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V júni sa srdcia veriacich ochotne obracajú 
v úcte k Srdcu Ježišovmu i Nepoškvrne-
nému Srdcu jeho Matky – Panny Márie. 
Oni sú predobrazom toho nádherného 

a teplého, čo sa skrýva v ľudskom vnútri a po čom 
mnohí túžia.

Ľudské teplo je prvok, ktorý sa už len tak ne-
vidí. Nie, žeby ho nebolo. Tam, kde ono je, sa ne-
chvastá, ale dáva. Tam, kde chýba, o ňom snívajú, 
zabúdajúc, že ono sa má rozdávať a nie chrániť 
na horšie časy. Tak iba rýchlo vychladne aj s na-
šimi srdcami.

Hoci sa zdá, že teraz je toho tepla menej ako 
inokedy, nie je to pravda. Nikdy ho nebolo dosť. 
Ľudský egoizmus je v nás natoľko zažraný, že len 
najodvážnejší sa neboja ho prekonať a dávať. Os-
tatní si nechávame všetko pre seba a strácame tak 
i posledné lúče svetla a tepla. A aby toho nebolo 
málo, prázdne miesta zapĺňame hnevom, závis-
ťou a nenávisťou. A je jedno, či sa nás veci týkajú 
alebo netýkajú. Hlavné je byť na niečo naštvaný.

Sám v sebe cítim podobné pochody. Túžim, 
aby som sa vedel viac radovať, smiať, byť príjem-
ný k ľuďom, ale namiesto toho sa rozčuľujem nad 
maličkosťami, kazím dobrú náladu a odhodlanie 
druhých a oberám tak seba i iných o vytúžený po-
koj. A je mi to ľúto, lebo viem, že najviac strácam 
práve ja, až potom blízki, ktorí sa spokojne obrátia 
a pôjdu za šťastím s otvoreným srdcom druhým 
smerom – preč odo mňa.

Myslím, že hlavnou príčinou takéhoto stavu 
je nespokojnosť, nedostatok skromnosti a vďaky. 
Neviem, čo si o sebe myslíme, ale zdá sa, že vždy 
viac ako je treba. Akoby sme sa narodili rozto-
pašnými kráľmi, ktorým nie je nič dobré. A pri-
tom my nielen že nie sme obyčajní králi, my sme 
Božie deti a máme tú česť priateliť sa so sebe po-
dobnými veličenstvami. Treba si len uvedomiť, 
koho okolo seba máme a vedieť sa im radovať. 
Veď každý človek je dar. Nie, nebudem sa tu roz-
plývať sladkými rečami. Jasné, že v prvom rade 
sa budeme a chceme tešiť z ľudí, ktorí sú nám 
milí, sympatickí. Až potom prídu na rad tí, ktorí 
pre nás hrajú druhé husle. Len aj tu sa treba mať 
na pozore pred vlastnou pýchou a egoizmom. 

Ako pravidlo nás milujú tí, ktorých si nevážime, 
a nevážia si nás tí, ktorých „milujeme“. Ak si toto 
neuvedomíme, budeme žiť v začarovanom kru-
hu vzájomných sklamaní. 

A naopak, pravda o svojich želaniach a vzťa-
hoch nás urobí slobodnými a  veselšími. Veď 
každý túži po slobode – nechceme byť otrokmi 
pre druhých, ba viac ani sebe samým a svojim 
falošným predstavám o  šťastí. Ak chceme byť 
svetlom pre druhých, budeme prijímať každého 
človeka, ktorého nám Boh posiela do cesty: lebo 
jedni nám budú odmenou a druhí darom, kto-
rý nás môže mnohému naučiť. Okrem toho, čím 
viac je ľudí, ktorí nás potrebujú, hoci my sami by 
sme vedeli žiť aj bez nich, tým viac sa podobá-
me na Kristových nasledovníkov, ktorí prijíma-
jú chudobných a opustených a nenechávajú ich 
ležať hladných pod stolom svojich priateľov, ako 
to urobil boháč Lazarovi.

 Text: 

P. Michal 

Marhefka SVD

 Foto: Archív SVD

Nebuďme
vlkmi

HLASY Z DOMOVA A MISIÍ JÚN 2015

ZAMYSLENIE



Obsah

 3 | Spektrum
 4 | Otváranie sa vzťahom s inými
  je odrazom života 
  Najsvätejšej Trojice
 6 | Verbisti v Prahe

 9 | Púť kňazov Nitrianskej diecézy
  do Steylu
12 | SVD na Filipínach
14 | Konala sa X. Provinciálna kapitula
  misionárov verbistov
16 | Zasvätenie
18 | Sv. František z Assisi
  Obrátenie moderného človeka
20 | Sestra Anna:
  Ocenenie patrí celému nášmu
  gymnáziu
23 | Knižná ponuka
24 | Arnold Janssen – Prvá gererálna
  kapitula

Hlasy z domova a misií vydáva:
Spoločnosť Božieho Slova, 
Misijný dom Matky Božej, Kalvária 3, 949 01 Nitra
Šéfredaktor: P. Martin Štefanec SVD; 
Redaktori: P. Ján Halama SVD, Martin Ligač SVD, 
P. Martin Madassery SVD;
Jazyková úprava: Zuzana Fyodorovová; 
Grafická úprava: Pergamen, Trnava; 
Vytlačili: Tlačiareň P+M, s.r.o.; 
Objedn. zasielajte na adresu red.: „Časopisy“, 
Spoločnosť Božieho Slova, Misijný dom Matky Božej, 
Kalvária 3, 949 01 Nitra; Tel.: 037/ 776 94 29, 
ISSN 1337-4842, EV 3324/09
Periodicita vydávania: mesačník
IČO vydavateľa: IČO 00 586 757
Webová stránka: www.verbisti.sk, e-mail: hlasy@svd.sk

Ak máme poriadok vo vzťahoch s ľuďmi, odbúrame 90 
percent negatív zo svojho života. Veď priatelia sú prameňom 
radosti, potechou a oporou v chvíľach ťažkostí, bohatstvom, 
ktoré je na nezaplatenie. Ak okrem toho dovolíme na svo-
je vzťahy vyliať sa Božej milosti, zbavíme sa aj posledného 
egoizmu, ktorý vo všetkom hľadá nejaký ten úžitok, výho-
du, vlastníctvo. Kristus nás miluje, aj keď nič dobré sme mu 
neurobili, lebo vie, že svojou láskou nás mení a samu lásku 
rozmnožuje.

Zbaviť sa nám treba aj iného negativizmu, ktorý ohrozu-
je ani nie tak osoby ako spoločnosť v celku. Ide o to správa-
nie, keď nás nikto nepozná, a preto neohrozuje našu povesť. 
Vtedy sa nekontrolovane správame ako vlci z cudzích svo-
riek, ktorí by sa za prvenstvo v rade, v doprave i inom mies-
te hrýzli do smrti. Nie sme schizofrenici, netreba nám viesť 
dvojaký život. Ak chceme byť dobrými pre ľudí, tak to treba 
žiť všade, nielen medzi svojimi.

Nech aj z našich sŕdc je cítiť radosť, dobrotu, odpustenie, 
súcit a predovšetkým lásku, ktorá nepozná hranice. •
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▪  U biskupov Beninu Svätý Otec František 
ocenil dialóg s moslimami

Svätý Otec prijal koncom apríla na audiencii Kon-
ferenciu biskupov západoafrického štátu Benin. 
V mene desaťčlennej skupiny Svätého Otca po-
zdravil predseda konferencie Mons. Antoine Ganyé, 
arcibiskup Cotonou. Pápež Fratišek v príhovore, 
ktorý ako zvyčajne odovzdal biskupom v písomnej 
forme, kladie dôraz na pastoráciu rodín a mládeže 
a tiež na školstvo vštepujúce hodnoty ako solida-
rita, spravodlivosť a úcta k druhým, čo predstavuje 
príspevok pre budúcnosť krajiny.

Evanjelizačné poslanie Cirkvi úzko súvisí s vý-
chovnou úlohou, ktorú plní rodina, píše ďalej pápež 
František, pričom pripomína slová sv. Jána Pavla II. 
z posynodálnej exhortácie Familiaris consortio, že 
Cirkev chápe „výchovné poslanie kresťanskej rodi-
ny ako skutočnú službu, ktorou sa hlása a šíri evan-
jelium, a tak sa sám rodinný život stáva cestou viery 
[...] a školou nasledovania Krista“ (č. 39). Pápež zdô-
raznil aj potrebu prehlbovania sa v poznaní tajom-
stiev viery, pričom pripomenul, že to nemá byť len 
výsadou elity, ale charakteristikou všetkých veriacich.

Svätý Otec ocenil u Beninskej cirkvi príkladné 
harmonické vzťahy s inými náboženstvami, zvlášť 
s  islamom a pripomenul dôležitosť ich citlivého 
udržiavania do budúcnosti. Biskupov povzbudil 
k otcovskému vzťahu ku kňazom, k  starostlivé-
mu duchovnému sprevádzaniu nových povolaní 
a v kontexte Roka zasväteného života pripomenul 
aj význam služby rehoľníkov a rehoľných sestier pre 
službu Cirkvi a spoločnosti.

Západoafrická krajina Benin má takmer 10 mi-
liónov obyvateľov, z ktorých väčšina sa hlási ku kres-
ťanstvu. Katolíci tvoria 33%, vyznávači tradičných 
náboženstiev 48% a moslimovia 13%. Ide o veľmi 
chudobnú krajinu, v ktorej až tretina detí do päť ro-
kov trpí podvýživou. Cirkev je tu prítomná v dvoch 
arcidiecézach a v ôsmich sufragánnych diecézach. •

Milí misijní priatelia!

V Juhoafrickej republike – v Kapskom 
Meste – profesor Christian Barnard 
3. decembra 1967 prvýkrát úspešne 
transplantoval ľudské srdce. Táto sprá-
va obletela celý svet a sám slávny chi-
rurg na svojom turné o rok neskôr zo-
žal veľké ovácie. Svet túto novú možnosť 

záchrany ľudského života prijal s veľkým nadšením. Odštar-
tovala sa významná epocha kardiochirurgie, ktorá človeku 
dáva ďalšiu možnosť prežiť s ešte transplantovaným srdcom 
nejaký kus svojho života. Niekomu azda pár dní, niekomu 
pár mesiacov a niekomu aj niekoľko rokov. Všetko to závisí 
od mnohých okolností. Sám slávny kardiochirurg Barnard 
na zvedavé otázky novinárov povedal: „Srdce je pumpa a ja 
som iba inštalatér.“ Sami dobre vieme, že táto živá pumpa je 
z medicínskeho hľadiska zvlášť dnes mimoriadne ohrozovaná 
srdcovo-cievnymi ochoreniami. Potrebuje dnes ľudské srdce 
len chirurgický zákrok, aby mohol človek opäť v zdraví, šťastí 
a spokojnosti žiť? V mesiaci jún oslavujeme sviatok Najsvä-
tejšieho Srdca Ježišovho. Ježiš nás volá: „Poďte ku mne všet-
ci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.“ (Mt 
11,28-30) Tieto slová vyvierajú zo srdca tichého a pokorného. 
Srdce Syna človeka miluje Boha Otca. Z tej lásky sa rodí po-
treba zvelebovania. Ježiš zvelebuje a oslavuje Otca Všemohú-
ceho, že jednoduchým a pokorným ľuďom zjavuje najväčšie 
tajomstvo Božej ekonómie spásy.
Keď sa modlíme Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu, pýtaj-
me sa, či ako ctitelia Božského Srdca Ježišovho chceme v Ňom 
a pre Neho oslavovať nášho Otca, ktorý je na nebesiach. Koľ-
kokrát predsa prosíme, vieme, že najväčšia a najdokonalej-
šia modlitba je prítomnosť na sv. omši. Ňou môžeme spolu 
s Ježišom chváliť Boha, ktorý spolu s nami prednáša Otcovi 
všetky naše prosby.
V  tomto mesiaci nás Ježiš povzbudzuje, aby prichádzali 
k nemu všetci ustarostení a biedni. Kto z nás je bez staros-
tí a bez biedy, že neskúsil vo svojom živote takýto stav? Veď 
každý deň má svoje ťažkosti a trápenia. Ježiš nás povzbudzuje: 
„Poďte a ja vás poteším.“ To znamená: „Dodám vám odvahu 
a silu.“ Či môže byť niečo úžasnejšie a krajšie? Ježiš hovorí: 
„Učte sa odo mňa!“ Učte sa tichosti a pokore. Uspokojenie je 
v tom, že všetka pomoc plynie z Ježišovho tichého a pokor-
ného Srdca. Poďme všetci k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, 
občerství aj nás! 

