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ZAMYSLENIE

Slovenský september sa nesie v duchu osláv 
Panny Márie, hoci sa nejaví mariánskym 
mesiacom. Najskôr sa spolu s verbistami 
tešíme zo sviatku Narodenia Panny Má-

rie, potom jej mena, ktoré stále nosí mnoho na-
šich žien a hneď nato uctievame Sedembolestnú 
– našu patrónku. Práve Sedembolestná Panna Má-
ria je najbližšia nielen našej histórii, v ktorej sme si 
ťažko hľadali svoje samostané miesto, ale aj všet-
kým kresťanom, ktorým nie je dané žiť v pokoji. 
Deväťdesiate roky posledného storočia i prvé desať-
ročie 21. storočia vytvárali u nás v Európe ilúziu, že 
vojna, styčky a nepokoje sa skončili spolu s vojnou na 
Balkáne, že všetko pôjde cestou dohovorov, že všet-
ci budeme riešiť spoločne svoju budúcnosť. Asi sme 
boli naivní, čo nie je zlé, lebo to svedčí o dôvere, na 
ktorej sa má zakladať každá zdravá spoločnosť. No 
ako vidieť na našom vzťahu k predstaviteľom moci, 
vytriezveli sme, ba dokonca zatvrdili sme sa v nedô-
vere nielen k nim, ale ku všetkým, ktorí majú roz-
hodujúce slovo nad našou spoločnou budúcnosťou. 
Nechcem znova politikárčiť, skôr apelovať na čnos-
ti, ktoré by nemali vymiznúť zo spoločnosti, ktorá 
v sebe ešte stále zahŕňa veľké percento kresťanov. 
Ináč, ako to vidíme na príklade Ukrajiny, kres-
ťanstvo umrie ešte skôr, ako sa zdá. Veď byť kres-
ťanom neoznačuje len na základe krstu, sviatostí 
a iných praktík duchovného života. Viera sa musí 
žiť predovšetkým vo vzťahu k blížnym. Nemô-
že, ba nemá právo nazývať sa kresťanom ten, kto 
vyzýva prenasledovať, zabíjať druhých ľudí. To je 
čisto satanské pokušenie a nemôže ho ospravedl-
niť bitka za žiadnu inú cennosť. Veď najvyšší dar je 
ľudský život, ktorý je aj základom života večného. 
Je ľahké posudzovať cudzie záujmy i vyzývať k cen-
nostiam, kým ich u nás nikto neohrozuje. No pred-
sa, vždy treba v prvom rade pamätať, že sme ľudia, 
potom kresťania a až na samom konci – Slováci, Po-
liaci,Íri, Ukrajinci, Baskovia, Španieli, Cigáni a pod. 
Je na zaplakanie, že v kresťanských národoch vzni-
kajú nenávistné pozície vyzývajúce prenasledovať 
i likvidovať druhých, a pritom sa ešte odvolávať na 
kresťanské hodnoty či osobnosti. S poľutovaním 
musím konštatovať, že takéto posudzovania neob-

chádzajú ani naše rady, aj keď na čisto neformálnej, 
neserióznej rovine. 

Chápeme, že mnohé z takýchto odsudzujúcich 
debát vychádzajú z pocitu nespravodlivosti, keď 
si tá či iná skupina uzurpuje právo na teritórium, 
zákon, rôzne privilégiá a zľavy, kým väčšine je to 
všetko odopierané v duchu falošnej antidiskrimi-
nácie. No rovnako musíme pamätať, že pocit ura-
zenosti je skôr zlý, vychádza z egoizmu. Kristus 
už dávno upozornil svojich nasledovníkov, že žiť 
jeho ideály nebude ľahké. Druhé líce stále musí-
me nastavovať, no to neznamená, že naše svedec-
tvo nemá zanechať stopu vo svete. My sme tu ako 
vyhnanci, no budujúci Božie kráľovstvo. Takže bití 
získavame úspech u „nie-priateľov“. Máme plné 
právo využívať mierumilovné prostriedky na to, 
aby sme nepohodlných spolubratov naučili čnos-
tiam. No sami robíme chyby hneď na začiatku, 
keď ich odsudzujeme, znevažujeme, hádžeme do 
jedného vreca, keď ich izolujeme. Ak dáme šancu 
šikovným, tí za sebou potiahnu i druhých. Pocho-
píme, že spoločne tvoríme spoločnosť, Boží ná-
rod. Isto prejdú roky, preto sa treba snažiť už teraz. 
Čo rovnako znevažuje kresťanské svedectvo pred 
svetom je rozširovanie nenávistných myšlienok, 
komentárov, posudkov. Sme domasedácki poli-
tológovia, ktorí cez facebook môžu rozšíriť toľ-
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ko biedy a nenávisti, ako sa nepodarilo ani Adolfovi Hitle-
rovi s jeho Mein Kampf. Nájsť a hájiť pravdu je náročné tým 
viac, že nepoznáme do detailov celú situáciu. Byť naklonený 
tej či druhej strane je tiež prirodzené. Ale tam, kde sa úva-
hy, diskusie začínajú hneď prezývaním, urážaním, to nie je 
miesto pre zdravé hľadanie pravdy a odpovedí. Je to len ďal-
šie ohnisko nenávisti, do ktorého diabol prilieva benzín. Zú-
častňovať sa v takých diskusiách je pod mravnú úroveň aj 
vtedy, ak by sme chceli vystupovať ako mierni poslovia. Ne-
treba hádzať perly sviniam, ani tratiť silu na zbytočné reči.  
Kresťan by mal vždy začínať riešiť problém modlitbou za všet-
kých zúčastnených. Práve v modlitbe sa tlmia zbytočné emó-
cie a človek sa v Božom Duchu snaží hľadať odpovede. Len 
potom môžeme pristúpiť k obsúdeniu, ak je to ešte potrebné. 
Sv. Otec František nám ukázal jasný príklad – modliť sa. Ne-
hľadať vinníka, ale modliť sa a vinník sa sám prizná i môže 
mu byť odpustené. Modlitba by mala byť neustála ako v kon-
templatívnom kláštore, majúc na pamäti konkrétnych trpia-
cich ľudí. Nemôžeme sa prestať modliť dovtedy, kým sa vec 
nevyrieši. Masmédiá prestali plniť úlohy spoľahlivého infor-
mátora. Hovoria len to, čo sa predáva. Časom sa na konflikty 
zabúda a my si myslíme, že je všetko v poriadku. Treba sa viac 
snažiť, informovať. Nádherný znak sily modlitby sme mohli 
vidieť v pôste, ktorý vyhlásil pápež František na záchranu Sý-
rie pred bombardovaním. Podarilo sa. Preto treba pokračovať. 
Kiež by sme nikdy nemuseli okusovať hrôzy vojny, ale vždy 
nachádzali Božiu silu jej predísť. •
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▾ Svätý Otec cestou do Južnej Kórey preletí 
dvakrát ponad Slovensko

Pápež František dvakrát preletí ponad Slovensko. 
Apoštolská cesta Svätého Otca Františka do Južnej Kó-
rey 13. – 18. augusta 2014 vedie cez vzdušný priestor 
viacerých krajín. Medzi nimi je aj územie Slovenskej 
republiky. 
Lietadlo Airbus 330 spoločnosti Alitalia s pápežom 
a jeho sprievodom na palube vyštartuje v stredu 13. au-
gusta o 16.00 z rímskeho Medzinárodného letiska Le-
onarda da Vinciho, známeho tiež ako Fiumicino. Pre-
letí ponad Chorvátsko, Slovinsko, Rakúsko, Slovensko, 
Poľsko, Bielorusko, Rusko, Mongolsko a Čínu a po 11 
a pol hodinovom lete pristane v Soule. Prílet je pláno-
vaný na 10.30 miestneho času, čo pri časovom posune 
7 hodín predstavuje pol štvrtej ráno nášho času. Počas 
pápežských letov je zvykom, že Svätý Otec formou te-
legramu pozdravuje hlavy štátov krajín, nad ktorých 
územím sa práve nachádza. Po päťdňovom bohatom 
programe, ktorého súčasťou je stretnutie s ázijskou 
mládežou, blahorečenie 124 kórejských mučeníkov 
či slávenie Eucharistie za zmierenie a pokoj sa Svätý 
Otec 18. augusta vydá na spiatočnú cestu. Odlet Bo-
eingu 777 Kórejských aerolínií z letiska v Soule je na-
plánovaný na 13. hodinu miestneho času, čiže na 6.00 
nášho času. Let dlhý 8 970 kilometrov, odhadovaný na 
11 hodín a 45 minút, povedie späť rovnakou trasou. 
V pondelok 18. augusta v popoludňajších hodinách 
sa teda pápež František opäť na chvíľu ocitne aj nad 
naším územím. Prílet do Ríma sa očakáva o 17.45 na 
medzinárodné letisko Ciampino, odkiaľ prepraví Svä-
tého Otca helikoptéra naspäť do Vatikánu. • 

EDITORIÁL

Milí misijní priatelia,

V tomto mesiaci slávime svia-
tok Povýšenie svätého kríža. Čo 
pre nás kríž znamená? Vidíme 
v ňom znak spásy? Prijímame 
ho, alebo ho odsúvame niekam 
bokom? V príkaze „Kto chce ísť 
za mnou, nech zaprie sám seba, 

vezme svoj kríž a nasleduje ma“ (Mk 8, 34) sa skrýva 
podmienka, ktorú má naplniť každý, kto chce prav-
divo nasledovať Krista. Je to podmienka, ktorá dáva 
každému veriacemu urobiť „skúšku správnosti“ 
svojho duchovného života. Je to podmienka, ktorá 
je sústredená na kríž. Kríž je viac než len určitá uda-
losť na Golgote v toku dejín. Kríž je štýl života. Je to 
princíp života každého kresťana.

Spisovateľ Os Guinness vyrozprával skúsenosť 
muža, ktorého komunistický režim uväznil na 15 ro-
kov za jeho politické názory. Čas, ktorý strávil v smutne 
známych gulagoch, sa však stal pre neho aj požehna-
ním. Hoci vyrastal v židovskom náboženstve, stretnutie 
s Kristom, ktorého mu zvestovali spoluväzni, ho pri-
viedlo ku konverzii. Viera v Krista mu dodávala silu 
prežiť neľudské podmienky väzenia, a tak sa potom 
vrátiť k manželke a k synovi, ktorých 15 rokov nevidel.

Stretnutie s blízkymi bolo veľmi dojímavé. Mali si 
toho veľa povedať. Veľmi ho prekvapilo, že jeho syn, 
vtedy už devätnásťročný mládenec, mal na krku zave-
sený kríž. Spýtal sa ho, čo pre neho znamená. Odpoveď 
ho však zmrazila: „Otec, pre moju generáciu je kríž iba 
módnym doplnkom.“ Čo pre otca bolo nádejou a po-
silou, pre syna bolo módnym doplnkom...

Svätý Pavol vyznáva: „Ale ja sa nechcem chváliť ni-
čím iným, iba krížom nášho Pána Ježiša Krista, cez kto-
rý je svet ukrižovaný pre mňa a ja pre svet.“ (Gal 6, 14)

Čo znamená kríž pre nás? Patríme k tým, ktorí sa 
pridávajú k vyznaniu svätého Pavla alebo k tým, ktorí 
síce nosia kríž, ale nemyslia na Krista?

Páter Martin Štefanec SVD
šéfredaktor

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Sv. omšu za odberateľov Hlasov 
odslúžim 1. septembra, 

za horliteľov 4. septembra 2014,
Šéfredaktor
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▪ Komunita sv. Egídia 
chce medzinárodný zásah 
na pomoc v Aleppe 

Ku katastrofálnej krízovej si-
tuácii kresťanov v Sýrii a Iraku 
sa 2. augusta prostredníctvom 
komuniké vyjadrila Komunita 
sv. Egídia. Žiada medzinárod-
ný zásah na pomoc obyvateľom 
sýrskeho mesta Aleppo, ktorí sú 
odrezaní uprostred dvoch boju-
júcich strán, rebelov a vládnych 
síl. Komunita označuje situáciu 
za pomalú agóniu mesta a vyjad-
ruje extrémne znepokojenie pre 
nedávny únos talianskych huma-
nitárnych pracovníčok v Aleppe. 
Dve dievčatá Greta Ramelli a Va-
nessa Marzullo, ktoré v Aleppe 
pomáhali pri distribúcii liekov 
a potravín, padli na začiatku au-
gusta do rúk neidentifikovaného 
ozbrojeného komanda. Zaklada-
teľ Komunity sv. Egídia Andrea 
Riccardi v komuniké tvrdí: „Je 
potrebný medzinárodný zásah 
na oslobodenie Aleppa z oblie-
hania. Je potrebné zabezpečiť hu-
manitárne koridory a zásobova-
nie pre civilné obyvateľstvo. A je 
potrebné rokovať o urýchlenom 
ukončení bojov.“ •

◀ Svätý Otec vyslal kardinála Filoniho s prejavom solidarity Iraku
 
Vzhľadom na mimoriadne vážnu situáciu v Iraku vymenoval Svätý Otec 
František svojho osobitného vyslanca, ktorého úlohou je vyjadriť duchovnú 
blízkosť pápeža tamojšiemu trpiacemu obyvateľstvu a priniesť im vyjadrenie 
solidarity Cirkvi. Do tejto misie pápež František vymenoval prefekta Kongre-
gácie pre evanjelizáciu národov kardinála Fernanda Filoniho. Ide o skúseného 
diplomata, ktorý dobre pozná miestnu situáciu Iraku. V rokoch 2001 – 2006 
bol Mons. Filoni apoštolským nunciom v Iraku a Jordánsku. Reprezentoval 
úsilie vatikánskej diplomacie na odvrátenie vojenského konfliktu a aj po tom, 
ako v marci 2003 USA so spojencami začali útok na režim Saddáma Husaj-
na, zotrval na nunciatúre v Bagdade, hoci iní diplomati krajinu opustili. Od 
roku 2007 zastával Mons. Filoni funkciu vo vatikánskom Štátnom sekretariá-
te, kde bol substitútom pre všeobecné záležitosti. Od roku 2011 je prefektom 
Kongregácie pre evanjelizáciu národov v hodnosti kardinála. •

