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ZAMYSLENIE

Milí priatelia, apríl, hoci bol počasím 
divokým mesiacom, dal nám vo veľ-
konočnej liturgii pocítiť, že radosť 
z Kristovho víťazstva nezávisí od von-

kajších okolností, ale vychádza z vnútra toho, kto 
chce mať účasť na tomto víťazstve. Máj nám skrze 
úctu k Panne Márii a skrze ňu i ku všetkým najob-
ľúbenejším ženám = mamám chce predstaviť ra-
dosť a silu života i v samej prírode. 

 Takmer všetci milujeme život tu, na zemi. Nech 
by bol naplnený hocakými problémami, vždy je tu 
nejaké svetielko, pre ktoré sa nám chce žiť. No chá-
peme, že nie zem, ale nebo je naším cieľom. Skutoč-
ný život, večný, sa začína až tam – na druhej strane. 
Z tejto perspektívy sa môžeme pozrieť na večnú 
súčasť kresťanskej histórie – mučeníctvo, ktoré je 
v súčasnosti aktuálnejšie a na pohľad hrozivejšie, 
ako by sme to v našich časoch čakali.

V kresťanských kruhoch sa neraz opakuje pra-
vidlo, ku ktorému povolával Ježiš svojich nasledov-
níkov, aby pri nespravodlivosti vedeli nastaviť aj 
druhé líce. Náročná rada, to je isté. Vypĺňať ju sa 
darí ozaj len veľmi pokorným ľuďom. U väčšiny 
ostatných sa hneď prejavuje čnosť spravodlivos-
ti, ktorá nedovoľuje takéto priestupky. No bojím 
sa, že skôr tu vystupuje priam pohanská túžba 
odomstiť, aby sme neboli nikomu nič dlžní. Nuž, 
takí sme my kresťania.

V prvých storočiach bola však v kresťanských 
kruhoch druhá krajnosť. Kým nás tiahne k po-
hanskej odplate, ich tiahlo takmer k bezhraničnej 
túžbe trpieť a umrieť za Krista. Z jednej strany to 
bol krásny sen – odvahou až po smrť svedčiť o svo-
jej viere. No v istý čas sa to prevrátilo v bezuzdné 
samoudavateľstvo, čo priviedlo cirkevných predsta-
viteľov k zákazu vydávať samých seba úradom. Veď 
mučeníctvo je svedectvo o viere v pravdu, ktorá je 
vystavená útoku falošných predstáv a vychádza od-
tiaľ v spojení s Kristovým víťazstvom. Všetko malo 
mať prirodzený chod – koľko Boh dovolí, toľko bu-
deme svedčiť a žiť. Nie je treba robiť nič predčasne. 
Prílišné ľudské úsilie má vždy sklon nebrať ohľad 
na Božiu vôľu.

Príkladom v tejto veci sú samotní apoštoli. Oni 
tiež boli ochotní umrieť za Krista, hoci na počiatku, 
bez Ducha Svätého, priam zutekali, keď Ježiša zajali 

v Getsemanskej záhrade. Po prvom bičovaní boli 
radi, že ich Kristus urobil hodnými trpieť za neho. 
Táto odhodlanosť a sloboda od strachu v nich rást-
la s rozumom. Prestali sa báť smrti. A hoci ju boli 
ochotní prijať, čo sa aj koniec koncov stalo, no nie 
v danom čase. Pred nimi bolo ešte mnoho práce, 
preto si nemohli dovoliť pri prvej príležitosti odísť 
z tohto sveta. Sledujúce udalosti hneď dosvedču-
jú, že svet potrebuje zatiaľ živých apoštolov, kto-
rí budú dokazovať veľkými skutkami Božiu moc 
a zároveň svojou slabosťou svedčiť, že iba On je 
jediný pravý Boh. 

Svedectvo a viera si vyžadujú spoluprácu s ro-
zumom, ináč sa z viery stáva fanatizmus, s kto-
rým máme v súčasnom svete dostatok skúseností. 
Človek má byť vždy ochotný a pripravený vydať 
svedectvo tomu, čo verí. No tiež musí brať ohľad 
na to, v akej situácii a pozícii sa on sám nachádza. 
V bode 2265 Katechizmu Katolíckej cirkvi sa píše: 
„Oprávnená sebaobrana môže byť nielen právom, 
ale aj veľkou povinnosťou človeka, najmä ak je zod-
povedný za životy iných a za spoločné dobro ro-
diny alebo vlasti.“ Preto je potrebné uvážiť, či sme 
schopní a pripravení odísť z tohto sveta, poprípade 
čo bude väčším dobrom pre nás i našich blížnych.

Mučeníci
 Text: 

P. Michal 

Marhefka SVD

 Foto: Archív SVD
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Život je takmer taký istý veľký dar ako viera. Preto je nut-
né, aby sme si ho vedeli vážiť i chrániť. My, Sláva Bohu, zatiaľ 
nie sme pod tlakom, ktorý by nám neustále hrozil smrťou. 
No z času na čas sa objavujú krajné situácie, ktoré si vyžadujú 
radikálne riešenie. Ako veriaci si musíme byť vedomí, prečo 
sme na svete, a že smrť, hoci často nespravodlivá alebo neo-
čakávaná, má tiež miesto ako posledná bodka v pozemskom 
živote. Predsa len väčším darom je pre nás viera, ktorá nám 
ponúka nový, večný život a skutočné nekonečné možnosti 
i dary. Preto v krajných situáciách z lásky k dobru druhého 
človeka s čistým svedomím slobodným od ťažkého hriechu 
je mučeníctvo možné každému veriacemu. 

Ak je však človek bez milosti posväcujúcej, má sa starať za-
chrániť si život. Stretnutie s Bohom by pre neho asi nebolo tak 
veselým, ako sa u kresťanov očakáva. Človek v takom stave 
ani nie je schopný prijať iné rozhodnutie. Chýba mu odvaha, 
ktorá je Božím darom a strach zakrýva všetký sväté nápady. 