Páter Martin Štefanec SVD, šéfredaktor

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Sv. omšu za odberateľov Hlasov 
odslúžim 1. júna, za horliteľov 4. júna 2015,

Šéfredaktor
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▪ Cirkev v Nepále sa modlí a pomáha obetiam zemetrasenia
 
V pondelok 27. apríla slúžil zádušnú svätú omšu za obete zemetrasenia 
apoštolský vikár v Nepále, katolícky biskup Paul Simick. Cirkev po celom 
svete sa tiež zapojila a pokračuje v modlitbách za všetky obete a ľudí, ktorí 
sú aj naďalej v nebezpečenstve. „Malá nepálska cirkev sa spolieha na me-
dzinárodnú pomoc,“ poznamenáva páter Pius Perumana, riaditeľ Charity 
v Nepále, a rozpráva o záväzku tejto organizácie pomôcť nepálskemu ľudu 
po obrovskom zemetrasení o sile 7,9, ktoré spustošilo Káthmandu v sobo-
tu 25.apríla.  „Počet obetí aj naďalej stúpa,” hovorí. „Presiahol už tri tisícky. 
S ohľadom na postihnuté okresy však očakávame, že počet dosiahne šesť 
tisíc ľudí. Mnohé telá sú stále pod troskami a armáda a tímy civilnej bez-
pečnosti zostávajú plne zapojení do záchranných operácií. Odhaduje sa už 
5000 zranených a tisíce ľudí vysídlených a bez domova,“ povedal páter Pius. 
„Navštívili sme miesta, ktoré boli zasiahnuté zemetrasením. V tomto mo-
mente už Charita vyhlásila medzinárodné volanie o pomoc a distribuuje 
pozostalým základnú pomoc, ako sú potraviny a voda. Našou úlohou je aj 
povzbudiť ľudí v tejto tragickej situácii,” konštatuje kňaz. •

▲ V Kanade slávili blahorečenie 
zakladateľky ružencových sestier

V nedeľu 26. apríla sa v kanadskom mes-
te Rimouski v provincii Quebec uskutoč-
nilo blahorečenie Márie Alžbety Turgeo-
novej, zakladateľky Kongregácie sestier 
Ružencovej Panny Márie. Svätého Otca 
pri slávnosti zastupoval prefekt Kongre-
gácie pre kauzy svätých kardinál Angelo 
Amato. Mária Alžbeta Turgeonová žila 
v 19. storočí (1840- 1881). Zasvätila svoj 
život kresťanskej výchove a vzdelávaniu 
detí, a to obzvlášť v chudobných školách vo 
vzdialených oblastiach. Ako uviedol kardi-
nál Amato, svätosť Matky Alžbety je cha-
rakteristická štyrmi aspektmi: hľadaním 
a prijímaním Božej vôle, misiou zamera-
nou na kresťanské vzdelávanie a výcho-
vu detí, životom viery, nádeje a lásky, ako 
aj zjednotením sa s Bohom v modlitbe.  •

▲ Kubánska biskupská konferencia 
zverejnila termín návštevy 
Svätého Otca

Petrov nástupca navštívi Kubu v dňoch 
19. a 22. septembra, informovala tamoj-
šia biskupská konferencia. Program 
zhruba šesťdesiathodinovej pastoračnej 
návštevy na karibskom ostrove zahŕ-
ňa tri zastávky: hlavné mesto Havanu, 
mesto Holguín, kde žije asi pol milió-
na obyvateľov a ktoré doteraz žiadny 
pápež nenavštívil, a Santiago de Cuba 
spolu s neďalekým mariánskym pút-
nickym miestom Cobre. Za kubánsku 
stranu sa na nej zúčastnil zástupca mi-
nisterstva zahraničných vecí a pred-
seda úradu pre náboženské záležitosti 
kubánskej komunistickej strany. Vati-
kánsku delegáciu viedol organizátor 
pápežských ciest Alberto Gasbarri.•

▲ Večné mesto Rím sa pripra-
vuje na príliv pútnikov vo Svä-
tom roku milosrdenstva

Talianske hlavné mesto i oko-
litý región sa už začali pripra-
vovať na ohlásený mimoriadny 
Svätý rok milosrdenstva, ktorý 
počnúc 8. decembrom 2015 pri-
tiahne do Ríma množstvo pút-
nikov. V pondelok 11. mája sa 
v Apoštolskom paláci vo Vatiká-
ne po prvý raz stretla skupina pre 
koordináciu medzi Talianskom 
a Svätou stolicou. Prítomní boli 
zástupcovia talianskej vlády, re-
giónu Lazio a mesta Rím spolu 
s  predstaviteľmi vatikánskeho 
Štátneho sekretariátu a Pápežskej 
rady na podporu novej evanjeli-
zácie. Ako sa uvádza v komuniké 
Pápežskej rady, stretnutie sa ve-
novalo najmä otázkam prijatia 
pútnikov, prednostným trasám 
návštev posvätných miest, zais-
teniu bezpečnosti, logistike pre-
sunov a  zdravotníckej pomoci, 
a to aj so zapojením dobrovoľní-
kov. Bilaterálna spolupráca medzi 
Talianskom a Svätou stolicou pri 
zabezpečení podujatí Jubilejného 
roka sa ďalej premietne do kon-
krétnej podoby na úrovni pra-
covnej skupiny operatívno-tech-
nického charakteru. •
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Trojica – tajomstvo
Pravdepodobne každému veriacemu 
je jasné, že na sviatok Najsvätejšej Tro-
jice máme do činenia s absolútnym ta-
jomstvom. Ide o tajomstvo vnútorného 
života Boha: Boh je jeden, no v troch 
osobách. Z toho potom vyplýva, že je 
ponad naše schopnosti toto tajomstvo 
svojím obmedzeným ľudským rozu-
mom pochopiť. Trojica pre nás ľudí je 
a navždy zostane tajomstvom. No veľa 
ľudí v dejinách kresťanstva sa predsa 
len snažilo toto tajomstvo pochopiť. No 
ich snahy ostali bezúspešné. Na kon-
ci boli tam, kde aj na začiatku. 
Možno o čosi unavenejší. Poda-
rilo sa im nájsť aké také prirov-
nania, no tajomstvo ako také 
nepochopili. V niektorých prí-
padoch ich snahy viedli dokon-
ca až k problémom a rozkolom: 
ako napríklad v prípade arianiz-
mu vo 4. storočí. Trojičné bludy 
vyvolali veľa problémov, napätí 
a nenávisti v  rámci svetového 
kresťanstva. 

Po  tomto všetkom sa máme teda 
chuť pýtať: „Načo nám o tomto tajom-
stve bolo treba vedieť? Potrebovali 
sme, aby nám ho Ježiš zjavil, keď ho aj 
tak nevieme pochopiť? Nevhodil Ježiš 
týmto tajomstvo medzi nás zbytočné 
jablko sváru?“

Po istom kratšom dejinnom zavá-
haní – ktoré, bohužiaľ, nebolo bez dô-

sledkov na spiritualitu kresťanov – pri-
chádzame dnes v Cirkvi znova na to, že 
učenie o Trojici nie je jedným z mno-
hých učení, ktoré v kresťanstve máme, 
ale že je to učenie vôbec najzákladnej-
šie a najpodstatnejšie. Od neho sa totiž 
odvíjajú všetky ostatné tajomstvá a de-
finície našej viery (por. Katechizmus 
Katolíckej cirkvi, čl. 234). 

Prečo je tajomstvo Trojice pre nás 
najpodstatnejšie? Preto, lebo rieši náš 
najdôležitejší problém, ktorý my ako 
ľudia a ako ľudstvo máme. Je to prob-
lém vzťahov. Nemyslíte, že problém 

vzťahov je naozaj tým najvážnejším 
problémom na  zemi? O  čom to je, 
keď napríklad nevieme vychádzať 
a žiť jeden s druhým? Keď sa navzá-
jom nenávidíme a vraždíme? Keď ne-
návidíme dokonca aj seba samých? 
Keď ničíme prírodu? Keď si nevieme 
nájsť cestu k  podstate a  pôvodcovi 
svojej existencie? Nie je toto všetko 
o vzťahoch? 

Toto všetko prišiel vyriešiť Ježiš a to 
tým, že v prvom rade zameral našu 
pozornosť na  vnútorný život Boha: 
na Trojicu. Vzťahy v Trojici boli pre 
neho jednak dôvodom, prečo prišiel, 
a  tiež vzorom pre všetky jeho snahy. 
Trojica bola pre neho inšpiráciou, ale 
aj modelom. A tým má byť aj pre nás. 

Ježiš prišiel na  svet ako výsledok 
prísľubu. V  protoevanjeliu, ktoré sa 
nachádza v knihe Genezis (3, 14-15), 
je prísľub jeho príchodu. 

„Tu povedal Pán, Boh, hadovi: 
‘Preto, že si to urobil, prekliaty budeš 
medzi všetkým dobytkom 
a medzi všetkou poľnou zverou! 
Na bruchu sa budeš plaziť 
a prach zeme hltať po celý život! 
Nepriateľstvo ustanovujem medzi te-
bou a ženou, 
medzi tvojím potomstvom a jej potom-
stvom, 
ono ti rozšliape hlavu
a ty mu zraníš pätu.‘“ 

Otváranie sa 
vzťahom s inými 
je odrazom života 
Najsvätejšej Trojice

 Text: P. Milan Bubák SVD 

 Foto: Archív SVD

Vzťahy, ktoré si mali ľudia budovať 
na základe Ježišovho pozvania 
už tu na zemi – čo akokoľvek 
nedokonalé – mali potom 
dosiahnuť svoju dokonalosť  vo 
večnosti, keď ľudstvo ako celok 
splynie s Bohom

texttext v obrazku
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Tento prísľub prišiel po tom, čo na-
stal kompletný a dokonalý rozpad vzťa-
hov. Po stvorení sveta všetko, čo svet 
obsahoval, bolo dobre vyvážené. Ako 
krásne naladený systém. Alebo ako sl-
nečná sústava, kde je vzájomná vzdia-
lenosť planét natoľko presná, že život 
na našej Zemi je ideálny. Bolo tomu 
tak preto, lebo nielen samotný človek, 
ale celé stvorenie bolo odrazom obra-
zu Boha. Boh bol zobrazený vo svojom 
stvorení, bol do neho premietnutý. Pre-
to bola v stvorení harmónia a nádherné 
vzťahy. Je to vyjadrené idylickým po-
pisom raja. Raj, to bolo miesto skon-
štruované presne podľa obrazu Boha. 
Vyvážené a dokonalé vzťahy, fungujú-
ce na základe sily, ktorá je operačnou 
silou v Bohu – lásky. Po hriechu nastal 
rozpad vzťahov: bol narušený vzťah 
ľudí k Bohu, vzťah ľudí k prírode, ich 
vzťah k sebe navzájom. No hlavne bol 
narušený vzťah človeka k sebe samé-
mu. Človek sa sám sebe stal cudzincom 
a tajomstvom. Stal sa obeťou síl, kto-

rým sám nerozumel. V prísľube proto-
evanjelia bol v skutočnosti obsiahnutý 
prísľub obnovy všetkých týchto vzťa-
hov. Samozrejme, podľa vzoru čoho 
iného, ak nie Trojice.