▲ Vatikánsky štátny sekretár Paro-
lin: Cirkev v Číne je živá a aktívna 

V súvislosti s cestou pápeža Františka 
do ďalekej Ázie kardinál Pietro Parolin 
poskytol pre časopis Famiglia Cristiana 
rozhovor, v ktorom okrem iného pribli-
žuje situáciu Katolíckej cirkvi v Číne a na 
Kórejskom polostrove. „Katolícka cirkev 
v Čínskej ľudovej republike je živá a ak-
tívna. Snaží sa byť verná evanjeliu a na-
preduje napriek obmedzeniam a ťažkos-
tiam“ – hovorí vatikánsky štátny sekretár. 
Podľa jeho slov „Svätá stolica podpo-
ruje konštruktívny úctivý dialóg s ob-
čianskymi orgánmi na nájdenie riešení 
problémov, ktoré obmedzujú plné prak-
tizovanie viery miestnych katolíkov a na 
zabezpečenie ovzdušia autentickej nábo-
ženskej slobody“. Kardinál Parolin tiež 
poukázal na to, že nedávny prieskum 
ukázal, že Katolícka cirkev v Kórei, so 
svojimi mnohými veriacimi, je nábožen-
skou organizáciou, ktorá má veľký vplyv 
na miestnu spoločnosť. •

▲ Na storočnicu Schönstattského 
hnutia zastúpi pápeža kard. Lajolo
 
Apoštolské hnutie zo Schönstattu oslávi 
tohto roku sté výročie svojho založenia 
pátrom Josefom Kentenichom (1885 - 
1968). Na oslavy, ktoré sa budú konať 
16. – 19. októbra 2014 vo Vallendare, 
hlavnom centre hnutia neďaleko Kob-
lenzu v Nemecku, menoval Svätý Otec 
František svojho osobitného vyslanca. 
Je ním kardinál Giovanni Lajolo, eme-
ritný predseda Governatorátu Mestské-
ho štátu Vatikán. •

SPEKTRUM
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Tí, ktorí videli film Mŕtvy muž 
prichádza, majú iste ešte v živej 
pamäti hlavnú protagonistku 
filmu, rehoľnú sestru. Jej povo-

lanie pripadalo mnohým zvláštne. Bola 
odmietaná zločincom v žalári, nenávi-
dená rodičmi jeho obetí a vysmievaná 
vlastnými príbuznými. Naozaj, človek 
má pokušenie povedať jej spolu s  jej 
dobromyseľnou rodinou: „Sestra, čo to 
nenecháš? Je ti to treba?“ Lenže môžeme 
si byť istí tým, čo by nám odpovedala. 
Vlastne možno by nám nepovedala nič. 
Absolútne nič. Iba by sa snáď usmiala. 

Je to príbeh, ktorý sa už v dejinách toľ-
kokrát zopakoval. Príbeh povola-
nia, o ktorého pohnútkach a mo-
tívoch vie len ten, kto ho v sebe 
cíti. V týchto dňoch máme v ne-
deľnom Božom Slove dve témy, 
ktoré tak úzko k sebe patria, že 
ich nemožno od seba oddeliť. 
U Jeremiáša máme tému zvádza-
nia. Konkrétne zvádzania Pánom: 
„Zvádzal si ma, Pane, a ja som sa 
dal zviesť; bol si mocnejší ako ja 
a premohol si ma.” V Evanjeliu je 
zasa téma odhovárania. Peter reprezen-
tuje v dejinách všetkých tých, ktorí sa na 
človeka, ktorý sa rozhodne kráčať po ces-
te svojho povolania, pozerajú nechápavo, 
odmietavo, ironicky, ba možno priamo 
nepriateľsky alebo nenávistne. 

Nikto ich nenútil, nikto ich za to 
neodmenil
Povolanie, ktoré realizujú mnohí, sa 
nedá vysvetliť slovami. Mnohí sa často 

pýtajú ľudí, ktorí celý svoj život zasvätili 
idealistickému nasledovaniu myšlien-
ky, na ich motívy. Napríklad pýtajú sa 
na ne rehoľnej sestry, ktorá celý svoj ži-
vot prežila nepoznaná alebo v absolút-
nom úzadí. Nevie povedať, čo to bolo, 
keď šla za svojím vnútorným hlasom. 
Vie iba, že volila dobre. Pýtajú sa misi-
onára, ktorý celý svoj život prežil kde-
si medzi najchudobnejšími, ktorého 
často nechápali ani tí, ktorým slúžil, ba 
ktorého mnohoráz títo, ktorým sa roz-
hodol zasvätiť svoj život, okradli alebo 
fyzicky napadli, čo to bolo, čo ho vied-
lo a udržiavalo v tomto životnom štýle, 

nevie vám odpovedať. „Pán ma zvie-
dol,” možno by povedal iba toto. Pýta-
jú sa laikov, napríklad z komunity San 
Egidio, ktorí sa starajú o emigrantov 
a ktorí im dávajú dennodenne večeru. 
Emigranti sú často namiesto vďačnosti 
arogantní, ba priamo drzí. Keď by mali 
odpovedať, prečo tam chodia, možno 
by títo intelektuáli nepovedali nič iné 
iba to, že Pán ich zviedol. Alebo sa pýta-
jú ženy, ktorá sa napríklad v našich slo-

venských pomeroch zasvätila práci na 
poli boja proti narkománii. A táto žena 
kladie celú svoju energiu do svojej prá-
ce. Nepoberá za to takmer žiaden plat. 
Prečo to robí, nepovie vám, iba vám dá 
najavo, že sa cíti zvedená Pánom. Ona 
chce týmto ľuďom pomáhať. 

Možno sa pýtali Damiana de Veus-
tera, Maximiliána Kolbeho, Oskara Ro-
mera a podobne. Možno niektorí krútili 
hlavou nad ich počínaním. Oni nemu-
seli robiť to, čo robili. Ich nikto nenútil. 
Damiána nikto nenútil ísť žiť na ostrov 
Molokai medzi malomocných, Maxi-
miliána nikto nenútil ponúknuť sa na 
smrť za svojho spoluväzňa, Romera nik-
to nenútil angažovať sa za práva svojich 
zbedačených a sterorizovaných bratov 
a sestier vo viere, Edvinu Gately nikto 
nenútil, aby začala svoju prácu medzi 
chicagskými prostitútkami – nimi sa-
mými vysmievaná a znevažovaná, veľ-
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„Zvádzal si ma, Pane, 
a ja som sa dal zviesť“ 
Jer 20, 7-9
 Text: P. Milan Bubák SVD 

 Foto: Archív SVD

Povolanie je zvláštna vec. Je to 
ako droga. Iba s tým rozdielom, 
že droga vás ničí, povolanie 
vás buduje. A nielen vás. Svet, 
ľudstvo, krásu a všetko dobré, 
čo je dnes vo svete, budovali 
ľudia, ktorí sa cítili volaní 
a zvádzaní Pánom.



kého vedca a profesor Tonyho Gittinsa 
nikto nenútil, aby sa angažoval medzi 
bezdomovcami. Nikto ich nenútil, nik-
to ich za to neodmenil. Oni sami išli za 
tým, lebo ich Pán zvádzal a oni sa ne-
chali zviesť. Tomasa Morusa nikto ne-
nútil, aby položil svoju kariéru a svoj 
život v prospech svojho svedomia, on 
to urobil, aj keď tí okolo mu hovorili 
podobne ako Peter Ježišovi v dnešnom 
Evanjeliu: „Umri, blázon!” 

Povolanie človeka buduje
Povolanie je zvláštna vec. Je to ako dro-
ga. Iba s tým rozdielom, že droga vás 
ničí, povolanie vás buduje. A nielen vás. 
Svet, ľudstvo, krásu a všetko dobré, čo 
je dnes vo svete, budovali ľudia, ktorí sa 
cítili volaní a zvádzaní Pánom. A ktorí 
možno pri realizovaní svojho povola-
nia boli vysmievaní alebo odhováraní 
od vlastným príbuzných. 

Každý je povolaný  
k svedomitému životu
Necítiš aj ty zvádzanie Pána k  tomu, 
aby si ho nasledoval? Nie možno pria-
mo v duchovnom povolaní. Možno 
v tom, aby si žil svoj život svedomito. 
Aby si bol čiernou ovcou na pracovisku, 
na sídlisku, v škole, v rodine. Aby si žil 
niečo iné nie preto, lebo máš v sebe bu-
ričského ducha, ale preto, lebo cítiš, že 
Pánovo slovo je život. Nebráni ti v tom-
to nasledovaní posmech iných alebo už 
púhy strach z posmechu iných, nenávisť 
iných, averzia iných, nepochopenie zo 
strany iných, dokonca tých najbližších? 
Kto ti je viac: Pán alebo ľudia? Ľudia 
majú rozličné mienky, aj tie dnes majú 
a zajtra sa ich vzdajú. Mienkami a po-
stojmi ľudí okolo nás sa nemožno ria-
diť. Tie sú vrtošivé a nestále. Jediné, čo 
je stále a pevné je volanie Pánovo. Od-
poviem mu pozitívne?

Modlime sa slovami 
Jeremiášovými:
Zvádzal si ma, Pane, 
a ja som sa dal zviesť;
bol si mocnejší ako ja a premohol si ma.
Celý deň som na posmech,
každý sa mi vysmieva.

Vždy keď hovorím, musím kričať, 
musím ohlasovať: ničomnosť a spustošenie.
 
Pánovo slovo mi prináša len pohanu
a posmech celý deň.

Povedal som si: 
„Nebudem naňho myslieť,
ani už nebudem hovoriť v jeho mene.”
Ale tu mi bolo, akoby oheň blčal 
v mojom srdci,
uzavretý v mojich kostiach. 
A poddal som sa, 
nevládal som mu odolať.
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▲ Pán života a smrti povolal  
z pozemskej púte P. Františka Siroviča 
SVD dňa 29. júna 2014 

Prof. PhDr. ThLic. František Sirovič 
SVD sa narodil 16. februára 1920 
v Ždani (Košice okolie). Maturoval na 
Gymnáziu v Levoči v roku 1940. Ten 
istý rok vstúpil do noviciátu Spoloč-
nosti Božieho Slova v Nitre na Zobo-
re. V roku 1941 nastúpil na teologické 
štúdium vo Viedni. Za kňaza bol vy-
svätený 1. septembra 1946 arcibisku-
pom Dr. Karolom Kmeťkom v Nitre. 
V  štúdiách pokračoval na Pápežskej 
Gregorovej univerzite v Ríme a ukon-
čil ich licenciátom z teológie. V roku 
1948 dostal misijné určenie do Japon-
ska. Po krátkom pôsobení vo farskej 
pastorácii vyučoval filozofiu na uni-
verzite v Nanzane. Medzitým študoval 
filozofiu a získal doktorát filozofie. Po 
čase ho preložili z Japonska na Filipíny, 
kde pokračoval v prednášaní filozofie 
na univerzite v Manile, Vigane, Tagay-
te a Taclobane. Odtiaľ v roku 1969 po-
kračoval v prednášaní filozofie v Írsku 
a od roku 1978 v Chicagu. Po urovnaní 
politických pomerov na Slovensku bol 
v roku 1990 odvolaný zo zahraničia na 
Slovensko, aby prednášal filozofiu na 

Teologickej fakulte Trnavskej uni-
verzity v Bratislave a na Teologic-
kej fakulte Univerzity Komenského 
v Bratislave a Nitre. Od roku 2002 
žil na dôchodku v Misijnom dome 
Matky Božej v Nitre.
Zádušná svätá omša sa slúžila 3. júla 
2014 v Kostole Nanebovzatia Panny 
Márie v Nitre na Kalvárii. Po skon-
čení sv. omše sa vykonali pohrebné 
obrady na Cintoríne sv. Cyrila a Me-
toda na Cabajskej ceste v Nitre. Na 
pohrebnej slávnosti sa zúčastnilo 
veľké množstvo ľudí, ktorí P. Fran-
tiška Siroviča SVD poznali a mali 
ho radi. 
Tento usilovný vedecký pracovník, 
kňaz s  bohatými misionárskymi 
skúsenosťami, filozofickým rozhľa-
dom, pritom mimoriadne skromný, 
sa vždy riadil zásadami: Nikdy ne-
začínaj prestávať a nikdy neprestaň 
začínať. Vo svojej činnosti sa okrem 
kňazských a  rehoľných povinnos-
tí zameriaval na vedeckú činnosť, 
v ktorej dosiahol mimoriadne vý-
sledky najmä v oblasti filozofie, ktoré 
sú známe doma aj v zahraničí.

