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ZAMYSLENIE

Milí priatelia, uctievajúc si Najsvätejšie 
srdcia Ježiša a Márie, nedá sa nemys-
lieť na citový život človeka. Veď prá-
ve on nás robí stvoreniami, ktoré sú 

schopné omnoho viac, než len zabíjať, číhať na ko-
risť alebo sa so strachom skrývať. 

No nie všetkým je ľahké si priznať, že city sú na-
šou prirodzenou súčasťou. Najmä muži chcú zostať 
tou tvrdou skalou, ktorú za žiadnych okolností nič 
nezlomí. Ak by čo i len na chvíľu dopustili na sebe 
rozrušivý vplyv vody (sĺz), stali by sa pieskom, na 
ktorom Ježiš v Evanjeliu neodporúča staviať múd-
remu dom. 

Nasledujúce úvahy nechcú byť len obrátením 
k „tvrďasom“ podľa ich pohlavnej prináležitosti, 
ale ku všetkým, ktorí chcú byť tvrdší ako diamant 
– nádherný a drahý, len nie živý. 

Skala v Novom zákone sa nám často asocíruje 
s menom sv. Petra, ktorého tak nazývame v gréckom 
variante. No ak sa pozrieme na osobu samotného 
apoštola, vidíme, že dosť dlho nezodpovedá svoj-
mu menu. Súčasným jazykom by sme povedali, že 
je mäkký. Áno, keď je treba slovami niečo dokázať, 
tak je prvý, a to aj preto, že cez neho hovorí Duch 
Svätý, no pri potrebných skutkoch sa vzdáva. Ale 
aj napriek tomu je Skalou, na ktorom je postavená 
Kristova Cirkev. Veď, ako čítame v Evanjeliu, keď si 
Peter uvedomil svoju zbabelosť, stávajú sa jeho slzy 
nie znakom rozrušenia, ale očistenia. Plačúci Peter 
upevňuje svoje prvoapoštolské povolanie.

Peter – Skala, nie je prvým obrazom vytekania 
vody z neživého miesta. Keď Izraeliťania vychádza-
li z Egypta, pokúšali Boha, a on im skrze Mojžiša 
dal vodu zo skaly. Bolo to miesto Massy a Meríby, 
na ktoré doplatil sám Mojžiš nedôverným zopa-
kovaním úderu. Tam, kde by spravodlivý čitateľ 
čakal trest za toľké reptania, sa „tvrdý starozákon-
ný“ Boh ukazuje vo svojej podstate, ako starostlivá 
matka, ktorá nikdy nenecháva svoje, hoci aj nepo-
slušné, deti.

Skrze tieto obrazy vidíme, že nikto nie je, ba 
ani nemusí byť tou nerozbitnou horninou, ktorá, 

kým sa nespracuje, alebo nevyužije, nie je niko-
mu potrebná.

Mnohí z nás nechcú otvárať svoj vnútorný svet 
zo strachu, že druhí odhalia a zneužijú ich „slabos-
ti“. Nehovorím, že často je tento strach opodstat-
nený. No bez riska nie je žiadna šanca na úspech. 

Často sa ako ľudia mýlime, mysliac si, že práve 
nedobytnä hora „tvrdého“ človeka sebou auto-
maticky predstavuje emocionálne vyrovnaného 
a ničím nepohnuteľného človeka. No opak je ne-
raz pravdou. Obyčajne sú to veľmi citlivý ľudia, 
trpiaci nepochopením, či tým, že sa nemajú vô-
bec komu zdôveriť. Jednak preto, že si nikto ne-
všíma túto ich potrebu, a potom aj zo strachu, 
pretrpieť ďaľšiu ranu výsmechu, či nepochope-
nia. Oni sú ako skala, ktorú postupne zvetráva 
voda ohovárania, alebo nezáujmu. Z  druhej stra-
ny tí, čo priam prekypujú emäciami, využívajú-
cimi neustálej pozornosti, a súcitu, sú obyčajní, 
chladní egoisti, podobný blatu, ktorému sa treba 
zďaleka vyhýbať.

Ani jedna z krajností nechce byť suchým kon-
štatovaním, s ktorým sa nedá nič viac urobiť, ale 
skôr výzvou, vrátiť citom ich pravé miesto. Oni 
majú byť vyjadrením našich vzťahov, niekedy bo-
lestivých, no vždy otvorených a bez strachu nie-
čo stratiť. Treba strácať seba, aby sme dostali do 
daru druhách. Tak sa z jednejveľkej skaly stane 
žulová cesta, ktorá nás privedie do spoločenstva 
oslávených Sŕdc.

Neboj sa
otvoriť

 Text: 

P. Michal 

Marhefka SVD

 Foto: P. Martin 

Štefanec SVD
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Čo vidím často ako nebezpečenstvo súčastnosti, je ne-
záujem, nechuť a negativizmus, či priam agresia, s ktorou 
dokonca aj kresťania pristupujú k životným okolnostiam. 
Dovoľujeme si, aby nás ovplyvňovali hocaké vášne, zabú-
dajúc, že aj emócie,hoci vznikajú bez nášho úsila, sa majú 
podrobovať kontrole rozumu. Ten stále zveľaďujeme nový-
mi informáciami – milosťami zo sféry duchovného života. 
Je jasné, že nám mnohé veci nie sú ľahostajné, a to najmä 
tam,kde sa deje nespravodlivosť. No ak dovolíme ovládnuť 
seba vášňam, už nekonáme ako rozumný a slobodný ľudia, 
ale ako otroci svojich chúťok, či hnevu. A ako hovorí sv. Pa-
vol: „... človek nekoná v hneve, čo je spravodlivé pred Bo-
hom“. Preto samokontrola neodporuje otvorenosti, skôr ju 
chce zbaviť živočíšnosti.

Negativizmus a nechuť v nás ničí všetku radosť zo života, 
ba nás robí slepými nielen na dobro, ale aj na Boha, ktorý 
nám rôznymi darmi chce dávať svoju lásku. V takejto nála-
de nemá vôbec zmysel pracovať s ľuďmi, alebo niečo tvoriť. 
Sami si rúcame polená pod nohy. Neraz je to skúška viery, 
ktorá nás má zbaviť nesprávnych očakávaní dôkazov Božej 
lásky. No častejšie je to skôr výsledok prílišnej samoľúbosti, 
keď si chceme niečo dokázať, a želaný úspech sa nijak nedo-
stavuje. Znova a znova sa musíme ako veriaci vracať k prí-
kladu svätých Sŕdc, ktorých námaha na našej spáse pretrpe-
la akoby neúspech prebodnutím na kríži, no v skutočnosti 
dokázala, čoho všetkého je pre nás schopná.

Milí čitatelia, želám Vám, aby ste svojou úprimnosťou bu-
dovali vzájomné vzťahy a neváhali sa vystavovať aj nebezpe-
čenstvu uräžky a zranenia. Veď rany sa dajú zahojiť liečivým 
dotykom Boha, ktorý toto všetko prešiel z lásky k nám. •
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▾ Svätý Otec prijal prezidenta Angolskej  
republiky Josého E. dos Santosa 

Pápež František prijal v piatok 2. mája vo Vatikáne prezi-
denta Angolskej republiky Josého Eduarda dos Santosa, 
ktorý sa potom stretol s vatikánskym štátnym sekretá-
rom kardinálom Pietrom Parolinom a Mons. Domi-
niquem Mambertim, sekretárom pre vzťahy so štátmi. 
Ako uvádza komuniké Tlačovej kancelárie Svätej stolice, 
„počas srdečných rozhovorov spomenuli dobré vzťahy 
medzi Svätou stolicou a Angolskou republikou. Hovo-
rili najmä o návrhu bilaterálnej dohody o právnom po-
stavení Katolíckej cirkvi v krajine. V tejto súvislosti vy-
zdvihli významný prínos, ktorý katolícka cirkev ponúka 
celej krajine, a to najmä prostredníctvom vzdelávacích 
a zdravotníckych inštitúcií. Na záver stretnutia sa sústre-
dili na niektoré problémy, ako je boj proti chudobe a so-
ciálnej nerovnosti, integrálny rozvoj človeka, zmierenie, 
spravodlivosť a pokoj, s osobitným dôrazom na rôzne 
konfliktné situácie zasahujúce celý africký kontinent.“ • 

▪ Pre veľký záujem opäť obnovili nočné 
prehliadky Vatikánskych múzeí

Pre veľký záujem zaznamenaný v minulých rokoch 
sa už po šiesty raz obnovujú nočné prehliadky Vati-
kánskych múzeí. Každý piatok od 2. mája do 25. júla 
a potom od 5. septembra do 31. októbra budú múzeá 
prístupné návštevníkom v čase od 19.00 do 23.00, 
s posledným vstupom o 21.30 h. Vatikánske múzeá 
v tomto roku ponúkajú aj tematické prehliadky so 
sprievodcom, ktoré záujemcom umožnia prebádať 
hudobnú ikonografiu múzeí. Vstupenku na večerné 
prehliadky je možné objednať si na oficiálnej stránke 
www.museivaticani.va. •

EDITORIÁL

Milí misijní priatelia,

jún je mesiac Najsvätejšieho 
Srdca Ježišovho. Božské srdce 
oslovilo a  oslovuje mnohých 
kresťanov. Len vedieť načúvať 
jeho hlasu. To vedeli dve ženy. 
V 17. storočí sv. Margita Maria 
Alacoque - hovoríme jej Apoš-

tolka Božského Srdca, a v 20. storočí Jozefa Mária 
Menéndez, sestra z družiny Najsvätejšieho Srdca 
Ježišovho. Posolstvo, ktoré zveril Pán Ježiš prvej 
z nich, je dobre známe: sviatok Najsvätejšieho Srdca 
Pána, úcta a zbožnosť k nemu a pobožnosť prvých 
deviatich piatkov. 
Menej sa už vie o posolstve, ktoré odkázal Pán Je-
žiš svetu po sestre Jozefe v posledných troch rokoch 
jej života (1920-23), naplneného milosťami, ale aj 
veľkými skúškami a utrpením. Sestra Jozefa Má-
ria zaznamenala: „Chcem , aby ľudia poznali moju 
lásku. Prichádzam k dobrým aj hriešnym, učeným 
i neučeným. Hľadáš šťastie, nájdeš je vo mne. Ak 
hľadáš bohatstvo, ja som nekonečný Poklad. Ak 
túžiš po pokoji, ten nájdeš jedine vo mne. Ja som 
milosrdenstvo a láska! Verte v moju lásku a milo-
srdenstvo. Vy ste proti mne zhrešili, ja vám odpúš-
ťam. Vy ste ma prenasledovali, ja vás milujem. Vy 
ste ma zranili slovami aj skutkami, napriek tomu 
vám želám len všetko dobré a dám vám podiel na 
svojich pokladoch.„
Dobrá zvesť evanjelia o vykúpení nám nehovorí len 
to, že Boh sa pokúsil nás vykúpiť, ale aj to , že toto 
vykúpenie bude mať úspech. Srdce Ježišovo nie je 
len srdcom strýzneným a nasýteným potupami, ale 
aj srdcom víťazným a jasajúcim. To znamená, že čistá 
a nezištná láska bude mať predsa len úspech, že zví-
ťazí napriek všetkému nepochopeniu, nedoceneniu 
a odmietaniu. Tak je práve pobožnosť k Božskému 
Srdcu Ježišovmu zdrojom nezlomného a víťazného 
optimizmu, ako aj silou , ktorá dokáže udržať a pre-
niesť čistú lásku všetkým tŕním zloby. Poďme všetci 
k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, občerství aj nás!

Páter Martin Štefanec SVD
šéfredaktor

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Sv. omšu za odberateľov Hlasov 
odslúžim 2. júna, 

za horliteľov 5. júna 2014,
Šéfredaktor
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▲  Pápež František 
a arménsky katolikos 
sa modlili vo Vatikáne

Svätý Otec sa 8. mája stretol s ar-
ménskym katolikosom Kareki-
nom II., hlavou Katolikátu Ar-
ménskej apoštolskej cirkvi so 
sídlom v Ečmiadzine. Súčasťou 
ich vzájomného stretnutia bola 
aj spoločná modlitba v kaplnke 
Redemptoris Mater v Apoštol-
skom paláci vo Vatikáne. Svä-
tý Otec vo svojom príhovore 
dobrorečil Pánovi za to, že putá 
medzi Arménskou apoštolskou 
cirkvou a  Rímskou cirkvou sa 
upevnili a to aj vďaka viacerým 
stretnutiam katolikosa s  pred-
chodcami pápeža Františka na 
Petrovom stolci – medzi nimi 
napríklad návšteva Arménska 
sv. Jána Pavla II. v  roku 2001, 
stretnutie s Benediktom XVI. vo 
Vatikáne v roku 2008, ako aj prí-
tomnosť katolikosa Karekina II. 
pri inaugurácii pápeža Františka. 
Arménska apoštolská cirkev, kto-
rá má približne 6 miliónov veria-
cich, v sebe zahŕňa dva katolikáty 
a dva patriarcháty. Dva katolikáty 
- so sídlom v Ečmiadzine a v An-
téliase sú vo vzájomnej plnej jed-
note, pričom sú administratívne 
samostatné. Arménske patriar-
cháty v Jeruzaleme a v Konštan-
tínopole spadajú v náboženských 
otázkach pod Ečmiadzin. •