Ježiš prináša obnovu zničeného
Keď teda konečne nastal čas s veľkým 
Č a Ježiš prišiel, celé jeho úsilie bolo 
zamerané na znovunastolenie vzťahov, 
ktoré tak dobre fungovali kedysi pred 
hriechom. On síce nehovoril o zno-
vunastolení alebo o  znovuobjavení 
strateného raja. On hovoril o Božom 
kráľovstve. Božie kráľovstvo sa sta-
lo centrálnou myšlienkou jeho kázní 
a  skutkov. Jeho kráľovstvo malo byť 
miestom, ktoré by bolo znova odra-
zom obrazu Boha. Preto Ježiš hovoril 
o Bohu ako o spoločenstve vzťahov. 
Nežiadal, aby jeho poslucháči toto 
jeho tajomstvo pochopili. Na to nema-
li. Žiadal iba, aby nad ním uvažovali 
a aby ho prijali ako kľúč k pochope-
nie celého jeho učenia. Všetkých jeho 

snáh. Všetkých jeho rečí. A všetkých 
jeho skutkov. 

Preto to, čo Ježiš neustále robil, bolo 
dávanie dohromady toho, čo bolo roz-
padnuté. Obnovoval vzťahy. Napríklad 
miloval hriešnikov, lebo to boli bytosti, 
ktoré boli vnútorne rozbité. Miloval ich 
preto, aby ich jeho láska pohla k túžbe 
nájsť si cestu k jadru svojej podstaty. Ob-
javiť prítomnosť Boha vo svojom naj-
hlbšom vnútri. Veľmi si zakladal na tom, 
aby ľudia tvorili stále a permanentné 
spoločenstvá. On dával ľudí dohro-
mady. Nielen rozvadených a navzájom 
odcudzených, ale aj tých, ktorí už mali 
aký taký vzťah jeden s druhým. Chcel, 
aby ich vzťah bol ešte hlbší, zmyslupl-
nejší a trvalejší. Preto zakladal spolo-
čenstvá: apoštolov, učeníkov a pod. Ni-
kde v evanjeliách nenájdeme zmienku 
o tom, že by bol Ježiš podporoval snahu 
nejakého človeka o rast jeho blízkosti 
k Bohu iba na individuálnej báze. Máme 
síce správu o Nikodémovi, no bolo to 
len dočasné. V konečnom dôsledku sa 
musel aj Nikodém osvedčiť vo vzťahoch. 

Vzťahy, ktoré si mali ľudia budovať 
na základe Ježišovho pozvania už tu 
na zemi – čo akokoľvek nedokonalé 
– mali potom dosiahnuť svoju doko-
nalosť vo večnosti, keď ľudstvo ako ce-
lok splynie s Bohom: t.j. bude prebý-
vať v láske, ktorá prúdi medzi osobami 
Trojice. Preto hovoria teológovia, že 
Kráľovstvo božie, ktorého podstatou 
sú dokonalé vzťahy, nie je vecou až po-
smrtnou. Je to vec už terajšieho života. 
Nie síce v dokonalej forme, ale predsa 
vo forme, ktorá je v našich podmien-
kach možná. Niektorí to vyjadrujú slo-
vami, že Kráľovstvo božie je „už“ tu, no 
nie je „ešte“ tu (napr. John Fuellenbach, 
SVD: The Kingdom of God. The Messa-
ge of Jesus Today. Orbis Books, Maryk-
noll, New York, 1995, str. 188-210). Ak 
by k budovaniu Kráľovstva božieho už 
tu medzi nami neprišlo, potom by sme 
nemohli požívať Kráľovstvo božie ani 
vo večnosti. Nemôžeme totiž pokra-
čovať v tom, čo sme ešte ani nezačali. 
Alebo budovať nadstavbu niečoho, čo 
nemá ani základy.  
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Boháč a Lazár
Pekne to vyjadruje Ježišovo podo-
benstvo o boháčovi a Lazárovi (Lk 16, 
19-31). Boháč bol človek, ktorému sa 
na zemi vodilo dobre: dobre si jedol, 
dobre sa obliekal, dobre býval. Lazár bol 
zasa naopak človek nie príliš veľkej šťas-
teny. Bol zavredený, hladný a otrhaný 
a dni trávil ležaním pri boháčovom stole 
a čakaním na odpadky, ktoré z jeho stola 
padnú. Keď obaja zomreli, ich osud sa 
vymenil. Lazár dostal spásu, kým boháč 
bol zatratený. Z jeho údelu sa mu neda-
lo nijako pomôcť, nakoľko bol totálne 
izolovaný od ostatných ľudí vo večnos-
ti: medzi ním a inými, napríklad Abra-
hámom a Lazárom, bola veľká priepasť. 

Toto podobenstvo je pre našu tému 
veľmi významné: Prečo bol boháč za-
tratený? Mysleli by sme, že preto, lebo 
žil v luxuse. Alebo že bol grobian voči 
Lazárovi. Ale ani jedno, ani druhé nie 
je pravda. Voči Lazárovi grobianom 
nebol. Veď mu dovolil ležiavať pri jeho 
bráne. Nevypovedal ho, nevyhodil. To-
leroval ho. A to, že dobre jedol a že sa 
dobre obliekal, sa tiež nezdá byť naj-
väčším problémom. Najväčším jeho 
problémom bolo to, že bol „samotár“: 
že dobrá, ktoré mal, vychutnával sám. 
K svojmu stolu nepozval nielen Lazá-
ra, ale nikoho. Mohli by sme povedať, 
že medzi boháčom a Lazárom, ale aj 
inými ľuďmi, ba dokonca aj samotným 
Bohom jestvovala veľká priepasť, ktorú 
si budoval on sám. Bolo len logické, že 
keď potom zomrel, táto jeho priepasť sa 
neodstránila, ale sa ešte viac prehĺbila. 
Boh rešpektoval boháčovu voľbu, kto-
rú urobil počas svojho života na zemi: 
budovať si medzi sebou a iným (ba i sa-
mým Bohom) priepasť. Boh boháča ne-
potrestal alebo neuvrhol niekam, kde 
by trpel. On sám si počas svojho života 
vybral svoj trvalý a večný údel. 

Boháč teda nebol človekom vzťahov. 
Jeho zlyhanie bolo v oblasti vzťahov. 
A keďže Kráľovstvo božie, ako ho Ježiš 
na toľkých miestach popisuje, je o vzťa-
hoch – Ježiš ho často (ba najčastejšie 
popisuje) stolovaním, tancom, hraním 
na hudobné nástroje, pitím (dokonca 

vína) a vzájomným veselením sa – bo-
háč bol z nich pochopiteľne vylúčený. 

Rozvíjať sa znamená rásť  
vo vzťahoch
A presne o tomto je tajomstvo Trojice. 
O tom, aby sme si uvedomili, že Boh je 
vzťah, spoločenstvo, rodina. A že všet-
ci, ktorí sa rozhodli nasledovať Ježiša, 
sme sa rozhodli rásť v obraze a podobe 
Božej. Rozhodli sa pre vzťahy. 

To by malo byť úsilím každého kres-
ťana. Hľadať sa navzájom. Stretať sa. Te-
šiť sa jeden z druhého. Hľadať si k sebe 
cestu a budovať vzťah. A tak rásť v ži-
vote v plnosti. V prvom rade sa stretať 
okolo Slova, potom okolo Eucharistie 
a v neposlednom rade aj pri bežnom 
rozhovore. To všetko je to, čo sa deje aj 
vo vnútri Trojice. Teológovia to popi-
sujú slovom perichorésis (Heslo Trini-
ty od Edmunda J Dobbina, OSA, v The 
New Dictionary of Theology, ed. by 
Joseph A. Komonchak et al., Gill and 
Macmillan, Dublin, 1990, str. 1057). Cí-
tite v tomto slove slovíčko „choreo“, čo 
znamená tancovať, spolu sa veseliť po-
hybom? Je samozrejme prehnané hovo-
riť v súvislosti s Trojicou o tanci, no nie 
je prehnané hovoriť o dokonalom a ra-
dostiplnom, ba často až jasajúcom vzá-
jomnom zdieľaní spoločenstva a dobier, 
ktoré každý jeden z nás ako jedinečná 
bytosť vlastníme. Nič nie je krajšie, ako 
pohľad na mladých ľudí, ktorí sa spoloč-
ne modlia, hrajú, spievajú, športujú a ja-
šia. A naopak, nič na svete nie je smut-
nejšie, ako pohľad na mladého človeka, 
ktorý je izolovaný, opustený, bez radosti 
a záujmu o iných. Vždy, keď sa otvárame 
pre vzťahy s inými, stávame sa odrazom 
a ikonou Najsvätejšej Trojice a ako takí 
potom pozitívnym znamením pre svet, 
v ktorom žijeme. Je známou skutočnos-
ťou, že tento svet na jednej strane zúfalo 
túži po plnohodnotných vzťahoch, no 
na strane druhej nie je schopný uveriť, 
že takéto vzťahy je možné naozaj žiť a že 
niekde na svete sa naozaj aj žijú. 

Trojjediný Bože, daj, aby si sa nám 
stal vzorom pre to, ako máme žiť svoj 
život viery.  •

▶  Peter Kubík oslávil 50. narodeniny

P. Peter Kubík SVD oslavoval 50 ro-
kov života. K jeho jubileu mu bla-
hoželáme. Oslava sa konala 3. mája 
2015 pri slávení Eucharistie v v Rím-
sko-katolíckom kostole Ružencovej 
P. Márie vo Svätoplukove. Oslavy sa 
zúčastnili hostia: starosta obce Svä-
toplukovo Ing. Ivan Lobodáš s ma-
želkou, evanjelický pán farár Pe-
ter Paluga s manželkou, P. Strečka, 
rektor Misijného domu Sv. Arnolda 
Janssena v Petržalke a dvaja semi-
naristi, P. Krajňák, rektor Misijného 
domu Matky Božej v Nitre, hostia 
z Bratislavy, Cerovej, kde páter Ku-
bík pôsobil a samozrejme i farníci zo 
Svätoplukova. •
 
▪  Ani lektori, ani učitelia, 
ale svedkovia!

Ako je možné pomôcť univerzitným 
študentom objavovať a  žiť plnosť 
evanjelia, byť a stávať sa zodpoved-
ným v živote? Jednalo sa o rokova-
nia viac ako päťdesiatich delegátov 
zodpovedných za univerzitnú pas-
toračnú prácu pri konferenciách 
európskych biskupov spolu so sku-
pinami študentov z celého Poľska. 
Toto stretnutie bolo v Lodži (Poľ-
sko), pozostávalo z reflexií a výme-
ny názorov o  problematike tvor-
by a rozvoja, zodpovednosti medzi 
mladými študentmi vysokých škôl.

Počas štvordňového stretnutia (16. 
– 19. apríl) v Lodži biskupi, riaditelia 
univerzitnej pastoračnej práce, kap-
láni diskutovali na tému Byť a stávať 
sa zodpovedný v živote. Stretnutia, 
ktoré videli účasť rôznych odborní-
kov a boli obohatené početnými sve-
dectvami i skupinovou prácou, boli 
organizované komisiou, ktorej pred-
sedal Mgr. Marek Jedraszewski, arci-
biskup Lodži. Vystúpil tiež kardinál 
Zenon Grocholewski, bývalý prefekt 
Kongregácie pre katolícku výchovu. 

Zo Slovenska sa tohto stretnutia 
zúčastnil P. provinciál Ján Štefanec 
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SVD a Mons. Tomáš Galis, žilinský die-
cézny biskup, ktorý je predsedom Rady 
pre mládež a univerzity v rámci KBS. •

▲ Vítaní ako posli dobrej zvesti

3. mája oslávili pri sv. omši v St. Gabriel 
v Rakúsku kňazské jubileá piati misio-
nári verbisti. Hlavným celebrantom pri 
sv. omši bol Slovák P. Peter Dušička SVD, 
koordinátor Zóny Európa, ktorý oslávil 
25 rokov kňazstva. Ďalšími jubilantmi 
boli: P. Otmar Auinger, bývalý misio-
nár v Ghane, ktorý oslavoval 40 rokov 
kňazstva; P. Štefan Üblackner, bývalý 
misionár v Ekvádore, teraz vo farnosti 
v Rakúsku, oslavoval  25 rokov kňazstva; 
P. Albert Fuchs zo Švajčiarska, terajší 

provinciál v Keni; P. Alexander Rödlach, 
profesor medicínskej etnológie na uni-
verzite Creighton, Omaha, USA. 