Klaniame sa Božej Prozreteľnos-
ti. Ďakujeme Bohu za dary, ktorými 
zosnulého v živote zahŕňal, a prosí-
me, aby mu bol Pán milostivý i po 
smrti. Česť jeho pamiatke. • 

▸ Pohreb pátra Františka  
Siroviča SVD

 
Pohreb pátra Františka Siroviča 
SVD sa konal 3. júla a začal sa sv. 
omšou v kostole Nanebovzatia Pan-
ny Márie v Nitre na Kalvárii. Hlav-
ným celebrantom bol emeritný bis-
kup Mons. Dominik Tóth. V kázni 
sa prihovoril rodine a všetkým prí-
tomným páter Ján Halama SVD, 
provinciál. Pohrebu sa zúčastnilo 
množstvo príbuzných, ktorí prišli 
z  Východného Slovenska, odkiaľ 
páter pochádzal. Prišli sa rozlúčiť 
i spolubratia verbisti - kňazi, misio-

nári. Aj tí misionári, ktorí sú na dovo-
lenke na Slovensku: P. Marcel Martinko 
(Madagaskar), P. Pavol Baláž (Brazília), 
P. Lukáš Mizerák a Radoslav Kottra 
(Kuba). •

▲ Juraj Cibula SVD 
bol vysvätený na kňaza

20. júna navštívil nitriansky biskup 
Mons. Viliam Judák farnosť Rybany. 
Dôvodom jeho návštevy bola kňaz-
ská vysviacka verbistu Juraja Cibulu. 
O 17.00 sa začala slávnosť vysviacky vo 
farskom kostole Nepoškvrneného Po-
čatia Panny Márie. Prítomných bolo 47 
kňazov, množstvo veriacich z Rybian 
a okolia, priatelia a známi Juraja Cibu-
lu z Bratislavy, Nitry, Terchovej a iných 
miest Slovenska. Po homílii nasledoval 
samotný obrad vysviacky. Juraj ležal 
počas Litánií k všetkým svätým tvá-
rou na zem. Nasledoval obrad vklada-
nia rúk biskupa. Tento úkon presahuje 
obyčajné vyvolenie, určenie, poverenie 
alebo ustanovenie zo strany spoločen-
stva, lebo udeľuje dar Ducha Svätého 
umožňujúci vykonávať posvätnú moc 
(KKC 875) (sacra potestas), ktorá môže 
pochádzať len od samého Krista pros-
tredníctvom jeho Cirkvi. Ordinatio sa 
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5. september – bl. Matka 
Terézia z Kalkaty – zakladateľka 
kongregácie Misionárok lásky;
8. september – sviatok 
Narodenia Panny Márie, výročie 
založenia Spoločnosti Božieho 
Slova (r. 1875);
14. september – sviatok 
Povýšenia Svätého kríža;
15. september – slávnosť 
Sedembolestnej Panny Márie, 
patrónky Slovenska – národná 
púť v Šaštíne; patrónka 
slovenskej provincie Spoločnosti 
Božieho Slova;
17., 19., 20. september 
– jesenné kántrové dni; 
obsah modlitieb – poďakovanie 
za úrodu;
27. september – sv. Vincent 
de Paul, patrón Spoločnosti 
Božieho Slova;
29. september – sviatok 
sv. Michala, Gabriela a Rafaela, 
archanjelov, patrónov 
Spoločnosti Božieho Slova; 
narodeniny pátra Heinza 
Kulűke, SVD, Generálneho 
predstaveného SVD (nar. 1956).

Misijný úmysel apoštolátu 
modlitby na mesiac 
september:
Aby kresťania, inšpirovaní 
Božím slovom, slúžili 
chudobným a trpiacim.

▪ Najlepší miništrantský tábor

V Misijnom dome Arnolda Janssena 
v Bratislave sa v dňoch 14. až 18. júla 
konal misijný tábor miništrantov. Tá-
bor sa niesol v znamení množstva za-
ujímavých aktivít, zábavy a  turistiky. 
Navštívili sme zaujímavé a významné 
miesta Bratislavy ako napríklad Brati-
slavský hrad, rôzne múzeá, pútnické 
miesto v Marianke, vojenský bunker 
či kúpalisko. 30 miništrantov z rôznych 
kútov Slovenska, pričom najväčšie za-
stúpenie mali miništranti z východu 
Slovenska, malo možnosť spoznať his-
tóriu, ale aj súčasnosť nášho hlavného 
mesta. Nechýbal samozrejme futbalový 
a hokejbalový turnaj. Centrum nášho 
dňa tvorila svätá omša, modlitba a ve-
černé zamyslenia venované sv. Arnol-
dovi Janssenovi. Celý tábor zastrešoval 
P. Martin Madassery SVD spolu so se-
minaristami SVD. Navštívil nás aj mi-
sionár pôsobiaci na Kube P. Radko Ko-
tra SVD, ktorý priblížil miništrantom 
život v jeho misii. Ďakujeme Bohu za 
požehnaný čas. • 

volá aj consecratio (vysviacka), lebo je 
vyčlenením a udelením poslania sa-
mým Kristom pre jeho Cirkev. Vklada-
nie rúk biskupa spolu s konsekračnou 
modlitbou tvorí viditeľný znak (699) 
tejto konsekrácie (vysviacky). Po vkla-
daní rúk otca biskupa Judáka položili aj 
ostatní prítomní kňazi Jurajovi ruky na 
hlavu. Juraj už ako kňaz koncelebroval 
pri sv. omši. Na záver sa poďakoval za 
dar kňazstva v prvom rade Pánu Bohu, 
rodičom, biskupovi a Spoločnosti Bo-
žieho Slova. Biskupovi udelil aj osobit-
né novokňazské požehnanie. •
 
▸ V Kongu vysvätený kňaz 
pre Slovensko

Z  Konga sa ozval novokňaz Geor-
ges Mondo SVD , ktorý je určený pre 
pôsobenie na Slovensku. Začiatkom 
júla vysvätil biskup Gaspard Mudiso 
SVD dvoch novokňazov, jedným z nich 
je Georges Mondo SVD. Slávnosti sa 
zúčastnilo veľa misionárov verbistov, 
ktorí pôsobia v tejto africkej misijnej 
krajine. Vysviacka trvala tri hodiny, po-
tom nasledovalo pohostenie pre všet-
kých, ktorí sa slávnosti zúčastnili. Pri-
mície slávil novokňaz Mondo 18. júla 
vo svojej rodnej farnosti. • 

UDALOSTI



8 HLASY Z DOMOVA A MISIÍ SEPTEMBER 2014

ROZHOVOR



Aká je tvoja misijná činnosť teraz? 
V súčasnosti väčšinou vyučujem na 
univerzitách. Vyučujem Sväté písmo 
a biblické reči gréčtinu a hebrejčinu. 
Na Pápežskej univerzite vyučujem heb-
rejčinu, múdroslovné knihy a biblickú 
spiritualitu. Na rehoľnom inštitúte vy-
učujem dejiny izraelského národa a pr-
vých päť Mojžišových kníh. Tiež pôso-
bím na jednej súkromnej vysokej škole, 
kde vyučujem Sväté písmo a liturgiku. 

Máš možnosť prinášať Božie Slovo aj 
medzi bežných veriacich? 
Áno, navštevujem farnosti. Mávam 
prednášky zo Svätého písma, aby Božie 
Slovo došlo k ľuďom, aby s ním mohli 
žiť z tej veľkej nádeje, ktorú nám dáva 
Božie Slovo každý deň. 

Ako dlho pôsobia verbisti v Mexiku? 
Minulý rok sme slávili v Mexiku 50 
rokov pôsobenia Spoločnosti Božieho 
Slova. Misionári veribisti prišli do Me-
xika v roku 1963 a dnes nás je v Mexi-

ku približne 60, a to zo všetkých kútov 
sveta. Nie je to veľa ani málo. Pôsobí-
me v hlavnom meste Mexico City, ale 
tiež v dedinách a medzi domorodými 
Indiánmi. 

Mal si možnosť pracovať medzi Indiánmi? 
Áno, keď som tam išiel vyučovať Sv. 
písmo. Domorodí Indiáni majú svo-
je jazyky, ja ovládam iba španielčinu 
a keď som u nich vyučoval, potreboval 
som prekladateľa. Nebolo to jedno-
duché, ale určite to stálo zato. Všetko 
to bolo zdĺhavé, ale aspoň tak sme sa 
mohli k Božiemu Slovu priblížiť, viac 
sa naučiť a potom to odniesť do svojich 
domovov. 

Ako vidíš mexický ľud z hľadiska viery?
Ich viera je spojená s úctou k Panne 
Márii Guadalupskej. Tiež sa snažia 
o prehĺbenie viery v živote s Ježišom. 
Pán Ježiš je centrom. Spolu s  úctou 
k Panne Márii sa prehlbuje aj ich viera 
a úcta k Ježišovi Kristovi. 

Živé spoločenstvo
veriacich v Mexiku

si vždy dokáže pomôcť
 Text: P. Martin Štefanec SVD

 Foto: Archív P. Ludvíka Máleka SVD

P. Ludvík Málek SVD, rodák z Moravy z obce Újezdec neďaleko Uherského Bro-
du, pôsobí takmer 15 rokov v Mexiku. Jeho činnosť je pastoračná a edukačná. 
Venuje sa Svätému písmu. Minulý rok vyšla v Mexiku kniha El mundo del An-
tiguo Testamento - Svet Starého Zákona, na ktorej vydaní sa podieľal a spolu-
pracoval s ďalšími troma profesormi. Osobne napísal časť Historia de Israel - 

Dejiny izraelského národa. V lete tohto roku bol na dovolenke a podelil 
sa s nami o novinky zo svojho misionárskeho života v Mexiku. 

9HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

ROZHOVOR

 

SEPTEMBER 2014



Ako to ľudia prežívajú? 
Viera sa mi zdá živšia ako v Európe. 
Viac je spontánna. Ľudia sa dokážu 
radovať z viery a ísť dopredu cez rôzne 
potiaže. Mexickí veriaci sa vždy doká-
žu rozdeliť. Podeliť sa s tým, čo majú. 
Sú štedrí, vďační, prijímajú kňaza s ra-
dosťou a vďačnosťou. Takže spoločne 
s nimi vytvárame spoločenstvo, kde sa 
viera viac prehlbuje, kde sa žije a mô-
žeme z toho čerpať silu a nádej. 

Keď majú ľudia taký dobrý vzťah ku kňa-
zom, misionárom, je tam ešte potrebná 
misijná činnosť, alebo majú dostatok 
domácich povolaní? 
V Mexiku sú stále misionári potrební. 
Duchovných povolaní by sme si želali, 
aby bolo viacej. V jednej oblasti blízko 
mesta Guadalajara má diecéza každý 
rok 30-40 domácich novokňazov. To 
je veľkým požehnaním. 

Prečo práve z tej oblasti?
V tejto oblasti boli kresťania prenasle-
dovaní v rokoch 1924-1926. Tam si ľu-
dia hlbšie uvedomujú, čo to znamená 
veriť a žiť vieru. Stáť si za svojím. Preto 
je v tej oblasti najviac duchovných po-
volaní. V ostatných oblastiach Mexika 
nie je toľko povolaní, je tam trošku iný 
prístup k duchovným veciam. Neustále 
sa snažíme nabádať mladých ľudí, aby 
prijali Ježišovo pozvanie ku kňazskému 
alebo rehoľnému povolaniu. 

V Mexiku pôsobí veľa reholí a veľa no-
vých aj vzniká. Je tomu tak? 
Áno. Máme tu najstaršie rehole, ktoré 
v Mexiku pôsobia: dominikáni, augusti-
niáni a františkáni. Vznikli nové rehole 
ako napríklad Legionári Krista. Vzniká aj 
veľa ženských reholí, hlavne z úcty k Pan-
ne Márii a tiež z úcty k sv. Juanovi Die-
govi. Centrom týchto reholí je vo väčšine 
úcta k Panne Márii Guadalupskej. Aj ich 
služba, duchovná alebo sociálna, vychá-
dza z úcty k Panne Márii Guadalupskej. 

Ako misionár v Mexiku si určite navští-
vil Guadalupe. Aký bol tvoj prvý dojem 
z tohto pútneho miesta? 

Keď som Guadalupe navštívil prvý-
krát, tak sa mi tam zdalo byť všetko veľ-
mi veľké. Veľa ľudí, ktorí tam neustále 
prichádzajú. Každý deň. Nezáleží na 
tom, aké je počasie. Ľudia prichádzajú 
poďakovať, poprosiť o pomoc. Bazili-
ka Panny Márie Guadalupskej je veľmi 
veľká, ale vždy je aj plná. Ľudia prichá-
dzajú s malými deťmi, so staršími deť-
mi, s celými rodinami. 

Spomínal si návštevu farností. Máš aj 
svoju vlastnú farnosť, ktorú spravuješ? 
Koľko sv. omší slúžiš ako misionár v ta-
kú bežnú nedeľu? 
Nemám žiadnu farnosť, ktorú by som 
mal na starosti, pretože učím na vyso-
kých školách od pondelka do piatku. 
Cez víkendy však vo farnostiach vypo-
máham. V jednej farnosti, kde chodie-
vam, má kňaz 10 sv. omší v nedeľu, na 
každej je plný kostol ľudí. Ja mu vypo-
máham tak, že mu pomôžem odslúžiť 
2 až 4 sv. omše. Keď náhodou ochorie, 
alebo musí cestovať, slúžim všetky sv. 
omše. Je to skúsenosť byť s ľuďmi, byť 
im blízko. Boh už pri tom vždy pomô-
že! Nejde o číslo, koľko sv. omší sa slúži, 
ale ako kto môže ľuďom pomáhať, aby 
dokázali žiť z viery a túto vieru v sebe 
prehlbovať. 

Odišiel si z Českej republiky, kde je tiež 
veľká potreba kňazov a potreba povzbu-
dzovania vo viere. Ako vnímaš svoje po-
slanie a to, že si odišiel z tejto krajiny, kde 
kňazov potrebujú a pôsobíš v Mexiku? 
Je tomu už skoro 15 rokov, keď som do 
Mexika odchádzal. Odchádzal som 
z Rakúska a mojím misijným poslaním 
bola Kuba. Na Kubu som sa nemohol 
dostať kvôli politickým problémom, 
ktoré v  tej dobe boli, tak som zostal 
v Mexiku. Keď tak môžem porovnať, 
misijná činnosť je potrebná všade. Či 
už je to v Čechách, na Morave, v Euró-
pe, v Mexiku. 

Čím sa v živote riadiš? Aký je tvoj 
program? 
Byť blízko ľuďom, slúžiť Bohu, slúžiť 
blížnemu. Myslím si, že toto je to naj-

dôležitejšie, čo môžem vykonať a ako 
môžem pomáhať. A aby ľudia mali ná-
dej, aby mali správnu radosť zo života. 

