej Sliviak SVD, 
príslušný k domu vo Vidinej, no v čase 
likvidácie v dome nebol, keďže vtedy 
vykonával pravidelné „misijné cesty“ 
po farnostiach: získaval nových mi-
sijných horliteľov, členov Misijného 
omšového spolku, snažil sa o animá-
ciu duchovných povolaní. Zaistený 
bol až 7. júna v rodnej Lietavskej Lúč-
ke. Neskôr bol prevezený do sústreďo-
vacieho kláštora vo Svätom Beňadiku. 
Zaujímavosťou môže byť, že po páde 
komunizmu bol Misijný dom vo Vidi-
nej prvý, ktorý verbisti získali späť do 
svojho vlastníctva a užívania.

Likvidácia Misijného domu sv. 
Svorada v Nitre na Zobore v noci 
z 3. na 4. mája 1950
V neistých rokoch 1948 a 1949 na-
stal v Československu, predovšetkým 
v Cirkvi, stav strachu, obáv a nedôve-
ry. Pomery sa menili zo dňa na deň 
a pre záchranu ako majetku, tak i do-
rastu reholí bolo potrebné konať čo 
najrýchlejšie a  najráznejšie. I  preto 
sa predstavení Spoločnosti Božieho 
Slova v Československu rozhodli, že 
do noviciátu, ktorý mal začať v roku 
1949, nenastúpia len študenti piateho 
ročníka gymnázia, ale i vtedajší štvr-

Likvidácia reholí v apríli 1950
počítala so zásahom proti 
tzv. najreakčnejším reholiam. 
Medzi tieto bolo zaradená rehoľa 
baziliánov, františkánov, jezuitov, 
redemptoristov, premonštrátov, 
saleziánov a Tešiteľov
Božského Srdca.
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Bývalý kláštor na Zobore
slúžil pre noviciát SVD.
Dnes sa tu nachádza liečebňa.
Na fotografii spomínajú
P. Bôrik SVD a P. Popovič SVD 



táci. Rehoľa nemala čo stratiť, naopak, 
mohla týchto študentov a ich povola-
nie zachrániť.

Podvečer 3. mája 1950 rektor domu 
a magister novicov P. Alojz Pohl ozná-
mil rehoľníkom, že ak chce niekto 
odísť z domu a rehole domov k rodi-
čom, môže tak urobiť. Taktiež upo-
vedomil novicov, že pravdepodobne 
v  túto noc dôjde k  likvidácii domu 
a  vývozu rehoľníkov. Z  domu však 
nik neodišiel. Všetci ostali a čakali, 
čo sa bude diať.

Po samotnom zásahu voči rehoľ-
níkom putovali mladší rehoľníci – 
novici do Kostolnej pri Trenčíne (67 
rehoľníkov), rektor domu a novicmaj-
ster v jednej osobe – P. Alojz Pohl do 
Báču. Piati rehoľníci putovali do Svä-
tého Beňadiku.

Budova Misijného domu mala pod-
ľa návrhu Krajského národného vý-
boru v Nitre pripadnúť samotnému 
KNV a slúžiť mala na „školenia ro-
botníckych kádrov pre ľudovú sprá-
vu a štátopolitické školenia“. Istý čas 
spravovala budovu a okolité pozem-
ky Ústredná národná poisťovňa. Od 
roku 1952 sa z Misijného domu stal 
Odborný liečebný ústav tuberkulózy 
a pľúcnych chorôb. 

Nemilou skutočnosťou, ktorá spre-
vádzala likvidáciu domu bolo, že 
len niekoľko dní po vývoze rehoľní-
kov došiel servilnému a  proštátne-
mu kňazovi Alexandrovi Horákovi 
list, v ktorom sa naňho veriaci z Nit-
ry obrátili s prosbou o pomoc. Žia-
dali, aby sa vymenovali a vyslali do 
kláštorov nové – neutrálne komisie, 
ktoré by pospisovali majetok, keďže 
dovtedajšie komisie nielen že maje-
tok nechránili, ale i sami rozkrádali. 
Čo je však tragickejšie, v Misijnom 
dome pod Zoborom sa jeden z čle-
nov komisie (zdá sa, že hospodárskej) 
„preobliekol do kňazských šiat, tam 
sa posmievával obradom kňazským 
a dával tam prítomným požehnanie 
posmešne.“ I takýto scenár a priebeh 
mala likvidácia reholí v Českosloven-
sku v roku 1950. •
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Pochválený buď Ježiš Kristus.

Vážená redakcia časopisu 
Hlasy z domova a misií!
Chceme Vás pozdraviť v čase, 
kedy si uvedomujeme veľkú
nádej z viery v Zmŕtvychvstalého
Krista: našu radosť zo života 
kresťana, ktorá má jasnú 
perspektivu – večný život.
Ďakujeme Vám za vydávanie 
časopisu Hlasy z domova a misií, 
časopisu s bohatým obsahom, 
veľmi zaujímavými príspevkami
zo sveta misií a diania u nás.

Pred blížiacim sa svätorečením pápežov bl. Jána XXIII. a bI. 
Jána Pavla II. bola pre nás veľmi aktuálna ponuka v  čísle 
12/2013 – krátka recenzia knihy z pera nemeckého autora, 
novinára a spisovateľa Andreasa Englischa PÁPEŽ ZÁZRA-
KOV Ján Pavol II. Hoci to mal byť darček k Vianociam, po ob-
držaní knihy sme sa nemohli odtrhnúť od jej obsahu, od dy-
namickosti podania skutočných príbehov uzdravenia. Aj táto 
kniha nám potvrdila charizmu pápeža – súčasníka, nakoľko 
patríme ku generácii, ktorá mala milosť zažiť a sledovať celý 
jeho pontifikát trvajúci 27 rokov. Aj vďaka vysielaniu Rádia 
Vatikán a náboženským časopisom. 