Počas sv. omše kázal P. Albert Fuchs. 
Jubilantov predstavil P.  Tony Fencz. 
P. Fuchs v kázni pripomenul aj tri sym-
boly, ktoré po vysviacke dostali od pri-
mičného kazateľa: uši, zemeguľu a nohy. 
Uši – aby načúvali Božiemu slovu a ľu-
ďom; zemeguľu – ako miesto ich pôso-
benia, ich farnosťou je svet; nohy – aby 
kráčali v stopách Krista a prinášali ľu-
ďom dobrú zvesť. Na sv. omši sa okrem 
spolubratov kňazov a bratov, rodin-
ných príslušníkov jubilantov, rehoľných 
sestier zúčastnili aj zástupcovia mesta 
Marie Enzersdorf na čele so starostom 
a jeho manželkou. •

UDALOSTI 
jún 2015

1. jún – Medzinárodný deň detí;
4. jún – Slávnosť Najsvätejšieho 
Kristovho tela a krvi, prikázaný 
sviatok;
5. jún – Svetový deň životného 
prostredia;
12. jún - Slávnosť 
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho; 
blahoslavení Ľudovít Mzyk, 
Stanislav Kubista, Alojz Liguda, 
Gregor Frąckowiak SVD, 
verbistickí mučeníci v období 
nacizmu;
13. jún – Nepoškvrnené srdce 
Panny Márie - spomienka;
20. jún – Medzinárodný deň 
utečencov;
21. jún – Deň otcov;
24. jún – Slávnosť Narodenia 
sv. Jána Krstiteľa;
29. jún – Slávnosť sv. Petra 
a Pavla, apoštolov, prikázaný 
sviatok, patróni Spoločnosti 
Božieho Slova.

 ◆  ◆  ◆

Misijný úmysel apoštolátu 
modlitby na mesiac jún: 
Aby osobné stretnutie s Ježi-
šom vzbudilo v mnohých mla-
dých túžbu odovzdať sa mu 
v kňazstve alebo zasvätenom 
živote.

UDALOSTI
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Páter Jaroslav, odkedy pôsobíš v Prahe 
a o čo sa verbisti starajú? 
V Prahe pôsobíme od roku 2011. Pri-
šiel som sem v júli a prevzali sme far-
nosť Praha-Uhříneves. Do tejto farnosti 
patria štyri kostoly: v Prahe-Uhřínevsi, 
v Prahe-Dubči, v Prahe-Kolevratech 
a v Prahe-Kralovicích. Do tejto farnos-
ti spadá sedem miestnych častí Prahy: 
Uhříneves, Dubeč, Měcholupy, Ko-
lovraty, Kralovice, Nedvězí a Netruky. 

Aká je tu účasť na bohoslužbách?  
Do kostola v Prahe chodia v priemere 
2 % ľudí z celej populácie. V mojej far-
nosti pri troch bohoslužbách v nedeľu 
je asi 260 ľudí. 

Aké vekové skupiny navštevujú kostol? 
Chodia sem rodiny s malými deťmi, 
máme dospelých i starších. Teda rozpä-
tie všetkých generácií. Je to farnosť, kde 
nie sú iba starší ľudia, ale máme tu zastú-
pené všetky vekové kategórie. Celkovo 
by som to zhodnotil, že je to perspek-
tívna farnosť. 

Je tu záujem o vyučovanie náboženstva?
V školskom roku 2014/15 učím nábo-
ženstvo, ktoré navštevuje 46 detí. Keď 

som sem prišiel v roku 2011, bolo na ná-
boženstvo prihlásených 17 detí. Chvála 
Bohu, že tento počet sa zvyšuje. 

Aké špeciálne pastoračné aktivity vo 
farnosti podnikáš? 
Okrem bežnej pastorácie vo štvrtky má-
vame pravidelné detské sv. omše. Teší 
ma, že je na nich pekná účasť. Na sv. omši 
býva obyčajne okolo 25 detí, ktoré prídu 
aj s rodičmi. 

Keď to porovnáš s Moravou – Valaš-
skom, kde si pôsobil predtým, ako by si 
to zhodnotil? 
Na Valašsku bolo vidieť, že percentu-
álne chodí do kostola viac ľudí. Bolo 
to v prostredí dediny, čiže aj preto bola 
účasť vyššia. Tu je žiaľ tých ľudí menej, 
ale zase z druhej strany sú to ľudia, ktorí 
chcú, aby sa s nimi pracovalo, sú vďační, 
že tu vo farnosti máme rôzne pastoračné 
aktivity. Je to vyvážené. Ľudia sú ochotní, 
aktívni a majú záujem o duchovné veci 
aj v tejto časti mesta. A to ma teší.  

Prichádzajú do kostola aj cudzinci, ktorí 
v Prahe študujú alebo pracujú? 
Zo spomínaných 260 ľudí, ktorí prichá-
dzajú na sv. omše v nedeľu, je 

Verbisti v Prahe
 Text a foto: P. Martin Štefanec SVD

Spoločnosť Božieho Slova začala svoju činnosť v Prahe v roku 2011. 
Miestny biskup jej zveril farnosť Uhříneves – Praha 10, ktorej farský kostol 

je zasvätený všetkým svätým. Jej správcom je P. Jaroslav Batóg SVD. 
Pomocný pražský biskup Mons. Karel Herbst SDB vo svojej homílii vtedy 

vyjadril potešenie, že Spoločnosť Božieho Slova prichádza do Prahy, 
a zaželal spolubratom, aby vydržali evanjelizovať v Prahe aspoň 100 rokov. 
Navštívili sme pátra Jaroslava Batóga a porozprával nám o svojej činnosti 

po štyroch rokoch od začiatku svojho pôsobenia v Prahe. 

 

Kostol Všetkých svätých, 
Praha Uhříněves
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dobrá tretina Slovákov. Niektorí tu prišli 
už dávno. Mnohí prišli za prácou, zabý-
vali sa tu, majú rodiny. Spoznávam ich 
hlavne pri veľkonočných a vianočných 
spovediach. Každý tretí je Slovák.  

Fara je dosť veľká. V minulosti bola asi 
viac využitá. Ako ju využívaš dnes? 

Kedysi tu bolo dekanstvo. Uhříneves bol 
začlenený do Prahy až v roku 1974. Pred 
rokom 1948 tu pôsobil farár a traja kaplá-
ni. Je to veľká fara. Škoda, že tu nie je toľko 
ľudí, čo bývalo v minulosti. Fara potrebuje 
rekonštrukciu. Poskytujeme tu priestory 
mladým alebo aj matkám s deťmi, ktoré 
sem môžu prísť počas dňa. Aj takto tieto 
priestory poslúžia ľuďom z okolia. 

Na fare býva ešte druhý kňaz. Čo je jeho 
úlohou v Prahe? 
Od roku 2011 tu bývame dvaja. Ja som 
farárom v Uhřínevsi. Druhý kňaz je 

z Vietnamu, otec Ján, ktorý pracuje me-
dzi veriacimi z vietnamskej komunity. 
Cestuje ako misionár za nimi po celých 
západných Čechách: Praha, Tábor, Do-
mažlice, Cheb, Plzeň a ďalšie mestá, kde 
má pre nich pravidelné stretnutia a slú-
ži im sv. omše. Tu na fare iba býva, ale 
väčšinou je stále na cestách po západ-
ných Čechách.  

Čo by si povedal na záver? 
Teší ma, že k nám do kostola prichádza-
jú ľudia. Mám radosť z pastorácie v tejto 
farnosti.   •

• Oltár kostola Všetkých svätých
• Vietnamskí misionári verbisti. 

Jeden z nich býva v Prahe
• P. Jaroslav s veriacimi po omšimši
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V dňoch 6. - 11. apríla 2015 sa 
uskutočnila púť kňazov Nit-
rianskej diecézy k hrobu sv. 
Arnolda Janssena v Steyli, Ho-

landsko. Na púti, ktorú viedol nitriansky 
diecézny biskup Mons. Viliam Judák, sa 
zúčastnilo 37 kňazov; medzi nimi aj dva-
ja verbisti - P. Kruták a P. Dušička.  

Cestou do Steylu sa pútni-
ci najskôr zastavili v  nemec-
kom meste Kolín. Po príchode 
do Steylu sa ubytovali v Misij-
nom dome sv. Michala archanjela 
v Steyli, ktorý im slúžil ako zák-
ladňa, z ktorej sa vydávali na cesty 
do iných pútnických miest oko-
lia. Tento dom, ktorý otvoril sv. 
Arnold Janssen r. 1875, je považovaný 
za „kolísku“ Spoločnosti Božieho Slo-
va. V dolnom kostole misijného domu 
sa nachádza aj hrob tohto svätca, zapá-
leného za misijnú myšlienku. 

Arnold Janssen založil v Steyli tri 
rehoľné kongregácie: Spoločnosť Bo-
žieho Slova, Misijnú kongregáciu Slu-
žobníc Ducha Svätého (misijné sestry) 
a Kongregáciu Služobníc Ducha Sväté-
ho ustavičnej poklony (ružové sestry). 
Komplex troch kláštorov týchto troch 

kongregácií, v ktorých v čase rozkvetu 
bývalo viac ako 2000 rehoľníkov a re-
hoľníčok,  nazývajú miestni obyvatelia 
aj „kláštorná dedina Steyl“. Momen-
tálne tam žijú aj traja Slováci: P. Václav 
Mucha SVD, sr. Augustína Rajtarová 
v kláštore misijných sestier a sr. Mária 
Graciána v kláštore ružových sestier. 

Okrem putovania po  Steyli čakal 
na pútnikov bohatý program. Takto 

navštívili v stredu Kevelaer a Aachen 
v Nemecku a Banneux v Belgicku. Vo 
štvrtok sa putovalo do Trevíru a Lu-
xemburgu. V piatok na ceste domov 
bola zastávka vo Fulde pri hrobe sv. 
Bonifáca. Keďže päť miest z programu 
púte navštívil sv. Ján Pavol II., nazvali 
niektorí túto púť aj púťou „po stopách 
sv. Jána Pavla II.“ 

Myšlienka navštíviť Steyl sa zrodila 
pred rokom a za ňou stála túžba bliž-
šie spoznať toto malé, ale pre misie vý-
znamné miesto. Je totiž veľa toho, čo 
spája Nitriansku diecézu so Steylom 
a verbistami. Bol to práve nitriansky 
biskup Karol Kmeťko, ktorý r. 1923 po-
zval verbistov do Nitry a ponúkol im 
najskôr svoje sídlo v Močenku a po-
tom kostol na Kalvárii v Nitre. Súčasný 
nitriansky biskup Mons. Viliam Judák, 
ktorý kráča v stopách svojho predchod-
cu, zas daroval pozemok na stavbu kláš-
tora klauzúrnych „ružových“ sestier. 
Takto sa mesto Nitra nazýva aj „malým 
Steylom“, lebo sú v nej prítomné všet-
ky tri misijné kongregácie založené sv. 
Arnoldom Janssenom.

Púť sa uskutočnila práve vo veľko-
nočnej oktáve, v ktorej sa opakuje refrén: 
„Toto je deň Krista Pána, radujme sa, 
aleluja!“ Tieto slová by mohli byť aj vy-
jadrením atmosféry, ktorá púť charakte-
rizovala. Modlitba, spev, liturgické sláve-
nia, ale i smiech, pohostinnosť, srdečnosť 
a dobré spoločenstvo prispeli k tomu, že 
celý týždeň bol ako „deň radosti a osla-
vy“ vzkrieseného Pána, ktorý je stále 
s nami na našej životnej púti.  •

Púť kňazov Nitrianskej 
diecézy do Steylu

 Text a foto: P. Peter Dušička SVD

Myšlienka navštíviť Steyl sa 
zrodila pred rokom a za ňou stála 
túžba bližšie spoznať toto malé, 
ale pre misie významné miesto.
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Biskup Viliam Judák s kňazmi zo Slovenska
slúži sv. omšu v Steyli na mieste,
kde vznikla Spoločnosť Božieho Slova



GFilipínska republika je 
ostrovný štát v  juho-
východnej Ázii. Patrí 
k nej asi 8000 ostro-

vov, z  ktorých 2770 má svoje 
meno. Osídlených je len 1000 
ostrovov. Dva najväčšie ostrovy 
Luzon a  Mindanao tvoria dve 
tretiny zeme. Sú prevažne hor-
naté s malými močaristými ní-
žinami. Hlavné mesto je Manila 
s viac ako deväť miliónov obyva-
teľov (2002).