▪ Vatikánska hvezdáreň opäť otvorí svoju letnú školu v Castel Gandolfe
 
„Galaxie blízke a vzdialené, nové a dávne“ je téma 14. ročníka letnej ško-
ly Vatikánskej hvezdárne. Kurz, ktorý sa začne 1. júna tohto roku, a ktorý 
potrvá 2 týždne, bude prebiehať v priestoroch prestížneho astronomické-
ho observatória Svätej Stolice, ktoré je súčasťou pápežského letného sídla 
v Castel Gandolfe. Letnej školy sa zúčastní 25 študentov z 22 národov sveta, 
ktorí boli vybraní zo 100 kandidátov. Kurz budú viesť experti astronómie 
na čele s profesorom Johnom Strokesom z Centra vesmírnej astrofyziky 
a astronómie Univerzity v Colorade. Letný kurz Vatikánskej hvezdárne sa 
po prvý krát uskutočnil v roku 1986 a jeho cieľom je ponúknuť mladým 
študentom a absolventom astronómie z rôznych krajín sveta možnosť pre-
hĺbiť si poznatky z niektorých oblastí svojho štúdia a nadviazať nové vedec-
ké kontakty. Privilegovaní sú študenti z rozvojových krajín. •

▲  V Kerale zomrel 100-ročný 
ochranca chudobných a vydedených 

V nedeľu 4. mája 2014 zomrel v indic-
kej Kerale kňaz Abrahm Kaipanplackal, 
zakladateľ dvoch rehoľných kongregá-
cií a neúnavný pracovník v prospech 
chudobných a sirôt. Zosnulý kňaz, kto-
rý sa 16. apríla tohto roku dožil svojho 
100. životného jubilea, žil v poslednom 
období v ústraní, na odpočinku. Otec 
Kaipanplackal založil v diecéze Palai 19 
sirotincov, 19 domovov dôchodcov, 7 
domovov pre mentálne chorých, 5 špe-
ciálnych škôl, 3 domovy pre telesne po-
hybovo postihnutých a 2 domovy pre 
psychicky postihnutých ľudí. Kongregá-
cia misionárskych sestier zo Sneghagiri, 
ktorú založil za účelom pomáhať siro-
tám a vydedeným osobám, rovnako ako 
Kongregácia sestier Devadan v Kerale 
naďalej pokračujú vo svojej misii. Otec 
Kaipanplackal prijal kňazskú vysviac-
ku v roku 1939 a o 20 rokov neskôr sa 
stal farárom v indickom meste Lalam. •

▲ I zraelský parlament vzdal  
úctu pápežovi Jánovi XXIII.
 
Izraelskí zákonodarcovia vzdali úctu 
pápežovi Jánovi XXIII., ktorý viedol 
Cirkev od roku 1958 do roku 1963. 
Podľa medzinárodnej nadácie Raoula 
Wallenberga viacerí členovia Knessetu, 
izraelského zákonodarného zboru, po 
úvodnej prezentácii “predniesli krátke 
príhovory na pripomenutie postavy 
a diela pápeža Jána XXIII.” Urobili tak 
“na znak uznania jeho humanitárneho 
diela počas Holokaustu, ako aj podpory 
medzi náboženského dialógu.” •

SPEKTRUM
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Ak ste chodili na bohoslužby 
počas tohto veľkonočného 
obdobia a  často a  pozorne 
ste počúvali bohoslužbu slo-

va, všimli ste si, že sa takmer o ničom 
inom tak silne nehovorilo, ako o Duchu 
Svätom. Žili sme v očakávaní Ducha. 
Zoslanie Ducha Svätého je kľúčovým 
momentom v živote Cirkvi. Niektorí 
ho nazývajú momentom jej narodenín. 
Ale nejde tu len o cirkev ako spoločen-
stvo. Ide tu aj o každého jedného jej čle-
na. Nielen Cirkev ako celok prijala Du-
cha, ale, a predovšetkým, každý jej člen. 

Bol nutný Duch? 
Tu si kladieme otázku: Bolo to 
nutné? Bol nutný Duch? Odpo-
veď je jednoznačná: Bez Ducha 
Božieho by sme neboli schopní 
byť veriacimi. Bolo by to všetko 
bez života a postupne by to za-
niklo. Bez Ducha Svätého by sme 
neboli schopní pochopiť takmer 
nič z toho, o čom Ježiš učil a úpl-
ne nič z  toho, čo robil, hlavne 
jeho smrť a  zmŕtvychvstanie. 
Hlavne táto otázka – otázka jeho smrti 
a zmŕtvychvstania – ostáva bez Ducha 
Svätého pre ľudí “tabu”. Bez Ducha Svä-
tého by jeho učenie ostalo len púhou fi-
lozofiou, schopnou síce nadchnúť pár 
jedincov, ale neschopnou premeniť ich 
a najmä premeniť svet. Len si spomeň-
me, aké premeny sa začali diať pod vply-
vom Ducha v apoštoloch a v ich okolí. 
Tie premeny sa nediali, kým tu bol „len” 
Ježiš, pred príchodom Ducha.

Ako spoznám, že (alebo či) 
je vo mne prítomný Duch Svätý? 
Toto je otázka naozaj kľúčová. Som či 
nie som vedený Duchom Svätým? My 
všetci sme tu zrejme veriaci, tak si to 
myslíme. Veľa ľudí okolo nás sa vydá-
va za veriacich. Ako vieme či sme ve-
riaci a či tí okolo nás sú naozaj veriaci? 
Inými slovami, či sme vedení Duchom. 
Ako teda spoznať, že Duch Svätý je v nás 
v činnosti. 

Je veľa odpovedí na túto otázku. Snáď 
najčastejšou je táto: Prítomnosť Ducha 
Svätého vo mne spoznám podľa ovocia. 
Sv. apoštol Pavol vo svojom liste Galaťa-
nom menuje deväť druhov ovocia, ktoré 

sú znakom prítomnosti Ducha Svätého 
v človeku: „Ale ovocie Ducha je láska, 
radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť 
dobrota, vernosť, miernosť, zdržanli-
vosť“(Gal 5, 22-23). Je pravda, že dobré 
ovocie je znakom dobrého stromu. Len-
že je tu jeden problém: Ako spoznáte, že 
je na vás ovocie? Totiž vo chvíli, keď za-
čnete na sebe rozpoznávať dobré ovocie, 
sa začne vo vás objavovať aj iné ovocie, 
ktoré je znakom toho najhoršieho: pý-

cha. Človek, ktorý má pokoru, predsa 
nebude na sebe hľadať ovocie Ducha. 

Niektorí by mohli namietať: že pred-
sa naše okolie nám často dáva najavo, 
že nás život obsahuje v sebe ovocie dob-
rých skutkov. Aj keď je pravda, že ľudí 
treba počúvať a že ich reči treba brať 
– aspoň vo väčšine prípadov – vážne, 
predsa je pravdou aj to, že ľudia poho-
voria všeličo. Niekedy nám úmyselne 
lichotia, aby si nás získali. Nie vždy sme 
schopní toto ich lichotenie rozpoznať. 
Inokedy sa zasa môže stať, že z tých či 
oných dôvodov na nás neuznajú skutky, 
ktoré sú výslovne dobré, a to len preto, 
že ich to dráždi. A my môžeme žiť vo 
frustrácii. A konečne, netreba zabúdať, 
že raz tu ovocie je, raz nie je: totiž stačí 
chvíľková neopatrnosť a v momente mô-
žeme zničiť to, čo sme si budovali týžd-
ne. Napríklad sa pohádam s matkou, 
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Je v nás
prítomný
Duch Svätý?

 Text: P. Milan Bubák SVD 

 Foto: Foto: Archív SVD

Túžba po raste v láske a službe 
Bohu a blížneho nás postupne 
vnútorne pretvára. Žiadna túžba 
nemá väčšie šance byť vypočutá, 
ako práve táto, pretože tu ide 
o túžbu po svätosti.



s priateľom. Príčinou môže byť naprí-
klad moja momentálna nedisponova-
nosť alebo moja neschopnosť regulo-
vať svoj hnev. Znamenalo by toto, že vo 
mne nie je Duch Svätý. Že keď spácham 
nejaký jednorazový hriech, že z môjho 
života odíde Duch Svätý? Ak by to tak 
bolo, bolo by to veľmi drastické, a hlav-
ne nepravdivé.

Aká je teda odpoveď na spomínanú 
otázku? Mám dojem, že o málo subjek-
toch sa napísalo toľko kníh, koľko prá-
ve o tejto odpovedi. Mne osobne sa páči 
definícia prítomnosti Ducha Svätého 
v človeku, ktorá pochádza od jezuitu Ri-
charda J. Hausera, SJ. Ten hovorí: v stup-
ni, v akom sa naše srdcia hýbu smerom 
k túžbe milovať a slúžiť Bohu a blížnym, 
sme pod vplyvom Ducha Svätého; a na-
opak v stupni, v akom sa hýbeme od tej-
to túžby, my sme vedení Duchom Svä-

tým. Táto jeho „definícia” prítomnosti 
Ducha Svätého v nás potrebuje niekoľko 
vysvetľujúcich poznámok. 

Rast v Duchu
Ide tu o odstupňovanie prítomnosti Du-
cha Svätého v nás. Naozaj, nie je mož-
né sa na jeho prítomnosť v nás pozerať 
podľa zásady buď/alebo. Buď je, alebo 
nie je. Je tam možné stupňovanie alebo 
inými slovami rast. V oddanosti Duchu 
je možné a nutné rásť. Alebo snáď lepšie 
slovo je: proces, dynamika… Rast v Du-
chu je proces, dynamika.

Kvalita srdca
Sústreďujeme sa tu nie na skutky, ktoré 
sú alebo nie sú (Ježiš nepokladal vždy 
skutky za neomylný znak, že človek je 
dobrý. Pravdu povediac, Ježiš mal naj-
väčší problém práve s ľuďmi, ktorí konali 
najviac dobrých skutkov - farizejmi. Ich 
skutky boli dobré, ale ich srdce nepat-
rilo Bohu…). To, na čo sa tu sústreďu-
jeme, je kvalita srdca. A tak sa pýtame, 
ktorá z našich vnútorných mohutností 
by sa mohla stať najlepším kritériom na 
rozoznávanie duchov: Predstavivosť? 
Myšlienky? Chcenie? Pocity? Najlepším 
kritériom, bezpochyby, je naše chcenie, 
čiže naše túžby. Túžba po láske a službe 
Bohu a blížnym, ktorá pochádza z nášho 
vnútra, je základným kritériom na roz-
poznanie toho, že Duch Svätý transfor-
muje naše vnútorné skúsenosti a zážitky 
alebo nie. Teologické odôvodnenie tej-
to pravdy je jednoduché: Sami zo svojej 
vlastnej iniciatívy nie sme schopní uro-
biť žiaden pohyb smerom k dobru, t.j. 
smerom k Bohu a k iným v láske. Keď-
že túžba milovať a slúžiť Bohu a iným je 
jednoznačne hnutím smerom k dobru, 
nemôže byť výsledkom našej iniciatívy; 
teda musí pochádzať jedine od Ducha 
Svätého. Túžba je teda výsledkom, die-
lom Ducha Svätého. 

Túžba
Túžba je podstatným prvkom v proce-
se rozlišovania. Je omnoho spoľahlivej-
ším kritériom ako city. Jedného dňa sa 
môžeme prebudiť s chrípkou a vôbec sa 

nemusíme cítiť byť priťahovaní k službe 
Bohu a blížnemu. Avšak napriek tomu 
si to stále želáme. Je spoľahlivejším kri-
tériom dokonca aj ako vnútorný po-
koj. V našom živote sú chvíle, kedy sme 
preniknutí smútkom z nefungujúceho 
vzťahu s niekým alebo znechutení z ne-
úspechu vo svojej práci, ktorú napríklad 
robíme výslovne pre Boha. Vnútorný 
pokoj sa v nás v takýchto chvíľach ne-
musí nachádzať avšak aj napriek tomu 
sme „primknutí” k túžbe milovať Boha 
a blížneho. Za normálnych okolností sa 
obyčajne v stave vnútorného pokoja na-
chádzame - Pavol hovorí, že láska, radosť, 
pokoj a trpezlivosť sú ovocím prítomnos-
ti Ducha Svätého - avšak o rast v túžbe po 
Pánovi sa budeme musieť snažiť dokonca 
aj vtedy, keď pokoja nemáme, počas ob-
dobí našej dezolácie, ktorá je normálnou 
súčasťou každodenného života. 

Láska
Aj nasmerovanie na lásku je podstatným 
prvkom. Dve najdôležitejšie prikázania, 
ktoré nám Ježiš dal, sa týkajú lásky: lásky 
k Bohu a k blížnemu. Táto Ježišova (aga-
pé) však nie je záležitosťou citov, ale vôle. 
Žiada od nás, aby sme kráčali životom 
tak, že potreby blížneho budeme považo-
vať za prvoradé. Táto láska stojí v opozícii 
k pokušeniu kráčať životom individua-
listickým, na seba zameraným postojom, 
ktorý sa pozerá na naše vlastné potreby 
ako na prvoradé vo všetkom, čo robíme. 
Pretože táto túžba je umiestnená do vôle, 
nemusí byť nevyhnutne sprevádzaná po-
citmi priateľstva. Láska v priateľstve pred-
pokladá pocity a vzájomnosť (reciproci-
tu). Ježišova láska však od nás požaduje, 
aby sme milovali bez ohľadu na pocity 
a vzájomnosť. Aby sme milovali dokon-
ca aj svojich nepriateľov. Naša láska musí 
byť taká, aká je láska Božia - univerzálna 
a bezpodmienečná. Mať takúto lásku je 
možné iba preto (alebo len vtedy), keď 
v nás prebýva Duch Boží.