Sprevádzali sme ho nielen svojimi modlitbami, ale aj osob-
nou účasťou na jeho apoštolských cestách. Už v  roku 1979 
sme sa zúčastnili púte do jeho rodného Poľska. Potom u nás 
na Slovensku: v apríli 1990 vo Vajnoroch, v júli 1995 v Koši-
ciach a v Levoči a nakoniec aj v Rožňave v septembri 2003. 
Dokonca som mala možnosť zúčastnť’ sa aj na sedemdesiatke 
otca kardinála Jozefa Tomku v Ríme v roku 1994. Bola to nád-
herná púť. Dôkazom tejto skutočnosti je aj niekoľko fotografií 
z audiencie (Servizio fotografico ARTURO MARI), kde sme 
zachytení spolu s pápežom Jánom Pavlom II. A spôsob fun-
govania a získania fotografií je popísaný aj v uvedenej knihe 
PÁPEŽ ZÁZRAKOV Ján Pavol II. (str. 52), čo mi len potvrdilo 
fungovanie tejto fototéky.

Veľké Pán Boh zaplať autorovi Andreasovi Englischovi, kto-
rý ozaj s nemeckou precíznosťou podáva a približuje okami-
hy nevysvetliteľných uzdravení za života Jána Pavla II. Naša 
vďaka patrí určite aj prekladateľke p. Beáte Peknej za dobre 
odvedenú prácu a všetkým, ktorí sa podieľali na vydaní a dis-
tribúcii uvedenej knihy v slovenčine aj s obrázkovou prílohou 
– Vydavateľstvu SVD.

Vaši vďační čitatelia z Hencoviec
Hencovce, 21. 04. 2014
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Slovo kult znie našim ušiam 
azda trochu prisilno. Kult vo 
všeobecnosti označuje výni-
močnú úctu buď voči Bohu, 

alebo svätému človekovi, ktorý ľuďom 
približuje Boha svojím príkladom. 
Siedmy ekumenický koncil v  Nicei, 
ktorý sa konal r. 787, rozlíšil v kulte 
vzťah či postoj, ktorý patrí iba Bohu 
a nazval ho klaňanie (po grécky latre-
ia) a úctu, ktorú môžeme pre-
javiť aj stvoreným bytostiam 
(grécky proskynésis).

Ľudová zbožnosť zvyk-
la vyzdvihovať konkrétnu 
vlastnosť svätca a umelci zasa 
stvárnili svätcov v  obrazoch 
a sochách s ich atribútmi (ty-
pickými vlastnosťami). Keďže 
v  staroveku prevažná väčši-
na ľudí nevedela čítať a písať, 
jediným spôsobom ako odo-
vzdať posolstvo Evanjelia bolo 
umenie, presnejšie obraz. Biblia pre 
chudobných (biblia pauperum), čiže 
obrazy svätcov a príbehy z ich života 
namaľované na stenách kostolov, to 
bol spôsob ako odovzdať posolstvo 
radostnej zvesti účinnejšie. Neskôr sa 
k vyjadreniu duchovna pridala hudba 
a spev sprevádzaný rôznymi nástroj-
mi. Cirkev pri tom nezabúdala, že 
ohlasovanie Slova je podstatným pre 

odovzdávanie Evanjelia ľuďom svo-
jej doby.

V sedemdesiatych rokoch 20. storo-
čia dal páter Jozef Šabo SVD vytvoriť 
a osadiť v kostole sv. Cyrila a Metoda 
v Terchovej vitrážové okná vyrobené 
formou pieskovania, ktoré zobrazujú 
príbehy zo života svätých solúnskych 
bratov. Toto bola biblia pauperum pre 
veriacich vo farnosti. Lenže vtedajší 

správca farnosti sa neuspokojil s bib-
liou pre chudobných, vedel, že poten-
ciál cyrilo-metodskej farnosti je väčší. 
Hneď po revolúcii v r. 1990 zorganizo-
val prvé Cyrilo-metodské slávnosti vo 
vtedajšom Československu, samozrej-
me pri obetavej spolupráci farníkov, 
obce a kultúrnych inštitúcií.

Sv. Cyril a  Metod sa neuspokoji-
li s bibliou pre chudobných – boli si 

vedomí, že duchovný rozvoj človeka 
si vyžaduje vzdelanie, písmo, slovo... 
Vytvorili písmo, preložili posvätné 
knihy, vrátane Biblie, založili školu pre 
výchovu budúcej elity národa. Boli si 
vedomí toho, že človek vníma život 
a jeho zákonitosti cez obraz a slovo. 
Obraz nestačil. Môžeme povedať, že 
predbehli svoju dobu o niekoľko sto-
ročí, ba dokonca i  reformáciu, kto-
rá dala dôraz na „slovo“. Jedinečnosť 
posolstva sv. Cyrila a Metoda je v tom, 
že sceľujú obraz a slovo. A túto reali-
tu reflektujú aj Cyrilo-metodské dni 
v Terchovej, ktoré slávia v tomto roku 
okrúhle jubileum – aktuálny ročník 
slávností je už 25. v poradí. Cyrilo-

Kult sv. Cyrila 
a Metoda 
v Terchovej
25. ročník
Cyrilo-metodských dní

 Text: P. Ján Halama SVD  Foto: Archív CMD Terchová

Sv. Cyril a Metod nás pozývajú 
k tomu, aby sme prosili nielen 
za zdravie, úrodu a iné záležitosti 
života, ale aby sme jednoducho 
pozdvihli svojho ducha k Bohu, 
aby sme sa vzpriamili a poznali, 
že sme Božie deti s dôstojnosťou, 
ktorá k tomu patrí.