Čo ťa stále na Mexiku fascinuje? 
V Mexiku asi každého zaujme živé spo-
ločenstvo veriach, ktoré tam je. Rodiny 
sa schádzajú vo farnostiach. Spoločen-
stvo ich udržuje a  pomáha im pre-
konávať ťažkosti, slabosti, problémy, 
ktoré majú v každodenom živote. Keď 
si to žije každý sám, tak to nie je ono. 
V spoločenstve je to predsa lepšie, a to 
sa môže v Mexiku vidieť. Rodiny si do-
kážu pomôcť. Potom to je vidieť a cítiť 
aj v kostoloch, že ľudia si dokážu vzá-
jomne pomáhať aj mimo rodinných 
zväzkov. Z toho je vždy veľká radosť 
a povzbudenie. 

10 HLASY Z DOMOVA A MISIÍ SEPTEMBER 2014
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Povedz, prosím, svoj osobný odkaz 
našim priateľom, čitateľom Hlasov. 
Chcel by som všetkým misijným priate-
ľom a dobrodincom poďakovať za to, že 
podporujú misijnú činnosť či už modlit-
bami, duchovnými alebo hmotnými dar-
mi. To všetko je potrebné. Samozrejme, 
najdôležitejšia je vždy modlitba. „Bez 
Božího požehnání, marné lidské namá-
hání.“ Chcel by som poprosiť o modlitbu 
a ostatné vždy k tomu príde. Ako misio-
nár môžem zažívať blízkosť Boha pros-
tredníctvom toľkých ľudí, ktorí pomáha-
jú a majú veľkodušné srdce. Sú nablízku 
a chcú, aby misijná činnosť a rozširova-
nie Božieho Slova neustále išlo dopredu. 
Úprimné a srdečné Pán Boh zaplať, aby 
sme spoločne dokázali žiť z našej viery 
a odovzdávať ju ďalej. •

• Kostolík na vidieku v oblasti, kde žijú indiáni
• Stará bazilika na močaristom základe začala 

klesať. Dňa 12. októbra 1976 dohotovili novú 
baziliku. V nej sa nachádza 10 tisíc miest na 
sedenie. Zaujímavé je, že keď dokončili novú 
baziliku, stará prestala klesať 

• P. Málek SVD organizuje rôzne stretnutia, 
 kde približuje veriacim Písmo Sväté
• Chudobné obydlie pôvodných obyvateľov
• Územie Mexika bolo po stáročia domovom 

pôvodných obyvateľov Ameriky. Najmä 
Mayovia a Toltékovia tu zanechali svoje 
kultúrne dedičstvo predovšetkým svojimi 
pyramídovými mestečkami

Svätý Otec zatelefonoval 
30-tisíc talianskym skautom: 
„Buďte odvážni!“ 

Pápež František sa v  nedeľu 10. 
augusta a diaľku telefonicky spo-
jil s  30-tisícovým zhromaždením 
talianskeho skautského združenia 
AGESCI:

„Zdravím vás všetkých zo srdca 
a teším sa tomuto vášmu stretnu-
tiu. Mrzí ma, že som nemohol prísť, 
ale s veľkou láskou vás sprevádzam 
odtiaľto. Prajem vám, aby sa tieto 
cesty odvahy, ktoré sú nasmerované 
do budúcnosti, stali pre vás veľkým 
dobrodením. Odvaha! Toto je čnosť 
a  postoj mladých. Svet potrebuje 
mladých, ktorí sú odvážni, nie bo-
jazliví. Mladých, ktorí sú v pohybe 
na cestách, a nie nehybní: s nehyb-
nými mladými nepokročíme dopre-
du! Svet potrebuje mladých, ktorí 
majú pred sebou obzor, za ktorým 
idú, a nie mladých, ktorí sa uberajú 
do penzie! Je smutné vidieť mladých 
na penzii. Nie, mladý človek musí ísť 
vpred po tejto ceste odvahy. S od-
vahou vpred! Toto bude vaše víťaz-
stvo, vaša práca, ktorou pomôžete 
zmeniť tento svet, urobiť ho oveľa 
lepším. Viem, že ste rozjímali nad 
Apokalypsou, uvažujúc nad No-
vým mestom. Toto je vaša úloha: 
vytvárať nové mesto, pokračovať 
stále ďalej s týmto novým mestom: 
s pravdou, dobrom a krásou, ktoré 
nám dal Pán.
Nemajte strach, nenechajte si ukrad-
núť nádej. Život je váš! Je váš, aby ste 
ho priviedli k rozkvetu, aby prinie-
sol ovocie všetkým. Ľudstvo hľadí 
na nás a hľadí aj na vás na tejto ces-
te odvahy. A pamätajte si: Penzia 
prichádza v šesťdesiatpäťke! Mladý 
nemá čo ísť do penzie, nikdy! Musí 
ísť odvážne vpred. Modlím sa za 
vás a prosím Pána, aby vám dal po-
žehnanie. Žehnám vás v mene Otca 
i Syna i Ducha Svätého. A prosím 
vás, modlite sa za mňa!“ •

HLASY Z MISIÍ



12 HLASY Z DOMOVA A MISIÍ SEPTEMBER 2014

Misijná krajina 
Mjanmarsko (Barma)

 Text: P. Karol Bošmanský SVD 

 Foto: Archív SVD

Mnohí nepoznajú 
nové meno tej-
to krajiny, ktorá sa 
nachádza na seve-

rovýchode od Thajska a  suse-
dí s Bengálskym zálivom. Zná-
mejšie je predošlé pomenovanie 
Barma. Táto zmena mena nasta-
la preto, lebo to staré označova-
lo iba vlasť jednej etnickej skupi-
ny a obývajú ju aj ďalšie kmene. 
Nové pomenovanie štát prijal 
v roku 1989, ale väčšina ľudí po-
užíva aj staré označenie Barma. 

Rozloženie krajiny a podnebie
Pozdĺž hranice na východe i zá-
pade sa nachádzajú súvislé pásma 
vrchov, tzv. horstvá. 

Najväčšie pohorie je Khaka-
bo Razi s výškou 5881 m. Me-
dzi týmito horstvami ležia úrod-
né údolia. Ku krajine patrí aj 
dlhé pobrežné územie na juhu 
Tenasserim. Susednými štátmi 
sú Bangladéš, India, Čína, Laos 
a Thajsko. 

Mjanmarsko sa nachádza 
v  tropickej monzúnovej oblas-
ti. Má tri ročné obdobia. Doba 
dažďov začína koncom mája 
a trvá do polovice októbra. Po-
tom nasleduje do polovice febru-
ára chladné suché obdobie. Kon-
com februára začína horúca jar, 
ktorá trvá do polovice mája. Vy-
soké teploty pretrvávajú aj v ob-
dobí dažďov. 

Z histórie Mjanmarska
Z histórie je známe, že v 11. až 
13. storočí sa na väčšine územia 
krajiny rozprestieralo kráľovstvo 
Pugam, ktoré zaniklo vpádom 
Mongolov. Až v 17. storočí nasta-
lo zjednotenie krajiny. Po postup-
nom obsadzovaní územia Veľ-
kou Britániou v 19. storočí bolo 
kráľovstvo pripojené k Britskej 
Indii ako provincia. Tak sa sta-
lo britskou kolóniou. Po druhej 
svetovej vojne, keď bola krajine 
poskytnutá formálna nezávis-
losť, bolo územie znova súčasťou 
britského impéria, ale v januári 
1948 vznikol nezávislý štát pod 
názvom Barmský zväz Mjanmar-
sko. Dňa 21. októbra 2010 bol 
v súlade s ústavou z roku 2008 
zavedený nový názov krajiny: Re-
publika mjanmarský zväz. 

Obyvateľstvo a náboženstvo
Rozloha krajiny je 677 500 km². 
Zaľudnenie je 70,4 obyvate-
ľov na km². Počet obyvateľov 
je 54 miliónov (2004). Hlav-
ným mestom je od konca roku 
2005 Nepjito s necelým milió-
nom obyvateľov. Krajina je ad-
ministratívne usporiadaná na 
7 krajov a  7 zväzových štátov. 
Podľa národnostného zloženia 
nachádzajú sa tu Barmčania (69 
%), Šamanovia (9 %), Karenovia 
(6 %) a ďalších 131 národnos-
tí. Úradný jazyk je barmčina. 

V hlavnom meste a vo väčších 
mestách je aj angličtina. 

Historickým náboženstvom 
krajiny je budhizmus, ku kto-
rému sa hlási 89 % obyvateľov. 
Približne 5 % obyvateľov vyzná-
va kresťanstvo (z tohto počtu je 
väčšina katolíkov a veľmi malé 
množstvo baptistov). K  islamu 
sa podľa oficiálnych údajov hlá-
si 4-5 %. Hoci sa ľudia v krajine 
z oficiálnej náboženskej slobo-
dy tešia, budhizmus, ktorý bol 
v predchádzajúcich dobách štát-
nym náboženstvom, má po celej 
zemi stále silný vplyv. V celom 
Mjanmarsku sa v súčasnosti na-
chádza približne jeden milión 
budhistických chrámov. Každý 

Budhisti  
veria  
v posmrtný 
život ako aj 
v odplatu 
za dobré i zlé 
skutky, čiže 
v postupné 
oslobodzo-
vanie sa cez 
inkarnáciu...

MISIJNÁ KRAJINA
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MISIJNÁ KRAJINA 

cialisticky orientovanou vojen-
skou vládou. 

Cirkev v Mjanmarsku žije stále 
v ťažkých pomeroch, ale napriek 
tomu ostáva verná Kristovi. Ná-
božnosť veriacich je obdivuhod-
ná, boria sa s rôznymi prekážkami 
a čakajú na lepšie časy. Všeobecná 
Cirkev na svete nesmie na nich za-
budnúť, aj keď ostávajú odrezaní 
od celkového diania. 

Budhizmus
Budhizmus vo všeobecnosti vzni-
kol pôvodne ako sekta , ktorá 
chcela zreformovať hinduizmus. 
Jeho zakladateľ Siddharta Go-
tama žil v rokoch 558-478 pred 
Kristom v severovýchodnej Indii. 
Po bezstarostnej mladosti, keď 
už okúsil ľudské radosti, odobral 
sa hľadať pravdy v meditáciách 
a v askéze. Ako 35-ročný dosia-
hol „osvietenie“ a  stal sa „bud-
hom“, čiže „osvieteným“. Potom 
ostal známy pod menom Budha. 
Budhizmus je teda skôr návodom 
pre ľudský život a akýmsi etickým 
kódexom. Budha sám nie je boh, 
hoci ľudový budhizmus ho prak-
ticky považuje a uctieva ako boha. 

Budhisti veria v posmrtný ži-
vot ako aj v odplatu za dobré i zlé 
skutky, čiže v postupné oslobo-
dzovanie sa cez inkarnáciu – pre-
vteľovanie, kým sa nedosiahne 
nirvána, to znamená dokonalý 
pokoj duše. O  nirváne do ur-
čitej miery hovorí aj hinduiz-
mus. Budhizmus je zastúpený 
v Mjanmarsku, Srí Lanke, Thaj-
sku, Laose a Kambodži. Budhiz-
mus týchto oblastí prenikol kaž-
dodenný život obyvateľov a stal 
sa ich spôsobom života, čiže kul-
túrou. Preto sem aj kresťanstvo, 
ktoré tu považujú za „západné 
náboženstvo“, tak ťažko preniká. 
Budhizmu je príbuzný hinduiz-
mus, ktorý je rozšírený v Indii, 
Nepále, Butane a u obyvateľov 
Bengálskeho zálivu. •

budhistický muž má povinnosť 
vo svojom živote stráviť určité 
obdobie života ako mních. Tým 
si získa mimoriadnu úctu u os-
tatných obyvateľov. 

Podstatná časť obyvateľstva 
pracuje v  poľnohospodárstve. 
Veľký počet ľudí je negramot-
ných. Mnoho obyvateľov krajiny 
stále zostáva bez nádeje na zlep-
šenie prístupu k primeranému 
vzdelaniu alebo k zodpovednej 
zdravotnej starostlivosti. Prie-
merná dĺžka života u mužov je 
58 rokov, u žien 64 rokov. 

Evanjelizačná činnosť 
Ako uvádza kardinál Tomko, 
jednotlivé pokusy o evanjelizá-

ciu Mjanmarska sa opakovali už 
od 16. storočia. Ale až na sklonku 
19. storočia sa milánskym misio-
nárom podarilo hlbšie a trvalejšie 
vykonávať misijnú činnosť v kraji-
ne. Spomínaná britská koloniálna 
moc náboženskej situácii v krajine 
neprispela. Napriek tomu cirkev-
ná organizácia pretrvávala a rozší-
rila činnosť aj po roku 1948, keď sa 
stala Barma nezávislou krajinou. 
Pod vojenskou diktatúrou muse-
li takmer všetci misionári opustiť 
krajinu. Ostal len neúnavný misij-
ný biskup Mons. Gobbato, ktorý 
si osvojil tamojšie občianstvo a až 
do smrti pomáhal mladému do-
mácemu kléru budovať cirkev aj 
za ťažkých podmienok pod so-



14. generálnu kapitulu máme ešte 
čerstvo v pamäti, hoci od tohto his-
torického obdobia prešlo už pár týž-
dňov. Dni, ktoré teraz prežívame, 
sú naplnené živou výmenou príbe-
hov z dianí generálnej kapituly. Prí-
beh misijnej sestry Matky Theresie 
Messner, spoločníčky a patrónky ge-
nerálnej kapituly, bol pre vzájomné 
delenie najvhodnejší. 