Skutky sú ovocím Ducha
A našou túžbou musí byť milovať a slú-
žiť. Naša túžba musí byť doprevádzaná 
skutkami. Aj keď sme si vyššie 
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spomenuli, že skutky nie sú naj-
dôležitejšie, ale že nie sú na prvom 
mieste podľa Ježiša, predsa sú dôle-
žité. Skutky sú totiž ovocím Ducha, 
prejavom, že žije v nás. Ono vlast-
ne faktom je to, že ak je v nás naozaj 
Duch Svätý, potom sú tu aj skutky. 
Prítomnosť Ducha Svätého bez von-
kajších skutkov je nonsenzom. Opak 
je ale možný. Človek môže mať skut-
ky, ale nemusí mať Ducha. Nemô-
že však mať Ducha a nemať skutky. 
Skutky sú tu automatické). Evanjeliá 
už nemôžu byť v tomto ani jasnej-
šie. U Lukáša je rozprávanie Ježišo-
vo o prikázaniach lásky ilustrované 
príbehom o milosrdnom Samaritá-
novi. Taktiež na konci, pri posled-
nom súde, jediným kritériom bude 
služba. Lukášova verzia príkazu lás-
ky poznamenáva, že iných máme 
milovať ako seba samých. Nakoľko 
každá láska pochádza od Boha, aj 
láska k  sebe samým pochádza od 
Boha. Keď milujeme seba samých 
a keď posluhujeme sami sebe v na-
šich potrebách, aj vtedy poslúchame 
Ducha Svätého. Kritériom tu samo-
zrejme je, že ide o sebalásku zdravú, 
a že hlavným zameraním tejto lásky 
je služba Bohu a ľuďom. 

Túžba po raste v  láske a  službe 
Bohu a blížneho nás postupne vnú-
torne pretvára. Žiadna túžba nemá 
väčšie šance byť vypočutá, ako práve 
táto, pretože tu ide o túžbu po svätos-
ti. Je to tým, že čím viac vecí v našom 
vnútri je pretransformovaných, tým 
silnejší je v nás aj hlas Ducha Svätého 
a tým slabší je v nás hlas zla. Na za-
čiatku duchovného rastu je to nao-
pak, preto musíme pri snahe o dobro 
prekonávať takú obrovskú námahu. 
A tak sa môže po čase stať, že kona-
nie dobra sa nám stane akoby dru-
hou prirodzenosťou, tak ako to bolo 
v prípade Matky Terezy, Pátra Pia, 
Jána Bosca či iných.

Ako som teda na tom ja? Ako by 
som vo svetle týchto kritérií obstál? 
Je vo mne prítomný Duch Svätý ale-
bo nie je? •
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▪  Príprava na misijné 
prázdniny je v plnom prúde

V Nitre na Kalvárii sa stretli 2.-4. mája 
animátori, ktorí pripravujú letné turnu-
sy misijných prázdnin pre mládež. Počas 
tohto stretnutia si animátori plánovali 
a rozdeľovali úlohy, ktoré ich čakajú. Pre-
zradili, že ich úlohou je osloviť a inšpiro-
vať mladých ľudí, aby v nich rástol misij-
ný duch a nadšenie pre pomoc blížnym. 
Na misijné prázdniny sa pripravuje 15 
animátorov, ktorých vedie páter Martin 
Madassery SVD. Organizačne pomáhajú 
aj rehoľné sestry z viacerých rehoľných 
spoločenstiev. Pozývame mladých, aby 
prišli na misiné prázdniny. Viac info je 
na webovej stránke misionárov verbistov  
www.verbisti.sk  •

▶  Seminaristi SVD prijali  
službu lektorátu

V Misijnom dome Arnolda Janssena 
v Bratislave prijali 10. apríla 2014 traja 
seminaristi ministériérium lektorá-
tu. Nových služobníkov Božieho Slova  
ustanovil P. Ján Halama SVD, provin-
ciál Spoločnosti Božieho Slova na Slo-
vensku. Ministérium lektorátu prijali 
bratia Juraj Begany SVD, Matej Reiner 
SVD, Donie Sequeira SVD. Pri tejto 
príležitosti prosíme o modlitby za na-
šich bratov, aby verne plnili služby, kto-
ré im boli zverené.  •  

▲  Púť vietnamských katolíkov v Brne

Na sviatok sv. Jozefa robotníka, t.j. 1. 
mája 2014 sa konala púť vietnamských 
katolíkov v brnenskej katedrále sv. Pet-
ra a Pavla. Sv. omšu celebroval miestny 
biskup Vojtech Cikrle po česky a v úvo-
de a v závere sv. omše sa prihovoril aj po 
vietnamsky. Na sv. omše sa zúčastnili 
naši spolubratia Ján Nguyen a Jozef Dao, 
ktorí zabezpečujú pastoračnú starostli-
vosť o vietnamských katolíkov na Mora-
ve a v západných Čechách. Medzi hosťa-
mi boli na sv. omši prítomní aj p. Arlindo 
Dias SVD, generálny radca z Ríma, pá-
ter Ján Halama SVD, provinciál a páter 
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Marek Poláčik SVD ako dištriktuálny 
predstavený verbistov v Čechách. Okrem 
nich sa na sv. omši zúčastnili pátri re-
demptoristi, ktorí zabezpečujú starost-
livosť o vietnamských katolíkov v Prahe 
a okolí a tiež hostia zo zahraničia – pá-
ter jezuita z Berlína a vietnamský kňaz 
z Francúzska. Nechýbal samozrejme ta-
jomník brnenského biskupa, ktorý orga-
nizoval liturgiu. Súčasťou sv. omše bola 
procesia so sochou sv. Jozefa a štandar-
dami, ktorá vyvolala veľký záujem oko-
lostojacich turistov. Mons. Cikrle v kázni, 
ktorá bola prekladaná do vietnamčiny, 
vyzdvihol úctu katolíkov z ďalekej Ázie 
k Panne Márii a k sv. Jozefovi. Pri sv. 
omše ako miništranti slúžili vietnamskí 
chlapci, ktorí, na rozdiel od svojich rodi-
čov, ovládajú češtinu takmer perfektne, 
keďže chodia v Čechách do škôl. Po sv. 
omši pozvali vietnamskí veriaci všetkých 
prítomných na agapé do záhrady sestier 
Donum Dei, z ktorých väčšina pochádza 
z rovníkovej Afriky. Stretnutie tak nado-
budlo výrazne medzinárodný charakter. 
Aj páter Arlindo Dias SVD zdôraznil, že 
udalosť ukázala katolícky charakter na-
šej Cirkvi. Taktiež pripomenul, že kedysi 
Európania ohlasovali Evanjelium v Ázii, 
Afrike a Južnej Amerike, dnes prichá-
dzajú oni, aby sekularizovanému svetu 
priniesli blahozvesť Dobrej noviny svo-
jim vlastným a veľmi živým spôsobom.  •

▪ Udalosti  jún 2014
1. jún  – medzinárodný deň detí; svetový deň
  spoločenských komunikačných prostriedkov;
4. ,6. ,7. jún – letné kántrové dni, obsah modlitieb
 za jednotu kresťanov a za duchovné povolania;
5. jún  – svetový deň životného prostredia;
8. jún  – slávnosť Zoslania Ducha Svätého - Turíce,    
  koniec Veľkonočného obdobia; členovia  
  Spoločnosti Božieho Slova si obnovujú svoje    
  zasvätenie Duchu Svätému (konšt. 405,2);  
  titulárny sviatok misijných kongregácií    
  Služobníc Ducha Svätého a Služobníc Ducha   
  Svätého ustavičnej poklony;
12. jún   - blahoslavení Ľudovít Mzyk, Stanislav Kubista, 
   Alojz Liguda, Gregor Frąckowiak SVD,    
   verbistickí mučeníci v období nacizmu;
15. jún  – slávnosť Najsvätejšej Trojice - hlavný sviatok    
  Spoločnosti Božieho Slova (konšt. 405); 
  deň otcov;
19. jún  – slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi,    
  prikázaný sviatok;
20. jún  – medzinárodný deň utečencov;
24. jún  – slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa;
27. jún  – slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho;
28. jún  – Nepoškvrnené srdce Panny Márie - spomienka;
29. jún  – slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov, prikázaný   
  sviatok, patróni Spoločnosti Božieho Slova.

◆ ◆ ◆

Misijný úmysel apoštolátu modlitby na mesiac jún: 
Aby Európa znovu objavila svoje kresťanské 

korene vďaka svedectvu veriacich.

UDALOSTI
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Kto vás inšpiroval byť misionárom? 
Pochádzam z mestečka, ktoré je veľ-
mi katolícke. Žije v ňom asi 5000 ľudí 
a z toho nás je 40 kňazov, 20 rehoľných 
sestier a šesť rehoľných bratov. Rodi-
na mala na moje povolanie pozitívny 
vplyv. Od detstva sme boli inšpirovaní 
žiť našu vieru v rodine, v spoločenstve. 
Bývali sme na kraji mesta a každú ne-
deľu nás rodičia brávali do kostola, aby 
sme boli účastní slávenia sv. omše. Spo-
mínam si na krásne zážitky, keď bývali 
u nás hody na slávnosť patróna nášho 
kostola sv. Kajetána. Tam sme sa stretli 
celá rodina i veľa ľudí z farnosti. Býval 
to krásny sviatok. Celkom osobitným 
spôsobom ma oslovil jeden misionár, 
ktorý prišiel do našej farnosti. Oslovil 
ma jeho prístup k ľuďom a komuniká-
cia so mnou. Mal som vtedy šesť rokov. 
Rozprával o Sv. Písme, podobenstvách 
z Písma, Ježišových zázrakoch a o svo-
jich zážitkoch misií. Bol som tým fasci-
novaný. Neskôr som sa dozvedel, že to 
bol misionár verbista, ktorý pochádzal 

z nášho mestečka. Stal sa biskupom 
a on ma neskôr svätil za kňaza. Verbis-
tov som potom spoznal v inom meste. 
Môj brat mal Dawnov syndróm a rodi-
čia sa presťahovali do iného mesta, kde 
pôsobili verbisti. Mal som 12 rokov, keď 
som sa rozhodol, že vstúpim do malého 
seminára k verbistom. 

Kde ste pôsobili predtým, ako ste prišli 
do Ríma a stali ste sa členom Generál-
nej rady SVD?
Predtým, ako som sa stal členom gene-
rálnej rady, som pracoval celý život ako 
misionár v Brazílii. Mojich prvých 15 
rokov kňazstva som prežil v pastorácii 
medzi ľuďmi ulice v Sao Paulo. Rozvi-
nuli sme pekný projekt pre pastoráciu 
a pomoc ľuďom, ktorí žijú na ulici. Sao 
Paulo je veľkomesto s 20 miliónmi oby-
vateľov. Je to výzva aj pre Cirkev, aby 
sa venovala bezdomovcom, ktorí žijú 
v uliciach tohto mesta. Najmenej 20 ti-
síc ľudí tu žije na ulici. Otázka pre nás 
znela: „Ak sme bratia a  sestry 

Páter
Arlindo Diasz Brazílie 

sa na Slovensku cítil ako doma
 Text a foto: P. Martin Štefanec SVD

Arlindo Pereira Dias sa narodil v meste Cipotânea, v štáte Minas Gerais v Bra-
zílii. Je druhým zo štyroch detí. José Aloisio Dias, starší brat, je ženatý a má dve 
deti. Pracuje v Colegio Arnaldo, čo je škola misionárov SVD. Tretie dieťa, Adil-
son Dias, ktorý trpel Downovým syndrómom, v rodine nazývaný „perla rodiny 

„, zomrel 18. januára 2011 vo veku 45 rokov. Posledný syn, Ronaldo, sa uto-
pil v roku 1994 vo veku 23 rokov. V roku 1988 bol vysvätený na kňaza. Pôsobil 
v Brazílii. Založil neziskovoú organizáciu Rede Rua (sieť ulice), ktorá sa venuje 
bezdomovcom v Sao Paulo. Do Generálnej rady SVD bol zvolený na Generálnej 
kapitule SVD v roku 2006. V apríli navštívil Slovensko, kde robil generálnu vizi-

táciu verbistov. Pre Hlasy poskytol nasledovný rozhovor.

Arlindo Diasz
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v Kristovi, ako môžeme zniesť to, že toľ-
ko ľudí žije bez domova?“ Verbisti za-
ložili komunitu, ktorá slúžila týmto ľu-
ďom, pomáhala im a ohlasovala Božie 
Slovo medzi nimi. Potom som pracoval 
päť rokov vo formačnom dome. Mal 
som na starosti formáciu bohoslovcov. 
Zvolili ma za provinciála a bol som ním 
štyri roky. Prišiel som do Ríma na Ge-
nerálnu kapitulu, ktorá býva každých 
šesť rokov a tam som bol zvolený v roku 
2006 za generálneho radcu, v roku 2012 
ma tiež znovu zvolili za radcu. 

Koľko vás je v Genrálnej rade? Z ktorých 
krajín pochádzate? 
Toto je krása našej medzinárodnosti. 
Sme siedmi a snažíme sa o to, aby sme 
reprezentovali všetky kontinenty sve-
ta. Tiež sa snažíme, aby sme zahŕňali 
i kňazov, i bratov, keďže sme rodinou 
kňazov a bratov. Náš Generálny pred-
stavený P. Heinz Kulüke je z Nemecka, 
bol dlhoročným misionárom na Filipí-
nach. Vice-Generálny superior Robert 
Kisala je z Chicaga, USA, bol dlhé roky 
misionárom v  Japonsku. Ďalší člen 
Generálnej rady je Bro. Guy Mazola 
z Konga. P. Paul Budi Kleden je z In-
donézie, P. Gregory Pinto je z Indie, P. 
José Antunes da Silva z Portugalska a ja 
som z Brazílie. Takže sme zo siedmich 
krajín a štyroch kontinentov. 