33HLASY Z DOMOVA A MISIÍJÚL – AUGUST 2014

SV. CYRIL A METOD

-metodské dni v Terchovej ponúkajú 
širokú ponuku liturgických slávení, 
modlitieb, k  akým patrí pobožnosť 
krížovej cesty na vrchu Oravcové, ďa-
lej sú to umelecké vernisáže, koncerty, 
recitály a neraz aj prezentácie nových 
kníh, ktoré vytvorili miestni umelci.

Vráťme sa ešte ku kultu. Sme trochu 
rozpačití, čo sa týka osobnej úcty k sv. 
Cyrilovi a Metodovi. Je ľahšie modliť 
sa ku sv. Antonovi, ku sv. Júdovi Ta-
deášovi, k sv. pátrovi Piovi v rôznych 
našich potrebách a ťažkostiach. Ale či 
prosíme o nebeskú pomoc aj sv. Cyrila 
a Metoda? A možno v tom je celá po-
inta... Sv. Cyril a Metod nás pozývajú 
k tomu, aby sme prosili nielen za zdra-

vie, úrodu a iné záležitosti života, ale 
aby sme jednoducho pozdvihli svojho 
ducha k Bohu, aby sme sa vzpriamili 
a poznali, že sme Božie deti s dôstoj-
nosťou, ktorá k tomu patrí. Sv. Cyril 
a Metod nás pozývajú k duchovnému 
rastu, k  prehĺbeniu nášho poznania 
Boha. Myslím, že toto je posolstvo ich 
sviatku a  tiež posolstvo veľkolepých 
Cyrilo-metodských dní, ktoré sa aj 
tento rok konajú na úpätí Malej Fatry 
v malebnej Terchovej.

Gratulujeme jubilujúcemu podu-
jatiu a všetkým účastníkom prajeme 
hlboký duchovný i kultúrny zážitok.
Program podujatia môžete nájsť na 
stránke www.terchova.fara.sk

• Cyrilo-metodské dni sú neodmysliteľnou 
súčasťou kultúrneho leta v Terchovej.

 Každoročné oslavy venované našim
 vierozvestcom, ktorým je zasvätený
 aj tunajší kostol sa konajú za prítomnosti 

cirkevných hodnostárov Žilinskej diecézy
 a mnohých významných hostí
• Prvé Cyrilo-metodské dni rok po páde
 totality. Na fotografii je otec kardinál
 Ján Chryzostom Korec (v strede),
 P. Jozef Šabo SVD (vľavo), 
 vtedajší správca farnosti Terchová
 a P. Jozef Michalov SVD (vpravo)



Ovca – nič príťažlivé
Ovcu je v prvom rade potrebné chrániť pred pre-
dátormi, ktorí sa snažia oviec zmocniť. Môžu to 
byť vlky, medvede, kojoty... A ovce v tejto situácii 
si veľmi nepomôžu. Nemajú pazúry ani tesáky. 
Nevedia sa brániť a ani utekať. Dokonca keď sa 
pasú dve ovce a jednu z nich napadne vlk, tá dru-
há sa s ním nepúšťa do boja, aby ochránila prvú, 
ale odbehne ďalej a pokračuje v pastve inde.

Ovciam dokáže ublížiť dokonca aj mucha. 
Preto ich pastier musí mazať olejom. Muchy to-
tiž nakladú vajíčka do mäkkého tkaniva ovčieho 
nosa a vyliahnuté larvy múch spôsobujúce bolesť 
a svrbenie môžu priviesť ovcu až k šialenstvu. Pre-
to je ovca schopná od bolesti otĺcť si hlavu o ska-
lu až k smrti. 

Potrebujú ochranu nielen pred predátormi, pa-
razitmi, ale aj pred sebou samými. Sú zvieratami 
zvyku. Keď ich vypustíte na nejaký kopec, ony 
ho spasú. No potom neodídu na ďalší, aby hľada-
li novú trávu. Budú ním prechádzať až dovtedy, 
kým z neho neostane púšť. A zostanú na tomto 
mieste, ba až kým a neumrú od hladu. 

Ovce sú špinavé. Mačka, pes, vták či medveď sa 
vie očistiť. Ovca nie. Špiní si pod seba a nevie sa 
postarať o svoju čistotu. Jej kožušina rastie, zapletá 
sa do nej blato, nečistoty a hnoj. Jej kožuch môže 
byť až taký ťažký, že jeho váha ju dokáže prevrátiť 
a ovca sa nevie sama postaviť. Umrie, ak nepríde 
niekto, kto ju zdvihne . 

Ovce sú hlúpe. Videli ste niekedy trénera oviec 
alebo nejaké ovčie kúsky? Nie sú schopné sa ich 
naučiť. Ovca sa nevie orientovať v priestore. Keď 
sa zatúla, nedokáže nájsť cestu späť. Ovca sa nech-

ce dať priviesť späť. Keď sa zatúla a pastier sa ju 
pokúša priviesť naspäť, uteká pred ním. Preto ju 
pastier musí niekedy nechať vyslabnúť, aby už ne-
dokázala pred ním utekať a on ju mohol preniesť 
späť do košiara.