Život Matky Theresie Mar-
garety Messner vykresľu-
je rozpoznávanie jej mi-
sionárskeho povolania, 

zápasy a úsilia jej prvých rokov 
v Steyli (materinský dom SSpS) 
a jej hlboký život modlitby, ktorý ju spre-
vádzal počas všetkých rokov jej života. 
V roku 1903 bola M. Theresia určená Ar-
noldom Janssenom za predstavenú. Na-
priek tomu, že jej zdravotný stav sa v na-
sledujúcich rokoch zhoršil, bola na Prvej 
generálnej kapitule Misijných sestier slu-
žobníc Ducha Svätého vo veku 35 rokov 
zvolená za generálnu predstavenú na 12 
rokov. Počas rokov, v ktorých viedla Kon-
gregáciu, ukázala silu a múdrosť. V do-
kumentoch Kongregácie máme veľmi 
živo opísané vizitačné cesty M. Theresie 
do Severnej Ameriky, východnej Ázie, 
PNG, Brazílie a Argentíny a  jej misij-
nú angažovanosť aj vo vysokom veku, 
čo sa odrážalo v  jej ustavičnej modlit-
be a pokračujúcej službe iným. Mnohé 
listy, ktoré M. Theresia Messner písala 
ako generálna predstavená, nám hovo-

ria o tom, kým je a poskytujú nám po-
hľad na jej osobnosť, jej čnosti a zápa-
sy. Charakteristické vlastnosti, ktoré sa 
opakujú v jej listoch, sú: jednoduchosť, 
chápavosť a starostlivosť, silný zmysel 
pre praktickosť, rozvážnosť a predvída-
vosť. Táto krásna osobnosť Kongregácie 
nás sprevádzala počas piatich týždňov  
14. generálnej kapituly. Miesto konania 

kapituly bol materský dom v Steyli - to 
tiež spôsobilo, že cesta históriou Kongre-
gácie bola prirodzenejšia a kapitulárky ju 
kontemplovali sledujúc príbeh Kongregá-
cie presne na mieste, kde to všetko začalo.

Generálna kapitula má dve hlavné 
úlohy: určiť kongregačné smernice pre 
nasledujúcich 6 rokov a zvoliť kongre-
gačné vedenie. K tomuto sme potre-
bovali spoločné rozlišovanie. Moderá-
torka kapituly - Sr. Rosemary Howarth 
SSND nás sprevádzala v tomto dôleži-
tom procese, v  trpezlivosti nás viedla 
k intenzívnemu načúvaniu Ducha Svä-
tého. Po prvýkrát v histórii SSpS boli 
na generálnu kapitulu pozvaní pozo-
rovatelia: dve laické spolupracovníčky 
(p. Myrna a p. Adriana) a dvaja pát-
ri SVD (P. Daisuke a P. Stanislaus). Vo 
svojom záverečnom posolstve sa pode-

lili so svojimi skúsenosťami a postreh- 
mi. Ocenili atmosféru spoločenstva 
a úprimnosti, ktorá vládla medzi kapi-
tulárkami, tiež celkový postup kapituly, 
zvlášť rozprávanie príbehov. Okrem slov 
ocenenia vyslovili dvaja SVD niekoľko 
cenných pozorovaní a návrhov, ktoré by 
boli nápomocné pre pokračujúci proces 
vytyčovania smerníc. 

V deviatich skupinách, v ktorých pra-
covalo 85 členiek kapituly, sme si číta-
li, uvažovali a delili sa s proviciálnymi 
a regionálnymi príbehmi. Z celkového 
počtu 45 príbehov dostala každá skupi-
na 5 rôznych príbehov. Určili sa kľúčové 
prvky, ktoré sú podstatné pre našu SSpS 
identitu, spiritualitu a charizmu a ktoré 

Dozvuky
z generálnej
kapituly

 Text a foto: Sr. Lucia, Anna Slušná, SSpS

SLUŽOBNICE DUCHA SVÄTÉHO

14 HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

To, čo potrebujeme ako služobnice 
Ducha Svätého je: byť pozorné 
a ísť tam, kam nás Duch Svätý 
posiela a konať to, čo od nás žiada.

SEPTEMBER 2014
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vychádzali z úvah. Každá skupina zo-
stavila z vypočutých príbehov pre kapi-
tulárky SMS–ku, a to bolo zhromažďo-
vanie semienok múdrosti pre vytýčenie 
nových smerov Kongregácie. Načúvajúc 
príbehom, ktoré sme si vzájomne roz-
právali, spoznali sme dary Ducha pôso-
biace v našich životoch a misii. Tvorivá 
moc Ducha vzbudila vnútorné nadše-
nie, dynamizmus a túžbu po premene. 
Boli to SMS-ky ako: „Zápal pre misiu 
… zvoľ si život … život je vzácny … nič 
nám nesmie zabrániť byť tam, kde sme 
potrebné…” - zaznievali v kapitulárnej 
miestnosti. Proces rozprávania príbehov 
vyvrcholil v predstavení pamätnej knihy: 
„Posilnené Duchom, deliace sa s ľuďmi 

o radostnú zvesť”, ktorú pri príležitosti 14. 
generálnej kapituly publikovala generál-
na administratíva k 125. výročiu založe-
nia Kongregácie. 

Táto kniha uchováva v písanej forme 
príbeh Kongregácie: životodarné udalos-
ti, ktoré vytvárali našu misiu v rozličných 
častiach sveta. Spomienky žijú navždy – 
aby inšpirovali, povzbudzovali a vdycho-
vali nový život tým, ktorí prídu po nás, 
aby pokračovali v Misii. 

Počas kapituly sa s nami viacerí pred-
nášatelia delili so svojimi príbehmi. Bol 
to čas rozširovania našich obzorov – od 
vlastnej identity až po kozmické chápa-
nie povedomia ľudstva ako obyvateľov 
našej planéty. Stávali sme sa citlivejšími 
na naše spojenie s Bohom, s ostatnými 
ľuďmi a celým stvorením. Naše spolo-
čenstvo sa posilnilo a v hĺbke sŕdc sme 
cítili volanie vstúpiť do dynamizmu mi-
sie Ducha. Nanovo sme zachytili volanie 
umiestniť do centra našej misie tých, kto-
rí žijú v chudobe a na okraji spoločnosti a  
robiť ich životné príbehy súčasťou našich 
príbehov. Táto skúsenosť pripravila pôdu 
pre spoločné rozlišovanie pri určovaní 

smerníc a voľbu nového kongregačné-
ho vedenia. Pre mnohé z nás to bola pre-
mieňajúca skúsenosť, v ktorej sme sa učili 
„upustiť“ od vlastného názoru a „prijať“ 
niečo nové. Počas celého procesu sme 
mali podobné skúsenosti ako učeníci vo 
večeradle: strach, obavy, zmätok a po-
stupne pokoj. Každodenné Božie Slovo 
bolo prekvapujúco veľmi vhodné, lebo 
nás provokovalo a dodávalo nám odvahu. 

Oslava 125. výročia založenia Kon-
gregácie 25. mája bola vyvrcholením 
skúsenosti našich „každodenných Tu-
ríc“. Eucharistia bola rozdelená na 5 čas-
tí. Každá časť obsahovala 25 rokov života 
našej Kongregácie a pripravili ju sestry 
z piatich kontinentov. Celá slávnosť bola 
zmysluplná, kreatívna, pestrá a jedineč-
ná. Uprostred rozmanitých vyjadrení 
kontinentov bolo možné hmatateľne za-
kúsiť jednotu a harmóniu. Za účasti SSpS 
sestier z celého sveta, sestier zo sused-
ných SSpS komunít, SVD a niekoľkých 
laických spolupracovníkov to vyzeralo, 
akoby tu v Steyli bol prítomný celý svet. 
Jazyk a vek neboli prekážkou na zapoje-
nie sa do slávenia a  spievania oslavných 
i ďakovných piesní. „Svätý“ bolo spievané 
v mnohorakých jazykoch: Santo, Kudus, 
Sheng-sheng Dominus; Koruk, Pavan, 
Sienaru Dominus, Deus Sabaoth – vskut-
ku, mnoho jazykov, ale len jedna pieseň. 

Naozaj, celá generálna kapitula bola 
turíčnou skúsenosťou pre všetkých, ako 
sa za to celá Kongregácia so všetkou 
úprimnosťou modlila! 

Duch Svätý je neustále prítomný a ak-
tívny v našom živote, misii a v celom stvo-
rení. To, čo potrebujeme ako služobnice 
Ducha Svätého je: byť pozorné a ísť tam, 
kam nás Duch Svätý posiela a konať to, 
čo od nás žiada. 

Sr. Lucia Anna Slušná SSpS

SLUŽOBNICE DUCHA SVÄTÉHO

• Sr. María Cristina Ávalos (Ar), Sr. Maria 
Theresia Hörnemann (D - Generálna

 predstavená, Sr. Miriam, Maria Angelika 
Altenhofen (D), Sr. Eleonora Cicho (Po),  
Sr. Mary John Kudiyiruppil (In), Sr. Mikaelin, 
Emiliana Bupu (Indo) Sr. Margaret,

 Margaret Leslie Hansen (US)
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O všetkých dotazníkoch hnu-
teľného i nehnuteľného ma-
jetku a personálneho stavu 
v Misijných domoch SVD 

na Slovensku nie je potrebné sa zmieniť. 
Dôležitá je však správa - Hlásenie, kto-
ré si dal vypracovať Jednotný národný 
výbor v Nitre ako posudok na stav, pô-
sobenie a činnosť Spoločnosti Božieho 
Slova a jej členov.

Z Hlásenia o činnosti a majetku reho-
le sa môžeme dozvedieť, že Spoločnosť 
Božieho Slova, resp. rehoľníci – obyvate-
lia Misijného domu Matky Božej v Nitre 
na Kalvárii, ktorej činnosť a pôsobenie 
rehole v Československu bolo povole-
né Ministerstvom školstva a národnej 
osvety 3. marca 1927, bola vnímaná ako 
„nežiaduca po každej stránke“, nakoľ-
ko jej členovia pôsobili na obyvateľstvo 
– predovšetkým na veriacich „demo-
ralizačne po stránke socialistickej“. Ta-
kéto pôsobenie – činnosť – vykonávali 

členovia rehole predovšetkým svojimi 
kázňami, publikovaním v duchovných 
tlačovinách, ale i v časopise Hlasy (Hla-
sy z domova a misií; samozrejme pred 
ich zrušením).

Smerom k  miestnym cirkevným 
predstaveným – nitrianskemu arcibis-
kupovi (i  iným biskupom) – mali re-
hoľníci na rozdiel od vzťahu k „miest-
nym civilným úradníkom“ kladný, veľmi 
dobrý vzťah. Postoj ku Katolíckej akcii 
(KA) i voči Spolku priateľstva Zväzu so-
vietskych socialistických republík (SP 
ZSSR) bol podľa hlásení negatívny, do-
konca možno predpokladať (ako kon-
štatovali zhotovovatelia posudku), že 
rehoľa, resp. jej členovia podnikali akcie 
proti KA. Rehoľníci verbisti majú pod-
ľa Hlásenia kontakty „so sebe rovnými, 
čiastočne s farármi na obciach a majú 
možnosť stýkať [sa] s reakciou“.

Predstavený domu (rektor) P. Jozef 
Škoda SVD prejavoval údajne negatívny 

postoj k ľudovodemokratickému štátne-
mu zriadeniu a svojimi kázňami to „za-
kryte a nepriamo“ vyjadrovali i ostatní 
pátri slúžiaci sv. omše pre členov rehole 
ako i pre veriacu verejnosť. Inštrukcie 
k takémuto správaniu sa, postupu pri-
chádzali – samozrejme podľa konštato-
vania zhotovovateľov posudku – z Ríma, 
čoby najväčšieho zahraničného nepria-
teľa ľudovodemokratického zriadenia 
a vôbec štátov formujúceho sa východ-
ného bloku. Zaujímavosťou môže byť, že 
v správe je i poznámka o tom, že rektor 
domu P. Škoda sa teší zvlášť veľkej obľu-
be medzi veriacimi. (Týmto sa stal tak-
povediac prvým terčom, pokiaľ šlo o lik-
vidovanie rehole a zaistenie jej členov.)

Orientácia členov rehole sa javila ako 
prozápadná, predovšetkým však proti-
ľudová. Ako za obzvlášť reakčných (vy-
stupujúcich aktívnejšie proti vtedajšie-
mu štátnemu zriadeniu a republike) boli 
označení P. Vojtech Bošanský SVD, vte-

Príprava likvidácie
Misijného domu 
Matky Božej
v Nitre na Kalvárii
(Situácia v Misijnom dome 
Matky Božej v Nitre do 14. apríla 1950)

 Text: Tomáš Gerboc SVD 

 Foto: Archív SVD

Do Misijných domov Spoločnosti Božieho Slova, podobne 
ako do iných kláštorov a rehoľných komunít, boli zaslané 
dotazníky, v ktorých sa od predstavených žiadalo, aby vy-
hotovili presné zoznamy – inventár hnuteľného i nehnu-
teľného majetku, oznámili stav financií a vôbec všetko, 
pokiaľ šlo o majetok. Zároveň mali byť vedené presné 
záznamy o stave (počte) a personálnom obsadení domov.
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dajší provinciál a P. Jozef Škoda, rektor 
v Nitre na Kalvárii.

V Misijnom dome bolo v tom čase 
zamestnaných a (sčasti i) ubytovaných 
19 civilných zamestnancov, ktorí vyko-
návali práce v krajčírskej dielni, ako zá-
močníci, pekári, kuchárky a upratovač-
ky. Knižnica rehole obsahovala približne  
2 000 rôznych kusov kníh. Hnuteľný 
majetok bol odhadnutý na 500 000 Kčs, 
nehnuteľný predstavoval budovu Misij-
ného domu, obytný dom na Stračej ceste 
poniže Kalvárie a záhradu v rozlohe asi 
2 maďarské jutrá.

Pri otázke v dotazníku, či je nejako 
potrebné premýšľať o ponechaní rehole 
a o povolení jej činnosti v budúcnosti, 
bola odpoveď jasná – javila sa potreba 
zastaviť jej činnosť.