V spojení so zodpovednosťou za druhých treba chápať náš 
život ako dar, ktorému sa radujú naši blížni. A to je Božie dielo, 
nie naše, preto treba brať naň ohľad a nehrať sa na hrdinov. Ak 
príde čas a Božia milosť v nás bude pôsobiť na sto percent, po-
tom uvidíme, k čomu sme povolaní. Dovtedy musíme upev-
ňovať svoju vieru Božími prostriedkami (sviatosti, modlitba 
a pod.), aby akákoľvek riziková situácia nebola prekvapením 
ani pre nás, ani pre našu vieru.  •
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▪ Vyše pol milióna ľudí podpísalo petíciu 
za oslobodenie Bibiovej

Vyše pol milióna ľudí podpísalo petíciu, ktorá žiada 
oslobodenie Asie Bibiovej, pakistanskej matky pia-
tich detí a kresťanky, ktorá bola obžalovaná z rúha-
nia proti Koránu a odsúdena na trest smrti. Autorka 
petície, britská univerzitná študentka Emily Clar-
ková, je týmto záujmom prekvapená. „Hovorí to 
o tom, že ľudia na Asiu Bibiovú nezabúdajú, hoci už 
ubehli viac než štyri roky od jej odsúdenia,“ uvied-
la študentka pre pápežskú nadáciu Kirche in Not.  
Najvyšší trest pre kresťanskú ženu, ktorá takmer päť 
rokov žije z bezpečnostných dôvodov vo väzenskej 
izolácii, potvrdil 16. októbra minulého roka najvyš-
ší súd v pakistanskom Láhauru. Jeho rozhodnutie 
by mohol zvrátiť jedine odvolací proces, ktorý však 
sudcovia opätovne odročili, vysvetľuje o. Bernardo 
Cervellera, riaditeľ spravodajskej agentúry Pápež-
ského inštitútu zahraničných misií. „O Asii Bibiovej 
vieme toľko, že je dňom a nocou kontrolovaná, aby 
sa zabránilo prípadne mimosúdnej poprave. Je teda 
vo väzení, modlí sa, občas ju navštevujú príbuzní 
a rôzne kresťanské mimovládne organizácie, ktoré 
ju podporujú. Neexistuje však riešenie jej prípadu.
Keby sa podarilo uskutočniť odvolací proces, zna-
menalo by to pravdepodobne zrušenie rozsudku. 
Problém spočíva v tom, že akonáhle sudcovia sta-
novia dátum súdneho konania, fundamentalistické 
skupiny okamžite začnú manifestovať a dovolávať 
sa smrti tejto ženy. Sudcovia teda majú často strach, 
a odvolací proces preto trvale odďaľujú,“ uviedol 
riaditeľ agentúry AsiaNews. • 

EDITORIÁL

Milí misijní priatelia!

Príroda kvitne. Vo vzduchu cítiť život. 
To nás privádza k radosti. Ale príležitosť 
k radosti máme aj preto, že prežívame 
mesiac Panny Márie, ktorá je našou Mat-
kou. Matka vždy vie, čo jej dieťa potrebuje 
a dieťa sa vo všetkých svojich trápeniach 
utieka k svojej matke. A tak po celé gene-

rácie, ľudia sa vždy utiekali k Panne Márii, ktorá je Matkou nás 
všetkých. Dejiny Cirkvi začali slovami zvestovania, slovami, 
ktoré podľa evanjelia sv. Lukáša povedal anjel Panne v Nazarete: 
„Zdravas, milosti plná, Pán s tebou! Neboj sa, Mária! Našla si 
milosť u Boha. Duch Svätý zostúpi na teba.“ A to znamenalo: 
Stane sa matkou Syna a dá mu meno Ježiš. On bude veľký a bude 
sa volať synom Najvyššieho. Bude to Boží Syn. (Lk 1, 28-33)
Pri zvestovaní sa Panna Mária podľa evanjelia zarazila! Boh 
sám ju upokojil ako priateľ upokojuje priateľa, aby sa nebála. 
Potom jej dal do súvisu Ježišovo Božie tajomstvo s tým, čo aj 
ona sama už poznala zo Sv. Písma. Jej Syn bude Synom Najvyš-
šieho, ktorého izraelský ľud očakával od pradávna ako Mesiá-
ša, ako Božieho Pomazaného. A aby bolo toto tajomstvo ešte 
bližšie a živšie, anjel zaradil jej syna do rodu, ktorého praotcom 
je Dávid. Jej Syn Ježiš vyslobodí svoj ľud z hriechov a bude po-
žehnaním sveta. Panna Mária počula pri Zvestovaní ešte aj iné 
slová, slová útechy a uistenia: „Hľa, Alžbeta, tvoja príbuzná po-
čala syna v starobe.“ Po poukaze na dejiny počula tak Mária čosi 
celkom blízke: Tu je Alžbeta! To akoby Mária počula: Neboj sa, 
nie si sama. Nie si jediná, ktorá sa cíti teraz takmer bezradná. 
Aj Alžbeta už prežíva Boží zázrak, čaká tiež syna. Ste dve ženy, 
dve príbuzné, dve matky, teraz ešte príbuznejšie a bližšie. Mô-
žete sa stretnúť a zdôveriť sa s ťažkosťami i radosťami, môžete 
sa podeliť s Božím požehnaním pre vás i pre celé ľudstvo Veď 
nijaký človek nemôže dobre niesť a uniesť svoje poslanie a svo-
je ťarchy celkom sám. Aj ten najsilnejší sa poteší, keď mu Boh 
pošle do cesty priateľa, spoločníka, človeka rovnako zmýšľajú-
ceho, ochotného a obetavého. A tak Mária dostala priam pod-
net, aby navštívila svoju príbuznú Alžbetu. Panna Mária išla na 
Boží podnet navštíviť svoju príbuznú Alžbetu. Taký starostlivý 
je Pán Boh! Aj dnes nám posiela uprostred starostí do cesty ľudí, 
ktorí sú nám oporou – rodičov, bratov, sestry, priateľov, kňazov, 
Cirkev. Pán Boh vie, čo potrebujeme my, čo potrebuje Cirkev 
i svet. A chce, aby sme sa podporovali ako jedna rodina. Že-
lám Vám pekné prežitie krásneho mariánskeho mesiaca máj. 

Páter Martin Štefanec SVD, šéfredaktor

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Sv. omšu za odberateľov Hlasov 
odslúžim 4. mája, za horliteľov 7. mája 2015,

Šéfredaktor
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▲ Nových kardinálov pápež 
začlenil do dikastérií Rímskej 
kúrie

Svätý Otec priradil k členom di-
kastérií Rímskej kúrie dvadsia-
tich kardinálov, ktorých kreoval 
počas verejného konzistória 14. 
februára tohto roku.
Kardinál Dominique Mamber-
ti, prefekt Najvyššieho tribunálu 
Apoštolskej signatúry, sa meno-
vaním stáva v rámci Sekcie pre 
vzťahy so štátmi Štátneho sekre-
tariátu členom Rady kardinálov 
a biskupov, súčasne bol meno-
vaný za člena Kongregácie pre 
Boží kult a disciplínu sviatostí, 
ako aj za člena Kongregácie pre 
kauzy svätých. Nominácie os-
tatných kardinálov sa týkajú na-
sledujúcich diskastérií: kongre-
gácií pre evanjelizáciu národov, 
pre klérus, pre katolícku výcho-
vu a  pre inštitúty zasväteného 
života a spoločnosti apoštolské-
ho života. Ďalších kardinálov 
menovanie pričleňuje k ôsmim 
pápežským radám: na podporu 
jednoty kresťanov, pre spravodli-
vosť a pokoj, Cor unum, pre pas-
toráciu migrantov a cestujúcich, 
pre pastoráciu v zdravotníctve, 
pre kultúru, pre spoločenské ko-
munikačné prostriedky a k Pá-
pežskej rade na podporu novej 
evanjelizácie. •