Myšlienkou nášho sv. Zakladateľa 
Arnolda Janssena bolo, aby misioná-
ri išli do sveta a ohlasovali Evanjelium 
národom, boli členmi Božej rodiny. My 
ako Generálna rada sme predstavitelia 
šesťtisíc verbistov na celom svete v 78 
krajinách sveta. Snažíme sa žiť ako bra-
tia a slúžiť našim blížnym. 

Čo je úlohou Genralátu SVD? 
Sme bratmi v Kristovi. Snom sv. Arnol-
da bolo šírenie Božieho Slova vo svete. 
Rozmýšľal, že nestačí iba mužská re-
hoľa, preto založil aj Misijné sestry Slu-
žobnice Ducha Svätého (5000 sestier 
v 65 krajinách) a   Služobnice Ducha 
Svätého ustavičnej poklony (okolo 600 
sestier). Patria do našej rodiny. Gene-
rálna rada má na starosti vedenie 6000 

verbistov po celom svete. Sídli v Ríme. 
Stretávame sa 2-krát do týždňa, kde 
dostávame informácie z našich misií 
a rôznych provincií. Dostávame poš-
tu, vybavujeme poštu, rôzne žiados-
ti a úradné veci. Žijeme v komunite, 
preto mávame každodenné spoločné 
modlitby, sv. omšu. Mávame aj Biblické 
zdieľanie. Toto je jedna stránka nášho 
vedenia. Druhou stránkou je konkrét-
ny kontakt zo spolubratmi vo svete. 
Preto robíme vizitácie. Preto som te-
raz na Slovensku. Potrebujeme poznať 
naše misie, preto ideme aj do terénu, 
aby sme videli, ako si naši misionári 
počínajú vzhľadom na naše poslanie. 
Niekedy ich motivujeme a pozývame 
k tomu, aby pracovali a slúžili efektív-
nejšie. Prvý rok navštevujeme naše pro-
vincie v Európe, ďalší rok Afriku, po-
tom Južnú a Severnú Ameriku, štvrtý 
rok Áziu. Po skončení vizitácie na Slo-
vensku a v Čechách pôjdem do Ruska 
a Bieloruska. V októbri ma čaká vizitá-
cia Írska, Belgicka a Holandska. 

Mali ste počas vizitácie 
v niektorých krajinách tretieho 
sveta strach o bezpečnosť? 
Neocitol som sa vo veľkom nebezpe-
čenstve. V niektorých krajinách som 
skutočne cítil, že situácia je ťažká, ale 
to sú situácie, v ktorých naši misionári 
žijú každý deň. Napríklad v roku 2010 
som bol v Japonsku. Zažil som tam ze-
metrasenie, utrpenie ľudí a ekologickú 
katastrofu. Naši spolubratia boli pri ľu-
ďoch, ktorí trpeli. Úlohou misionárov 
je v takej situácii podať pomocnú ruku 
trpiacim a byť im oporou. V Afrike som 
počas vizitácie zažil situáciu, keď nebol 
dostatok jedla, ľudia trpeli rôznymi 
chorobami, boli sužovaní lokálnymi 
konfliktami, presúvanie medzi mestami 
bolo sťažené kvôli zlým cestám a pod. 
Naši spolubratia sa vždy snažia v týchto 
situáciách prinášať pokoj, zmier, spra-
vodlivosť a podporovať život. 

Ako vidíte pokračovanie a progres 
myšlienok sv. Arnolda Janssena, 
zakladateľa SVD? 

To je zaujímavá otázka. Idea sv. Ar-
nolda v čase keď žil bola „mission ad 
extra“. Teda ísť do celého sveta a evan-
jelizovať. Jeho víziou bolo posielanie 
misionárov z  Európy na kontinenty 
Ázie, Afriky a Ameriky, aby šírili ra-
dostnú zvesť Evanjelia. Je jasné, že keď 
objavíme perlu, chceme ju ukázať iným. 
Podobne je to s darom viery. Toto bol 
sen všetkých. Myšlienka svetla, ktoré 
osvetlí temnotu. Dnes sme v  inej si-
tuácii, pretože v mnohých krajinách 
už sú misionári a Evanjelium sa tam 
už dostalo. Teraz vnímame naše me-
dzinárodne nie geograficky, že ideme 
z napríklad Európy do Afriky, ale že 
Európa tiež môže dostať misionárov 
z Afriky, Ázie alebo Južnej Ameriky. 
Tá idea funguje dnes tak, že posielate 
misionárov, ale zároveň aj prijímate mi-
sionárov z iných krajín. Krásne je, že sv. 
Arnold poslal ľudí z mnohých krajín, 
aby boli svedkami Božej rodiny. Keď 
vidíme dnes naše komunity, vidíme, že 

10 HLASY Z DOMOVA A MISIÍ JÚN 2014

ROZHOVOR



sa skladajú zo spolubratov pochádzajú-
cich z rozličných kultúr. Nie je to vždy 
jednoduché, kultúrne rozdiely priná-
šajú aj problémy. Ale tým, že tvoríme 
medzinárodné komunity vyjadrujeme, 
že Boh má rád ľudí z každého kúta sve-
ta. Chceme tak aj predchádzať rôznym 
predsudkom voči ľuďom iných kultúr 
a skôr pozerať na nádheru, ktorú Boh 
vložil do ľudí každej kultúry. Si iný ako 
ja. Ty si zo Slovenska, ja z Brazílie. Ale 
máš niečo, čo mi môžeš ponúknuť a ja 
tiež mám niečo, čo môžem ponúknuť 
tebe. Ak sme ohľaduplní a pozorní voči 
iným môžeme budovať okolo seba dob-
rý svet. Našou úlohou je budovať spolo-
čenstvo, podeliť sa s tým, čo máme a tak 
budovať lepšiu spoločnosť okolo nás. 

Ste na Slovensku prvýkrát alebo 
ste tu už niekedy boli? 
Na Slovensku som prvý krát a  som 
vďačný Pánu Bohu za túto príležitosť 
navštíviť vašu krajinu. Môj prvý do-

jem bol, že sa tu cítim ako doma. Cítil 
som atmosféru, kde môžem povedať, 
že som ako doma. Ľudia boli voči mne 
veľmi srdeční, komunikovali so mnou. 
Je pravdou, že je tu jazyková bariéra, 
ale i napriek tomu sme sa dohovorili. 
Mám pekné zážitky z návštev spolubra-
tov i niektorých rodín, do ktorých ma 
zobrali. Môžem povedať, že Slovensko 
mi je veľmi blízke. V Brazílii radi roz-
právame a u vás je to podobne. Radi 
oslavujeme, tešíme sa zo vzájomného 
stretnutia. U vás je to tiež podobné, čo 
som zažil hlavne počas Veľkej noci. 

Aký dojem máte zo spolubratov 
verbistov? 
Vidím, že veľa misionárov, ktorí boli 
v zahraničí a niečo sa naučili, prináša 
mnoho pekných prvkov do života u vás 
doma. Vidím tiež otvorenosť u  tých, 
ktorí pôsobia na Slovensku učiť sa aj od 
tých, ktorí k vám prichádzajú napríklad 
z Vietnamu, Indonézie, Indie. Druhá 

vec, ktorá ma oslovila, bolo počúvanie 
starších pátrov, ktorí prežili roky komu-
nizmu. Veľmi ma oslovilo, ako vydržali 
vo viere tak veľa rokov a pritom slúži-
li Bohu a Cirkvi v ťažkých podmien-
kach, mnohí tajne. A sú teraz šťastní, 
že mohli slúžiť Cirkvi a že situácia sa 
zmenila a mladší pokračujú v ich diele. 

Čo by ste povedali mladým, 
ktorí rozmýšľajú nad duchovným 
povolaním? 
Mladých ľudí potrebujeme. Navští-
vil som Univerzitné pastoračné cen-
trum v Bratislave. Mohol som vidieť, 
aké živé spoločenstvo mladých ľudí sa 
tam stretáva. Mladí ľudia hľadajú lepší 
svet. Navštívil som aj niekoľko farnos-
tí, kde som videl mladých ľudí, krásne 
sa zapájajúcich do slávenia sv. omší, či 
už spevom, alebo inými formami osla-
vy Boha. Toto je naša misia. Pozývam 
mladých ľudí, aby snívali, aby zodvihli 
hlavu a povedali: „My máme posla-
nie v tomto svete.“ Pápež František to 
pekne vyjadril vo svojom dokumente 
Radosť z Evanjelia, že každý jeden člo-
vek má svoje poslanie. Každý z nás by 
mal pochopiť, v akom zmysle má slú-
žiť Bohu. Možno to je kongregácia mi-
sionárov, misijných sestier, kde môže 
mladý človek obetovať svoj život pre 
Božie kráľovstvo. Chcel by som po-
vzbudiť mladých ľudí, aby boli vnímaví 
na to, kde ich Boh volá, aby plnili po-
slanie ako najlepšie vedia. Je krásne byť 
kresťanom, je krásne byť pokrstený, je 
krásne pracovať pre Ježiša, ktorí pove-
dal: „Prišiel som, aby mali život a aby 
ho mali hojnejšie.“ (Jn 10,10) Môžeš 
pomôcť i ty Ježišovi priniesť život mno-
hým ľuďom. • 

• Mons. Stanislav Zvolenský, predseda KBS, 
prijal na návšteve P. Arlinda Diasa

• P. Arlindo Dias s provinciálnou radou SVD 
• P. Peter Vagaš SVD počas sv. omše
 v kostole Božského Srdca vo Vidinej
• P. Arlindo Dias s provinciálnou radou SVD
• P. Arlindo Dias na návšteve u veriacich
• Terchovskí miništranti po sv. omši 
 s P. Arlindom
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Misijná krajina 
Guinea-Bissau

 Text: P. Karol Bošmanský SVD 

 Foto: Timothy McGovern

Republika Guinea-Bis-
sau, bývalá Portugal-
ská Guinea, je malý štát 
v  západnej Afrike. Jej 

susedné štáty sú Senegal a Gu-
inea-Conakry. Väčšinu územia 
tvorí nízko položená močaris-
tá rovina pobrežia Atlantického 
oceána s mnohými ostrovmi vrá-
tane Bajakovských (asi 60 ostro-
vov. Tieto ostrovy boli v minulos-
ti súčasťou pevniny a postupom 
času vznikli v dôsledku výrazné-
ho poklesu pobrežia.

Nezávislá iba od roku 1974
Guinea-Bissau bola dlhodobo 
Portugalskou dŕžavou až do roku 
1974, kedy dosiahla samostat-
nosť. Odvtedy prešla búrlivým 
vývojom, ako aj temnými obdo-
biami ako väčšina štátov Afriky. 
V krajine je veľmi nestabilná po-
litická situácia, a to kvôli občian-
skej vojne v roku 1998.

Obyvateľstvo
Guinea-Bissau je neveľká kraji-
na, ktorá má veľkosť asi ako dve 
tretiny nášho Slovenska (36 125 
km2) a má 1 628 600 obyvateľov 
(2012). Ide o republiku na čele 
s prezidentom. Hlavné mesto je 
Bissau so 407 tisíc obyvateľmi 
(2012), podľa ktorého je pome-
novaný i tento malý štát. Treba 
poznamenať, že v strednej Afrike 
sa nachádzajú ešte dva štáty s ná-

zvom Guinea, o ktorých sa bude 
postupne referovať. V uvedenej 
krajine je oficiálnym jazykom 
portugalčina, polovica obyvate-
ľov používa v bežnom rozhovo-
re kreolčinu. Všetkých jazykov 
v krajine je 25, z toho domoro-
dých je 21.

Hospodárstvo
Krajina bola málo rozvinutá po-
čas portugalského kolonializmu, 
neskoršie devastovaná najmä dl-
hým bojom za nezávislosť so se-
negalskými rebelmi. Je jednou 
z desiatich krajín sveta s obrov-
skými zahraničnými dlhmi.

Hospodárstvo krajiny je zalo-
žené najmä na svojpomocnom 
hospodárstve a rybolove. Z dl-
hodobého hľadiska sú perspek-
tívnymi náleziská ropy, ktorých 
využitie by pre krajinu mohlo 
zabezpečiť potrebný príjem. Väč-
šinu územia pokrývajú savany 
a planiny. Úrodná pôda netvorí 
ani 10 % z celkovej rozlohy. Pit-
nej vody je v krajine málo, a preto 
fľaša vody v obchode stojí cez dva 
doláre, toľko čo pivo. Všetky po-
trebné veci musí krajina dovážať 
najmä zo Senegalu a Portugalska.

Napriek problémom tu panuje 
srdečnosť a vľúdnosť
Priemerný vek obyvateľstva kra-
jiny je 19 rokov a priemerná dĺž-
ka života je jedna z najnižších na 

svete, a to 50 rokov. Priemerná 
dĺžka života u mužov je 46 rokov 
a u  žien 49 rokov. Podvýživou 
trpí takmer 20 % detskej popu-
lácie. Problémom Guiney-Bissau 
je aj detská práca. Unesené deti 
často končia v Senegale. Chlap-
ci sú nútení manuálne pracovať. 
Dievčatá sa povinne starajú o do-
mácnosti, prípadne sú nútené 
k prostitúcii. Počet analfabetov 
je 57,6 %. Samotné obyvateľstvo 
je zmesou množstva etnických 
skupín. Obyvatelia Guiney-Bis-
sau sú veľmi srdeční a vľúdni.

Zdravotníctvo v krajine Gui-
nea-Bissau je na extrémne nízkej 
úrovni. V nemocniciach chýba 
kvalitný personál, potrebné vy-
bavenie a lieky. Na desaťtisíc oby-
vateľov pripadá jeden lekár.

Počas 
posledných 
rokov panuje 
v krajine 
náboženská 
sloboda 
pre všetky 
náboženské 
skupiny. 
Bibliu majú 
preloženú 
do 5 jazykov 
v krajine.