V čase vytvárania vyššie spomína-
ného Hlásenia, teda na jar 1950, bolo 
v Misijnom dome Matky Božej 119 re-
hoľníkov. Z rehoľníkov tvorili najmen-

šiu skupinu pátri, v počte 9. Rehoľných 
bratov bolo 21 a 89 bolo bohoslovcov. 
Žiaden novic ani chovanec sa v budo-
ve už nenachádzal. Oproti stavu z roku 
1948 klesol počet obyvateľov Misijného 
domu z 202 na 119. Za týmto, dalo by sa 
povedať dosť rapídnym znížením, je po-
trebné vidieť nútené prepustenie chovan-
cov – študentov gymnázia, postulantov 
a kandidátov po roku 1948.

Napriek tomu, že sa situácia v Česko-
slovensku začala meniť a pre Cirkev pod-
statne zhoršovať, je možné konštatovať, 
že rehoľníci sa toho nebáli. Samozrej-
me, mohli očakávať asi všetko a možno 
to, ako sa situácia nakoniec vyvŕšila, ani 
nečakali. No i napriek tomu si väčšina 
isto nezúfala. Azda za všetky názory je 
možné spomenúť spomienku P. Vin-
centa Babína SVD, ktorý bol v roku 1947 
v Ríme vysvätený a o rok neskôr sa vrátil 
domov aj s misijným určením – Česko-
slovensko. Pri odchode mu dali rehoľné 

sestry otázku: „Nebojíte sa ísť ku komu-
nistom?!“ Jeho spomienka hovorí o od-
vahe a odhodlanosti: „Nepamätám sa, 
akú som dal odpoveď, ale žeby som bol 
mal strach, ani na myseľ mi neprišlo.“

Budovy, ktoré verbisti v Nitre obýva-
li, boli – povedané dnešným jazykom – 
lukratívne. Kláštor na Kalvárii i na Zo-
bore boli na dobrom a tichom mieste, 
pričom poskytovali veľký počet miest-
ností. Kláštor na Kalvárii bol navyše ne-
ďaleko centra a bol jednou z dominánt 
mesta.

Po vojne a obnovení pomerov, predo-
všetkým však po uchopení moci komu-
nistami po tzv. „víťaznom februári“, sa 
začali zriaďovať nové úrady, ktoré mali 
byť nápomocné pri budovaní budúcich 
– komunistických „svetlých zajtrajškov“. 

Z týchto dôvodov žiadal 18. marca 
1950 predseda Krajského národného 
výboru (KNV) v Nitre Jozef Lietavec 
Dr. Gustáva Husáka ako predsedu Zbo-
ru povereníkov na Slovensku, aby sa vy-
jadril k možnosti, ktorá sa mestu, resp. 
kraju ponúkala – a to zlúčiť v rámci reor-
ganizácie rehoľné domy (presnejšie ko-
munity) „Hlásateľov Božieho slova“ tak, 
aby v nich boli ubytovacie priestory, resp. 
samotné priestory čo najviac využité.

V žiadosti s podtitulom „Dôverné!“ 
hneď v úvode J. Lietavec uvádza, že 
predsedníctvo Krajského výboru stra-
ny (KSS) a rada KNV ho poverili, aby sa 
pokúsil intervenovať za opatrenia, ktoré 
hodlali v Nitrianskom kraji previesť. (Jo-
zef Lietavec sa mohol na Gustáva Husáka 
obrátiť nie len z titulu svojho postavenia, 
ale i z dôvodu dlhoročných kontaktov 
ešte v období Slovenskej republiky. I keď 
možno nemôžeme hovoriť o ich priateľ-
stve, Lietavcova žiadosť mohla mať u Hu-
sáka patričný ohlas a získať podporu, 
resp. odobrenie. Zaujímavá je i poznám-
ka na konci prvého odseku žiadosti:

„Naše zamýšľané opatrenia hodlá-
me pochopiteľne robiť len po Tvojom 
súhlase.“ Zároveň môžeme vidieť, aké 
postavenie zastával Gustáv Husák na-
ďalej v oblasti cirkevných záležitostí i na-
priek tomu, že už nebol predseda  
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SLOVÚC-u.) Lietavec si uvedomoval, 
že tieto opatrenia mohli vyprovokovať 
nepriaznivé ovzdušie medzi Cirkvou 
a štátom.

Predseda KNV v Nitre Jozef Lietavec 
v liste ďalej uviedol, že situácia priesto-
rových kapacít KNV a jeho jednotlivých 
orgánov je v zlom stave. Pre problémy 
s miestnosťami museli byť niektoré „kra-
jové orgány“ situované mimo krajského 
mesta. Vývoj krajskej správy si vyžaduje 
zriadenie i ďalších úradov, čo však naráža 
na nedostatok vhodných priestorov. Ako 
riešenie ponúka predseda KNV v Nitre 
opatrenia, „ktorými by sa niektoré rady 
a inštitúcie stlačili z 3 budov do 2, získa-
li by sme potrebný priestor pre umiest-
nenie dôležitých štátnych a politických 
orgánov“.

Okrem budov, v ktorých boli verbisti, 
mal KNV záujem aj o budovy, v ktorých 
bývali nitrianski saleziáni a saleziánky. 
Lietavec ďalej napísal: „Medzi nevyužitý-
mi budovami, ktorú vlastní rad „Hlásate-
ľov Božieho slova“ je Misijný dom Matky 
Božej s 90 priestrannými miestnosťami 
a ďalšími priľahlými pomocnými budo-
vami. V týchto miestnostiach je nateraz 
136 osôb, hoci normálne, v iných rokoch 
bolo tam umiestnených 210 – 250 osôb. 
[...] ďalšia budova nedostatočne využitá 
je na Zobore, kde možno ubytovať mini-
mum 150-200 osôb v 70 miestnostiach. 
T. č. kláštor na Zobore je obývaný len 66 

osobami. [...] budova je majetkom bis-
kupstva a misionári radu „Hlásateľov 
Božieho slova“ ju majú v dlhodobom 
prenájme.“ Návrh z KNV bol, aby sa re-
hoľníci a domy zlúčili, pričom rehoľníci 
z Misijného domu sv. Svorada na Zobore 
by opustili svoj kláštor a presunuli by sa 
na Kalváriu. Dokument ďalej uvádza, že 
budova Misijného domu na Zobore nie 
je majetkom danej rehole, čo však nepre-
kážalo nikomu z KNV, aby žiadali o jej 
uvoľnenie a využitie pre samosprávu. 
K realizácii tohto plánu nedošlo, nakoľ-
ko o necelé dva mesiace už verbisti ani 
jeden z kláštorov nevyužívali.

Skúsenosť P. Antona Mihálika SVD 
v Prahe v noci z 13. na 14. apríla 
1950
Verejnosť sa o zásahu proti reholiam z 13. 
na 14. apríla dozvedela už nasledujúci 
deň. Rehole, ktoré boli ponechané po 
tejto noci bez internácie členov, mohli 
v podstate nerušene pôsobiť i naďalej. 
Ozývali sa však hlasy, ktoré upozorňovali 
na to, že aj ostatné rehole dopadnú po-
dobne. Predstavených reholí si viackrát 
pozvali do Bratislavy, kde ich uistili, že 
ich pôsobenie zastavené (znemožnené) 
nebude. Bolo to síce uistenie vo vážnej 
veci, no z pohľadu na ďalší vývoj vieme, 
že nepravdivé.

Môžeme konštatovať, že verbisti mali 
skúsenosť s likvidáciou už v prvej eta-

pe „Akcie K“. Jednak to bola likvidácia 
kláštora v Spišskom Štiavniku (o tejto sa 
však pravdepodobne v troch ponecha-
ných domoch nedozvedeli skôr ako po 
desiatich dňoch; niektorým spolubra-
tom síce bolo podozrivé, prečo nechodí 
žiadna pošta a odkaz zo Štiavnika, avšak 
ponechali to tak; čo sa stalo s Misijným 
domom sa dozvedeli až koncom apríla; 
niektorí mladší – prevažne bohoslovci sa 
to dozvedeli asi až v Podolínci).

Druhým zdrojom poznania, o ktorom 
sa dlho nevedelo, bola skúsenosť P. An-
tona Mihálika, ktorý sa práve 13. apríla 
1950 vracal cez Prahu do Nitry. Do Pra-
hy prišiel z obce Černá - Hůrka, kde bol 
na Veľkú noc vypomáhať spolubratovi P. 
Solnicovi SVD, ktorý vtedy v spomínanej 
obci na Šumave pôsobil.

V Prahe nocoval v Kláštore sv. Kaje-
tána, ktorý patril reholi redemptoristov. 
Nakoľko došiel neskoro v noci, vrátnik 
– rehoľný brat – mu ponúkol miesto na 
prenocovanie bez toho, aby upovedo-
mil predstaveného domu P. Emmanue-
la Myslivečka CSsR s vysvetlením: „Však 
zajtra sa stretneme.“

V noci sa P. Mihálik prebudil na hluk. 
Po búchaní na dvere ich otvoril. Vo dve-
rách stáli milicionári a tamojší rektor, 
ktorým musel najskôr vysvetliť, odkiaľ 
a kto je i ako sa do kláštora dostal. Po ob-
jasnení situácie rektora odviedli k jeho 
spolubratom a odtransportovali ich. P. 
Mihálik nešiel s nimi. Jeho odviezli au-
tom na políciu.

Na polícii ho čakala osobná kontro-
la a výsluch. Po výsluchu bol P. Mihálik 
nadránom prepustený. Musel však pod-
písať prehlásenie, v ktorom doznáva, že si 
je vedomý možnosti spáchania trestného 
činu v prípade, ak by niekomu prezradil, 
čo sa ho pri výsluchu pýtali a čo v noci 
videl. Po tomto z policajnej stanice odi-
šiel. Vrátil sa ku kostolu redemptoristov, 
kde už postávali a čakali pred zatvorenou 
bránou ľudia. Pravdepodobne ich o tom, 
čo sa stalo v noci informoval práve P. Mi-
hálik. Následne sa P. Mihálik vrátil z Pra-
hy do Nitry. Je viac než pravdepodobné, 
že o  tom, čo videl a zažil, informoval 
i spolubratov - pátrov.  •
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Nečakané stretnutie
Čo sa stalo v Sibillinských vrchoch? 
Kto vyčaril z ničoho na vrchole hory 
veľký kláštor a predovšetkým prečo? 
Táto otázka ma už neopustila. V zime 
som mal niečo vybaviť na jadranskom 
pobreží a rozhodol som sa, že do kláš-
tora ešte raz vyjdem. 

Cesta už dávno zmizla pod bielou 
prikrývkou, auto sa šmýkalo napriek 
snehovým reťaziam a keď som prišiel 
na koniec schodnej cesty, začalo zľah-
ka snežiť. Prezliekol som sa, hodil som 
si ruksak na chrbát, zamkol som auto 
a vyrazil som.

Prešiel som posledné met-
re až k plotu, kde bola otvore-
ná brána, a zvolal som: „Je tu 
niekto?“

Nato som uvidel, ako sa 
v kláštore otvorili dvere. Vyšiel 
muž. Mal biele vlasy, rovnako 
bielu bradu a nasadené tmavé 
okuliare. Bol malý, nanajvýš za-
čínajúci šesťdesiatnik a so svo-
jou veľkou kapucňou vyzeral ako mý-
tický mních z filmu o rytieroch. Pravda, 
keď som pristúpil, priateľsky sa na mňa 
usmial a ja som sa hneď cítil vítaný.

„Dobrý deň,“ povedal som.
„No dobrý deň,“ odvetil.
„Vy žijete v tomto kláštore?“ chcel 

som od neho vedieť.
„Áno, som páter Pietro. Srdečne ví-

tam.“
„Páter Pietro?“ zopakoval som ako 

hromom udretý, „vy ste Armando La-
vini?“

„Áno,“ odpovedal, „tak som sa vo-
lal kedysi, skôr než som sa stal pátrom 
Pietrom.“

„Myslím si, že mám pre vás spústu 
otázok,“ povedal som. A on priateľ-
sky odvetil: „Dobre. Ale najprv predsa 

poďte dnu. Výstup je namáhavý, bu-
dete hladný.“

Mních ma zaviedol po chodbe do 
kuchyne. V krbe horel oheň, nad ním 
visel kotol, miestnosť bola vybavená 
sparťansky: bol tu jeden stôl, tri sto-
ličky a maličká drevená skrinka. Z vo-
dovodného kohútika stále tiekla voda. 
Páter mi podal pohár vody a ponúkol 
ma: „Nech sa páči, posaďte sa.“

Sadol som si, vďačne som vypil po-
hár čírej vody, vyzliekol som si zimnú 
bundu a prizeral som sa, ako nabral vo-
ľačo z kotla, ktorý visel nad otvoreným 

ohňom. Hneď nato položil predo mňa 
plechovú misku a povedal: „Len jedz-
te. O tomto čase už nemávam hlad.“

„Koľko pátrov okrem vás tu teda 
žije?“ vyzvedal som sa.

„Ja som tu jediný páter,“ odpove-
dal stroho.

Úbohý muž, pomyslel som si: taký 
úplne osamelý v tejto divočine.

Vskutku som bol hladný ako vlk a je-
dol som s chuťou. „Aká chutná poliev-
ka,“ pochválil som ho.

„To sú rôzne bylinky, čo rastú tu 
hore,“ zasmial sa a povedal s hrdosťou, 
„takúto polievku za peniaze nekúpite.“

Kým som jedol polievku, vstal, šiel 
ku chlebníku a vybral z neho kúsok 
chleba, ktorý jedol dosť podivným 
spôsobom: ako keď veverička lúska 

oriešok, tak si aj on prekryl chlieb ru-
kou, akoby sa bál, že mu niekto z neho 
vezme. Kým jedol, napadlo mi, že jeho 
veľké silné ruky vyzerajú tak, akoby už 
urobili hromadu práce. Potom vonku 
niečo zdrnčalo. Mních ihneď vysko-
čil, pričom pôsobil dojmom vyšpor-
tovaného mladíka. „Musím sa trochu 
popozerať,“ povedal a dodal, „chvíľu, 
prosím, počkajte.“

Hneď nato náhlivo zmizol z kuchy-
ne a ja som využil príležitosť, aby som 
sa pozrel do skrine: chlieb bol úplne 
plesnivý. Teda preto ho tak zakrýval 
pri jedení, uvažoval som – hanbí sa. 
Ďalej mi hlavou preletela myšlienka, 
čo to bolo za svinstvo: ktosi tu na vrchu 
postavil obrovský kláštor a potom sem 
poslal tohto osamelého starca bez toho, 
žeby sa o neho postaral. Mal tu umrieť 
hladom?