▪ Pápež František listom oslovil celoamerický samit v Paname
 
Pápež František zaslal posolstvo prezidentovi Panamy Juanovi Carlosovi Va-
relovi Rodríguezovi pri príležitosti VII. vrcholového stretnutia Organizácie 
amerických štátov. V rámci kontinentálneho stretnutia za účasti vyše 30 hláv 
štátov sa 10. apríla v Paname uskutočnil historický stisk ruky medzi americ-
kým prezidentom Barackom Obamom a kubánskym prezidentom Raúlom 
Castrom. Išlo o historickú udalosť po 53 rokoch zmrazených vzťahov medzi 
Washingtonom a Havanou. Samitu sa zúčastnila aj delegácia Svätej stolice 
vedená štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolinom, ktorý prečítal 
pápežovo posolstvo pred zhromaždením. Svätý Otec v posolstve reaguje na 
tému stretnutia „Prosperita a rovnosť: výzva spolupráce v rámci Ameriky“. 
V duchu svojej exhortácie Evangelii gaudium konštatuje, že „nerovnosť, ne-
spravodlivé rozdelenie bohatstva a zdrojov, je prameňom konfliktov a ná-
silia medzi národmi, pretože predpokladá, že pokrok jedných sa uskutoč-
ňuje na nevyhnutný úkor iných a že pre dôstojný život je potrebné bojovať 
s druhými.“ „Veľkou výzvou pre náš svet je globalizácia solidarity a bratstva, 
namiesto globalizácie diskriminácie a ľahostajnosti“, píše pápež František. •

▲ V Brazílii otvoria proces 
blahorečenia Mons. Héldera Câmaru

V Brazílii už zakrátko otvoria proces 
blahorečenia Mons. Héldera Câmaru. 
Prvú, tzv. diecéznu fázu procesu bla-
horečenia otvoria 3. mája v arcidiecé-
ze Olinda a Recife, ktorú Mons. Câma-
ra viedol v rokoch 1964 až 1985 a kde 
aj zomrel v roku 1999. Ako duchovný 
pastier sa Dom Hélder Pessoa Câmara 
vyznačoval striedmosťou v osobnom 
živote a plnou zaangažovanosťou na 
pomoc a pozdvihnutie chudobných. 
S nebojácnosťou sa vyjadroval k pálči-
vým témam politiky a sociálnej spra-
vodlivosti v Brazílii. •

▲ Obrazy v brožúrke meditácií krí-
žovej cesty v Koloseu sú z Pohorelej

Tento rok mala krížová cesta, ktorú 
sa Svätý Otec František modlil spolu 
s veriacimi na Veľký piatok v Koloseu 
niečo spoločné aj so Slovenskom. Ob-
razy výjavov krížovej cesty v brožúrke 
s textami meditácií, ktorú mali veriaci 
v Ríme k dispozícii, pochádzajú totiž 
z kostola Sedembolestnej Panny Má-
rie vo farnosti Pohorelá v Rožňavskej 
diecéze. Ako dar pre kostol dali v roku 
1927 obrazy namaľovať rodáci z Poho-
relej, ktorí pracovali v Amerike. Séria 
14 výjavov v klasických kompozíciách, 
vytvorená technikou oleja na plátne po-
chádza z ateliéru Jozefa Neškudlu v Jab-
lonnom nad Orlicí. Obrazy sú zasadené 
v ozdobných rámoch z politúrovaného 
dreva so zlátenými ornamentmi. •

SPEKTRUM

3HLASY Z DOMOVA A MISIÍMÁJ 2015



Spomínam si na jeden rozhovor 
s istým mojím známym, v kto-
rom vyjadril svoje presvedče-
nie, že človek, ktorý sa obráti, 

je od toho momentu absolútne iným 
človekom v tom zmysle, že už viac ne-
hreší a vlastne ani nie je schopný hrešiť. 
A keďže toto na ľuďoch okolo seba nevi-
díme, pravdu povediac ja osobne nepo-
znám človeka, na ktorom by som videl, 
že vôbec nehreší, potom niet naozaj ob-
rátených ľudí. Jestvovali len kedysi, ale 
dnes ich niet. 

Súhlasíte s týmto názorom? Je aj pod-
ľa vás človek, ktorý sa obrátil ku Kristovi, 
človekom, ktorý sa až tak radikálne zme-
nil, že už viac nie je schopný hrešiť? Iný-
mi slovami: prestáva byť obrátený človek 
v momente svojho obrátenia človekom 
a začína byť anjelom?

Ja osobne s týmto názorom nesúhla-
sím. Nemyslím si, že jestvuje a že by bol 
kedysi vôbec jestvoval človek, ktorý by 
po svojom obrátení bol tak radikálne 
zmenený, že by už viac nebol schopný 
páchať hriechy. Som skôr toho presved-
čenia, že konverzia je záležitosťou nepre-
tržitou, permanentnou, raz začatou, ale 
nikdy nekončiacou. Konverzia, to nie je 
bod alebo stav, to je proces, ktorý má síce 
svoj bod odpichu, ale nemá v tomto živo-
te svoj koniec. 

Apoštol Pavol a jeho obrátenie
Vidíme to na mnohých ľuďoch viery 
z minulosti. Všimnime si jedného z nich, 
ktorého nám Božie Slovo jednej z veľko-
nočných nedelí tlačí pred oči - APOŠTO-

LA PAVLA - a skúsme na jeho príbehu 
pochopiť svoj vlastný príbeh a snáď sa 
tak trocha aj dostať zo stavu ustavičných 
frustrácií, ktoré nám spôsobuje myš-
lienka, že keďže sme stále hriešni, to je 
dôkaz, že sme sa ešte ku Kristovi ani tro-
cha neobrátili.

Pavol bol veľmi prominentným fari-
zejom, ktorý už pred svojím obrátením 
musel určite o Ježišovi veľa toho počuť. 
Možno sa s ním aj stretol. V každom prí-
pade však určite poznal jeho náuku, pre-
tože keď sa začala po zmŕtvychvstaní šíriť 
a získavať si stúpencov, nebol by tak radi-
kálne a násilne reagoval. Bol človekom, 
ktorý bol veľmi dobre zbehlý v židovskej 
teológii, pretože sám bol špičkovým teo-
lógom, a tak celkom iste porovnával túto 
novú náuku s náukou židov. Veľa vecí 
mu „nerezalo“, napríklad interpretácia 
zákona, ponúkanie spásy každému, do-
konca vyvrheľom a hriešnikom. Toto ho 
muselo veľmi silne rozčuľovať. A tak sa 
rozhodol viesť proti vzmáhajúcemu sa 
kresťanstvu doslova „krížovú výpravu“. 
A tu sa to odohralo. Príbeh jeho obráte-
nia nám je všetkým iste dôverne známy: 
pád pred bránami Damašku a rozhovor 
s Kristom, následné oslepnutie a stretnu-
tie s Ananiášom. Bol to okamih, ktorý je 
v Písme podrobne popísaný v Sk 9, 1-19 
a 22, 6-16. Pavol sám ho popisuje v Gal 
1, 15-16 a celkove sa na tento okamih vý-
slovne odvoláva až sedemkrát. 