My sme ovce
Je zaujímavé, že Ježiš Kristus používa na vyjad-
renie vzťahu k nám práve toto prirovnanie. Asi 
veľmi dobre vie a pozná ľudské srdce. Pre človeka 
dnešnej doby – vzdelaného, osvieteného, čistot-
ného, s navigáciou, žijúceho v pokroku, rozvoji, 

Keď chceme hovoriť o misijnej práci, nedá
sa obísť téma dobrého pastiera a oviec. 
Máme romantickú predstavu o tom,
ako ovečky a pastier patria k sebe, 
ako sa k sebe túlia. No realita je úplne iná. 
Byť pastierom nie je vôbec ľahká vec...

Misionár ako 
dobrý pastier

 Text: Tomáš

Gerboc SVD

 Foto: Archív SVD
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Ak sme hrieš-
nici, tak slo-
vá o Dobrom 
pastierovi 
a o jeho zá-
ujme o ovce 
sú pre nás 
povzbude-
ním. Ak sme 
momentál-
ne vernými 
učeníkmi, 
tieto slová sa 
stávajú veľ-
kou výzvou 
a lekciou.

nadbytku a komforte – je ťažké vžiť sa do pozície 
ovce. Ale keď sa v pravde pozrieme na naše rodiny, 
životy a naše vzťahy – na naše tajomstvá, tragé-
die, zlé rozhodnutia, vlastnú biedu, hriechy, hlú-
posť, bezmocnosť i na veci, o ktorých už nevedia 
ani len naši susedia, začíname vidieť i premýšľať 
inak. Aj pre moderného človeka sa stáva dnešné 
podobenstvo zrozumiteľným a veľmi pravdivým. 
Pred Pánom, ktorý nás pozná, sa nie je za čo han-
biť a v pokore si môžeme priznať, že sme ovce. 
A čo je pritom tá najskvelejšia vec? Že On sa sám 
hlási za nášho pastiera. A vôbec sa nehanbí, na-

opak preberá za nás zodpovednosť a je ochotný 
nám pomôcť a nás viesť. 

Podobenstvo o dvoch rodinách
Kedysi boli dve rodiny, ktoré žili vedľa seba. Rodi-
ny boli úplne odlišné. Prvá rodina boli kresťania. 
Ukážkovo sa starali o svoj dom a trávnik. Nikdy 
nefajčili, nepili a nedrogovali. Nikdy sa nehádali. 
Deti nikdy nemali problémy so zákonom. A všetci 
chodili do kostola každú nedeľu.

Druhá rodina nemala dočinenia s Bohom. Ich 
dom a trávnik bol zanedbané. Fajčili a pili. Nadá-
vali a hádali sa. Deti sa často dostávali do prob-
lémov so zákonom. Nikdy nechodili do kostola. 

Jedného dňa dospievajúca dcéra z prvej rodiny 
povedala otcovi: „Vieš, ocko, ja si myslím, že naši 
susedia majú problém. Ich deti v škole povedali nie-
ktorým z mojich spolužiakov, že ich otec a mama sa 
rozvádzajú.“ Otec pozeral na futbalový zápas a po 
chvíli odpovedal: „Čože, rozvod? Hm, to je škoda!“

Dcéra išla do kuchyne, kde jej matka pripra-
vovala večeru a  zopakovala správu. Chápavo 
prikývla hlavou a povedala: „To majú zato, lebo 
nechodia do kostola a žijú takým hriešnym živo-
tom. Nech sa to stane poučením pre vás pre prí-
pad, že budete mať niekedy pokušenie nechodiť 
do kostola! Dúfam, že po ich rozvode prídu ne-
jakí slušní susedia.“

A hľa, druhá rodina sa rozviedla a odsťahovala. 
A noví susedia boli slušní ľudia, ktorí mali udr-

žiavaný dom i dvor, nikdy nefajčili a nepili. Nik-
dy nenadávali, ani sa nehádali. Ich deti boli dob-
ré v škole a nová rodina dokonca aj chodila do 
kostola. A prvá rodina žila spokojná, že nemali 
vo svojom okolí ľudí, s ktorými by boli starosti.

Je to len príbeh, samozrejme. Ale napriek tomu 
dúfam, že sa nikto z nás neidentifikoval s prvou 
rodinou. Pretože aj keď boli kresťania a mali radi 
Pána Ježiša, nepatrili medzi tých, ktorí počúvajú 
Božie Slovo a uskutočňujú ho. Boli radi, keď ich 
stratení susedia sa stratili aj z ich života. 

Koniec s ľahostajnosťou
Ježiša obvinili, že sa stretáva s hriešnikmi. Jeho 
obhajoba je založená na záujme Boha hľadať stra-
tených hriešnikov a jeho veľkej radosti, keď dôj-
du k pokániu. Ak takýto náš Boh je, potom takíto 
istí by sme aj my, jeho učeníci, mali byť. Ak sme 
hriešnici, tak slová o Dobrom pastierovi a o jeho 
záujme o ovce sú pre nás povzbudením. Ak sme 
momentálne vernými učeníkmi, tieto slová sa stá-
vajú veľkou výzvou a lekciou. • 
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Sv. Ján XXIII. (lat. Ioannes Vice-
simus Tertius), vl. menom An-
gelo Giuseppe Roncalli (* 25. 
november 1881, Sotto il Mon-

te, Taliansko - † 3. jún 1963, Vatikán) bol 
taliansky duchovný a 261. rímsky pápež 
(v období rokov 1958 – 1963). Ján XXI-
II. patril k najvýznamnejším pontifikom 
v cirkevných dejinách, a to nielen z du-
chovného ale i svetského pohľadu. Pá-
pež s prívlastkami „dobrý pápež“ alebo 
„červený pápež“ sa významnou mierou 
podieľal na mierovom usporiadaní poli-
tických pomerov vo svete v období tzv. 
studenej vojny a ráznym posto-
jom stál za odvrátením hrozby 
nukleárnej vojny v roku 1962. 
Jeho program aggiornamenta, 
prezentovaný na ním zvolanom 
druhom vatikánskom koncile, 
dodnes ovplyvňuje dianie v cir-
kevnom živote. Pápež František 
ho v Ríme 27. apríla 2014 vyhlá-
sil za svätého. 