Etnické zloženie na Filipínach 
tvorí: 30 % Tagalov, 24 % Cebu-
áncov, 10 % Ilokáncov, 6 % Bi-
kolov a 4 % Sambalov. Úradné 
jazyky sú filipínčina (tagalčina) 
a angličtina.

Z necelých 78 miliónov obyva-
teľov je vyše 66 miliónov katolíkov 
(85 %). Na ostrove Mindanao je 
okolo 4 % mohamedánov. Protes-
tantov sú 4 % a 6 % je príslušníkov 
nezávislej filipínskej cirkvi. Dá sa 
povedať, že Filipíny sú jedinou 
kresťanskou krajinou v Ázii, kde 
má Katolícka cirkev sústredenú 
väčšinu svojich ázijských prísluš-
níkov. Za misijné sa považujú iba 
niektoré apoštolské vikariáty v ho-
rách a na ostrovoch v strednej čas-
ti a na samom juhu. Na Filipínach 
sa dnes nachádza 80 diecéz. 

Spoločnosť Božieho Slova za-
čala svoje účinkovanie na Fili-
pínach v  roku 1909, teda ešte 
za života jej zakladateľa. Vo vše-
obecnosti možno povedať, že 
SVD na Filipínach je prorockým 

Spoločnosť 
Božieho 
Slova 
začala svoje 
účinkovanie 
na Filipínach 
v roku 1909, 
teda ešte 
za života jej 
zakladateľa

SVD
na Filipínach 
 Text: P. Karol Bošmanský SVD

 Foto: P. Pavol Kruták SVD

znakom pre Božie kráľovstvo. Te-
raz na Filipínach SVD pracuje 
v troch provinciách: v Centrál-
nej, Severnej a Južnej provincii. 
Spoločnosť Božieho Slova okrem 
bežnej pastorácie vo farnostiach 
a  misijných staniciach pôsobí 
medzi menšinami, ktoré sú tu 
z rôznych ázijských národností. 
Ďalej s veľkým úspechom pracu-
je s mládežou, medzi študentmi, 
v nemocniciach a väzniciach. Vy-
víja veľké úsilie v apoštoláte po-

volaní. Vykonáva duchovné ob-
novy a dáva exercície. Zriadili sa 
centrá biblického apoštolátu, kde 
sa poriadajú pravidelné seminá-
re, vytvárajú sa pracovné krúžky, 
vydávajú časopisy a knihy.

Na  Filipínach je zriadených 
286 katolíckych materských škôl, 
591 základných škôl, 921 stred-
ných škôl, 159 vysokých škôl 
a 12 u ni verzít, na ktorých pô so-
bia aj naši misionári. Katolícke 
školy a univerzity patria k naj-
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Filipíny sú 
jedinou 
kresťanskou 
krajinou 
v Ázii, kde 
má Katolícka 
cirkev 
sústredenú 
väčšinu 
svojich 
ázijských 
príslušníkov

je 6 biskupov, 338 kňazov, 27 bra-
tov laikov, 71 klerikov scholasti-
kov a 11 novicov, zo zahraničia je 
23 % z 12 krajín. Priemerný vek 
je 46,6 rokov.

Zaujímavosti z Filipín: Filipí-
ny sú pomenované po Filipovi II. 
Španielskom (1527-1598). Ná-
rodným športom na Filipínach 
je basketbal. Na Filipínach je vyše 
20 stále činných sopiek; jednou 
z nich je najvyššia hora ostrovov 
Apo (2954 m).  •

lepším výchovným inštitútom 
krajiny.

Podľa štatistík Spoločnosť Bo-
žieho Slova vyslala okolo 132 fi-
lipínskych misionárov ohlasovať 
evanjelium do Číny, Japonska, In-
donézie, ďalej do Kórey, Austrá-
lie a ďalších krajín. Do ázijských 
krajín vyslala SVD 30, do Afriky 
39, do Ameriky 51 a do Európy 
12 misionárov.

Spoločnosť Božieho Slova má 
na Filipínach 453 členov. Z toho 

Filipíny
 
Názov krajiny: Philippines
Hlavné mesto: Manila
Najväčšie mesto: Quezon City
Rozloha: 299 764 km²
Úradné jazyky:
- filipínčina-tagalčina;
- angličtina
Vznik: 12. jún 1898
Počet obyvateľov: 94 013 200  (2010)
Štátne zriadenie:
prezidentská konštitučná republika
Mena: filipínske peso

Filipíny sú oficiálne označované ako 
rozvojová krajina. Sú prirodzene 
poľnohospodárskou krajinou. Ľahký 
priemysel a služby sa v poslednom 
čase rozvinuli. Hoci kedysi boli najbo-
hatšou krajinou v Ázii po Japonsku, 
ekonomika zaznamenala začiatkom 
80. rokov pokles, keď na svetových 
trhoch poklesol dopyt po filipínskych 
produktoch po zavraždení Ninoy 
Aquina počas Marcosovho režimu, 
počas ktorého sa stratilo približne 
10 % HDP v dôsledku korupcie 
a klientelizmu. Ekonomické oživenie 
bolo odvtedy v porovnaní s ostatnými 
ázijskými krajinami pomalé a Filipíny 
ostávajú jednou z najchudobnejších 
krajín v regióne.
Filipíny sú prevažne rímskokatolíckou 
krajinou. V minulosti boli až do roku 
1898 španielskou kolóniou, čo 
zanechalo vplyv na jazyku a nábožen-
stve obyvateľov. Na juhu krajiny žijú 
aj moslimovia a počas nadvlády USA 
(1898 - 1946) sa v krajine rozširoval 
aj protestantizmus.
Percentá: rímskokatolíci 80,9 %, 
protestanti 7,3 %, Kristova cirkev 
2,3 %, filipínska nezávislá cirkev 2 %, 
islam 5,1 %, budhizmus 0,1 % a iní.
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Konala sa X. Provinciálna kapitula 
misionárov verbistov

 Text: Martin Štefanec SVD 

 Foto: Archív SVD

10. – 13. mája sa v  Misijnom 
dome Matky Božej v Nitre na 
Kalvárii konala Provinciálna 
kapitula Spoločnosti Božieho 
Slova. Bola to v poradí desia-
ta kapitula od začiatku pôso-
benia rehole verbistov na Slo-
vensku v  roku 1925. Celkovo 
sa jej zúčastnilo 23 verbistov, 
z toho 11 delegátov bolo z úra-
du a 11 bolo volených delegátov. Jeden 
člen kapituly bol zástupca seminaris-
tov.  Kapitula mala aj hostku, provin-
ciálnu predstavenú rehole Misijných 

sestier Služobníc Ducha Svätého sr. 
Luciu Slušnú SSpS. Kapituly sa zúčast-
nila v prvý deň, keď predniesla referát 
o činnosti sestier a vzájomnej spolu-

práci s  verbistami. Kapitula je vždy 
požehnaným časom, kde sa hodnotí 
práca, apoštolát a zasvätený život re-
hoľníkov. Verbisti sa zamýšľali nad pl-
nením akčného plánu, ktorý si vytýčili 
v minulosti. Na kapitule odznelo množ-
stvo referátov zo všetkých zainteresova-
ných oblastí. Kapitulári mali možnosť 
bližšie sa oboznámiť s prácou spolu-
bratov, ich úspechmi aj ťažkosťami, 
ktoré prežívajú pri napĺňaní misijné-
ho povolania. Čas kapituly je aj časom 
hodnotenia a  zároveň časom pozor-
ného skúmania, čo dnes Duch hovorí 

Čas kapituly je aj časom 
hodnotenia a zároveň časom 
pozorného skúmania, čo dnes 
Duch hovorí Cirkvi, čo hovorí našej 
provincii, aby sme tak mohli hlbšie 
žiť náš zasvätený život a prinášať 
Ježiša svojim blížnym.
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Cirkvi, čo hovorí našej provincii, aby 
sme tak mohli hlbšie žiť náš zasvätený 
život a prinášať Ježiša svojim blížnym. 
Kapitula sa niesla vo veľmi dobrej brat-
skej atmosfére, kde sa bratia vzájomne 
povzbudili a pomohli si dobrými ná-
padmi a usmerneniami. Na záver kapi-
tuly sa slávila slávnostná sv. omša, kto-
rej sa zúčastnili všetci členovia rehole 
a seminaristi. P. provinciál Ján Štefanec 
SVD, ktorý bol pri sv. omši hlavným 
celebrantom, povzbudil všetkých spo-
lubratov v tom, aby s odhodlaním žili 
svoje misionárske povolanie, v duchu 
Zakladateľa sv. Arnolda Janssena šírili 
misijnú myšlienku a utvrdili sa v našej 
misionárskej charizme. Po slávnostnej 
sv. omši nasledovalo provinciálne zhro-
maždenie, kde provinciál všetkých in-
formoval o výsledkoch kapituly.  •
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Zasvätenie – slovo, ktoré je chá-
pané v  rôznych významoch 
a v dnešnom svete často pro-
fánne používané. Počujeme 

o zasvätení sa práci, umeniu, úlohe, ro-
dine, misii... Môžeme sa opýtať etymo-
lógov, čo to znamená zasvätiť sa, alebo 
to skúsiť nájsť v googli. Dozviete sa, že 
je to slovo neznáme. Ale prečo sa tak 
často v našich správach a informáciách 
používa? Každý človek túži od svojho 
stvorenia Bohom žiť svoj život v pl-
nosti. Túži po zasvätení pravým hod-
notám. Možno nás tento článok pozve 
k malému zamysleniu sa nad pravým 
významom životného štýlu zasväte-
ného života. 

Zasvätiť sa znamená dať svoj život, 
všetko čo mám, nielen službu, úplne 
všetko niekomu, kto ma oslovil. Alebo 
niečomu. Postaviť niečo, nejakú hodno-
tu alebo niekoho  na najvyššie miesto. 
Výraz zasvätiť svoj život Bohu znamená 
dať svoj život do služby Bohu. To zna-
mená prakticky, že moje áno je odpove-
ďou na Božie pozvanie. Kto je autorom 
pozvania? Je to Boh, ktorý prebúdza 
v srdci človeka túžbu zasvätiť sa. Nechať 
všetko a ísť. Kam? Tam, kde to potrebu-
je On. Všetko je Božia záležitosť. A ja sa 
odovzdávam do Jeho milujúcich rúk. 

Prijať pozvanie znamená vstúpiť do 
neznáma. Je to riziko neistoty a prijatia 
ponúkaného. „Nie, čo ja chcem, ale to, 
čo chce ten, ktorý nás pozýva, v tomto 
prípade je to Boh.“ 

Premietnime si túto situáciu do náš-
ho života a nechajme sa pozvať... Boh 
nás pozýva osláviť Ho naším životom. 
Ako? Jednoducho, žiť danú situáciu či 

Zasvätenie
 Text a foto: Sr. Pavla Peštová SSpS

 Foto: Archív Sr. Pavly

Sr. Pavla Peštová SSpS
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už v rodine alebo v rehoľnom spolo-
čenstve, alebo  ostať vo svete. Boh je 
prítomný v každom spoločenstve, ale 
aj v živote každej osoby. 

Som rehoľná sestra.  Boh ma po-
zval, aby som ho nasledovala. Nemu-
sela som, ani som sa touto otázkou ne-
zaoberala, ale počula som Jeho hlas: 
„TY, poď za mnou!“ Prechádzala som 
neistotou, neschopnosťou odpovedať 
na Božie volanie a moju neisto-
tu a váhanie vyriešilo jediné, srd-
com vypovedané slovo „ÁNO“. 
Nič v našom živote nie je jed-
nostranné a jasné. Vo všetkom 
je riziko,  neistota, ale aj strata. 
Možno aj strata veľkých hodnôt 
ako napr. rodičov, súrodencov, 
zamestnania, ba aj rodnej vlasti, 
ako to zažili mnohé moje spolu-
sestry. Či už tie, ktoré emigrovali za čias 
totality, alebo sa zriekli výhodných za-
mestnaní nemysliac na seba, ale na Bo-
žie kráľovstvo. Čo je však v každom po-
volaní dôležité,  je nasledovanie Ježiša 
a plnenie Božej vôle. Nie každý je povo-
laný k zasvätenému životu, tak ako nie 
každý je povolaný k rodičovstvu. Boh 
vie, čo je pre nás dobré a dôležité, aby 
sme boli šťastnými. Dôverujme mu, ne-
bojme sa vložiť svoj život do Jeho rúk.