Dostal sa aj do problémov
Pavol sa tu obrátil a po počiatočných 
problémoch sa až tak silne stotožnil 

s kresťanskou vierou, že ju začal šíriť vša-
de, kadiaľ chodil. Kázal horlivo, odušev-
nene a často aj nekompromisne. Pavol bol 
typom radikálne a dôsledne obráteného 
človeka. Lenže pozor! Ak čítame v Písme 
o Pavlovi v snahe dozvedieť sa o ňom čo 
najviac, aby sme sa aj my mohli formovať 
tak, ako sa on formoval, avšak pri tomto 
čítaní prehliadneme jeden moment, kto-
rý bol v jeho živote nesmierne dôležitý, ba 
kľúčový, môžeme sa dostať do problémov. 
Pavlovu cestu viery by sme jednoducho 
nepochopili. Skutky nám totiž hovoria 
o jednej udalosti, ktorá sa prihodila asi 
tri roky po jeho obrátení, keď bol Pavol 
už úspešným a známym kazateľom. Totiž 
Pavol sa na základe svojich kázní dostal 
do vážnych problémov. Dostal sa do kon-
troverzie s členmi vlastnej Cirkvi. A ne-
bola to kontroverzia hocaká. Totiž Pavol 
bol vo svojich kázňach až tak horlivý, že 
spôsoboval konflikty a nedorozumenia, 
ako napríklad v prípade Helenistov. A tak 
Skutky pokračujú, že bratia boli nútení 
milého Pavla zaviesť z Jeruzalema do Cé-
zarey a odtiaľ ho poslať do jeho rodného 

Jaskyňa sv. Pavla je považovaná 
za míľnik Cirkvi na Malte, 
nakoľko podľa tradície tu apoštol 
strávil tri mesiace a kázal tunajším 
obyvateľom po svojom stroskotaní 
na ostrove. Pápež Ján Pavol II. 
ju navštívil 27. mája 1990
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Nežijem už ja,
ale žije vo mne
Kristus!

 Text: P. Milan Bubák SVD 

 Foto: Archív SVD



Tarzu. A to nie len tak na návštevu rodi-
ny. Vieme totiž, že PAVOL TU ZOSTAL 
CELKOVE 7 ROKOV!!! Povedané jed-
noducho: Pavol bol vlastnou Cirkvou po-
slaný do vyhnanstva. Odpísali ho. Zbavili 
sa ho. Lebo robil viac zla ako úžitku. Len 
si všimnite, čo hovorí Písmo v nasledu-
júcej vete: „A Cirkev mala pokoj po celej 
Judei, Galilei a Samárii...“ Cirkev mala 
po jeho odchode pokoj. Naozaj Pavol bol 
človekom, ktorý jej spôsoboval nepokoj. 

Čo sa vlastne stalo? Ako je to možné? 
Bol či nebol Pavol obrátený? Ak bol, ako 
je potom možné, že nežil totálne podľa 
toho, za čím šiel, k čomu sa obrátil? Ako 
je možné, že po takej radikálnej a poni-
žujúcej zmene, akou bolo jeho obrátenie 
(pád na zem, oslepnutie, odkázanosť na 
pomoc Ananiáša a iných, ktorými pred-
tým pohŕdal) sa Pavol predsa ešte celkom 
nespamätal? Kde bola vlastne chyba?

Prečo ho odpísali? 
Pavol mal možnosť nad tým premýšľať 
vo svojom exile. Sedem rokov je dosť 
dlhá doba na takéto premýšľanie. „Čo 

sa stalo? Veď som kázal tak ohnivo. Ľu-
dia ma počúvali. Som predsa jediný 
z apoštolov, ktorý mám vzdelanie. Som 
profesionálnym teológom. Veci, o kto-
rých hovoril Ježiš, som vedel podávať 
jasne, systematicky, prehľadne. Možno 
som neoslovoval tú istú vrstvu ľudí ako 
ostatní apoštoli, ale zasa som oslovoval 
inú, ktorú neoslovovali oni. Mám na 
to schopnosti, poznám techniky, viem 
ako na to. Mám to vyskúšané. Podobnú 
činnosť som predsa robil aj v židovstve. 
Prečo ma teda odpísali?“ Možno takéto 
a podobné otázky si kládol Pavol a mož-
no bol z nich naozaj zmätený. Jeho situ-
ácia nebola naozaj ľahká, najmä keď si 
uvedomíme, že Pavol bol práve vo svojej 
tridsiatke, čo je pre muža začiatok naj-
výkonnejšieho obdobia života. „Keby 
som bol ostal židom, bol by som mal 
kariéru ako remeň. Avšak obrátil som 
sa, rozhodol som sa ísť za Kristom s tým, 
že ponúknem všetky svoje schopnosti 
Kristovi a rodiacej sa Cirkvi a oni ma 
odpíšu... Ťažko pochopiteľné.“ Zmätok 
a chaos v mysli. 

Kedysi dávno žil jeden mladík. 
Jeho jedinou túžbou bolo stať sa kováčom.
A tak sa u majstra začal postupne zaúčať 
do všetkých možných techník, ktoré ako 
dobrý kováč potreboval vedieť.
Ako držať kliešte.
Ako dvíhať kladivo.
Ako udierať na nákovu. 
Ba dokonca, ako rozdúchavať mechmi 
oheň.
Keď sa doba jeho učenia skončila, povolali 
ho ako kováča do kováčskej vyhne kráľov-
ského paláca.
Čo sa však nestalo!? 
Krátko po príchode na svoje nové miesto 
totiž s hrôzou zistil, že sa nenaučil, ako 
vyrobiť iskru, ktorá by mu zapálila oheň.
Všetky schopnosti a techniky, ktoré sa na-
učil, mu boli nanič, keď zistil, že nevie za-
páliť oheň. (Paul J. Wharton)

Čosi podobné sa prihodilo aj Pavlovi. 
Kardinál Martini to popisuje takto: 