Nemôžem zabudnúť, že nikdy nie som 
sám, ani vtedy, keď sa cítim sám: veď 
ma vidí Boh, Mária a môj anjel strážny.
Malomyseľnosť nepochádza z ničoho 
iného, iba z nedostatku viery. Nebol to 
sám Majster, ktorý v podobných okol-
nostiach povedal Šimonovi: „Malover-
ný, prečo si zapochyboval?“
Kresťanská viera sa nemá čoho obávať 
ani zo strany vedy, ani zo strany tech-
niky, ktorá má v nej pôvod, naopak, učí 
nás, že ich možnosti sú oslavou stvori-
teľskej dobroty Boha, ktorý povedal: 
„Naplňte zem, podmaňte si ju.“ 

S krídlami viery a modlitby pozdvihnime 
sa vždy bližšie k Pánovi. Takýmto spôso-
bom bude ľahké zosúladiť plynutie času 
s nadprirodzeným životom. 
Aj keď je zlo naozaj smutná realita, tak 
dnes, ako i včera, predsa nedokáže nik-
dy - a to dobre vieme - premôcť dobro.
Nech sa stane, čo sa stane - nikdy sa 
nestane nič osudné: ak máme pevnú 
a hlbokú vieru v Darcu každého dobra, 
zostaneme neotrasiteľní v našej nádeji. 
Budeme stále radostnejší, ak bude 
s nami Pán, tak v prirodzenom po-
riadku, ako i v nadprirodzenom. Potom 
nám nikdy nebude chýbať trpezlivosť 

s bratmi: budeme ich znášať s  vese-
losťou.
Moja duša sa nachádza pred tebou ako 
čistá stránka. Pane, napíš do nej, čo 
chceš, som tvoj. 
Treba ďakovať Bohu za dobrodenia 
jeho stvorenia, chváliť ho, že dal člo-
veku rozum, aby myslel, ruky, aby pra-
covali, a prosiť ho, aby nám pomáhal 
pokojne pracovať v službe blížnym.
Nedôverujúce duše nevidia nič iné len 
mrákavy doliehajúce na zem. My však 
máme pevnú dôveru, že náš Spasiteľ 
neopustil svet, ktorý sám vykúpil.
Kto prijal od Boha vznešený dar krstu, 
nemusí sa báť nijakého zla. 
Odvahu! Boh nezomiera a Kristove 
prísľuby sú nezrušiteľné. Pánova mi-
losť je s nami, s ňou sme pripravení če-
liť každému zlu. 
Aj uprostred nevyhnutných ťažkostí 
nech sa každý ustavične úplne odo-
vzdáva do Božej vôle, v istote, že niet 

Z myšlienok
sv. Jána XXIII.

 Text spracoval: P. Martin Štefanec SVD 

 Foto: Archív SVD

Všetky naše dni sú v Božích 
rukách, a pretože život 
a milosrdenstvo prameniaz
tohto zdroja, niet ani najmenšieho 
dôvodu znepokojovať sa. 



JÚL – AUGUST 2014 37HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

JÁN XXIII.

slzy, ktorú by Pán nevidel, ani vzdychu 
srdca, ktorý by nepočul, ani obety, kto-
rú by on nepoznal. 
Nariekanie nič nevyrieši. Treba sa po-
hnúť dopredu, predchádzať nebezpečen-
stvám, dôverovať.
Najkrajším pomenovaním Boha je mi-
losrdenstvo. To nech vzbudí veľkú dô-
veru aj uprostred plaču. 
Nesmieme sa nikdy zarmucovať pre ťaž-
kosti, v ktorých sa nachádzame, ale majme 
dôveru, pozerajme hore a myslime na raj.

Uprostred spleti toľkých ľudských slov 
je evanjelium jediným hlasom, ktorý 
osvecuje, priťahuje, posilňuje i nasycuje.
Stredobodom každej pozornosti má byť 
ľudská osoba, stvorená na Boží obraz 
a podobu a vykúpená predrahou krvou 
Krista. 
Ľudia dneška, presvedčení, že sú vo 
všetkom sebestační, veľmi ľahko zabú-
dajú na Božie zákony, a pozbavení du-
chovného slnka riskujú, že zostanú po-
chovaní v dobe ľadovej. •