Prežívame Rok zasväteného živo-
ta. Aj ja patrím k osobám zasväteného 

života. Života zasväteného svätému 
Trojjedinému Bohu, aby bol podľa na-
šej charizmy a  spirituality všade po-
znaný, milovaný a oslavovaný. Zasvä-
tila som svoj život zvlášť úcte a oslave 
Ducha Svätého v Misijnej kongregácii 
Služobníc Ducha Svätého. Duch Svätý, 
duch pokoja, lásky, porozumenia, sily, 
úcty... bol pre mňa výzvou k nasledo-
vaniu. Ako väčšina mladých ľudí, aj ja 

som hľadala zmysel môjho života a po-
čúvajúc srdce uvedomila som si silnú 
túžbu, že chcem milovať Boha nado-
všetko a nado všetkých. Prihováral sa 
mi a prihovoril sa mi v tichu, keď som 
ho chcela počuť a nájsť v hudbe, kto-
rá je tak blízka môjmu srdcu. ON to 
zariadil tak, že na mieste a v čase, keď 
som chcela mať svetlo a hudbu, nebo-
lo elektrického prúdu a ja som zostala 
v tichu a pri svetle sviečky. Tu sa priho-
voril môjmu srdcu a ja som povedala 
svoje - ÁNO.

Nastúpila som na cestu za Ježišom. 
Mnohé kráčali predo mnou už po tejto 
ceste a boli pre mňa príkladom a vzo-
rom a mnohé už tiež po mne nastúpili 
na túto cestu a kráčajú za Ježišom. P. Ján 
Kušnír SVD duchovnú obnovu pre far-
nosť Nitra – Kalvária viedol v kontexte 
pravdy: „Cesta za Ježišom nie je ľahká, 
ale je správna.“ Vo svojej osobnej for-
mácii pre Misijnú kongregáciu Služob-
níc Ducha Svätého som bola povzbude-
ná svedectvom odovzdanosti a pokory 
našich spoluzakladateliek, blahoslave-
nej Márie Heleny a blahoslavenej Jozefy 
Hendriny. Túžba zasvätiť sa Bohu bola 
u nich taká silná, že dokázali čakať viac 
ako 10 rokov v jednoduchej službe misi-
onárom Spoločnosti Božieho Slova, kým 
sv. Arnold Janssen SVD založil Misijnú 
kongregáciu Služobníc Ducha Svätého.

Blahoslavená Mária Helena vyjad-
rila svoju túžbu po zasvätení sa Bohu 
slovami:

 „Túžim iba po tom: stáť celou svojou 
láskou, celým svojím životom v službe 
evanjeliu.“

A blahoslavená Jozefa Hendrina sa 
vyslovila: „Povolanie je božím darom. 
Našou úlohou je otvoriť srdcia všet-
kých LÁSKE.“

Keď sa pozerám späť na svoju ces-
tu zasväteného života, môžem potvr-
diť, že cesta zasvätenia nie je ľahká, ale 
je krásna a správna. Môžem sa pýtať 
so sv. Petrom: „Pane, ku komu by som 
išla? Ty máš slová večného života.“ (Jn 
6, 68) TY si si ma vyvolil, TY si ma za-
volal po mene a povedal si: „Mojou si. 
Teba som si vyvolil, neboj sa červíček 
- Izrael.“ (Iz 41,8–16)

Ja MU verím a kráčam v istote a v sile 
Ducha Svätého. Často sa modlím slova-
mi sv. Arnolda: „Bože, ďakujem ti, že si 
si ma z tisícich vyvolil k svätému misi-
onárskemu povolaniu.“ 

Naozaj, prečo práve mňa povolal 
a vyvolil, je tajomstvom aj pre mňa. Ja 
smiem iba z celého srdca ďakovať za vy-
volenie a povolanie a vo viere kráčať 
za Ježišom, svedčiť o jeho láske, o jeho 
dobrote a  túžbe, aby jeho srdce žilo 
v srdciach všetkých ľudí.  •

Nie každý je povolaný 
k zasvätenému životu, tak ako nie 
každý je povolaný k rodičovstvu. 
Boh vie, čo je pre nás dobré 
a dôležité, aby sme boli šťastnými.
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Ježiš volá človeka – POĎ 
ZA  MNOU. Jeho pozvanie pri-
jímajú mladší i  starší, mládenci 
a dievčatá, dospelí muži a  ženy. 

Všetci povolaní sú pripravení vnútor-
ne na takéto pozvanie a v okamihu, keď 
sa rozhodujú, pred ich vnútorným zra-
kom Majster vytvára obraz, aké bude 
zjednotenie s Ním. Človek vlastní tri 
mohutnosti – ducha, dušu, telo – a tie-
to sú vo vrcholnom okamihu pozvania 
zjednotené a pomáhajú, aby v konkrét-
nosti situácie bola odpoveď naplnená 
aj radostným oddaním sa Pánovi vo 
všetkom, o čo požiada, ako zároveň aj 
odvahou prijať tajomstvo osobného ži-
vota s Kristom. 

Ježišovo pozvanie
Je však neodškriepiteľná pravda, 
že Ježiš si pozýva toho, koho 
chce. Dlhodobým pozorovaním 
zasvätených mužov a žien sa dá 
usúdiť, aké vlastnosti by mali 
mať a ako sa majú správať. Koho Ježiš 
volá, vždy dostane dobrú výchovu, stá-
va sa zodpovedným za ľudí a vie sa po-
starať o mnohé veci, ba čo viac, prácu 
vykonáva s ľahkosťou. Tu chceme upo-
zorniť na dôležitosť rodičovskej výcho-
vy alebo výchovy iných dobrých ľudí, 
ktorí prijali Ježiša a vedení Duchom 
Svätým boli schopní opísať a vysvetliť 
zážitok osobného stretnutia s Pánom. 
Stali sa nanajvýš pravdiví a celým svo-
jím životom horlili za Krista. Avšak Pán 
si volá aj iných, ktorí si vybrali „ľah-
šiu“ životnú cestu, na ktorej dokázali 
ľudským spôsobom zúročiť dané im 
dary a získali väčšie majetky, silnejšie 

postavenie, stali sa jednoducho moc-
nými pred ľuďmi. Lenže vnútorne ne-
nachádzali naplnenie, a tak ani očaká-
vané šťastie. 

Realita života neobyčajne dopĺňa ta-
jomstvo povolania. Evanjeliá prinášajú 
niekoľko pozvaní Majstra konkrétnym 
ľuďom. Ježišovo pozvanie bolo vždy pre-
kvapujúce. Odpoveď IDEM ZA TEBOU, 
JEŽIŠU vždy naplnila povolaného vnú-
torným pokojom a už nebolo iné miesto 
na celom šírom svete, iba s Majstrom. 

Rôzne príbehy povolania
Ako príklad uveďme príbeh sv. Petra 
apoštola, ktorý musel prekonávať strach 

a hrôzu pred Božou silou, aká vychá-
dzala z Ježiša pri zázračnom rybolo-
ve a napriek tomu odvážne nasledoval 
Majstra; ďalší apoštoli Ježiša počúvali 
nielen ušami, ale aj srdcom a správne 
spoznali, že jedine v Ňom nájdu spásu 
a vykúpenie. 

V evanjeliu nájdeme príbeh o mýt-
nikovi Matúšovi, ktorého Ježiš oslovil: 
„Poď za mnou.“ A potom pri hostine 
Ježiš prekvapujúco odpovedal niekto-
rým prítomným: „Neprišiel som volať 
spravodlivých, ale hriešnikov.“ (porov-
naj Mt 9, 9-13) V inom evanjeliovom 
príbehu mladý muž prichádza a pýta 
sa Ježiša, čo má robiť, aby bol spasený 

a Majstrova odpoveď je ľudsky zrozu-
miteľná – konaj podľa Božích príkazov 
– a on odpovedá, že takto koná od svojej 
mladosti; až vtedy Ježiš naňho s láskou 
pozrie a povie: „CHOĎ a ROZDAJ MA-
JETOK CHUDOBNÝM a POTOM MA 
NASLEDUJ.“ (porovnaj Mk 10, 17-22).

František ochotne ponúkol život 
pre Krista 
Sv. František z Assisi je svätcom zo stre-
doveku, ale zároveň je svätcom novej 
modernej doby. Pochádza z  bohatej 
rodiny, je zabezpečený po materiálnej 
stránke a získal aj celkom solídne vzde-
lanie. Jeho rodičia sú bohatí, dobre si-
tuovaní a vážení medzi ľuďmi. 

František (vlastným menom Ján 
Krstiteľ) plnými dúškami užíva život 
a určite nepremýšľa ako a kedy sa za-
svätiť Bohu. Napriek toľkým mnohým 
rokom a stáročiam od času jeho života 
na tejto zemi, znova a znova prekva-

Sv. František z Assisi
– obrátenie moderného človeka

 Text: P. Peter Kubík SVD

 Foto: Archív SVD

Sv. František z Assisi je svätcom 
zo stredoveku, ale zároveň je 
svätcom novej modernej doby. 
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puje, ako bol orientovaný na úspech, 
ako správne a  vhodne vedel jednať 
v obchodných veciach, ako sa mu pá-
čili krásne šaty, s akou ľahkosťou uží-
val radosti života a musíme zdôrazniť 
aj ďalšiu vlastnosť – mal priateľov a bol 
ich vodcom. 

Dotyk živého Boha cez utrpenie 
a chorobu bol prekvapujúci a šokujúci. 
Vieme z mnohých zapísaných životopi-
sov, že trápenie, samota, ťažká choroba 
trvali jeden rok. Po návrate domov sa 
však postupne uzdravil a plánoval po-
kračovať v živote rytiera. Ale už takto 
rozhodnutý na ceste za cieľom v meste 
Spoleto mal niekoľko mystických vízií 
a zrazu nič nebolo jasné, nenachádzal 
pokoj. A tak sa vrátil domov a trpezlivo 
pokračuje v hľadaní svojej cesty a po-
stupne prichádza k poznaniu, že nastú-
pil cestu obrátenia. Veľa sa zamýšľal nad 
krásou prírody a takto objavoval krásu 
stvorenia. Raz sa stretol s malomocným 

a – vnútorne pohnutý zoskočil z koňa 
a pobozkal jeho ruky – šťastie, aké po-
cítil, sa s ničím iným nedalo porovnať.

Prišiel čas na skutky. Otec ho poslal 
s látkami do Ríma a František látky pre-
dal, peniaze rozdal chudobným a ako 
jeden z najbiednejších žobrákov žobral 
pred kostolom o almužnu. A hoci ro-
dina nemohla pochopiť, čo sa to deje, 
nezastavil sa a verejne – ako je to zapí-
sané a ako to môžeme vidieť vo filme – 
pred ľuďmi zobliekol krásne drahé šaty, 
vrátil ich rodine a oblečený do hrubej 
vrecoviny odchádza mimo rodičovský 
dom, kde začína žiť výhradne s Ježišom 
a v najprísnejšej chudobe. 

Sv. František mal rôzne vízie a mys-
tické stavy. Ježiš sa mu prihováral a vnú-
torne ho viedol. Akokoľvek to znie ta-
jomne, cesta bola priamočiara – pri 
modlitbe v Kostole sv. Damiána počul 
hlas: „Nevidíš, že sa rozpadá môj dom? 
Choď a oprav ho!“ A tak sa dal opravo-

vať kostol. Kto dnes prichádza na toto 
sväté miesto, je uchvátený atmosférou, 
kde cítiť prítomnosť svätca a najmä ta-
jomná hra svetla a tmy dokáže v každom 
hľadajúcom otvoriť dvere pre Boží hlas. 