Hodil som pohľad do kotla nad 
ohňom – bol prázdny. Potom som sa 
pozrel do špajzovej skrine, aj tá bola 
prázdna. V jednom pohári mal zjav-
ne uložených trochu rezancov, ale až 
na maličký zvyšok to muselo byť to 
posledné, čo mal. Zrejme mi teraz dal 
všetko, čo mal, namiesto toho, aby 
z toho sám niečo zjedol. Prehľadal som 
teda celú kuchyňu, ale nenašiel som nič 
okrem vody a pol pohára paradajkovej 
omáčky.

Odrazu stál vo dverách. Pohyboval 
sa zhrbene, zdalo sa, že všetko na ňom 
vyjadruje pokoru, akoby sa ustavične 
chcel pýtať: „Čo môžem pre vás urobiť? 
Nech je to čokoľvek, urobím to rád.“

Po chvíli povedal: „Pokojne si od-
počiňte; mám teraz ešte vybaviť niečo 
naliehavé.“

„Rád by som sa s vami porozprával,“ 
pokúsil som sa ho zdržať a dodal som, 
„ste totiž prvý fantóm, ktorého 

Božie stopy
 Text spracoval: P. Ján Halama SVD

 Foto: Archív SVD

Hodil som pohľad do kotla nad 
ohňom – bol prázdny. Potom som 
sa pozrel do špajzovej skrine, aj tá 
bola prázdna. Zrejme mi teraz dal
všetko, čo mal...
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poznám. A potom ešte niečo, čo vyšet-
rovala prokuratúra.“

„Je mi ľúto,“ odmietol, „teraz sku-
točne musím vybaviť čosi naliehavé – 
pohovoríme si neskôr.“

„Nemohol by som vám s tým po-
môcť?“

Rozpačito sa usmial a povedal: „Ale 
nie, veď predsa ste mojím hosťom. Ak 
chcete, len si prezrite kostol!“

„To predsa môžeme spolu aj ne-
skôr,“ trval som na svojom. „Dajte mi 
niečo robiť, to by mi spôsobilo radosť. 
Niečo, čím by som si zaslúžil jedlo.“

„Ale nie,“ odmietal opäť a pritom 
sa smial. Ale po ďalšom dobiedzaní 
zmiernil tón a povedal: „Ak na tom 
trváte, tak by ste mi mohli narúbať 
trochu dreva. Už nemám veľa.“

„Rád,“ odpovedal som a dal som 
sa zaviesť na miesto, kde mal ulože-
né drevo. V kláte bola zaťatá sekera; 
vedľa ležali polená, ktoré bolo treba 
naštiepať.

„Ale nemôžem pri vás zostať,“ rie-
kol po tom, čo mi všetko ukázal. „Ako 
som povedal, musím ešte raz odísť 
niečo vybaviť. Nebude vám to vadiť?“

„Nie, nie,“ odvetil som.
„Keď vám bude chladno, choďte 

jednoducho dovnútra,“ dodal. „O nie-
koľko hodín som späť.“

„V poriadku,“ odvetil som, pouk-
ladal som polená a začal som štiepať.

Kútikom oka som ešte zazrel, ako 
zmizol v  lese. Potom som hodnú 
chvíľu štiepal drevo, aby som mu aj 
neskôr mohol niečo také preukázať…

Až teraz som zbadal, aký som vy-
čerpaný. Prehľadal som prízemie – 
v jednej miestnosti viseli na stenách 
prastaré kladivá a píly, na zemi stá-
lo niekoľko vriec; potom som našiel 
druhú veľkú miestnosť, pravdepodob-
ne jedáleň pre mníšske spoločenstvo. 
Okrem stola zlátaného z  mnohých 
jednotlivých drevených častí nenachá-
dzalo sa v nej nič. Napokon som kde-
si našiel prikrývku zošitú zo starých 
jutových vriec, ľahol som si do kúta 
a chcel som vlastne len trochu privrieť 
oči, no tuho som zaspal…

Keď som sa zobudil, bola tma ako 
v rohu. Chvíľu trvalo, kým som prišiel 
na to, kde som, potom som odrazu 
počul kohosi nahlas rozprávať. Vstal 
som – údy ma boleli ako šialené a mal 
som pocit, že som úplne premrznu-
tý. Tápal som tmou, našiel som úzke 
schody a dvere. Vonku sa trblietal sneh 
v mesačnom svite a ja som uvidel pát-
ra Pietra, ako sa prechádza sem a tam.

Páter bol stále rovnako priateľský 
a ja som sa pokúšal potlačiť túžbu, aby 
som sa od neho vyzvedal. Ale zopár 
otázok som mu už chcel položiť: „Mu-
selo byť pomerne ťažké postaviť tu hore 
tento kláštor,“ uviedol som svoje otáz-
ky. „Veď sem nahor nejestvuje žiadna 
cesta, iba veľmi úzke, dosť ťažko schod-
né cestičky. Ako sa sem vyniesol vše-
tok stavebný materiál, stroje, náradia 
a všetko? Letecky?“

Páter sa rozosmial: „Letecky? Áno, 
to je fajn: to by bola jedna možnosť.“ 
Pritom prskal tak silno, až mu tiekli 
slzy. No hneď nato znovu úplne zváž-
nel a  ticho povedal: „Bola to Božia 
vôľa, aby tu vznikol tento kláštor. ON 
urobil všetko možné.“

Zmĺkol som, nechcel som sa ďalej 
vyzvedať a pritom som badal, že ešte 
stále som veľmi unavený.

Tu páter odrazu povedal do ticha: 
„Mám ešte jednu schôdzku.“

„Tu hore?“ začudoval som sa. „Idete 
teraz do krčmy?“

„Nie,“ odpovedal celkom vážne, 
„ešte mám stretnutie s  niekým, kto 
na mňa čaká. Tu hore je ktosi, s kým 
chcem ešte hovoriť.“

„Máte tu ešte ďalšiu návštevu?“
Páter sa pozrel na mňa: „Ak sa vám 

to tak páči, tak áno. Lenže on tu bol 
vždy, už predo mnou a už ani neodí- 
de.“

Aha, pomyslel som si: Boh. Samo-
zrejme!

Páter Pietro vstal, dal mi ešte ďalšiu 
prikrývku a potom vyšiel hore schod-
mi, zatiaľ čo ja som sa zasa uložil v osi-
relej jedálni. Tam som musel zaspať 
ako drevo, lebo keď som sa zobudil, 
bolo už deväť hodín ráno.

Ako ticho bolo tu hore! Len vietor fičal 
po chodbách. Zostal som ešte chvíľu le-
žať, potom som vstal, vyhľadal som ruk-
sak a v kuchyni som si umyl zuby. Voda 
bola taká ľadová, že mi stiahlo ďasná. 
Bola tu však tečúca voda i keď bez prúdu. 
O šálke teplej kávy a obyčajnom rožku 
som mohol teraz len snívať. Zoškriabal 
som teda zo stola posledných pár omr-
viniek zo včerajšej večere, obliekol som 
si všetko, čo som mal a vyterigal som sa 
von do snehu. Pátra Pietra nebolo vidieť.

Našťastie netrvalo dlho a počul som 
jeho kroky. Zdalo sa, že má dobrú nála-
du a že napriek zime vonku nezmrzol; 
ruky mal rozdrásané, akoby tvrdo pra-
coval, ale vôbec nepôsobil vyčerpane. 

„Smiem sa vás niečo spýtať?“
„Ale iste,“ odpovedal.
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„Boli ste pri tom, keď sa staval tento 
kláštor, však?“

Zasmial sa. „Zaiste.“

Ako vznikol kláštor
„Ako len dopravili všetok ten stavebný 
materiál sem nahor?“

„Nosil som ho na chrbte. Vždy som si 
myslel, že som Boží mul.“

„Koľko mníchov sa podieľalo na tej-
to stavbe?“

„Tu hore staval len jeden: Boh.“
„Okej,“ riekol som, „ale večný Boh na 

nebi predsa istotne nemiešal maltu sám.“
„Nie, to teda ani nepotreboval. Veď na 

to mal mňa,“ odvetil páter Pietro.
„A kto okrem vás ešte spolupraco-

val?“
„Okrem Pána som tu bol len ja.“

„Chcete tým povedať, že ste celý 
kláštor a kostol posadili na tento ko-
pec sám?“

Prikývol: „S Božou pomocou.“

Kto je páter Pietro?
Páter Pietro alias Armando Lavini mi 
napokon rozpovedal celý svoj príbeh. 
Nie naraz a nie iba v tento deň. V túto 
zimu som opakovane vyliezal k nemu 
nahor, prinášal som mu potraviny, po 
mnohé večery som s ním sedával pred 
otvoreným ohniskom v  jeho kuchyni 
a on mi pri tom rozprával o svojom ži-
vote a o Bohu.

Jeho rodičia boli nesmierne chudobní 
a takmer ustavične hladovali; deti už ako 
sedemročné boli „prenajímané“ roľní-
kom na nočnú prácu. V tme museli orať 

na poli a strnisko pritom znovu a znovu 
rozodieralo nohy malému Armandovi. 
Tak veľmi trpel neustále krvácajúcimi 
ranami, že neskôr, keď dostal do daru 
prvé sandále, chránil si ich ako poklad. 
„Keď som dostal sandále, zhlobil som si 
debničku a uložil som si ich do nej. Tak 
to robievam ešte stále: každý večer po-
stavím svoje topánky do svojej poklad-
nice,“ rozprával mi páter Pietro.

Po vykonanej nočnej práci dostávali 
deti ráno vodu a trochu starého chleba. 
Takto to šlo asi rok a keď mal Pietro osem 
rokov, jeho rodičia ho dali do kláštora.

„Spomínam si na mnohé preplakané 
noci,“ vravel Pietro s temným pohľadom 
a ja som sa pýtal sám seba, čo za dobu to 
muselo byť, keď rodičia boli takí chu-
dobní, že si vôbec nevedeli pomôcť ináč 
než tak, že svojho syna strčili do klášto-
ra – dieťa, ktoré by bolo predsa potre-
bovalo nežnosť svojich rodičov a ktoré 
v čase, keď malo behať po poliach a vy-
mýšľať hry, namiesto toho bolo zavreté 
za kláštornými múrmi a po nociach sa 
v zúfalstve muselo vzdávať voľnosti. Pá-
ter Pietro ani dodatočne po celom živote 
v kapucínskej reholi nedokáže schváliť 
to, čo jeho rehoľa predtým robila deťom: 
„Som rád, že dnes už nie je možné dávať 
malé deti ako kedysi mňa do kláštora.“

Jeho rodičia ho nikdy nenavštívili; ani 
raz neprišli osláviť jeho narodeniny – pá-
ter Pietro nevie presne, koľko má rokov, 
lebo nemá ani rodný list, ani žiadnu le-
gitimáciu. Mnísi ho chceli naučiť po la-
tinsky a po grécky, ale Armando nech-
cel len sedieť a písať – chcel niečo stavať. 
Naboso, aby si nezničil obuv, pracoval 
na kláštorných poliach a príležitostne 
pomáhal poľovníkom nosiť kapsy, keď 
prechádzali cez Sibillinské vrchy. Pritom 
prišiel sem po prvýkrát.

O desaťročia neskôr sedával páter Pie-
tro oproti mne a spomínal si na to, ako 
to bolo, keď medzi stromami objavil ru-
iny kláštora. Mnohí františkánski pátri 
na svojej ceste do Montemonaca okolo 
tejto zrúcaniny síce prešli, ale pre mladé-
ho Armanda Laviniho mal tento okamih 
znamenať čosi celkom osobité: čosi, čo 
zmenilo celý jeho život.  •
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5. júla na sviatok vierozvestov sv. Cyrila 
a Metoda sa už tradične slávila sv. omša 
pri kríži na obľúbenom a známom tu-
ristickom mieste pri Chate Kohútka. 
Sv. omša začala procesiou o 13.00 od 
Chaty Kohútka k asi 300 metrov vzdia-
lenému krížu, ktorý tam stojí na hranici 
medzi Českom a Slovenskom. Slováci 
obyčajne vždy nesú kríž a veriaci spie-
vajú v procesii piesne, ktoré spieva čes-
ká i slovenská strana. Hrala i dychová 
hudba. Keď procesia prišla k poľnému 
oltáru, začala sa sv. omša. Hlavným ce-
lebrantom bol P. Ludvík Málek SVD, 
misionár v Mexiku, ktorý bol práve na 
dovolenke. Je rodák z Moravy, z Újezd-
ca u Luhačovic. Ďalšími hosťami boli 
duchovní otcovia Dušan Monček a Mi-
chal Baláž, ktorí prišli spolu so svojimi 
veriacimi zo slovenských obcí. Prítom-

ný bol aj P. Marek Poláčik SVD, správ-
ca farnosti Nový Hrozenkov, kde toto 
miesto úradne patrí. 