MISIJNÁ KRAJINA
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1990 podarilo znížiť z 97% na 64%. 
V krajine nie sú železnice. Cesty sú 
poväčšine v zlom stave a nespev-
nené. Jediný prístav a veľké letisko 
je pri hlavnom meste Bissau. Tele-
komunikácie sú drahé a nespoľah-
livé. Takmer neexistujú verejné te-
lefóny, mobilná sieť v zemi nie je. 
Elektrina a voda je k dispozícii len 
niekoľko hodín denne.

Guinea-Bissau má bohatú fau-
nu. Nachádza sa tu 459 druhov 
vtáctva. Nachádza sa tu i množstvo 
veľkých zvierat, napr. byvoly, leo-
pardy, antilopy a veľa krokodílov.

Pestujú sa tu poväčšine rôzne 
druhy orieškov, arašidy a kešu.

Po zmene vnútropolitickej situ-
ácie tu nastáva aj celková zmena, 
a tak možno očakávať i zlepšova-
nie celkovej situácie v krajine. •

Cirkevné členenie a misijná 
činnosť
Guinea-Bissau bola dlhodobo 
portugalskou kolóniou. Portugalci 
sa málo starali o evanjelizáciu oby-
vateľstva. A tak až v roku 1955 sa 
tu zriadila apoštolská prefektúra. 
Až po vyhlásení nezávislosti kra-
jiny sa hlavné mesto Bissau stalo 
sídlom diecézy, ktorá podliehala 
priamo Svätej stolici. Jej biskupom 
sa stal neúnavný františkán Setti-
mio z Verony. Tento biskup dal sil-
ný podnet k evanjelizácii a tiež sa 
zaslúžil v občianskej vojne o zmie-
renie. Po nejakom čase sa založili 
ďalšie diecézy. Svätý Otec Ján Pa-
vol II. navštívil krajinu s kardiná-
lom Tomkom roku 1990. Počas 
svojho pobytu navštívili tamojší 
ústav pre malomocných.

V krajine v ostatnom čase stále 
narastá počet misionárov. Väčši-
na z nich pochádza hlavne z La-
tinskej Ameriky a Ázie. Súčasne 
sa tu nachádza 10% kresťanov, 
50% tvoria moslimovia a nece-
lých 40% obyvateľov vyznáva 
africké náboženstvá. Počas ko-
loniálneho obdobia mali katolí-
ci dominantné postavenie. Pro-
testanti upozornili na seba počas 
občianskych vojen najmä v hu-
manitárnej oblasti. Počas po-
sledných rokov panuje v krajine 
náboženská sloboda pre všetky 
náboženské skupiny. Bibliu majú 
preloženú do 5 jazykov v krajine.

Vyhliadka na zlepšenie
Negramotnosť dospelých obyva-
teľov krajiny sa v rokoch 1974-

Guinea-Bissau

Národné motto:
Unidade, Luta, Progresso
(Jednota, boj, pokrok)

Štátna hymna:
Esta é a Nossa Pátria Bem Amada
(Toto je naša milovaná vlasť)

Samotné obyvateľstvo
je zmesou množstva etnických 
skupín. Obyvatelia Guinea-Bissau 
sú veľmi srdeční a vľúdni.
Prevažná väčšina obyvateľstva
žije roľníckym spôsobom života.
V krajine žije väčšina ľudí
na hranici chudoby.



25. marec - Sviatok Zvestovania - bol 
pre mnohé európske provincie Misij-
ných sestier význačným dňom, pre-
tože po niekoľkoročnom zvažova-
ní, hľadaní Božej vôle a modlitbách 
sme sa rozhodli pre začiatok spoloč-
nej formácie v noviciáte v Ríme.

Štyri novicky
Máriin súhlas dal Božiemu Slovu a plá-
nu konkrétnu podobu v Tele. Rozhod-
nutie a „áno“ štyroch postulan-
tiek – Christiny z Rakúska, Edity 
z Ukrajiny a Martiny a Jany zo 
Slovenska dali možnosť začať 
tento spoločný európsky projekt 
v Ríme v dome generalátu našich 
sestier práve na sviatok Zvestova-
nia. Postulantky pricestovali do 
Ríma už dva týždne pred začatím, aby 
sa mohli aklimatizovať a pripraviť sa na 
začiatok spoločnej formácie. Všetky 
štyri cestovali spolu vlakom z Viedne 
a na stanici Termini sme ich s radosťou 
očakávali. Cesta vraj bola zábavná a ešte 
zábavnejšie ich „sťahovanie do Ríma“. 
Ešteže sme prišli pre nich veľkým autom. 
Samozrejme, nešlo iba o osobné veci, 
lebo to by sa moc nezhodovalo s túžbou 
žiť sľub chudoby... Keďže začíname, všet-
ko je potrebné a všetko sa určite zíde. Ja 
som prišla do Ríma začiatkom januára, 
aby som pripravila a zabezpečila potreb-
né veci, keďže mi bola zverená zodpo-
vednosť za formáciu, duchovné vedenie 
a rast týchto našich mladých sestier. Aj 
napriek krátkemu času, mnoho vecí sa 
podarilo stihnúť a ja som vďačná Bohu, 
že sme mohli začať pokojne a v dôve-
re, že sa i naďalej môžeme spoliehať na 

JEHO pomoc a podporu. Sme si tiež ve-
domé, že za nami stoji veľká modlitbová 
armáda sestier v jednotlivých provinci-
ách. Naším spoločným jazykom je an-
gličtina. Snaha je veľká a aj vynaložené 
úsilie každej jednej z nás. Zatiaľ sa doká-
žeme aj zasmiať na našich rôznych situá-
ciách. Niekedy nastanú aj také okamihy, 
že “ja o koze a oni o voze“, no nakoniec je 
to o kope sena, ktorý koza zožerie a voz 
odvezie. Tak to len na zasmiatie. No-

vicky začali s myšlienkou, že sú na jed-
nej lodi a na tej istej lodi sme tu vlastne 
všetky, pretože aj pre sestry v komunite 
generalátu angličtina nie je materským 
jazykom, a k tomu sa ešte všetky učíme 
aspoň troška rozumieť taliansky. Boh 
pre nás pripravil čas a všetky možné 
prostriedky a možnosti k rastu v čnos-
tiach, ako sú trpezlivosť, rešpekt, tole-
rancia, učiť sa počúvať... V našej misijnej 
kongregácii tvoríme väčšinou medziná-
rodné, viac kultúrne komunity, takže je 
možnosť už na začiatku dorastať a do-
zrievať aj v tejto oblasti potrebnej pre 
spoločný život a poslanie.

Multi-kulturálna komunita
Naša noviciátska komunita je situova-
ná v dome generalátu, kde žije 38 sestier 
šestnástich národností. My máme svoj 
vlastný program, prácu i štúdium. Po-

máhame trocha s domácimi prácami 
a spájame sa s komunitou každú sobotu 
na modlitbách, slávení Eucharistie a sto-
lovaní. Keďže v komunite generalátu sú 
sv. omše iba po taliansky, my mávame 
3-krát v týždni anglické omše. Ostatné 
dni sa zúčastňujeme Eucharistie mimo 
kláštora, aby sme mali kontakt aj s far-
nosťou. Okrem 4 noviciek a mňa máme 
medzi sebou ešte dve sestry - sr. Mariu 
z Indonézie a sr. Mary Joy z Filipín. Ta-
kže aj my sme viac kultúrne- 3 Sloven-
ky, Ukrajinka, Rakúšanka, Indonézanka 
a Filipínka. Za ten krátky čas bytia spolu 
máme niekoľko spoločných zážitkov pri 
prácach, nácvikoch a prípravách litur-

Noviciát misijných
sestier v Ríme

 Text a foto: Sr. Laura, SSpS 
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Prajeme vám požehnané 
a radostné dni z daru spásy, 
ktorú nám Ježiš svojou smrťou 
a zmŕtvychvstaním ponúka.
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gie, keďže je v cudzom jazyku, pri vare-
ní a chutnaní nových výtvorov a chutí. 
Každá z nás sa veľmi snaží, a keď to aj 
nevyjde, nikto nevie, ako to má skutoč-
ne byť, chutiť či vyzerať. Spoločne sme 
si pozreli aj význačné a posvätné mesta 
Ríma. Páter Marek Vaňuš, SVD nás po-
sprevádzal bazilikami a katakombami. 
Spoznali sme tiež okolie nášho klášto-
ra, ktorý nie je ďaleko od Slovenského 
ústavu sv. Cyrila a Metoda. Sú to pre nás 
vzácne okamihy keď sa môžeme mod-
liť na hrobe už sv. Jána Pavla II, sv. Petra 
a Pavla a mnohých ďalších svätcov a oro-
dovníkov. Verím, že každá jedna z nás 
tam prináša všetkých tých, ktorí potre-

bujú našu modlitbovú pomoc a orodo-
vanie u Pána. Sme misionárska rehoľa 
a záležitosti sveta i jednotlivcov sú sku-
točnosťami, ktoré nosíme vo svojich srd-
ciach a prinášame pred Pána.

Mohla by som písať ešte o mnohých 
humorných zážitkoch, no rada by som 
na záver napísala pár slov o  formá-
cii a  zároveň poprosila vás všetkých 
o modlitby a spomienky. Mne osob-
ne bola zverená veľká zodpovednosť 
a nie moc ľahká úloha. Často si opaku-
jem slová Pavlovho listu: „Ja som sadil, 
Apollo polieval, ale vzrast dal Boh...“ 
Formácia je účasť na diele Otca, ktorý 
prostredníctvom Ducha utvára v srd-
ciach mladých žien i mužov myslenie 
a cítenie Syna.“ Vita Consecrata 66.... 
a nielen mladých. Všetci sme na ceste 
rastu a dozrievania.

Prajeme vám požehnané a radostné 
dni z daru spásy, ktorú nám Ježiš svo-
jou smrťou a zmŕtvychvstaním ponúka. 
Tiež otvorené srdcia pre prijatie sľúbe-
ných darov Ducha Svätého.

Sr. Laura, SSpS a komunita európskeho 
anglického noviciátu v Ríme

Katolícka stanica EWTN
získala ocenenie náboženská 
televízia roka

Televízna sieť Večného Slova (Eter-
nal World Television Network), 
katolícka televízna stanica, kto-
rú v USA založila rehoľná sestra 
Rita Antoinette Rizzo známa ako 
Mother Angelica, získala dve oce-
nenia Gabriel Awards za vynikajú-
cu prácu. Zároveň bola vyhlásená za 
náboženskú televíznu stanicu roka 
v Spojených štátoch. 

Generálny riaditeľ EWTN Mi-
chael P. Warsaw sa vyjadril, že sta-
nica je poctená týmto ocenením, 
ktoré jej a všetkým jej zamestnan-
com udelila Katolícka akadémia 
pracovníkov v oblasti komunikácie. 
“Tešíme sa na ďalších 33 rokov služ-
by sprostredkovania Krista a jeho 
Cirkvi tomuto svetu,” dodal Warsaw. 

Doug Keck, prezident EWTN, 
povedal, že táto cena “je uznaním 
rokov námahy oddaných pracovní-
kov katolíckych médií, ktorí skutoč-
ne zohrávajú dôležitú úlohu v “novej 
evanjelizácii”.

Prvé z ocenení Gabriel Award vy-
hlásilo EWTN za televíznu stanicu 
roka za jej programy a pre službu, 
ktorú koná spoločenstvu. Druhé 
ocenenie patrí večerným správam 
EWTN - za najlepšiu sériu správ 
na celonárodnej úrovni. Gabriel 
Awards každoročne oceňujú stani-
ce a programy, ktoré “povzbudzu-
jú a živia ľudského ducha”. V roku 
2013 EWTN priniesla záznam zo 
148 podujatí za účasti Svätého Otca 
a 138 živých prenosov. Do vysielania 
zaradila 30 pôvodných a 21 medzi-
národných seriálov. EWTN, globál-
na katolícka televízna a rozhlaso-
vá sieť, je najväčšiou náboženskou 
mediálnou spoločnosťou na svete. 
Vysiela už 33 rokov a v jej dosahu 
je 230 miliónov domácností vo viac 
než 140 krajinách. K jej publiku pat-
ria aj rozhlasoví poslucháči a čitatelia 
internetových a printových médií.  •
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Tajomstvo arašidu
V 19. storočí veľkým príjmom do ekonomiky Spo-
jených Štátov bola produkcia bavlny. Jej nekoneč-
né pestovanie však vyšťavilo pôdu. Biedu krajiny 
zvýrazňoval aj fakt, že krajina bola po občianskej 
vojne. Ľudia žili v ťažkých časoch, s malými vy-
hliadkami na lepšiu budúcnosť. George Washin-
gton Carver ponúkol riešenie: Zmenu plodín 
a obnovu dusíka v pôde, sadením sladkých ze-
miakov, sóje a predovšetkým arašidov. Ale Car-
verovi sa nepodarilo presvedčiť poľnohospodárov 
až do roku 1915, kedy sa vyrojili škodcovia bavl-
ny a zaútočili na úrodu v Texase, Louisiane, Mis-
sissippi a zničili a takmer zruinovali ekonomiku 
Spojených Štátov.

Keď nákaza dorazila aj do Alabamy, túto ska-
zu videl Carver ako príležitosť. „Zabudnite na 
bavlnu, pokúste sa pestovať arašidy.“ Ľudia ho 
poslúchli. No čoskoro však mali plné stodoly ara-
šidov. Čo však s toľkými arašidmi robiť? Carver, 
aby našiel odpoveď na túto otázku, sa zavrel do 
laboratória a začal výskum. Išlo mu o to, ako po-
môcť chudobným rodinám zvýšiť kvalitu ich ži-
vota. Medzi jeho najvýznamnejšie počiny patrí to, 
že vydal asi 44 praktických letákov pre farmárov 
a medzi nimi 105 jedál z arašidov. Tiež vymyslel 
a zdokonalil viac ako 100 produktov vyrobených 
z arašidov, ktoré boli užitočné aj pre domy a far-
my, vrátane kozmetiky, farieb, plastov, pohonných 
hmôt či nitroglycerín. Arašidové maslo, solené 
a pražené arašidy či arašidové sušienky asi všetci 
poznáme. Za menej ako 5 rokov produkcia ara-
šidov spravila z Alabamy jednu z najbohatších 
sekcií USA.