„To, čo sa stalo Pavlovi, bolo to, čo 
sa často stane v prípade úplnej a ná-
hlej konverzie, kedy sa všetko začne ja-
viť v tom najlepšom a najpriaznivejšom 
svetle a kedy motívom stojacim za kon-
verziou nie je zmena miesta pôsobenia 
alebo zmena tímu, ale vízia nového živo-
ta ponúknutá v Ježišovi. Prihodí sa čosi 
úplne nové, čo je jasne dielom Božím. 
Lenže keď sa človek potom snaží znova 
dostať do svojej každodennej rutiny, zis-
tí, že mu ostala tá istá osobnosť. Pavol sa 
vrhol do svojej novej misie s tým istým 
entuziazmom, ktorým obhajoval svoju 
starú misiu. Jednoducho premiestni svo-
ju horlivosť z jedného miesta na druhé 
a ujíma sa práce, ktorú vidí pred sebou 
ako práce, ktorá ako keby patrila jemu. 
A tak v tomto bode Pán dovolí, aby bol 
tvrdo a ťažko očisťovaný [ako v evanje-
liu ratolesti, aby rodili dobré ovocie], aby 
sa tak naučil, že konverzia, to nie je jed-
noducho niečo, čo by mu ponúklo nové 
pole pre jeho činnosť, ale je to nový spô-
sob života, nový spôsob pozerania sa na 
veci, a on sa do tohto nového pohľadu 
musí ako keby ponoriť, aby sa tak mohol 
stať súčasťou jeho osobnosti. Je pravda, 
jeho myšlienky a slová boli jasné.  
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Lenže jeho správanie bolo to isté, ako 
bolo predtým. Cez svoju bolestnú skúse-
nosť si Pavol uvedomí veľmi jednoduchú 
pravdu, že Pánom je Boh a že Boží slu-
žobník sa musí cez ustavičné vyprázdňo-
vanie svojho srdca zo všetkých osobných 
úspechov pripravovať na to, aby sa stával 
čím ďalej, tým ohybnejším nástrojom 
v rukách Božích.“ 

Po druhom obrátení vložil dôveru do 
Kristovej lásky
Pavol prišiel v exile v Tarze k svojmu tzv. 
DRUHÉMU OBRÁTENIU. Ak čítame 
pozorne jeho listy, jasne tam ducha tejto 
jeho druhej konverzie nájdeme (hlavne 2 
Kor 12). Hovorí tu o vízii, ktorú mal pred 
14 rokmi. Počas celých tých rokov, ktoré 
prežil v Tarze v samote a opustenosti, Pa-
vol spoznal Boha iným spôsobom. Bol to 
totiž pre neho čas, kedy si ho Pán vzal do 
svojej školy podobne ako ostatných uče-
níkov predtým. To, čo sa tu s ním v tejto 
škole odohralo, bolo hlboké očistenie. 
Jasne tu spoznal, akú veľkú dôležitosť 
vložil do svojej výchovy, vzdelania, úspe-
chov a ako všetky tieto veci stáli v centre 
javiska jeho života, hoci snáď nie vedo-
me. Uvedomil si, že v tomto novom spô-
sobe života nič nebolo tak dôležité, ako 
to, aby bol cez neho v činnosti Kristus. 
Pavol postupne uvoľnil miesto v centre 
javiska a na jeho miesto prišiel Kristus, 
ktorý sa mu stal všetkým vo všetkom. 
Naučil sa nedovoliť sebe samému, aby sa 
spoliehal na seba a na svoje schopnos-
ti, ale aby sa spoliehal len na Krista a na 
jeho lásku k nemu. V tomto svetle by sme 
mali pochopiť to, čo vyjadril vo svojom 
liste Fil 3,4-14:

„...hoci ja by som mohol aj do tela 
vkladať nádej. Ak si niekto iný myslí, že 
môže mať nádej v tele, tým skôr ja: na 
ôsmy deň obrezaný, z Izraelovho rodu, 
z Benjamínovho kmeňa, Hebrej z Heb-
rejov, čo sa týka zákona farizej, čo do 
horlivosti prenasledovateľ Cirkvi, čo do 
spravodlivosti ktorá je v zákone, žil som 
bezúhonne.

Ale čo mi bolo ziskom, kvôli Kristovi 
pokladám za stratu. A vôbec všetko po-
kladám za stratu pre vznešenosť pozna-

nia Krista Ježiša, môjho Pána. Preň som 
všetko stratil a pokladám za odpadky, aby 
som získal Krista a našiel sa v ňom bez 
vlastnej spravodlivosti, ktorá je zo záko-
na, ale s tou, ktorá je skrze vieru v Kris-
ta - spravodlivosťou z Boha, založenou 
na viere, aby som poznal jeho, moc jeho 
zmŕtvychvstania a účasť na jeho utrpení 
tým, že sa mu pripodobním v smrti, aby 
som tak nejako dosiahol aj vzkriesenie 
z mŕtvych.“ 

Pavol prišiel konečne k bodu, kedy 
prijal svoju vlastnú slabosť a kedy vložil 
všetku svoju dôveru do Kristovej lásky 
k nemu. 

Keď potom pozorujeme Pavla po tom-
to jeho druhom obrátení, keď ho apošto-
li konečne na príhovor Barnabáša znova 
prijali medzi seba a umožnili mu kázať, 
vidíme na ňom, že je to už iný človek, 
ako bol pred svojím tarzským exilom. 
Nebol ani tu ešte svätý. Bol plný slabostí, 
ale vedel, že pre neho žiť znamená Kris-
tus (por. Fil 1,21) a už nežije on, ale v ňom 
žije Kristus (por. Gal 2,20).

Ako tak Pavol starel, stále viac a viac 
si uvedomoval, že byť učeníkom Kristo-
vým nie je niečo, čo sa dá dosiahnuť, ale 
je to „stávanie sa učeníkom“, je to púť uče-
níctva, ktorá môže trvať celý život, ktorá 
obsahuje veľa skúšok, pádov a chýb. Jasne 
si uvedomuje, že on túto svoju cestu ešte 
nedokončil, a tak dvakrát to jasne svojim 
čitateľom aj naznačuje:

„Nie že by som ho už bol dosiahol, ale-
bo že by som už bol dokonalý, ale bežím, 
aby som sa ho niekedy zmocnil, ako sa aj 
Kristus Ježiš zmocnil mňa. Bratia, ja si ne-
namýšľam, že som sa už zmocnil. Ale jed-
no robím: zabúdam na to, čo je za mnou, 
a uháňam za tým, čo je predo mnou. Be-
žím k cieľu, za víťaznou cenou Božieho 
povolania zhora v Kristovi Ježišovi.“

Aká útecha pre teba i pre mňa. Kto 
z nás by mal odvahu prehlásiť, že už do-
siahol opravdivé učeníctvo, že je už na-
ozaj obrátený vo viere ku Kristovi? Jedi-
né, čo môžeme, je začínať znova a znova, 
vždy si nanovo uvedomujúc, že sme ra-
tolesťou na viniči, kde je tým viničom 
ON. Že on je ten, ktorý nám dáva silu 
a vzrast.  •

19. apríla sme sa vydali na osemdňo-
vú púť s čitateľmi Hlasov do Svätej 
zeme, v ktorej som bol prvýkrát, ako 
aj väčšina pútnikov našej skupiny. 
Zostava bola pestrá. Skladala sa z pút-
nikov z Kysúc, Spiša, Nitry, Veľkého 
Zálužia, Trnavy, Záhoria, okolia Levíc 
a mojej rodnej farnosti Pruské. 