Základný kameň kríža bol položený 
v roku 1935. Chodievali tam procesie 
s obrazom sv. Cyrila a Metoda z Nového 
Hrozenkova a tiež procesie zo slovenskej 
strany. Kríž, ktorý tam bol postavený, 
bol už v tom čase osvetlený. Vtedy okolo 
kríža ešte neboli stromy, a tak bolo tento 
svetelný kríž vidieť široko-ďaleko na Mo-
rave i na Slovensku. Časom kríž vplyvom 
poveternostných podmienok spadol. Za 
totality kríž nikto neopravil, resp. vtedaj-
šou mocou neboli dovolené ani sv. omše 
pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Meto-
da. Táto tradícia akoby zanikla. Obnovi-
la sa až pred 9 rokmi, keď bol v Novom 
Hrozenkove správcom farnosti verbis-
ta P. Jozef Strečka SVD. Na Kohútke pri 
kríži sa znova začali schádzať okolo stola 
Eucharistie ľudia z Moravy i zo Sloven-
ska, aby sa spoločne každý rok povzbu-
dili vo viere na sviatok sv. Cyrila a Meto-
da. Ľudia prichádzajú z okolitých obcí, 
ktoré sú akoby dolu pod lesom zo slo-
venskej i českej strany: Lazy pod Maky-
tou, Mestečko, Horná a Dolná Mariková, 
Lúky.  Z českej strany Nový Hrozenkov, 
Halenkov, Hovězí, Benešov. Pred 4 rok-
mi, keď farnosť spravoval ďalší verbista 
P. Marek Poláčik SVD, bol posvätený 

nový kríž, ktorý tam dnes stojí. Kríž má 
byť akýmsi spojivom medzi dvoma stra-
nami, dvoma národmi. Každoročne sa 
stretávajú na sviatok sv. Cyrila a Meto-
da bratia a sestry z Moravy i Slovenska, 
ktorých zbližuje spoločná cyrilo-metod-
ská tradícia. Po sv. omši býva už tradične 
na Kohútke kultúrny program. O ten sa 
postarali starostovia okolitých obcí, aby 
tak spríjemnili atmosféru tohto sviatku. 
Program obyčajne trvá do večera a počas 
vystúpenia rôznych miestnych súborov 
sa ľudia môžu spoločne zabaviť, zaspie-
vať a zatancovať si.  •

Sv. omša 
na česko 
-slovenskej 
hranici 

 Text a foto: P. Martin Štefanec SVD
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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

Denníček – CD
Svätá Faustína Kowalská
Nahovorená forma Denníčka 
svätej sestry Faustíny, Apoš-
tolky Božieho milosrdenstva. 
Obsah: 3x CD (formát mp3).
25 hod., cena: 8 EUR

Modlitebník pre mladých
Sprievodca dospievaním 
mladého človeka obsahujúci 
prípravu na prijatie sviatostí, 
modlitby na rôzne úmysly, 
citáty zo Sv. písma a i.
173 strán, cena: 3,90 EU

Kníhkupectvo Verbum
TEL: 037/7769420; FAX: 037/7769437; 
MAIL: VERBUM@SVD.SK, WWW.VERBUM.VERBISTI.SK

Sväté písmo
Jeruzalemská Biblia
Obsahuje úvody k  jednot-
livým knihám, komentáre 
a marginálie Jeruzalemskej 
Biblie, označenie jednotli-
vých biblických kníh pomo-
cou praktických palcových 
indexátorov pre rýchle vy-
hľadávanie príslušnej knihy. 
2560 strán, cena: 40 EUR

Biblia pre krstniatko
Zost. Lizzie Ribbonsová, Pa-
ola Bertoliniová Grudinová
Deťom sú biblické udalos-
ti priblížené skrze obrázky 
a príbehy. Je možné do nej 
vpísať základné informácie 
o prvom roku života dieťaťa, 
čím sa Biblia stáva rodinnou 
pamätnou knihou.
142 strán, cena: 9 EUR

Abrahám
Zofia Kossak
Biblický príbeh o Abrahámo-
vi sa opiera o fakty zo Svätého 
písma. Autorka približuje či-
tateľovi spôsob života pastier-
skych kmeňov, jednoduchých 
mestských ľudí, príslušníkov 
vyšších tried, kňazov a vlád-
cov mestských štátov.
488 strán, cena: 10 EUR

Od zlozvykov
k dobrým návykom
Joyce Meyer
Najdôležitejším návykom je 
naučiť sa dávať Bohu vo všet-
kom prvenstvo. Ďalším kro-
kom je ochota pracovať na 
dosahovaní stanovených cie-
ľov. Autorka pripomína, že 
ak nezaplatíme cenu za slo-
bodu, budeme musieť platiť 
cenu za otroctvo.
170 strán, cena: 9 EUR

Dosť bolo dokonalých mám
Jill Savageová
Autorka knihy úprimne hovo-
rí o vlastných zlyhaniach pri 
výchove detí, aby matkám po-
mohla zbaviť sa snahy pôsobiť 
dokonalo a odnaučila ich po-
rovnávať sa s inými ženami.
174 strán, cena: 7 EUR

Mizerikordín
Balenie na spôsob liekov ob-
sahujúce ruženec pre mod-
litbu korunky Božieho milo-
srdenstva a krátky, výstižný 
popis účinkov tejto modlit-
by. Vhodný ako dar pre rôz-
ne vekové kategórie.
cena: 3,20 EUR
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Áno, takí boli moji rodičia. Ná-
božnosť, viera, úcta k Najsvä-
tejšej Trojici a Duchu Svätému 
– to bol ich každodenný život. 

Oni boli tí, ktorí ma podporili a dovo-
lili mi, aby som začal navštevovať rek-
torskú školu. Už na začiatku štúdií som 
si uvedomil, že táto škola je náročnejšia 
ako škola v Gochu. Každodenne som se-
dával nad ťažkými domácimi úlohami.

O pár rokov neskôr pán biskup Jo-
hann Georg z Münsteru otvoril v býva-
lom augustiniánskom kláštore chlap-
čenský seminár od tretej po ôsmu 
triedu. V nej som videl pokračovanie 
svojho povolania ku kňazstvu. Preto 
som sa rozhodol, že to skúsim a v sep-
tembri 1849 som bol na prijímacích 
skúškach do najnižšej triedy. Bolo to 
náročné. Polovica z nás, čo sme prišli, 
prepadla. Ale z Božej milosti mi Pán 
pomohol a  ja som skúšku zložil. Ale 
vyskytol sa opäť problém. Moja rodina 
nemala dosť peňazí a táto škola bola fi-
nančne náročná. Ale vedenie ústavu si 
to všimlo a poskytlo mi zľavu. 

Môj duchovný život pokračoval tým, 
že na konci toho istého mesiaca som po 
prvý raz prijal eucharistiu v rodnom 
mestečku Goch. V tom istom období 
som prijal aj sviatosť birmovania v mes-
te Gaesdonck, kam som sa presťahoval. 
Bola to sviatosť, pri ktorej som prijal 
mnoho milostí. 

Škola v chlapčenskom seminári bola 
náročnejšia ako predošlá. Nestihol som 
prebrať celé učivo na rektorskej škole 
a práve ono mi chýbalo. V prvom roč-

níku som v porovnaní so svojimi spo-
lužiakmi s námahou prechádzal ako 
posledný, ale do ďalšieho ročníka som 
nepostúpil. V štúdiách som naďalej po-
kračoval a  táto lekcia neúspechu ma 
urobila opatrným na celý život. Za-
čal som si uvedomovať hranice svojich 
schopností. 

Mojím obľúbeným predmetom v ško-
le bola matematika. Ale nedalo sa jej 
venovať naplno. Ešte ako študent som 
si zapísal: „Boli to roky, keď ma hrozivá 
skutočnosť nútila venovať sa nenávide-
nej filozofii. Boli to roky, v ktorých som 
túžil po čase, kedy sa budem môcť ve-
novať svojej matematike.“ 

V roku 1855 som zmaturoval. Po-
čas tohto obdobia som sa naučil využí-
vať správne čas a v štúdiu ísť ku koreňu 
veci. Po maturite som sa začal zaoberať 
otázkou, či ísť študovať teológiu a stať sa 
kňazom. Ale rozhodol som sa, že najskôr 
budem študovať matematiku a prírodné 
vedy, aby som neskôr ako kňaz mohol 
tieto predmety aj vyučovať. Preto som sa 
zapísal na filozofickú fakultu kráľovskej 
akadémie v Münsteri a neskôr na univer-
zitu v Bonne. Počas štúdií som chodie-
val každé ráno na svätú omšu. A tak ako 
v Münsteri, tak i v Bonne, som sa stal čle-
nom mariánskej kongregácie študentov.

Jedným z mojich úspechov v škole 
bola účasť v matematickej súťaži. Pra-
coval som na úlohe niekoľko mesiacov. 
Svoju prácu som odovzdal na veľkom fó-
liovom formáte – 26 stĺpcov latinského 
textu na viac ako 70 výkresoch. Prácu so 
mnou odovzdali i ďalší dvaja študenti. 

Moje riešenie bolo správne, získal som 
prvé miesto a za odmenu som dostal 50 
toliarov. Vďaka týmto peniazom som si 
mohol dovoliť prehliadku Kolína spo-
lu s otcom a výlet loďou po Rýne. Pre 
mňa i môjho otca to bol pekný zážitok. 

Po ukončení skúšok na filozofic-
kej fakulte som prešiel na teologickú. 

Sv. Arnold Janssen 
– štúdiá a príprava 
na sviatosť kňazstva

 Text: Juraj Begány

 Foto: Archív SVD
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HLASY Z MISIÍ

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Číslo účtu
Spoločnosti Božieho Slova:

5029115971/0900

Združ. Bratstvo Radoľa, Kysucké n. mesto 50,- 
EUR • Odberatelia hlasov pri kostole sv. Heleny 
Trnava 130,- EUR • Odberatelia hlasov Žabokreky 
nad V. 20,- EUR • Členovia sv. ruženca Krškany 
130,- EUR • Čitatelia hlasov Čierne pri Čadci 
73,- EUR • Čitatelia hlasov Kys. N. mesto 200,- 
EUR • Bohuznámi veriaci z Meleku 150,- EUR • 
Členovia svätého ruženca z Ťahanoviec 100,- EUR 
• Mária Forraiová z Košíc 50,- EUR • Bohuznáma 
z Pároviec 50,- EUR • R.K. z Veľkého Lapáša 
10,- EUR • T. Uhnáková z Čajkova 100,- EUR • 
Bohuznáma z Pároviec 100,- EUR • Bohuznáma 
20,- EUR • Klub priateľov misii z Prievidze 25,- 
EUR • Prvoprijímajúce deti z Podolia 100,- EUR 
• Misijné združenie Ducha Svätého zo Starej 
Ľubovne 20,- EUR • Bohuznáma z Novej Bystrice 
1600,- EUR • Bohuznáma z Novej Bystrice 100,- 
EUR • Bohuznámy z Novej Bystrice 100,- EUR • 
Duchovné matky z Rimavskej Soboty 150,- EUR 
• Bohuznámy 10,- EUR • Bohuznámy 75,- EUR 
• Bohuznáma 5,- EUR • Bohuznáma z Pároviec 
Nitra 50,- • Členovia sv. Ruženca z Ťahanoviec 
110,- EUR • Farský úrad Pohranice 100,- EUR • 
Viliam Záhoka zo Bzinov 100,- EUR • Farský úrad 
Brestovany 150,- EUR • Farský úrad Tesárske 
Mlyňany 100,- EUR •

DAROVALI NA MISIE, 
MISIJNÝ DORAST, 

MISIJNÉ DOMY
Všetkým darcom vyslovujeme  

Pán Boh zaplať! 

V  posledných semestroch pred vy-
sviackou som zložil skúšky z anglic-
kého jazyka, hebrejčiny, náboženstva 
a chémie. Pred prijatím vysviacky na 
subdiakona a diakona som absolvoval 
duchovné cvičenia. Počas nich som si 
do notesu zaznamenal predsavzatia 
a prosby, ktoré som neskôr praktizoval 

aj so svojimi spolubratmi v Spoločnos-
ti Božieho Slova: „Svätá omša v nedeľu 
bude vždy na chválu Najsvätejšej Troji-
ce ako poďakovanie za stvorenie, vykú-
penie a povolanie k zasvätenému živo-
tu. V pondelok obetujem svätú omšu 
na česť Ducha Svätého, ktorý je živo-
tom a oporou môjho ducha.“ A spolu 
so sv. Mikulášom Flüenským som ho-
voril: „Pane, odním odo mňa, čo ma 
delí od Teba, vezmi ma mne a daruj 
ma úplne Tebe.“

25. mája 1861 som prijal diakonské 
svätenie. Po ňom som zložil písomné 
a ústne skúšky z teológie a na sviatok 
Nanebovzatia Panny Márie 15. augus-
ta 1861 som bol v münsterskom dóme 
vysvätený za kňaza, kde som o dva dni 
neskôr slávil svoje primície. Podľa vte-
dajšieho zvyku som doma v  Gochu 
slúžil svätú omšu v tichosti vo všedný 
deň v kostole.

Vďaka Božej milosti som sa stal kňa-
zom a odborným učiteľom pre mate-
matiku a prírodné vedy, a to som ešte 
nemal ani 24 rokov.  •

Duchovné cvičenia pre misijných
horliteľov a čitateľov Hlasov
Misijných horliteľov, čitateľov Hlasov 
a priateľov SVD pozývame na duchovnú obnovu, 
ktorá sa bude konať v Misijnom dome
v Nitre v dňoch 10. – 12. októbra 2014. 
Viesť ju bude P. Martin Štefanec SVD.
Téma duchovnej obnovy:
Kresťan a Sedembolestná Panna Mária. 
V prípade záujmu kontaktujte 
p. Šlosárovú na č. tel. 037/7769440



Misijný omšový spolok na česť 
Najsvätejšej Trojice založili r. 1910 
v holandskom mestečku Steyle 
misionári Spoločnosti Božieho Slova. 
Patrí medzi dobročinné spolky, ktorých 
účelom je vo všeobecnosti účinná 
a trvalá podpora dobrej veci alebo 
zámeru Cirkvi. Misijný omšový spolok 
má za cieľ podporovať misijné diela 
Cirkvi a vyprosovať svojim členom 
duchovné dobrá.
 
„Ó, Mária, kráľovná apoštolov, pomáhaj 
všetkým misionárom a tým, čo ešte 
nepoznajú Ježiša Krista. Amen“

Misijný 
Omšový Spolok

Pápežské
požehnanie 
MOS 2013

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