Lenže František nebol ani reformá-
tor, ani revolucionár. Po  toľkých sto-
ročiach si dnes dovolíme upozorniť 
na jeho vnútornú ochotu urobiť všetko, 
čo najsladší a nadovšetko milujúci Ježiš 
od neho chcel. Osobný príklad bol strhu-
júci, a predsa evanjeliová jednoduchosť 
a priamosť prinášala nielen oslobodenie 
od materiálnych vecí, ale ako František 
zistil: aj náročné povinnosti – prichádza-
lo veľa nasledovníkov jeho kresťanskej 
cesty zasvätenia. A tak František musel 
dať do celého hnutia poriadok. Keďže 
sme v čase mnohých bludárov a hereti-
kov, urobil zásadnú vec a odišiel so svo-
jimi bratmi do Ríma za pápežom. Práve 
všetci boli presvedčení, že nemajú žiad-
ne šance na potvrdenie reguly pápežom. 
A hľa, ako pápež Inocent III. Františka 
uvidel, pochopil, že vidí malého a chu-
dobného človeka zo svojho sna – videl, 
ako sa kostol, teda Cirkev rúca a tento 
žobrák ju podopiera, nanovo stavia – 
a františkánsku regulu schválil. 

Dodnes je veľkým vzorom misio-
nára, lebo pre Krista ochotne ponúkol 
život a odišiel k sultánovi, aby mu po-
núkol mier. Jednoducho viedol dialóg 
a bol svedkom veľkej Božej lásky. Táto 
láska sa prejavila naplno na jeho tele, 
lebo sa stal prvým, o ktorom vieme, že 
nosil stigmy, teda rany nášho Pána Ježi-
ša Krista na rukách i nohách a na boku 
mal krvácajúcu ranu. Dodnes kláštor 
a pustovňa v La Verna dokumentujú 
a prinášajú posvätnú vôňu posväcujú-
cej Božej prítomnosti. 

Sv. František svojho Majstra miloval 
a urobil všetko, aby aspoň v malej miere 
preukázal svojimi skutkami lásku, akú 
cítil vo svojom srdci. Ponúkol cestu za-
svätenia tak v kláštore ako aj vo svete. 
Presvedčivo znova a znova pri pohľade 
na krásu stvorenia oslavoval Stvoriteľa 
a najmä – ako dozrieval v pochopení 
lásky k Ježišovi – čoraz viac trpel a po-
nížene slúžil bratom a sestrám.  •
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Sestra Anna:
„Ocenenie patrí celému 
nášmu gymnáziu.“

 Text: Miroslav Leitner 

 Foto: Michal Hraška a archív GSF

V   roku 2007 začala 
na Gymnáziu sv. Fran-
tiška z Assisi v Žiline 
písať svoju históriu ce-

loslovenská kampaň Červené 
stužky. Pred časom sa jej orga-
nizátorom dostalo významné-
ho ocenenia.

Počas uplynulého 8. ročníka, 
ktorý sa konal od 1. septembra 
do  1. decembra 2014, dostala 
kampaň Červené stužky aj sestra 
Anna Poláčková, zodpovedná 
za projekt, medailu MUDr. Iva-
na Stodolu za prínos k rozvoju 
zdravotnej výchovy obyvateľstva 
SR. Pri tejto príležitosti sme jej 
položili niekoľko otázok.

Môžete prezradiť, ako sa pred 
rokmi zrodil nápad prísť s inicia-
tívou Červené stužky?
Pri zrode nového diela obyčajne 
stojí niečo veľmi vzácne. V prí-
pade Červených stužiek je to 
Misia sv. Jána v Barbertone v Ju-
hoafrickej republike, kde so ži-
votom bojujú deti choré na AIDS. Pre 
Afriku je AIDS jednou z najhorších 
chorôb dnešnej doby. Ľudia sú denne 
konfrontovaní so smrťou, nákaza sa tu 
šíri veľmi rýchlo, hlavne medzi chudob-
nými. Misia je miestom utrpenia a bo-
lesti, ale zároveň aj miestom malých 
„anjelov“, ktorých životná skúška je po-
vzbudením pre Červené stužky. O cho-
rých sa tu stará naša medzinárodná ko-
munita Školských sestier sv. Františka. 

Žije a pracuje tu aj mne blízka spolu-
sestra Františka Olexová z Námesto-
va, ktorú by mohli čitatelia poznať ako 
hlavnú protagonistku filmu Anjeli. Keď 
som v roku 2007 napísala projekt s ná-
zvom Červené stužky, netušila som, že 
vznikne osvetová preventívna kampaň, 
ktorá osloví školy a školské zariadenia 
Slovenska a stane sa pre ne zaujímavou 
a podnetnou. V tom čase dal kampani 
svoje požehnanie otec biskup Viliam 

Judák, neskôr náš diecézny biskup To-
máš Galis. Dnes môžem s istotou po-
vedať, že kampaň má za sebou už svo-
ju síce krátku, ale osemročnú históriu 
a že si sama vytvára svoje smerovanie.

Aká je filozofia kampane? 
Kampaň Červené stužky je venova-
ná náročnej problematike HIV/AIDS 
a jej hlavným zameraním je odovzda-
nie a prehĺbenie odborných vedomos-
tí a informácií o víruse HIV a chorobe 
AIDS mladým ľuďom Slovenska. Fi-
lozofia? Naučiť sa, aj tu na Slovensku, 
pozerať sa na problematiku HIV/AIDS 
inak, skôr pozitívnymi očami. Túžbou 

Červené stužky sú celoslovenskou 
kampaňou boja proti chorobe AIDS, 
ktorú organizuje Gymnázium 
sv. Františka v Žiline. Majú 
osvetový a preventívny charakter, 
nie sú spojené s finančnou 
zbierkou. 
Uskutočňujú sa s podporou 
Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR (v rámci 
rozvojového projektu Zdravie 
a bezpečnosť v školách), 
Okresného úradu, odboru školstva 
v Žiline a mesta Žilina. Kampaň 
podporujú aj viacerí odborní 
garanti a spolupracovníci. Záštitu 
nad ňou prevzala Dr. Darina 
Sedláková, riaditeľka kancelárie 
WHO na Slovensku. Červené 
stužky sú symbolom 1. decembra 
– Svetového dňa boja proti AIDS. 
Podrobné informácie sú na 
www.cervenestuzky.sk.
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kampane je naučiť sa zaujať správny po-
stoj k vlastnému zdraviu a životu, ako aj 
k zdraviu a životu druhých ľudí. Naučiť 
sa zaujať, napriek ťažkostiam a prob-
lémom dnešnej doby, správny postoj 
k hodnotám života. Hodnotám života 
a nie smrti sa, paradoxne, môžeme učiť 
od detí, ktoré sa narodili HIV pozitívne:
„Akokoľvek, toto je môj život s HIV. 
Rada tancujem, kreslím, spievam, čí-
tam, plávam, riešim matematicko-slov-
né problémy a píšem skladby. Chcela 
by som byť učiteľkou. Teraz, keď mám 
jedenásť rokov, dúfam, že budem dlho 
žiť. Mám veľa snov a chcem toho veľa 
spraviť, kým zomriem. Je tu toho tak 

veľa, pre čo sa oplatí žiť a toľko veľa pria-
teľov, ktorých sa oplatí stretnúť. Boh je 
tu pre mňa vždy a viem, že ma ochráni 
a pomôže mi žiť jeho plán. Som vďač-
ná, že mi dal taký dlhý život a ľudí, kto-
rí mi každý deň pomáhajú žiť. HIV je 
súčasťou môjho života a neviem, ako 
to celé skončí. Možno vás zaujíma, či sa 
bojím. Áno, niekedy áno. Keď niekedy 
ochoriem, rozmýšľam, čo sa deje. Vide-
la som umrieť veľa ľudí. Niektorí boli 
veľmi chorí – trvalo dlho, kým zomre-
li a veľa trpeli. Vďaka, že ste si prečítali 
alebo vypočuli kúsok z môjho príbe-
hu.“ (dievča z Misie sv. Jána v Juhoaf-
rickej republike).

Prečo názov Červené stužky?
Červená stužka je medzinárodný 
symbol solidarity s  ľuďmi nakaze-
nými HIV alebo postihnutými cho-
robou AIDS, ktorý vznikol v  New 
Yorku v  roku 1991. Červená farba 
bola vybraná ako symbol krvi a živo-
ta. Na Svetový deň boja proti AIDS, 
ktorým sa stal 1.  december, si ľudia 
na  celom svete pripínajú na  odev 
červenú stužku, aby tak vyjadrili svoj 
postoj voči HIV/AIDS. Hlavné po-
solstvá červenej stužky sú záujem, 
solidarita, nádej a podpora ľudí na-
kazených HIV alebo postihnutých 
chorobou AIDS.  
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Máte široký záber aktivít. Môžete pri-
blížiť tie najdôležitejšie? 
Každý ročník bol zaujímavý svojimi 
aktivitami. Tými, ktoré ale pretrvávajú 
a majú svoj úspech, sú celoslovenská 
výtvarná súťaž vo viacerých kategó-
riách a  súťaž v  tvorbe „živej“ červe-
nej stužky. Zapojenosť škôl má pritom 
stúpajúcu tendenciu: v prvom roční-
ku kampane v roku 2007 ich bolo 200, 
v ôsmom ročníku v roku 2014 to už 
bolo 665 škôl a školských zariadení.

To je úctyhodné číslo. Pozorujete, že zá-
sluhou vášho projektu sa počas rokov 
existencie Červených stužiek zvýšilo 
povedomie mladej generácie o proble-
matike HIV a AIDS? 
Myslím si, že áno. Už len tým, keď sa 
povie HIV/AIDS, tak mnohým napad-
ne ako prvá asociácia červená stužka. 
A za to ďakujem.

HIV/AIDS je celosvetový problém, tak-
že aj náš...? 
HIV/AIDS je aj problémom Sloven-

ska. O počte nakazených HIV a cho-
rých na AIDS sa každoročne vydávajú 
aj u nás štatistiky. Preto si myslím, že 
je veľmi dôležitá prevencia a osveta aj 
u nás na Slovensku.

Vašu prácu si všimli aj iní a nedávno 
ste za ňu získali významné ocene-
nie – medailu MUDr. Ivana Stodolu 
za prínos k rozvoju zdravotnej výcho-
vy obyvateľstva SR. Na návrh ministra 
školstva, vedy, výskumu a športu SR 
udelila kampani Červené stužky i vám 
osobne toto ocenenie ministerka zdra-
votníctva a hlavný hygienik SR. Čo to 
pre vás a celý tím vašich spolupracov-
níkov znamená?
Je to významné ocenenie, ktoré nepatrí 
mne, ale celému Gymnáziu svätého 
Františka v Žiline. Ďakujeme.

Chystáte v tomto roku nejaké novinky? 
Nechcem predbiehať, ale ak budem mať 
čas a silu, rada by som doplnila príruč-
ku kampane o metodiku na tému: Ako 
učiť o HIV/AIDS.  •

▴ PhDr. Anna Poláčková (1968) pochádza 
z Krásna nad Kysucou. Patrí do Kongregácie 
školských sestier sv. Františka, v roku 1998 
zložila doživotné sľuby. Je učiteľkou biológie 
a psychológie na Gymnáziu sv. Františka v Žiline.