Let z Budapešti do Tel Avivu trval 
2 h 45 min. Na letisku Tel Aviv sme 
prešli colnou kontrolou. Potom sa nás 
ujal náš sprievodca PaedDr. Michal 
Pitoniak. Ubytovaní sme boli v hoteli 
Betlehem Inn. Navštívili sme skutoč-
ne veľa významných miest z hľadiska 
našej viery. Každého z nás možno za-
ujalo niečo iné. Myslím však, že kaž-
dý jeden pútnik bol nadšený a posil-
nil si vieru tým, že navštívil miesta 
ako Baziliku Božieho hrobu, kaplnku 
s Kristovým hrobom, Baziliku Naro-
denia Pána, Olivovú horu a mnohé 
iné vzácne miesta. Mali sme mož-
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Navštívili
sme Svätú zem
s časopisom
Hlasy

 Text a foto: P. Martin Štefanec SVD

Naša skupina pútnikov
pri Bazilike Božieho hrobu
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nosť modliť sa krížovú cestu na Golgote 
a prežiť tak predveľkonočný čas s Pánom 
priamo na ceste, ktorú on podstúpil za 
nás. V Káne Galilejskej si niekoľko man-
želských párov z našej skupiny obnovilo 
svoje manželské sľuby. Plavili sme sa loď-
kou na Genezaretskom jazere. Na brehu 
sme navštívili kostolík Primát sv. Petra. 
Pred oltárom je skala, na ktorej Pán Ježiš 
po svojom zmŕtvychvstaní s apoštolmi 
jedol rybu. Nezabudnuteľným zážitkom 
bola aj hora Blahoslavenstiev, ktorá sa 
nachádza nad Galilejským morom. Na-
vštívili sme aj miesto krstu Pána Ježiša, je 
to na mieste pred vlievaním sa Jordánu 
do Mŕtveho mora. Toto miesto je prísne 
strážené vojakmi, pretože stred Jordá-
nu je štátna hranica s Jordánskom. Na 
tomto mieste sme si zasa obnovili svoje 
krstné sľuby. 

Celkom mimoriadny pútnický zá-
žitok sme mali pri kúpaní v Mŕtvom 
mori. Na pláži boli veľké digitálne ho-
diny. Keď na nich bolo 15.00, zrazu som 
začul modliť sa Pre jeho bolestné umu-
čenie... Naši pútnici sa modlili Korunku. 
Bol som povzbudený veľkou horlivosťou 
pútnikov Hlasov, ktorí aj vo vode Mŕt-
veho mora nevynechali modlitbu a do-
kázali sa spoločne pomodliť. Na záver 
modlitby ma požiadali o kňazské po-
žehnanie. 

Nebudem menovať všetky miesta, 
ktoré sme na našej púti navštívili. Mô-
žem však iba vyjadriť veľkú spokojnosť, 
že ako misijní priatelia a čitatelia Hlasov 

sme tvorili krásne spoločenstvo modlia-
cich sa ľudí putujúcich po Svätej zemi, 
pamätajúcich na našich misionárov, či-
tateľov, úspech misijného diela. Ja osobne 
som ďakoval Pánu Bohu aj za 10 rokov 
vedenia nášho časopisu Hlasy (marec 
2005 - marec 2015) a zároveň prosil 
o ďalšiu pomoc. Keď sme odchádzali zo 
Sv. zeme, boli sme si všetci bližší a tešilo 
nás to, že sme spoločne putovali Svätou 
zemou, kadiaľ chodil Kristus Pán. 

Veľká vďaka patrí nášmu sprievodco-
vi PaedDr. Michalovi Pitoniakovi, ktorý 
nás obetavo sprevádzal a vďaka nemu 
sme sa veľa dozvedeli o svätých miestach. 
Čerpali sme veľa vedomostí z jeho od-
borného výkladu, ktorý vedel podať 
veľmi zrozumiteľným spôsobom. Svo-
jím humorom nás vedel vždy rozveseliť 
a spríjemniť tak našu púť. Chcem poďa-
kovať aj všetkým zúčastneným pútni-
kom za ich spoločenstvo, odvahu a obe-
tu, ktorú priniesli. 

3 otázky pre PaedDr. Michala 
Pitoniaka
Odkedy sa venujete pútnikom a kde vša-
de sprevádzate pútnikov?
S dekrétom svojho otca biskupa pô-
sobím vo Sv. zemi od roku 2007. To je 
moje hlavné pôsobisko. Pokiaľ je obdo-
bie dažďov alebo je tu veľmi horúco, ne-
máme tu prácu, tak odchádzam zo Sv. 
zeme na ďalšie pútnické miesta: hlavne 
Rím, Lurdy, Fatima, po stopách sv. Pav-
la do Grécka, na Maltu, na Sicíliu a po-
tom zase v zime do Brazílie na pútnické 
miesto Aparecida a do Mexika – Gua-
dalupe. Pomedzi to ešte, keď je príleži-
tosť, sprevádzam zájazdy na konferencie 
o medzináboženskom dialógu hlavne do 
východnej Ázie – Thajsko, Hong Kong, 
Sri Lanka, Indonézia a ďalšie destinácie. 
Čo vás najviac fascinuje vo Svätej zemi? 
Predovšetkým najsvätejšie miesto na na-
šej zemi, a to je jednoznačne Boží hrob 
a Golgota. Na tomto mieste je vlastne 
postavené celé naše kresťanstvo aj celá 
naša viera. Všetky miesta vo Svätej zemi 
si veľmi vážim a navštevujem ich veľmi 
rád, avšak vždy sa najviac teším na Ba-
ziliku Božieho hrobu v Jeruzaleme a keď 
prichádzam na Golgotu. Vlastne tam sa 
otvorili brány do neba pre každého z nás. 
A preto vždy veľmi prosím Pána Ježiša 
Krista práve na Golgote, aby tieto brány 
zostali otvorené pre mňa vtedy, keď sa 
budem musieť pred neho postaviť. 
Komu by ste odporučili navštíviť Svätú 
zem? 
Čo sa týka návštevy Sv. zeme, po skúse-
nostiach ktoré mám, nedá sa vyjadriť, 
komu odporučiť a komu nie. Odporučiť 
ju môžem jednoznačne všetkým. Spre-
vádzal som tu aj deti, ktoré mali 7-8 ro-
kov, sprevádzal som tu žiakov zo základ-
nej školy, boli tu študenti vysokých škôl, 
pútnici strednej generácie aj starší ľudia. 
Každý to vníma po svojom. Deti to vní-
mali detsky. Ľudia strednej generácie viac 
menej prosili Pána Ježiša Krista o milosti 
a pomoc pre svoje rodiny a tí najstarší, tí sa 
už veľmi hlboko zamýšľali nad večnosťou. 
Ide to už vekom, preto každý podľa toho, 
koľko rokov má, koľko má skúseností, tak 
sa na miesta vo Sv. zemi aj pozerá.  • 

HLASY Z MISIÍ

PaedDr.
Michal
Pitoniak

Obnova 
manželských sľubov

v Káne Galilejskej



P. Ľudovít Feja SVD
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P. Feja SVD počas sv. omše
pre Indiánov na Altiplano
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Kedy si odišiel na misie? Kde si v Južnej 
Amerike pôsobil? 
Po niekoľkoročnom pôsobení na Slo-
vensku som opäť požiadal o misijnú 
skúsenosť. Tento raz som bol v Bolívii, 
kde som odišiel v marci 2012. Pôsobil 
som na náhornej plošine Altiplano me-
dzi Indiánmi Aymara. 
 