Každý ho musí objaviť
Každý z nás by mal urobiť to isté, čo Carver. Nájsť 
svoj arašid – svoj vlastný spôsob, ako zmeniť svet. 
Je však potrebné nájsť, čo tým mojím skutočným 
arašidom je. Objaviť svoje dary, talenty a potom 
ich ponúknuť iným, a tak robiť tento svet lepším 
a krajším miestom, stále viac podľa Božieho zá-
meru, premieňať ho na kráľovstvo Božie. 

Ty a tvoja úloha väčšia či menšia v tomto svete, 
tvoje schopnosti a genetický kód, ktorý doteraz 
nikto nemal, nemá a ani nebude mať taký, ako máš 
ty, zohráva úlohu v Božom pláne s týmto svetom. 

Arašid v dejinách ľudstva
Mať úlohu na Božej misii, na jeho pláne nie je 

nič nové. Už prví ľudia, Adam a Eva, ju dostali: 
„Ploďte a množte sa a naplňte zem! Podmaňte si 
ju a panujte nad rybami mora, nad vtáctvom neba 
a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi!“ (Gen 
1,28). Stvoriteľ ich požiadal, aby sa stali spolutvor-
cami a jeho spolupracovníkmi v tomto svete. Akú 
veľkú a akú dôležitú misiu dostali – starosť o túto 
zem. Aké veľké privilégium, ktoré nám do dnešné-

Spôsob, ako v tomto svete stavať mosty, 
budovať Božie kráľovstvo založené na pokoji, 
láske, spravodlivosti a radosti v Duchu 
Svätom, je skryté v arašide. Áno, dobre 
čítate. V arašide. Každý má arašid. Svoj 
vlastný. Len ho treba objaviť.
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Nájdi
svoj arašid

 Text: P. Igor

Kráľ SVD

 Foto: Archív SVD



Možno 
nie vždy 
ostanem 
čistý, bez 
zranenia 
a chybného 
kroku, ale 
zážitok 
z cesty 
a Kristovho 
učeníctva 
bude 
maximálny. 

ho dňa patrí všetkým. V Starom zákone môžeme 
vidieť, že v každom čase Boh povoláva prorokov, 
kráľov, Božích mužov a ženy, aby pracovali pre 
Neho a pripravovali lepší svet a pomáhali iným na 
ceste k Bohu. V plnosti času prichádza Boží Syn 
– Ježiš Kristus – nastoliť Božie kráľovstvo a Ježiš 
pozýva jeho učeníkov: „Ako mňa poslal Otec, tak 
ja posielam vás...“ (Jn 20,21). Ako Ježišovi učení-
ci, aj my by sme sa mali stať predĺženými rukami 
Boha v tomto svete. Stať sa misionármi a pokračo-
vať v jeho misii v zhromažďovaní ľudskej rodiny 
v oddanej službe Bohu a jeho záujmom. Pomáhať 
iným poznať pravého a jediného Boha ponúkajú-
ceho Spásu a život večný.

Príklad v Kristovi
Samotným príkladom, ako byť učeníkom a na-
sledovať toho, ktorý nás povolal, je sám Kristus. 
Jeho život bol sprevádzaný neustálym postojom 
a pohotovosťou byť k dispozícii Otcovi. Jeho ži-
votným mottom bolo: „Robím, čo sa jemu páči..“ 
(Jn 8,29, 14,31). Konať podľa vôle Otca, ktorý ho 

poslal, „pretože jeho pokrmom je plniť Otcovu 
vôľu“ (Jn 4,31-34). Byť jedno s Otcom a hovoriť 
to, čo počuje od Otca, lebo On a Otec sú jedno. 

Ježiš teda dobre vedel, čo je jeho životným 
poslaním. Aká je jeho úloha, aby oslávil Boha 
a prispel k budovaniu Božieho kráľovstva. Práve 
toto poznanie mu napomáhalo neutiecť z boja, 
neuhnúť pod nátlakom, prekonať prekážky, ne-
záujem či odmietnutie. Keď človek pozná svoje 
poslanie, vydrží veľa a nenechá sa znechutiť.

Tak ako Ježiša posiela Otec, tak nás Ježiš zapá-
ja do tejto misie, keď nás posiela do sveta. V po-
slušnosti jeho slovu a jeho učeniu plniť vôľu toho, 
ktorý ho poslal – vôľu nebeského Otca, a to v pro-
stredí, v ktorom žijeme. Preto je potrebné rozpo-
znať svoje dary a talenty. Podľa nich rozlíšiť naše 
povolanie, zamestnanie i službu v spoločenstve. Je 
to odpoveď na zvolanie, ktoré zaznievalo prvým 
učeníkom a zaznieva i nám – nasleduj ma. 

Žiť život v plnosti
Vyslúžilý skúsený horolezec sa delil so svojimi 
skúsenosťami so skupinou začiatočníkov, ktorá 
sa chystala na prvý výstup. Pokoril nejeden z ce-
losvetových aj tých najkomplikovanejších štítov, 
bol teda dosť kvalifikovaný na to, aby im dal aj 
nejaké odporúčania. „Pamätajte na to,“ poveda-
l,„vaším cieľom je užiť si výstup a radosť z dosiah-
nutia vrcholu. Ak vaším cieľom bude len vyhnúť 
sa smrti či zraneniu, váš zážitok z výpravy bude 
minimálny.“ 

Ježišovým povolaním pre nás nemá byť iba sna-
ha, aby sme sa ako kresťania vyhli peklu a zatrate-
niu. To by bol život s minimom radosti a maximom 
nenaplnenosti. Naopak, pozýva nás, aby sme žili 
život v plnosti, nasledovali Krista, budovali Božie 
kráľovstvo, zapájali sa do Božích projektov, objavo-
vali a spoznávali a lepšie chápali lásku. Žili vzťahy, 
ktoré máme, pracovali v zamestnaní, zdokonaľo-
vali sa v kompetentnosti, využívali nám zverený 
čas, prijímali zodpovednosť a sledovali znamenia 
čias. Boli odborníci, ktorí budú aktívne a kompe-
tentne vstupovať do tohto sveta. Je tu výzva nebáť 
sa, neuťahovať sa, neskrývať sa, len aby sme nič ne-
pokazili a nezašpinili sa. Ale naopak vychádzali zo 
seba, boli kreatívni, tvoriví, skláňali sa, obetovali, 
vstupovali do diania tohto sveta, modlili sa, disku-
tovali, keď treba protirečili. Nebáli sa žiť aj v kritike 
a posmeškoch. Presne tak ako náš Majster, ktorý 
povoláva. Možno nie vždy ostanem čistý, bez zra-
nenia a chybného kroku, ale zážitok z cesty a Kris-
tovho učeníctva bude maximálny.  • 

17HLASY Z DOMOVA A MISIÍJÚN 2014

MISIOLÓGIA



18 HLASY Z DOMOVA A MISIÍ JÚN 2014

HISTÓRIA

V predchádzajúcom čísle Hla-
sov sme písali o konfiškácii 
Misijného domu Božského 
Srdca vo Vidinej. V tomto čís-

le by sme radi ozrejmili proces kon-
fiškácie do konca, jej priebeh. Taktiež 
prinášame pohľad na konfiškáciu Mi-
sijného domu Annuntiata v Spišskom 
Štiavniku.

Konfiškácia Misijného domu vo 
Vidinej a jeho majetkov v roku 1948
Konfiškačná komisia v  Lučenci ne-
chala skonfiškovať kaštieľ Misijného 
domu s okolitými budovami a parkom. 
Dokonca bol skonfiškovaný i miestny 
kostol a jeho zariadenie (čo nebolo až 
také bežné). Ten nijako nebolo možné 
označiť za pôdohospodársky alebo le-
sohospodársky objekt.

Záver odvolania Spoločnosti Bo-
žieho Slova voči tejto konfiškácii tvo-
rí konštatovanie, v ktorom provinciál 
v mene Spoločnosti uvádza, že táto sa 
podriadi revízii, avšak v  rámci prvej 
pozemkovej reformy na základe usta-
novenia zákona 142/1947 Sb. z., pričom 
Spoločnosť môže odstúpiť v rámci re-
formy polovicu pôdohospodárskych 
majetkov, avšak zvyšok potrebuje pre 
zabezpečenie chodu domu a obživu 
jeho obyvateľov.

Ďalšou žiadosťou z 8. júna 1948 sa 
provinciál P. Fajkus obrátil na Minis-
terstvo zemědelství v Prahe, kde žiadal 
ponechať vo vlastníctve kaštieľ, kostol 
a 15 ha pôdy. K tejto žiadosti sa pridal 
osobitým prípisom i arcibiskup Kmeť-
ko, avšak ani to nepomohlo.

5. októbra 1948 dostal Zbor pove-
reníkov v Bratislave žiadosť štrnástich 
katolíckych cirkevných obcí z okresu 
Lučenec, aby budova kaštieľa ostala 
vo vlastníctve a užívaní Spoločnosti 
Božieho Slova. Ani táto žiadosť sa ne-
stretla s pochopením a kladnou od-
poveďou.

Odvolania a opätovné potvrdenia 
rozhodnutí naťahovali čas, čo umož-
nilo, aby študenti - klerici ostali vo Vi-
dinej do leta 1949, ako sme už vyššie, 
v predchádzajúcom článku, spomenuli.

Oficiálne sa však už od roku 1948 
verbisti stali vo Vidinej iba správcami 
farnosti a nájomcami v kaštieli, ktorý 
právoplatne odkúpili v roku 1927, a to 
bez akejkoľvek náhrady. V prospech 
štátu prepadol aj celý hnuteľný maje-
tok, ako ináč - taktiež bez náhrady. 6. 
októbra 1948 prešiel majetok rehole 
pod správu Povereníctva poľnohospo-
dárstva a pozemkovej reformy.

K tejto forme poštátnenia bez náhra-
dy sa v 50. rokoch vyjadril aj Slovenský 
náboženský fond, ktorý požadoval od 
vtedajšieho Povereníctva pôdohospo-
dárstva náhradu za skonfiškovaný ma-
jetok. Odpoveď z Povereníctva okrem 
zamietavého stanoviska k  spätnému 
preplateniu obsahovala aj doznanie, 
že v čase, keď došlo k poštátneniu a od-
predávaniu majetku, malo sa pristúpiť 
aj k uhradeniu sumy zaň. K tomu však 
nedošlo, keďže sa „vyčkávalo až do vy-
dania príslušnej právnej úpravy“, vďa-
ka ktorej by sa nemuselo uhradiť nič.

Keďže vo Vidinej už neprebiehala 
formácia, vymenilo sa aj osadenstvo 

domu. Pátrov prednášajúcich filozo-
fiu a klerikov, študentov, premiestnili 
do Nitry na Kalváriu. Vo Vidinej ostal 
mladý P. Juraj Gabura SVD (Tento mal 
v roku 1949 alebo v roku 1950 vyces-
tovať na misie do Brazílie. To sa mu ale 
nepodarilo. Preto v Katalógu SVD na 
rok 1950 vystupuje ako člen provincie 
Brazília. V Katalógoch z nasledujúcich 
rokov ho však opäť môžeme nájsť ako 
člena Československej provincie SVD.) 
a prišiel k nemu i P. Ľudovít Schmidt 
SVD. Z pôvodných piatich rehoľných 

bratov v Misijnom dome ostali len dva-
ja, a to bratia Róchus Jozef Weichwald 
SVD a Pankrác Ondrej Sliviak SVD. 
Počet obyvateľov domu klesol z 32 na 
štyroch.

Povereníctvo pôdohospodárstva 
a pozemkovej reformy zriadilo v bu-
dovách, už bývalého Misijného domu, 
Pôdohospodársku školu a výskumný 
ústav. Rehoľníkom v podnájme osta-
la do 3. mája 1950 v užívaní kaplnka 
a štyri menšie miestnosti vedľa kaplnky.

18. októbra 1957 bol majetok Spo-
ločnosti Božieho Slova, oficiálne pre-

Hospodársky postih
Spoločnosti BožiehoSlova
koncom štyridsiatych rokov

 Text: Tomáš Gerboc SVD 

 Foto: Archív SVD

Spišský Štiavnik, Vidiná
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vedený do vlastníctva Československej 
republiky.

Na záver môžeme iba konštato-
vať, že od roku 1950 sídlili v budove 
niekdajšieho Misijného domu viace-
ré druhy škôl (materská škola, stred-
né hospodárske učilištia viacerých 
odborov – tzv. Hospodárska škola) 
a Krajský pamiatkový úrad, ktorého 
odbor – Okresný ústav pamiatkovej 
starostlivosti v Lučenci sídlil v budo-
vách, resp. niektorých miestnostiach 
až do r. 1991.

Konfiškácia majetkov Misijného domu 
v Spišskom Štiavniku v roku 1949
Po konfiškácii Misijného domu vo Vi-
dinej s celým hospodárstvom postihla 
konfiškácia hospodárstva, hnuteľné-
ho a nehnuteľného majetku, i Misijný 
dom Annuntiata v Spišskom Štiavniku.