▾ Sestra Anna (vpravo) so sestrou Františkou 
(vzadu) a deti z Misie sv. Jána v Juhoafrickej 
republike
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Rok s pápežom Františkom 
Kevin Cotter
Kniha plná každodenných me-
ditácii. Čerpá z mnohých zdro-
jov, ako napríklad z príhovorov 
pápeža Františka na Svetových 
dňoch mládeže 2013, z kázní 
z Dómu sv. Marty a výňatkov 
z kníh Len láska nás môže za-
chrániť alebo Na nebi a Zemi.
380 strán, cena : 9,90 EUR

DECEMBER 2011 HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

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

Pred Oltárnou sviatosťou
Richard Tobin
Malá škola modlitby – tak by 
sme mohli nazvať túto knihu, 
ktorá si kladie za cieľ sprevá-
dzať čitateľa pri jeho prvých 
krokoch pri adorácii Oltárnej 
sviatosti. Vovádza do modlit-
by, ktorá plynie z hĺbky srdca. 
A vedie k počúvanie Boha.
120 strán, cena: 3,30 EUR

Vytrhnutý z otroctva
Piotr Zalewski
Kniha môže osloviť každého, aj 
neveriaceho, ktorý hľadá prav-
du a túži žiť v pravde. Obrátenie 
je prístupné každému. Svedec-
tvo knihy je veľmi oslovujúce. 
Ľudských obrátení je veľa, ale 
toto obrátenie je výnimočné.
136 strán, cena: 6 ,00 EUR

Prežívaj svätú omšu
Catalina Rivas
Nadprirodzenými zážitkami 
tejto stigmatizovanej mystičky 
nás chcú Ježiš a Jeho Matka na-
učiť užitočnejšej a plodnejšej 
účasti na veľkej udalosti našej 
spásy, ktorá sa sprítomňuje na 
každej svätej omši.
35 strán, cena: 0,80 EUR

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

Modlitba Škola lásky 
Jacques Philippe
Táto kniha, ovocie hlbokej du-
chovnej zrelosti, nás jednodu-
cho usmerňuje na ceste dôver-
nosti s Bohom a privádza nás 
k podstate: znovu objaviť chuť 
osobnej modlitby a konkrétne 
prostriedky, ako ju praktizovať 
a byť jej verní.
164 strán, cena: 4,95 EUR

Nikdy sa nevzdávaj
Joyce Meyer
Kniha obsahuje 40 príbehov 
ľudí, ktorí neúnavne kráčali 
za svojím cieľom. Kniha nám 
radí, ako s neochvejným od-
hodlaním prekonávať životné 
prekážky. Nájdete tu osvedče-
né rady, ako sa vyrovnať so ži-
votnými skúškami.
280 strán, cena: 9,00 EUR

Telo zjavuje Boha
Katrina J. Zeno
Túto knihu označujeme ako 
„sprievodca štúdiom teológie 
tela Jána Pavla II.“ Pomôže 
vám lepšie spoznať seba samé-
ho i cieľ svojho života. 
208 strán, cena: 5,50 EUR

Novéna k Duchu Svätému 
a k Božskému Srdcu
Alfonz Mária de Liguori
V jednej knihe sú dve nové-
ny od sv. Alfonza de Liguori. 
Skladajú sa z krátkej meditá-
cie a vrúcnych modlitieb. Ich 
centrálnou témou je láska, 
najdôležitejšia čnosť v kres-
ťanskom živote.
86 strán, cena: 2,20 EUR
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M ilý čitateľ, som veľmi rád, 
že i tento raz sa môžem 
s  tebou spojiť v  týchto 
pár riadkoch a dotknúť 

sa niektorých momentov z môjho živo-
ta. V predchádzajúcich listoch som sa 
ti snažil predstaviť jednotlivé okolnosti, 
ktoré sa okolo mňa, mojich spolubratov 
a spolusestier odohrávali. Uvedomoval 
som si, že je potrebné mať vo svete pre 
misie rozličné formy zasväteného ži-
vota. Preto postupom času sa objavili 
prví bratia laici, ktorí sa chceli zasvätiť 

Pánovi ako dobrí rehoľníci a pracovní-
ci. Postupne do nášho Misijného domu 
sv. Michala prišli aj nábožné ženy, ktoré 
sa chceli zasvätiť Pánovi a misiám. Tak 
vznikli dve ženské kongregácie: Služob-
nice Ducha Svätého a Služobnice Du-
cha Svätého ustavičnej poklony. Stále 
som si však uvedomoval, že v našom 
živote sú určité nedostatky, nejasnosti 
a že je potrebné zadefinovať realizáciu 
nášho poslania a života. Preto som sa 
rozhodol, milý čitateľ, ešte raz a pod-
robnejšie opísať situáciu Prvej generál-

nej kapituly a vysvetliť niektoré dôležité 
momenty, ktoré z nej vyplývajú. 

Po necelých ôsmich rokoch od otvo-
renia nášho Misijného domu sv. Mi-
chala som zvolal tzv. Prvú generálnu 
kapitulu. Tento okamih bol veľkým prí-
nosom pre našu spoločnosť. Priniesol 
rozvoj nielen pre náš komunitný, ale 
i duchovný život. Členmi Prvej gene-
rálnej kapituly som bol ja, P.  Johann 
Baptist Anzer, ktorý pôsobí v Číne, môj 
rodný brat P. Johannes Janssen a P. Her-
mann Wegener. 

Prvé zasadanie sa konalo 10. decem-
bra 1884 a počas neho sa malo upresniť 
smerovanie spoločnosti i vypracovanie 
nových rehoľných pravidiel. Druhé za-
sadanie sa venovalo zadefinovaniu ofi-
ciálneho mena spoločnosti a zavedeniu 
troch evanjeliových sľubov: chudoby, 
čistoty a poslušnosti. Potom nasledova-
li ďalšie diskusie o prijatí a prepúšťaní, 
o noviciáte, o platnosti dočasných sľu-
bov, príprave na večné sľuby, duchov-
ných cvičeniach... Zároveň sa rozhodlo, 

Arnold Janssen 
– Prvá generálna kapitula

 Text: Juraj Begany SVD

 Foto: Archív SVD
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Modlitba k Božskému Srdcu

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.

Bohuznáma z Nitry 50,- EUR • Veriaci z Meleku 
50,- EUR • Odberatelia Hlasov z Bzenice 50,- EUR 
• Bohuznámi veriaci z Meleku 150,- EUR • A.Š. 
z Čereňan 10,- EUR • H.V. z Čereňan 10,- EUR • M. 
Š. z Čereňan 10,- EUR • Odberatelia Posla a Hlasov 
zo Zuberca 180,- EUR •  Kolektív lásky z Liptovskej 
Tepličky  320,- EUR • Duchovné matky z Rimavskej 
Soboty 165,- EUR • Misijní priatelia z Dubodiela 
a Trenčianskych Mitíc 810,- EUR • Odberatelia 
Hlasov z Čierneho pri Čadci  90,- EUR • Ružencové 
bratstvo z Belej pri Varíne 50,- EUR • Odberatelia 
Hlasov zo Solčian 40,- EUR • Bohuznámi 100,- EUR 
• Bohuznámi 30,- EUR • Bohuznámi 500,- EUR • 
Ruža sv. Faustíny z Mútneho  60,- EUR • Bohuzná-
ma z Cetína  50,- EUR • Pavel Kyčina 500,- EUR 
• Rodina Šimarová 700,- EUR • Anna Holčíková 
20,- EUR • Mária z Topoľčian 100,- EUR • Mária 
Stanková 100,- EUR • Bohuznámi 150,- EUR • 
Farnosť Svätoplukovo 400,- EUR • Bohuznáma 
50,- EUR • Farnosť Rašovce 200,- EUR • Odbera-
telia Hlasov z Fačkova 60,- EUR • Jolana Švecová 
z Topoľčian 200,- EUR • Duchovné matky z Ri-
mavskej Soboty 175,- EUR • Deviatnik sv. Jozefa 
z Petrovej Vsi 50,- EUR • Ružencové spoločenstvo 
z Hrnčiaroviec nad Parnou 100,- EUR • Odberatelia 
Hlasov z Čierneho pri Čadci 53,- EUR • Odberatelia 
Hlasov z Golianova 30,- EUR • Spoločenstvo sv. 
Ruženca zo Žiliny 55,- EUR • Odberatelia hlasov 
z Čajkova 40,- EUR • Odberatelia hlasov z Krásna 
pri Topoľčanoch 15,- EUR • Bohuznáma rodina 
z Uľán nad Žitavou 100,- EUR • 

DAROVALI NA MISIE, 
MISIJNÝ DORAST, 

MISIJNÉ DOMY
Všetkým darcom vyslovujeme  

Pán Boh zaplať! 

že Spoločnosť ponesie meno Societas 
Verbi Divini – Spoločnosť Božieho Slo-
va. Z tejto latinskej verzie názvu našej 
Spoločnosti vzniklo aj označenie SVD. 

Milý čitateľ, aspoň v  krátkosti ti 
chcem predstaviť význam nášho mena: 
Vyjadrenie „Božieho slova“ má vysti-
hovať tri nasledujúce aspekty: „Slovo 
Otca – je to jeho Syn; Slovo vteleného 
Syna - je evanjelium Ježiša Krista; Slo-
vo Ducha Svätého - je celé Sväté písmo 
ako i slovo prorokov, apoštolov a kňa-
zov, keď hovoria z vnuknutia Ducha 
Svätého.“

Počas Prvej generálnej kapituly sme 
upustili od pravidiel Tretieho rádu sv. 
Dominika, ktoré sme prijali na začiatku 
založenia Misijného domu sv. Micha-
la. Pre počiatky spoločnosti boli veľmi 
vhodné a vykonali dôležitú úlohu, no 
pre rozvoj spoločnosti boli nevyhovu-
júce. Pre formovanie nových rehoľných 
pravidiel som sa snažil hľadať inšpirácie 
aj u iných rehoľných inštitútov, ako sú 
napríklad: Regula lazaristov a zbierka 

ustanovení Spoločnosti Ježišovej (ľu-
dové pomenovanie jezuiti). 

Počas kapituly prebiehalo opätovné 
skladanie rehoľných sľubov na rozpra-
cované rehoľné pravidlá. Rehoľné sľuby 
som zložil 23. februára 1885 ja, kňazi, 
seminaristi a o pár dní neskôr aj bratia 
laici. Pre skladanie sľubov sme použili 
nasledovnú formulu: „Týmto ja Arnold 
Janssen skladám svoju profesiu v tento 
deň podľa pravidiel tejto spoločnosti 
a ku cti Ducha Svätého a spoliehajúc 
sa na pomoc svojich svätých patrónov, 
sľubujem chudobu, čistotu a poslušnosť 
do konca svojho života podľa ustanove-
ní týchto pravidiel.“ Po týchto sľuboch 
ma spolubratia vymenovali za zaklada-
teľa Spoločnosti Božieho Slova a za do-
životného generálneho predstaveného. 

Dňa 28. marca 1885 boli schvále-
né všetkým účastníkmi Prvej generál-
nej kapituly takzvané „Pravidlá z feb-
ruára 1885“. No zasadania po určitom 
čase pokračovali a záverečné zasadania 
sa uskutočnili 12. mája 1886. Pri nich 
boli vyhlásené a uverejnené nové la-
tinské rehoľné pravidlá a nazvali sme 
ich na pamiatku 10-ročného fungova-
nia nášho Misijného domu sv. Michala 
„Pravidlá zo septembra 1885“.

Po ukončení Prvej generálnej ka-
pituly sa začali uskutočňovať zmeny 
v činnosti a postavení Misijného domu 
sv. Michala. Prizval som do Steylu svoj-
ho priateľa lazaristu P. Meditsa CM, 
ktorého som spoznal vo Viedni v roku 
1883. P. Meditsovi som zveril duchov-
nú formáciu spolubratov, pretože to 
bol rehoľník s veľkým srdcom a láskou 
k Bohu. Musím sa ti priznať, milí čita-
teľ, že táto formácia v mnohých veciach 
a postojoch zmenila aj mňa. Postupne 
sme začali napĺňať požiadavky nových 
rehoľných pravidiel a zriadil sa i novi-
ciát Spoločnosti Božieho Slova pre se-
minaristov i bratov. Preto, milý čitateľ, 
chcem ťa poprosiť o modlitbu za všet-
kých mladých misionárov, ktorí sa roz-
hodli vstúpiť na cestu povolania a sú 
v noviciáte Spoločnosti Božieho Slova 
na celom svete. •



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

sám to nedáš misij
né

Žilina Nové Zámky
6.-11. júl 17.-22. august

2015
prázdniny

Misi jné prázdniny sú letný tábor pre mládež od 14 do 20 rokov.
V cene 35€ je zahrnutá strava a strecha nad hlavou.

Registrácia a viac info na:
www.mp.svd.sk

19. ročník Misi jných prázdnin organizuje
Spoločnosť  Božieho Slova