Ako si si zvykol na novú kultúru? 
 Kultúra, v ktorej som pôsobil, je úplne 
odlišná od tej, kde som bol predtým, 
teda v Ekvádore. A aj omnoho viac od-
lišná od tej našej slovenskej. Neviem, či 
som si zvykol a či to je to najdôležitej-
šie. Myslím, že dôležité je naučiť sa žiť 
v tejto kultúre. Myslel som si, že budem 
mať problémy s nadmorskou výškou, 
keďže Altiplano sa nachádza vo výške 
približne 3800 metrov. No nemal som 
veľké problémy, aj na zimu som si ako-
si zvykol, lebo zima v týchto výškach 
je suchou zimou, a tak sa veľmi necíti. 

Naozaj som mal obavy z toho, koľko 
sú schopní domáci pochopiť z toho, čo 
ja im poviem, teda na úrovni jazyka, 
a potom taktiež na úrovni myšlienok 
či predstáv. Väčšina z nich hovorí špa-
nielsky, ale tí starší španielčinu veľmi 
neovládajú a stávalo sa mi, že mi mu-
seli pomôcť v kancelárii aj s prekladom 
z aymarčiny do slovenčiny. Ťažké bolo 

pochopiť ich synkretizmus, a  teda aj 
silný kult k matke zemi – pacha mama. 
Obety matke zemi, lebo ju prijímajú 
ako svoju živiteľku a slnko ako zdroj 
života a energie. Evanjelizácia tam bola 
za čias španielskej kolonizácie pred ne-
jakými už 600 rokmi, ale myslím, že za-
nechala neblahé následky, a preto len 
ťažko prichádzajú k pochopeniu zmŕt-
vychvstalého Ježiša, a teda ťažko sa im 
chápe jeho prítomnosť v Eucharistii. 

 Aké bolo zloženie komunity SVD? Tvorili 
ste medzinárodnú komunitu? 
 Komunitu sme tvorili dvaja Slová-
ci,  jeden spolubrat z Afriky a bolívij-
ská kuchárka Aymarka. Každý z nás 
mal svoje povinnosti a na základe toho 
sme sa snažili spolupracovať a vzájom-
ne sa dopĺňať. Jeden aj druhý spolubrat 
v istom čase odišiel na svoju zaslúženú 
dovolenku, a tak som mal trocha viac 
práce, v niektorých momentoch som 
zostával na všetko sám a vtedy som sa 
mal čo obracať. 

V čom tebe ako misionárovi pomohlo to, 
že ste boli kňazi z rôznych kultúr? 
 To, že sme boli aj keď nie až tak medzi-
národnou komunitou, mohli sme spo-
znať niečo z kultúry toho druhého. Ob-
čas sme debatovali o tom, aké 
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Misia pátra Feju
v Južnej Amerike

 Text: P. Martin Štefanec SVD

 Foto: TKKBS/Matej Slávik, Juraj Štefanec 

Páter Ľudovít Feja SVD, rodák z Lokce na Orave,
pôsobil v Južnej Amerike. O svojom pôsobení rozpráva

v nasledujúcom rozhovore. 



sú u nás zvyky pri takej alebo onakej 
udalosti. To nám pomohlo trocha po-
chopiť druhého, a teda aj jeho reakcie.

Čo ľudia očakávali od teba ako zahra-
ničného misionára? 
Ľudia očakávali viac-menej odslúženie 
sv. omší, ktoré zväčša boli len za mŕt-
vych, myslím, že len jednu sv. 
omšu som mal za požehnanie 
nejakej rodiny. Potom to boli 
sv. omše na odpustové slávnosti, 
takže ich niekedy bolo viac, ino-
kedy menej. Mojou veľkou nápl-
ňou bola práca v kancelárii, vy-
dávanie potvrdení o krste, aj keď 
nie vždy to potrebovali k svia-
tostiam. Ale aj na civilné úče-
ly, lebo pečiatka a podpis z fary 
potvrdzoval dôveryhodnejšie ich dáta 
na to, na čo to potrebovali.

Ako ľudia vnímajú vieru a pomoc blíž-
nemu? 
Majú svoj spôsob chápania viery 
v Boha. Ich silným prvkom na vyjadre-
nie viery či zbožnosti je tanec, ktorý ne-
smie nikdy chýbať. Silnou látkou u nich 

je voda. Vždy po svätej omši som jed-
noducho musel ľudí pokropiť svätenou 
vodou, oni tú vieru musia cítiť, musí 
čosi na nich padnúť, a to pri tej vode sa 
akosi dalo sprítomniť. Čo sa týka svia-
tostného života, ktorý u nás je tak silno 
preferovaný, tam som to akosi nevidel, 
respektíve sú na ceste k pochopeniu 

sviatostného života. Oni prijmú svia-
tosť – či už krst alebo sviatosť manžel-
stva, ale neviem do akej miery skutočne 
chápu význam tejto sviatosti.
 
Ako chápu rodinu? 
Rodina je pre nich veľmi dôležitá. Ži-
via sa poľnohospodárstvom, pasú kravy 
a ovce, a tak deti a vlastne celá rodina 

na tom pracuje. Majú zvyčajne mnoho-
početné rodiny, aj keď sociálna úroveň 
nie je vysoká. Nedávno bol schválený 
zákon, kde je povolené, aby deti od 10 
rokov nahor mohli pracovať, a tak na-
pomáhať prežitiu rodiny. Jeden spôsob 
prežitia je taktiež pouličný predaj rôz-
neho tovaru.
 
Máš nejaký silný zážitok, kedy ti Boh 
pomohol, napríklad v núdzi? 
Tak napríklad bolo dosť náročné zís-
kať vodičský preukaz, tak som stále 
jazdil bez neho aj keď len do dedín. 
A tak som tŕpol, kedy ma zastavia po-
licajti a budem mať z  toho problém. 
A bolo to v nedeľu, kedy som musel 
ísť odslúžiť sv. omše a bol to deň chod-
cov, takže v ten deň som nesmel ísť na 
cestu autom. Ale ja som išiel, lebo som 
o tomto nevedel, a tak som nezrušil sv. 
omše. Hneď za prvou zákrutou ma za-
stavili policajti a postavili do radu os-
tatných vozidiel, ktoré boli pripravené 
na kontrolu. Tŕpol som, čo bude, zrazu 
sa pohol jeden šofér autom, že ide a ja 
som šiel za ním a kričal som policajto-
vi, že mám sv. omšu a pohýnal som sa 
ďalej, tak len kývol rukou a nechal ma 
ísť. V ten deň ma zastavili ešte trikrát 
a vždy som čakal len, čo bude, no na-
koniec to všetko skončilo dobre, a tak 
som ďakoval Pánu Bohu, že i v takých-
to situáciách je prítomný a nenechá nás 
napospas osudu. 