Tento Misijný dom bol otvorený 
v roku 1929. Bolo snahou rehole Spo-
ločnosti Božieho Slova, aby aj na vý-
chodnom Slovensku, resp. vo východ-
nej časti Československa mala rehoľný 
dom. Veľkú zásluhu na otvorení domu 
má i vtedajší spišský biskup, Mons. Ján 

Vojtaššák. Nakoľko poznal dielo, kto-
ré po sebe zanechal Arnold Janssen, 
i on sa rozhodol napomôcť svetovým 
misiám tým, že pozval – ponúkol re-
holi kaštieľ v Spišskom Štiavniku, aby 
v ňom bol zriadený kláštor, v ktorom 
by sa vychovávala mládež, dorast pre 
misie, vykonávali duchovné cvičenia, 
nie len pre zasvätených alebo kňazov, 
ale i pre laických veriacich. (Počas prvej 
svetovej vojny slúžil kaštieľ ako vojen-
ská nemocnica, do 27. mája 1927, kedy 
vyhorel bol delostreleckou kasárňou. 

Po požiari dal kaštieľ spišský biskup 
opraviť. Po dvojročných prácach bol 
od roku 1929 k dispozícii verbistom.) 
Rehoľa okrem výchovného ústavu pre 
študentov a  exercičného domu zria-
dila v Štiavniku i noviciát pre rehoľ-
ných bratov a podľa zmluvy, ktorá bola 
uzavretá so spišským biskupom mala 
časom vystavať i tzv. „Útulňu pre prá-
ceneschopných diecéznych kňazov“. 
Zmluva o prevzatí kaštieľa bola pod-
písaná 25. apríla 1929 na Spišskej kapi-
tule medzi spišským biskupom, Jánom 
Vojtaššákom a P. Wilhelmom Gierom 

SVD, vtedajším generálnym predsta-
veným. Ku kaštieľu so záhradami do-
stali verbisti k užívaniu kostol, i tamoj-
ší mlyn, tehelňu, poľnohospodársku 
pôdu a menšie hospodárstvo.

Ešte v roku 1948 došlo oficiálne k vy-
vlastneniu pôdohospodárskeho ma-
jetku štátom, a to na základe zákona 
142/1947 Sb. z. n. z 11. júla 1947 o re-
vízii prvej pozemkovej reformy. V tom-
to roku ešte neprešiel celý majetok do 
vlastníctva štátu. Stalo sa tak až na jar 
1949. Majer, mlyn, tehelňa a všetok poľ-

nohospodársky majetok pripadol štátu.
Nikomu z vtedajších dejateľov ta-

kýchto konfiškácií neprekážalo, že kon-
fiškujú majetok právnickým osobám, 
ktorým majetok nepatrí, ale majú ho 
len v dlhodobom prenájme.

Po tomto môžeme konštatovať, že 
Spoločnosť Božieho Slova prišla po 
konfiškácii hnuteľného majetku vo Vi-
dinej a v Spišskom Štiavniku o značnú 
časť svojich príjmov a potravinársku 
základňu. Bol to len predstupeň k na-
sledujúcej likvidácii reholí a rehoľného 
života v Československu.  •
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Byť raz misionárom – to som 
nevnímal ako svoje povola-
nie od malička. Táto cesta sa 
pre mňa začala rysovať až keď 

som mal možno 22, možno 23 rokov.

Formovanie viery
Momentov, ktoré ma priviedli až k za-
svätenému životu bolo viacero. Táto 
cesta sa postupne vyvíjala. Pochádzam 
z katolíckej rodiny, kde sa praktizovala 
viera, môžem povedať, celkom tradične. 
Rodičia mi odovzdali základ kresťanskej 
viery spolu so starými rodičmi. Vyras-
tal som v 7 člennej rodine. Prešiel som 
rôznymi fázami v živote, či už to bolo 
obdobie navštevovania základnej školy, 
počas ktorej som sa dostal k miništrova-
niu. Ďalej to bola stredná škola, počas 
ktorej som zase prestal miništrovať. Bolo 
to zaujímavé obdobie. Teraz vnímam, 
že som vtedy začal byť dosť drzý. Naďa-

lej som chodil do kostola, avšak už len 
v nedele, sviatky a prvé piatky.

Zmena v živote
Keď som nastúpil na základnú vojenskú 
službu, išiel som v tejto drzosti (nie len 
voči ľuďom, ale aj voči Bohu) ešte ďalej. 
Chcel som sa prispôsobiť svojmu oko-
liu, tak som sa začal správať dosť odlišne 
od toho, k čomu ma viedli moji rodičia, 
či naša viera. Stával som sa podobný 
ľuďom a prostrediu, v ktorom som sa 
nachádzal. To mi zostalo aj vtedy, keď 
som sa vrátil z vojny a začal som praco-
vať. Po dvoch rokoch som si však začal 
klásť dôležitú, v mojom živote ozaj dô-
ležitú otázku – „Čo ďalej so životom?“ 
Pomocou k tomu mi bola aj moja star-
ká, ktorá mi stále hovorila, aby som so 
sebou už niečo robil. Ja som si uvedo-
moval, že chcem mať dobrú manželku 
a rodinu. A ako ju získať? – no, asi tak, že 
sa za ňu začnem modliť. A práve v tom-
to momente začal môj duchovný rast. 
Síce po dlhej prestávke, ale opäť som sa 
začal skutočne modliť. Každý večer – 
za dobrú manželku. Najskôr to bola len 
modlitba „Otče náš“ potom aj „Zdravas 
Mária“. Postupne som k týmto modlit-
bám pridal i jeden desiatok Ruženca, no 
a potom dokonca celý. Nebolo to rýchle, 
táto „fáza“ trvala aj dva roky. Postupne 
som začal častejšie navštevovať kostol, 
prijímal som Eucharistiu a vyznával 
hriechy vo sviatosti zmierenia. Menil 
som sa. Ako som tak častejšie chodil na 
sv. omše, poprosili ma, aby som nieke-
dy prečítal čítanie. To nebolo ľahké, mal 

som trému. Časom ma „ukecali“ aj na 
miništrovanie, lebo nemal kto miništro-
vať. A tak sa začalo vo mne čosi ozývať. 
Nevnímal som to nejako silno, ani násil-
ne, ale vnímal som, že sa čosi deje. Naďa-
lej som premýšľal nad životom v rodine, 
modlil som sa, no zároveň som si uve-
domil, že toto moje „čakanie na dobrú 
manželku“ by nemalo byť len o modlit-
be a založených rukách. Vedel som, že 
baba, akú som si vysníval, mi nespadne 
z neba a nezaklope u nás na dvere so 
slovami „ja som tvoja dobrá manželka, 
chceš byť mojím manželom?“

Obľúbil som si bicykel
Toto obdobie bolo pre mňa zaujímavé 
a dôležité i z ďalšieho dôvodu. Bol to čas, 
kedy som sa začal venovať bicyklovaniu. 
Navštevoval som sám alebo s kamarát-
mi rôzne pekné miesta, okrem iného aj 
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Povolanie
byť misionárom
verbistom

 Text a foto: Juraj Cibula SVD
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púte, ktoré sa konali v okolí. Stará mama, 
ktorá mi bola blízka, bola z roka na rok 
slabšia a potrebovala už našu pomoc. 
Často som k nej chodieval sám, 
či s rodičmi, súrodencami a po-
máhali sme jej. Pri nej som sa na-
učil variť a niečo sladkého upiecť. 
Predovšetkým to ale bola škola 
nezištnej pomoci a trpezlivosti.

Pracoval som v podniku – fab-
rike, kde sa vyrábal a kompleti-
zoval nábytok. Toto obdobie ma 
naučilo flexibilnosti, možno aj 
tvrdosti. Taktiež pokore, znášaniu 
krivdy, zdieľaniu radosti i starostí, 
bolo to pomalé dozrievanie. Prá-
ve s prácou je spojená aj jedna dôležitá, 
pre mňa dôležitá vec. Do práce som cho-
dieval na bicykli. Bolo to približne se-
dem kilometrov. Jedného dňa v decem-
bri som šiel taktiež do práce. Padol som 

však a zlomil som si ruku. Bol som doma 
na PN-ke. Kým ostatní kolegovia muse-
li čerpať medzi sviatkami dovolenky, tá 

moja ostala nedotknutá. (A Boh vedel 
prečo. Využil som ju neskôr, v lete, keď 
som šiel na Svetové dni mládeže /SDM/ 
do Kolína nad Rýnom a po nich ešte na 
stretnutie pre chalanov.)

V dňoch, kedy som toho moc nenaro-
bil, veď so zlomenou rukou sa toho veľa 
nedá, som si začal čítať Písmo. Neskôr 
i životopisy svätých, Katolícke noviny 
a rôzne časopisy. Ešte viac som navšte-
voval starú mamu a trávili sme čas spolu.

Čo mi dali Svetové dni mládeže?
Pred SDM som bol aj na prípravných 
stretnutiach. Na jednom takomto som 
sa zapojil do workshopu o  misiách. 
Workshop bol zaujímavý a viedol ho pá-
ter Ján, ktorý bol taktiež oslovujúci. Opäť 
som sa sním stretol v Levoči, na púti, kde 
ma pozval na stretnutie pre chalanov, hľa-
dajúcich a rozlišujúcich svoje povolanie.

Na SDM som spoznal veľa mladých 
ľudí. Oprášil som svoje priemerné jazy-
kové schopnosti a úplnou „náhodou“ 
som sa zúčastnil jedného projektu v ob-
lasti sociálnej práce. Svoju službu sme 
konali v Erfurte. Tá spočívala v presá-
dzaní stromčekov pre jedného pána, 
ktorý ich pestoval a neskôr predával. 
Výťažok z nich posielal ako svoj príspe-
vok na misie.

Takýmto spôsobom sme vtedy aj my, 
i keď celkom nečakane, pomohli ľuďom 
v chudobných krajinách. A keď sa takto 
pomaly spätne pozerám, to všetko boli 
malé kroky, ktorými som kráčal v ústre-
ty Pánovi.

Prihláška k verbistom
Po tomto všetkom sa začal meniť môj 
pohľad na ďalší život. Objavila sa v ňom 
možnosť duchovného povolania. Už 
o rok som si podal prihlášku k verbis-
tom, nakoľko som začal vnímať, že Boh 
ma vedie k tomu, aby som išiel k iným 
ľuďom a pomáhal im ohlasovaním ra-
dostnej zvesti o Kristovi.

Už som nechcel byť len miništran-
tom, ale uvedomoval som si, že pri ol-
tári je jedno výnimočné miesto – a to 
patrí kňazovi. Aj ja som mal túžbu, stať 
sa kňazom. Nie všetci prijali toto moje 
rozhodnutie, ale mnohí sa z neho tešili. 
A ja som sa snažil pripraviť sa na prija-
tie tohto veľkého daru. Daru povolania. 
Daru prítomnosti Boha v mojom živote. 
Daru služby pre iných.  •
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Aj ja som mal túžbu, stať sa 
kňazom. Nie všetci prijali toto 
moje rozhodnutie, ale mnohí sa 
z neho tešili. A ja som sa snažil 
pripraviť sa na prijatie tohto 
veľkého daru. Daru povolania. 
Daru prítomnosti Boha v mojom 
živote. Daru služby pre iných.

Mons. Jozef Haľko
vysvätil Juraja na diakona. 
Kňazskú vysviacku
príjme v júni tohto roku. 
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Začiatkom marca som sa vydal 
na cestu do krajiny nášho za-
kladateľa sv. Arnolda Janssena. 
Išiel som do Nemecka na 5 me-

sačný štúdijný pobyt. Chcel som ešte ako 
študent vidieť, ako funguje vyučovanie 
„na západe“ a mať možnosť ho porov-
nať s naším. Európska únia umožňuje 
študentom absolvovať časť štúdia na 
inej európskej univerzite a súčasne pre-
pláca aj časť nákladov, ktoré sú s týmto 
štúdiom spojené. Rozhodol som sa túto 
možnosť využiť, a tak som si vybral uni-
verzitu v Bonne, ktorá je vzdialená 9 km 
od nášho kláštora v Sankt Augustíne, 
kde bývam.

Na letisku ma čakal páter Jozef Bištuť, 
náš misionár, ktorý tu v Nemecku pô-
sobí už veľa rokov. Pomohol mi vybaviť 
všetky potrebné formality a stále mi po-
máha so všetkým, čo potrebujem, teraz 
s prácami do školy.

Je tu aj ďalší náš páter Miro Kollár, 
ktorý spolu s pátrom Jozefom pripravuje 
slovenské špeciality, keď máme nejaký 
sviatok, a tak sa tu necítim sám v cudzej 
krajine, ale skôr ako doma.

Jazykový kurz
Pár dní po príchode mi začal intenzívny 
jazykový kurz. Nemčinu som sa učil na 
základnej aj strednej škole, ale po matu-
rite som ju viac ako 10 rokov nepoužíval, 
a tak som si ju potreboval poriadne zo-
pakovať. V triede nás bolo 12 a mal som 
spolužiakov z rôznych častí sveta. Boli 
tam z Južnej Kórey, z Japonska, z USA, 
Írska, Austrálie, Českej republiky, no a ja 
zo Slovenska.

Okrem učenia sme mávali aj rôzne 
výlety do okolia Bonnu, čo bolo veľmi 
príjemné spestrenie, ale hlavne sme sa 
tam stretávali všetci účastníci kurzu, 
ktorých bolo viac ako sto.

Formačná komunita
Aj naša formačná komunita v Sankt Au-
gustine, ktorej som teraz súčasťou, má 
medzinárodný charakter. Zo 16 boho-
slovcov – verbistov sú iba dvaja Nemci. 
Ostatní pochádzajú z Konga, Ghany, 
Toga, Filipín, Číny, Indonézie, Vietnamu 
a Indie. Podobne ako v Bratislave v se-
minári mávame spoločné modlitby, sv. 
omše, stravovanie a aj bratské stretáva-
nie, tzv. konveniáty. Počas sv. omše spie-
vajú spolubratia aj svoje domáce pesnič-
ky, čím sa liturgia obohacuje.