Radosť bude ústrednou 
témou tohtoročného
Svetového dňa misií 
 
Vo Vatikáne zverejnili posolstvo pá-
peža Františka k Svetovému dňu misií. 
Cirkev si ju pripomína v predposled-
nú októbrovú nedeľu. Tohto roku pri-
padne slávenie 88. ročníka Svetového 
dňa misií na 19. október. „Pán poslal 
sedemdesiatich dvoch učeníkov po 
dvojiciach do miest a dedín hlásať, že 
sa priblížilo Božie kráľovstvo, a pripra-
viť ľudí na stretnutie s Ježišom,“ pri-
pomína Svätý Otec biblickú udalosť 
a zdôrazňuje, že po dokončení tejto 
misie ohlasovania sa učeníci vracajú 
naplnení radosťou: „Radosť je domi-
nantnou témou tejto prvej a nezabud-
nuteľnej misionárskej skúsenosti. Bož-
ský Majster im povedal: «Neradujte sa 
z toho, že sa vám poddávajú duchovia, 
ale radujte sa, že sú vaše mená zapísané 
v nebi. V tej hodine Ježiš zaplesal v Du-
chu Svätom a povedal: ‚Zvelebujem ťa, 
Otče.‘ (...) Potom sa obrátil osobitne 
k učeníkom a povedal: ‚Blahoslave-
né oči, ktoré vidia, čo vidíte vy‘» (Lk 
10,20-21.23).” „Radosť z evanjelia po-
chádza zo stretnutia s Kristom a z de-
lenia sa s chudobnými. Vyzývam preto 
farské komunity, združenia a skupiny 
žiť intenzívny bratský život, založe-
ný na láske k Ježišovi a pozorný voči 
potrebám najviac znevýhodnených. 
Tam, kde je radosť, nadšenie, túžba 
priviesť Krista ostatným, tam sa rodia 
pravé povolania. K nim patrí aj laické 
povolanie k misii“ – píše Svätý Otec. 
Citátom zo sv. Pavla, že «veselého dar-
cu Boh miluje» (2 Kor 9,7) pápež Fran-
tišek v závere posolstva pripomína, že 
konkrétny hmotný príspevok je zna-
kom obetovania seba najprv Pánovi 
a potom bratom, pretože „materiálna 
obeta sa stáva nástrojom evanjelizá-
cie ľudstva“. Toľko z Posolstva Sväté-
ho Otca Františka k 88. svetovému 
dňu misií.  •

 Zaujímavosť



CYRILOMETODSKÉ DNICYRILOMETODSKÉ DNI

XXV.XXV.

18.00 h
Kostol sv. Cyrila a Metoda

ŽIVÉ CYRILO-METODSKÉ
DEDIČSTVO
Otvorenie filatelistickej výstavy
s uvedením príležitostnej poštovej pečiatky

18.15 h

SVÄTÁ OMŠA

19.00 h

VEČER MODLITIEB A SPEVOV
TAIZÉ

17.00 h
Vrch Oravcove

KRÍŽOVÁ CESTA

18.15 h
Kostol sv. Cyrila a Metoda

LITURGIA
SV. JÁNA ZLATOÚSTEHO
celebruje: vdp. dekan Emil Turiak
účinkuje: Spevácky zbor MÁJ mesta Žiliny

7.30 – 10.30 h
Kostol sv. Cyrila a Metoda

SVIATOSŤ ZMIERENIA

8.30 h

SVÄTÁ OMŠA
celebruje: prof. Marián Šuráb

10.30 h
Kostol sv. Cyrila a Metoda – vrch Oravcove

PROCESIA VERIACICH
účinkujú:
terchovský ľud,
Spojené muziky terchovské,
dychová hudba DUBŇANKA zo Žiliny

11.00 h
Vrch Oravcove

CYRILO-METODSKÁ SVÄTÁ OMŠA
celebruje: Mons. Tomáš GALIS, žilinský biskup

15.00 h
Kostol sv. Cyrila a Metoda

NOSITELIA MISIE
Slávnostné odovzdávanie ikon
sv. Klimenta a Nauma
zástupcami mesta OCHRID

15.30 h

KONCERT DUCHOVNEJ HUDBY
účinkujú:
SPEVÁCKY ZBOR LÚČNICA a jeho hostia
Elena MATUŠOVÁ, zbormajsterka a dirigentka

Katarína Juhásová-Štúrová, soprán
Tomáš Juhás, tenor
Martin Malachovský, bas
Katarína Turnerová, harfa
Ivan Tvrdík, violončelo
Robert Vizvári, kontrabas
Peter Mikula, organ

8.30 h
Kostol sv. Cyrila a Metoda

SVÄTÁ OMŠA
celebruje: Mgr. Stanislav Ďungel

10.30 h

SVÄTÁ OMŠA
celebrujú: kňazi pochádzajúci z Terchovej

16.00 h
Kostol sv. Cyrila a Metoda

ZÁVEREČNÝ GALAKONCERT
Záverečný program XXV. ročníka
Cyrilometodských dní v Terchovej

účinkujú:
ŠTÁTNY KOMORNÝ ORCHESTER ŽILINA
Oliver DOHNÁNYI, dirigent

Marcel Štefko, klavír
Natalia Melnik, soprán
Terézia Kružliaková, mezzosoprán
Jozef Gráf, tenor
Gustáv Beláček, basbarytón
Žilinský miešaný zbor
Cantica Collegium Musicum Martin
Štefan Sedlický, zbormajster

www.terchova.sk
www.terchova.fara.sk

PONGRÁCZ, s.r.o. URBÁR TERCHOVÁ

POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO CINGEL–ONDRUŠ

POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO RIEČNICA–HORNÁ TIŽINA

KVETINÁRSTVO – VLASTA HANULIAKOVÁ
A-AUTO, Žilina

®

ŠT VRTOK 3. 7. 2014 SOBOTA 5. 7. 2014 NEDEĽA 6. 7. 2014

PIATOK 4. 7. 2014

OBEC TERCHOVÁ ● BISKUPSKÝ ÚRAD ŽILINA ● MIESTNE KULTÚRNE STREDISKO A FARSKÝ ÚRAD TERCHOVÁ ● ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ ● KRAJSKÉ KULTÚRNE STREDISKO V ŽILINE CENTRUM PRE RODINU A MLÁDEŽ, n. o.
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Objednávací kupón Objednávam si záväzne na dobierku uvedené tituly: 

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

Mesto, PSČ: Podpis:   Tel.:

Objednávací kupón možno posielať na adresu: Kníhkupectvo VERBUM, Kalvária 3, 949 01 Nitra, tel: 037/ 7769420; fax: 037/ 7769437; mail: verbum@svd.sk
Objednané knihy posielame na dobierku. Balné neúčtujeme. Poštovné účtujeme podľa aktuálnej tarify Slovenskej pošty, teda od 2,58 Eur s DPH.