Okrem formačnej komunity, tu 
v Sankt Augustíne býva viac ako šesťde-
siat spolubratov verbistov, ktorí pôso-
bia v rôznych inštitúciách našej Spoloč-
nosti a bývajú tu aj kňazi, ktorí študujú 
licenciát, alebo doktorát, takže tento 
veľký misijný dom je naozaj využitý.

Štúdium na univerzite
V apríli začal na univerzite semester. 
Na začiatku bolo potrebné vybaviť veľa 
formalít, čo mi spôsobovalo stresy, ale 
s Božou pomocou sa to všetko podari-
lo, a dokonca lepšie, ako by som čakal. 
S  predmetmi som spokojný, okrem 
klasických, ako sú dogmatika a pasto-
rálna teológia, mám aj predmet „Úvod 
do Islamu“ a predmety o medzinábo-
ženskom vyučovaní a pôsobení, v rám-
ci ktorých pôjdeme aj na exkurziu do 
mešity do Kolína. 

Katolícka a  evanjelická teologic-
ká fakulta sídlia v  rovnakej budove, 
a  tak okrem knižnice, ktorú máme 
spoločnú, máme spoločné aj niekto-
ré predmety. 

Čas beží rýchlo, a tak si uvedomu-
jem, že už mi začala druhá polovica 
pobytu. Čo mi prinieslo štúdium, ako 
aj porovnať kvalitu, budem môcť až na 
konci, ale zážitky a skúsenosti, ktoré 
mám doteraz, sú výborné a myslím, že 
to tak bude aj ďalej. Všetkým, ktorí mi 
tento študijný pobyt umožnili alebo 
ma podporovali, naozaj veľmi pekne 
ďakujem.  •

Štúdijný pobyt 
v Nemecku

 Text a foto: Peter Fillo SVD
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Peter Fillo SVD pred Misijným
domom St. Augustin v Nemecku

So spolužiakmi z jazykového kurzu
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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

Poďte ku mne všetci
Pamätná kniha na prvé sväté 
prijímanie obsahuje krátke 
životopisy niektorých svä-
tých, prípravu na sviatosť 
zmierenia i  prehľadný tzv. 
Malý katechizmus (Desato-
ro, dary Ducha Svätého, cir-
kevné prikázania a ďalšie).
48 strán, cena: 4 EUR

Keď Duch Svätý
píše môj život
Elias Vella OFM Conv.
Úmyslom i prianím autora 
je, aby čitateľ nielen viac po-
znal Svätého Ducha – tretiu 
Božskú Osobu, ale aby s ním 
vstúpil do osobného vzťahu 
a dovolil mu premieňať svoje 
vnútro, aby žil život v plnosti.
358 strán, cena: 8,20 EUR

Ján Pavol II., pápež, 
ktorý zmenil svet
Gianni Giansanti
Publikácia obsahuje fotogra-
fie svätého pápeža zachytá-
vajúce živosť jeho ducha pri 
šírení Evanjelia. Jeho osobná 
modlitba je výrazom, že všet-
ky misijné cesty mali základ 
v kontemplácii živého Boha. 
176 strán, cena: 14,95 EU

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

Neplánované
Abby Johnsonová
Autorka, opisuje svoju prvú 
asistenciu pri umelom po-
trate, po ktorom podala vý-
poveď a pripojila sa k tým, 
ktorí sa pri klinike denne 
modlili. Skutočný príbeh 
o sile modlitieb a konverzii 
srdca človeka. 
240 strán, cena: 9,90 EUR

Svědectví o živote
Jana Pavla II. – DVD
Autentické zábery zo života 
svätého Jána Pavla II. na zá-
klade spomienok kardinála 
Stanisława Dziwisza, ktorý 
prežil 40 rokov po jeho boku 
a zúčastnil sa všetkých jeho 
misijných ciest. 
98 min., cena: 10 EUR

Novéna k Najsvätejšiemu 
Srdcu Ježišovmu
Zost. Jerzy Sermak SJ
Deväťdňová príprava na svia-
tok Ježišovho Srdca prostred-
níctvom myšlienok a modlitieb 
sv. Jána Pavla II., prisľúbenia 
dané sv. Margite Márii Ala-
coque i modlitba zasvätenia sa.
74 strán, cena: 1,90 EUR

Ovocie Ducha Svätého
Zost. Peter Brodek
Tak ako voda jedného pra-
meňa dokáže sýtiť všetko 
živé, tak je Duch Svätý Dar-
com života a Posvätiteľom 
všetkého živého. Deviatnik 
obsahuje úryvky zo sv. Pís-
ma, úvahy k nim i predsavza-
tia na každý z deviatich dní.
92 strán, cena: 3,70 EUR

Pred Oltárnou sviatosťou
Richard Tobin
Zamyslenia nad rôznymi 
aspektmi duchovného ži-
vota meditatívnym spôso-
bom chcú čitateľovi pomôcť 
modliť sa srdcom, stretnúť sa 
s Kristom osobne, byť pre-
mieňaný jeho prítomnosťou. 
120 strán, cena: 3,30 EUR
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Od 14. apríla do 2. mája toh-
to roku sa konala generálna 
vizitácia Slovenskej provin-
cie SVD. Vizitátorom bol P. 

Arlindo Pereira Dias SVD, jeden z čle-
nov Generálnej rady SVD v Ríme. Vi-
zitácia je vždy príležitosťou stretnúť sa 
so všetkými spolubratmi a seminaris-
tami osobne, porozprávať sa o ich čin-
nosti a vidieť výsledky ich pôsobenia.

V konštitúciách SVD je uvedené, že 
vizitácia sa koná okrem iného aj preto, 
aby rehoľa ukázala, že pamätá na jed-
notlivých misionárov pôsobiacich ne-
raz i v odľahlých oblastiach a misiách. 

Je to tiež príležitosť pre spolubra-
tov uvažovať nad tým, čo môžu zlep-
šiť vo svojom živote a v službe Evanje-
liu. „Neprišiel som z Ríma preto, aby 
som vás kontroloval, ale prišiel som 
vás povzbudiť a chcem vám povedať, 
že robíte dobrú prácu. Pokračujte ďa-
lej dopredu,“ povedal vizitátor počas 
svojho príhovoru na záverečnej sv. 
omši na provinciálnom zhromažde-
ní. „Môžeme samozrejme povedať, 
že sme dobrí, ale môžeme sa zlepšiť,“ 
pokračoval vizitátor. P. Dias v homílii 
rozvinul modlitbu sv. Arnolda Jans-
sena, zakladateľa SVD: „Pred Svetlom 
Slova a Duchom milosti nech ustúpi 
temnosť hriechu a noc nevery. A nech 
žije Srdce Ježišovo v našich srdciach 
a v srdciach všetkých ľudí.“ „Toto je 
hlavný dôvod existencie misionárov 
verbistov, misijných sestier alebo Mi-
sijných sestier ustavičnej adorácie. Ide 
o to, aby Srdce Ježišovo žilo v našich 

srdciach a tiež, aby sme ho ponúkli aj 
druhým ľuďom, aby tak Srdce Ježišovo 
žilo aj v ich srdciach,“ povedal P. Dias. 
Vizitátor počas tejto vizitácie navští-
vil na Slovensku a v Čechách všetky 
miesta, kde pracujú misionári SVD. 
Na Slovensku navštívil dom v Nitre, 
formačný dom v  Bratislave, misijný 
dom vo Vidinej, farnosti v  Cerovej, 
Svätoplukove a Terchovej. V Čechách 
navštívil Nový Hrozenkov, Velké Kar-
lovice, Zlín-Malenovice, Prahu a Mi-
moň. V závere generálnej vizitácie sa 
30. apríla konalo Provinciálne zhro-
maždenie, na ktorom sa zišli takmer 
všetci členovia slovenskej provincie 
SVD. Všetci spoločne slávili sv. omšu 
spolu s farníkmi farnosti Nitra-Kalvá-
ria. Po nej nasledovalo ešte stretnutie 
všetkých zúčastnených verbistov – pát-
rov, bratov a seminaristov - na ktorom 
vizitátor predniesol záverečnú správu. 

Vizitátor požehnal nový pomník 
zosnulým misionárom SVD
Počas provinciálneho zhromaždenia 
požehnal P. Dias na Cintoríne sv. Cy-
rila a  Metoda v  Nitre nový pomník 
zosnulým misionárom, ktorí zomreli 
mimo Nitry a sú pochovaní na rôznych 
miestach vo svete. P. Johny Ambattu 
SVD prečítal zoznam 105 mien misi-
onárov, ktorých mená i miesto smrti 
sú uvedené na pomníku. P. provinciál 
Ján Halama pri tejto príležitosti pove-
dal: „Chceme týmto misionárom vzdať 
hold a prejaviť našu vďačnosť za to, že 
odpovedali na Božie volanie ohlaso-

vať Evanjelium vo svete všetkým ná-
rodom.“

„Je to pre nás duchovná výzva, aby 
sme sa identifikovali s tým, čo ohlasu-
jeme, aby sme svojím životom ohlaso-
vali to, čo žijeme a stali sa zrnom, ktoré 
chce padnúť do zeme, odumrieť sebe, 
aby prinieslo úrodu večného životu. 
Aby z tohto zrna vyrástlo semeno no-
vých misionárskych povolaní, semeno 

Generálna
vizitácia SVD
na Slovensku

 Text a foto: P. Martin Štefanec SVD



JÚN 2014 25HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

HLASY Z MISIÍ

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Číslo účtu
Spoločnosti Božieho Slova:

5029115971/0900

M. Kramárová Nevidzany 50,- EUR • Ružencové 
bratstvo Rišňovce 300,- EUR • Bohuznáma – 
Žirany 20,- EUR • Bohuznáma Žirany 10,- EUR 
• Bohuznáma Žirany 10,- EUR • Bernadeta 
Jakabčinová Jarovnice 15,- EUR • Mária Chlebaš-
ková Zempl. Teplica 10,- EUR • Martin Jakabčin 
Trebišov 20,- EUR • Bohuznáma z Janíkoviec 
20,- EUR • A. Palková Veľké Zálužie 50,- EUR • 
Bohuznáma rodina z Michaloviec 100,- EUR • 
Ružencové bratstvo z Belej pri Varíne 50,- EUR • 
Duchovné matky z Rimavskej Soboty 170,- EUR 
• Dobrodinci zo Spišskej Novej Vsi 100,- EUR • 
Ružencové spoločenstvo pani Bullovej a Malče-
kovej 40,- EUR • Dobrodinci z Trenčianských Mitíc 
a z Dubodiela 590,- EUR • Pani Mária Repaská 
40,- EUR • Slečna Marienka , ctiteľka Ježišovho 
Srdca z Machuliniec 10,- EUR •

DAROVALI NA MISIE, 
MISIJNÝ DORAST, 

MISIJNÉ DOMY
Všetkým darcom vyslovujeme  

Pán Boh zaplať! 

nového duchovného života,“ povedal 
pri požehnaní pomníka P. Peter Dušič-
ka SVD. „Nech vás Boh žehná, aby ste 
nasledovali Ježiša takým istým spôso-
bom, ako ho nasledovali aj misionári 
uvedení na tomto pomníku. Učíme sa 
od tých, ktorí nás predišli do večnosti. 
Vďaka Bohu za odvahu týchto dobrých 
ľudí a za ich svedectvo, ktoré vydáva-
li v šírom svete. Nech Vás Boh žehná, 

aby ste ich nasledovali v tom, ako oni 
ohlasovali Ježiša celým srdcom,“ za-
končil vo svoj príhovor P. Dias. Po-
tom spoločne s P. Halamom odhalili 
pomník, predniesol modlitbu požeh-
nania a pokropil ho svätenou vodou. 
Tejto udalosti sa zúčastnili aj misijné 
sestry Služobnice Ducha Svätého i re-
hoľné sestry iných kongregácií spolu 
s farníkmi z farnosti Nitra-Kalvária. 

Generálne vizitácie v  Spoločnosti 
Božieho Slova sa konajú každých šesť 
rokov. Dôraz pri vizitácii sa kladie na 
to, aby sa generálny radca so všetkými 
spolubratmi jednotlivo stretol, poroz-
prával, videl ich prácu a celkové pôso-
benie provincie. 

Hneď po vizitácii SVD na Slovensku 
P. Arlindo Dias odcestoval do Moskvy, 
kde v régii Ural (Rusko) navštívi všet-
kých misionárov SVD pracujúcich na 
tomto území.  •

Modlitba k Božskému Srdcu Ježišovmu

Ježišu, tichý a pokorný srdcom, 
pretvor naše srdcia podľa svojho srdca.
Ježiš, Mária, Jozef, vám darujem 
svoje srdce i svoju dušu. 
Ježiš, Mária, Jozef, stojte pri mne 
v poslednom boji.
Ježiš, Mária, Jozef, s vami 
nech odíde moja duša v pokoji.
Nech je všade milované Najsvätejšie Srdce Ježišovo.
Sladké Srdce Ježišovo, daj, 
aby som Ťa vždy viac a viac miloval(a). 
Amen



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

LEVOČA
7.-12.7.2014

TRENČÍN
4.-9.8.2014

MISIJNÉ
PRÁZDNINY

2014

Misijné prázdniny sú letný tábor pre mládež od 14 rokov.
V cene 30€ je zahrnutá strava a ubytovanie.

Prihlášku a viac info nájdeš na:
www.svd.sk

Tento projekt je spolufinancovaný
z európskeho grantového progamu

Mládež v akcii

Zanechaj stopu