Moje druhé ja
Clarence J. Enzler
Autor čitateľa pozýva do dô-
verného rozhovoru s Pánom 
Ježišom, ktorý chce pretvá-
rať srdce každého človeka 
podľa svojho srdca. Publiká-
cia je vzácnym sprievodcom 
duchovného rastu.
232 strán, cena: 7,50 EUR

Svätý Ján XXIII.
– pápež pokoja a lásky
Eugen Filkorn
Podstatnú časť životopisu 
tvoria úryvky z duchovných 
denníkov, listov, kázní a prí-
hovorov svätého pápeža.
344 strán, cena: 9,90 EUR

Rodina žije z lásky
Jiřina Prekopová
Podľa autorky je jednou 
z  príčin vysokej rozvodo-
vosti manželstiev zabudnu-
tie na zákony lásky v rodine. 
Vo svojej knihe predstavuje 
desať prikázaní, aby táto lás-
ka mohla prekvitať.
142 strán, cena: 9,95 EUR

Zvládneš to
Max Lucado
Pre tých, ktorí čelia ťažkým 
skúškam, chorobe, rozvo-
du, strate zamestnania ale-
bo milovanej osoby, sa zdá 
nemožné zvládnuť túto si-
tuáciu. Autor skrze skutočné 
príbehy vlieva čitateľovi ná-
dej, že Boh človeka neopúšťa 
v žiadnej situácii.
172 strán, cena: 7,50 EUR

Kňazstvo ženy, 
kňazstvo srdca
Jo Croissant
Autorka sa prihovára že-
nám, ktoré túžia objaviť krá-
su i osobitosť svojej identity. 
Táto kniha môže pomôcť 
i mužom, aby lepšie pocho-
pili tajomstvo tých, ktoré 
kráčajú v živote po ich boku.
201 strán, cena: 4 EUR

Mária, dokonalá žena
Elias Vella OFM Conv.
Pán Ježiš zomierajúc na krí-
ži daroval celému ľudstvu 
svoju matku Máriu. Aké sú 
jej vlastnosti, vďaka ktorým 
je dokonalou ženou? Preží-
vam v plnosti skutočnosť, že 
mi je Panna Mária matkou?
251 strán, cena: 6,90 EUR

Chiara Corbella Petrillo
Simone Troisi, Cristiana Paccini
Chiara Corbella Petril-
lo zomrela vo veku dvad-
saťosem rokov na rakovi-
nu, ktorú jej diagnostikovali 
v piatom mesiaci tehoten-
stva. Liečbu odložila, aby sa 
jej dieťatko narodilo zdravé. 
173 strán, cena: 6,80 EUR

Viera sa začína doma
Mark Holmen
Zachovanie kresťanských 
hodnôt je dnes pre rodiny 
nie ľahko uskutočniteľnou 
výzvou. Obsahom publiká-
cie sú praktické návrhy, ako 
s Božou pomocou premieňať 
srdce rodiča, dieťaťa i ostat-
ných členov rodiny.
148 strán, cena: 6,90 EUR

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



Narodil som sa v Gochu v nede-
ľu 5. novembra 1837 o ôsmej 
hodine večer rodičom Ger-
hardovi a Kataríne. V staroby-

lom mestečku Goch, ktoré sa nachádza 
na západ od Rýna asi 5 kilometrov od 
holandských hraníc, som prežil detstvo. 
Nebol som jedináčik. Moji rodičia sa zo-
sobášili v roku 1834 a najskôr sa im naro-
dila sestra Margita. Po nej som sa narodil 
ja, ďalej môj brat Gerhard a v roku 1841 
brat Wilhelm, ktorý sa neskôr stal kapu-
cínom, v reholi prijal meno Juniperus. 
Od roku 1844 sa narodili Peter, Gertrú-
da, Teodor a nakoniec Ján, ktorý sa tiež 
stal kňazom Spoločnosti Božieho Slova. 
Mali sme aj ďalších troch súrodencov, ale 
tí zomreli krátko po narodení. 

Všetci sme navštevovali školu v Go-
chu, ale ja som počas nej začal študovať 
na novej rektorskej škole. No nebolo to 
ľahké. Prečo? Škola bola náročná a naša 
rodina nebola veľmi bohatá. Doma nás 
bolo veľa detí a bolo potrebné nás živiť. 
Pre rodičov bolo veľmi náročné, aby som 
chodil do školy, na ktorú treba veľa peňa-
zí. Ale kaplán, ktorý mal na starosti rek-
torskú školu, naliehal na otca a matku, 
aby mi umožnili študovať. A tak sa stalo 
nakoniec v roku 1848. 

Môj otec Gerhard mal hospodárstvo 
a pracoval aj ako prievozník. Hospodár-
stvo sme mali sčasti prenajaté a otec ho 
obrábal s dvoma koňmi. Ako prievozník 
zvyčajne išiel dvakrát do týždňa do Nij-
megenu po tovar, čo priviezli lode z ko-
loniálnych krajín. Prievozníctvo bolo 
zodpovednou prácou a môj otec ju sve-
domito plnil. Najviac sme si ale na ňom 
vážili jeho nábožnosť. 

Môj brat Wilhelm si na otca spomína 
slovami: „Otec veľmi dbal na modlitbu. 

Na začiatku každej spoločnej práce ho-
vorieval: „Všetko s Božou pomocou.“ To 
isté robil aj pri práci na poli. Keď sme sa 
raz večer vracali z poľa domov, povedal: 
„Teraz budeme mlčať, modliť sa, ďako-
vať Bohu za jeho požehnania, ktoré sme 
dnes prijali a premýšľať o svojich hrie-
choch.“ V nedeľu a vo sviatky sa pri obe-
de hovorievalo o kázni. Otec sa nás vypy-
toval a my sme museli povedať, čo sme 
si z nej zapamätali. Poobede predčítaval 
z Evanjelia aj s priliehavými poznámka-
mi. Najradšej mal prológ Jánovho evan-
jelia a často nám zdôrazňoval: „Prológ je 
najmocnejšia modlitba zo všetkých a má 
veľkú moc u láskavého Boha.“ Rád čítal 
aj listy svätého Petra a životopisy svätých. 
Mama pri nás priadla a počúvala. Otec 
chodieval každú nedeľu okrem rannej 
svätej omše aj na veľkú svätú omšu. Veľ-
kú svätú omšu obetoval na slávu Naj-
svätejšej Trojice a ako poďakovanie za 
všetky dobrodenia a milosti. Zvlášť si 
uctieval Ducha Svätého a na jeho česť sa 
zúčastňoval na pondelkových svätých 
omšiach. Nadšene a s úctou nám o ňom 
rozprával. Vysvetľoval nám, ako Duch 
Svätý udeľuje rodinám a dušiam pokoj, 
napĺňa naše srdce radosťou v Božej služ-
be, povzbudzuje nás konať dobré skutky 
a žehná naše polia.“

Mame Kataríne sme hovorili „mod-
liaca sa mama“. Mala jednoduchú po-
vahu, bola starostlivá, usilovná, veľmi 
nábožná a vzorná gazdiná. V živote pre-
konala rôzne starosti a zvládala veľa prá-
ce. S jedinou slúžkou musela zvládnuť 
celú domácnosť, starať sa o 4 kravy a nie-
koľko prasiat. Mama milovala modlit-
bu. To sa prejavovalo najmä vtedy, keď 
zomrel otec a jeden z bratov sa oženil, 
a tak prišla do domu mladá žena, neves-

ta. Pre ňu to bola pomoc, pretože mohla 
modlitbe venovať ešte viac času ako do-
teraz. Mama rada chodievala do kostola. 
Občas niekto – otec alebo niektoré z detí 
– povedal: „Mama dnes nebola v kosto-
le, veď mala veľa práce.“ No mama nám 
na to odpovedala: „Čo to len hovoríte! 
Ak by som nebola bývala na svätej omši, 
vôbec by som nebola hotová s prácou.“ 
Veľmi si vážila a cenila požehnanie so 
Sviatosťou oltárnou. Hovorievala: „Aj 
keby trvala cesta do kostola celú hodinu, 
aj vtedy sa má človek vydať na cestu, aby 
dostal požehnanie.“ 

Mal som veľmi nábožných rodičov. 
Oni mi dali pravú vieru a naučili ma 
spôsobom, ktoré som neskôr zaviedol 
aj v Spoločnosti Božieho Slova. Od otca 
som prijal hlbokú úctu k Duchu Svätému, 
k Najsvätejšej Trojici i k Božskému Srdcu. 
Mama ma naučila, ako mám dôverovať 
Bohu, bez ktorého nedokážem nič. • 

Sv. Arnold Janssen
– detstvo a rodina
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DAROVALI NA MISIE, MISIJNÝ 
DORAST, MISIJNÉ DOMY

Všetkým darcom vyslovujeme 

Pán Boh zaplať! 

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Číslo účtu
Spoločnosti Božieho Slova:

5029115971/0900

Bohuznáma z Nitry 20,- EUR • Jolana Cintulová, 
Sila 50,- EUR • členovia Ružencového bratstva 
z Veľkej Hradnej 120,- EUR • odoberatelia Posla 
a Hlasov zo Zuberca 115,- EUR • ružencové spo-
ločenstvo z Nitry - Zobora 100,- EUR • bohuznáma 
z Mojmíroviec 10,- EUR • bohuznáma Rišňovce 
50,- EUR • Oľga Kubalíková – Svrčinovec 45,- EUR 
• konajúci Deviatnik sv. Jozefovi z Michala nad 
Žitavou 25,- EUR • odberatelia Hlasov Žabokreky 
n.V. 20,- EUR • bohuznámy Gbelany 50,- EUR • 
kresťanskí seniori - Nová Dedina 100,- EUR • 
odberatelia Hlasov Žabokreky n.V. 20,- EUR • 
B.Z. Prusy 50,- EUR • ružencové spoločenstvo, 
Mojzesovo 30,- EUR • dobrodinci z Čajkova 
60,- EUR • odberatelia Hlasov z Krásna pri To-
poľčanoch 20,- EUR • čitatelia Hlasov Slovenský 
Grob 70,- EUR • pútnici zo Smižan, Lokce a okolia 
70,- EUR • odberatelia Hlasov Žabokreky n.V. 20,- 
EUR • čitatelia Hlasov Čierne pri Čadci 70,- EUR 
• odberatelia Hlasov z Hlohovca 100,- EUR • 
duchovné matky z Rimavskej Soboty 185,- EUR 
• kolektív lásky z Liptovskej Tepličky 240,- EUR • 
odberatelia Hlasov z Čierneho pri Čadci 70,- EUR 
• bohuznámi z Dubovej 20,- EUR •

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.
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