Čo odkážeš mladým ľuďom, ktorí by 
možno radi išli do misií, ale nevedia sa 
rozhodnúť? 
Misia nie je ľahkou vecou, ale preto sa 
netreba nechať odradiť, ale treba sa pri-
praviť v tom, čo sa dá, a to ostatné nechať 
na toho Najvyššieho. Je potrebné poznať 
čo najviac o krajine a mieste, kde by do-
tyčný mladý mál záujem ísť. Aj keď teo-
retické poznanie sa môže veľmi odlišo-
vať od reálnej skutočnosti, no aspoň aké 
také poznanie mu pomôže zorientovať 
sa v prvých situáciách na danom mieste. 
Nedá sa na všetko pripraviť. Spoznanie 
iných kultúr je vždy obohatením, aj keď 
si to vyžaduje niekedy dlhší čas.  • 
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Misia nie je ľahkou vecou,
ale preto sa netreba nechať odradiť, 
ale treba sa pripraviť v tom,
čo sa dá, a to ostatné nechať na 
toho Najvyššieho.

Altiplano je názov náhornej 
plošiny, po Tibetskej plošine druhej 
najrozsiahlejšej na Zemi. Nachádza 
sa vo vnútrozemí Južnej Ameriky, 
prevažne na území Bolívie a Peru
a čiastočne zasahuje do Čile 
a severu Argentíny. Priemerná 
nadmorská výška je 3 300 m



1. máj je dňom liturgickej spomienky 
sv. Jozefa robotníka, muža veľkej vie-
ry so zmyslom pre rodinu. Ako čítame 
v Evanjeliu podľa Matúša: „Jozef bol 
človek spravodlivý.“ (Mt 1, 19)

Výzva podrobiť si zem (porov. Gen 
2,28), ktorá sa nachádza na začiatku 
dejín spásy, nadobúda rozhodujúci 
a vždy aktuálny zmysel. Stvorenstvo 
je dar, ktorý Boh zveril ľudskej bytosti, 
aby ho starostlivo pestoval a chránil, 
lebo ono mu môže zabezpečiť jeho po-
treby. Chlieb náš každodenný, o ktorý 
prosíme v modlitbe Otčenáš, je plo-
dom práce.

Oficiálne vyhlásil sv. Jozefa za 
ochrancu Cirkvi blahoslavený Pius 
IX. v roku 1870. Pápež Pius XII. rozšíril 
patronát sv. Jozefa na všetkých pracu-
júcich a od roku 1955 mu zasvätil prvý 
máj, ktorý sa vo svete slávi ako Deň ro-
botníkov alebo Deň práce.

Niekoľko myšlienok o práci
• Človek bol stvorený na Boží obraz. 

Dostal príkaz podrobiť si zem so 
všetkým, čo v sebe zahrňuje a zame-
rať seba samého a vesmír na Boha, 
Stvoriteľa všetkých vecí. 

• Výdobytky ľudského génia a ľudskej 

schopnosti kresťania nikdy nesta-
vajú proti Božej moci, ale naopak, 
sú presvedčení, že sú znakom Božej 
veľkosti.

• Človek svojou prácou nielenže pre-
tvára veci a spoločnosť, ale aj zdo-
konaľuje seba samého, mnohému sa 
učí, rozvíja svoje schopnosti, stáva sa 
otvorenejším a prekonáva seba. Ten-
to rast, správne chápaný, má väčšiu 
cenu ako všetko možné hromadenie 
vonkajších bohatstiev.

•  Cirkev uznáva pokrok, ktorý slúži 
k šťastiu človeka, ale pritom si je ve-
domá krehkosti a zlej náklonnosti 
človeka. „Nepripodobňujte sa tomu-
to svetu, ale premeňte sa obnovou 
zmýšľania...“ (porov. Rim 12,2)

• Uvedomujeme si, že na tejto zemi 
sme iba hosťami. Boh nám pripra-
vuje nový príbytok a novú zem. Po-
minuteľnosť ľudského života nemá 
oslabovať, ale podnecovať starosť 
o zveľadenie tejto zeme. Kresťan si 
má užívať deň s radosťou, akoby tu 
bol posledný deň, ale zároveň má 
tvrdo pracovať, akoby tu mal žiť več-
ne. Človek si má dopriať aj oddych, 
ale aj tvrdo pracovať.

Je veľmi dôležité vytvoriť si správny 
vzťah k práci. Boh hodnotí to, ako 
kto robí, než čo robí. Boh oceňuje 
každú prácu predovšetkým podľa 
úmyslu, ktorý človek má. Najväčším 
motívom pri práci má byť oslava 
Boha, služba ľuďom a zároveň má byť 
vykonaná z lásky a poctivo. 

Modlitba k sv. Jozefovi, robotníkovi
Svätý Jozef, ty poznáš cenu driny i pot 
ťažkej práce, ktorú si vykonával, aby 
si Svätej rodine zaistil dôstojné život-
né podmienky. Prosíme ťa, zahrň sta-
rostlivosťou svojho otcovského srdca 
všetkých ťažko pracujúcich. Vezmi ich 
pod svoju ochranu. Nech všetci dosta-
nú spravodlivú mzdu za svoju prácu, 
aby ich rodiny netrpeli hladom a neži-
li v nedostatku. Nezabúdaj, živiteľ Svä-
tej rodiny, na tých, ktorí nemajú prácu 
a márne ju hľadajú. Amen.  •

Sv. Jozef,
robotník 
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Guinejská republika sa 
nachádza na západ-
nom pobreží Afriky 
pri Atlantickom oceá-

ne. Štáty, ktoré obklopujú Guineu 
sú Guinea (Bissau), Libéria, Mali, 
Senegal a Sierra-Leone. Ploché 
pobrežie roviny tejto krajiny po-
stupne prechádza do pohoria 
Futa Džalon, kde pramenia rie-
ky Gambia a Senegal. Na južnom 
cípe krajiny sa nachádza Guinej-
ská vysočina s najvyšším vrchom 
Mont Nimbra (1750 m). 

Klíma
V krajine sa nachádzajú dva kli-
matické typy: tropický, kde je ho-
rúco a sucho a rovníkový typ, kde 
je horúco a vlhko. Najteplejším 
mesiacom v roku je apríl, kedy 
teplota dosahuje okolo 27ºC, naj-
chladnejším mesiacom je au-
gust, kedy sú najčastejšie teplo-
ty okolo 20ºC. Priemerné ročné 
zrážky v krajine sa pohybujú od 
1500 mm na severe a severový-
chode a až po 4500 mm na po-
breží krajiny. 

História krajiny
Z histórie je známe, že od 9. sto-
ročia Guinea postupne patri-
la k Ghane, Mali a Songhaji vo 
vnútrozemí západnej Afriky. 
Portugalci sa do krajiny dostali 
v polovici 15. storočia. V tomto 
období sa krajina stala centrom 
obchodu s otrokmi. V 17. storočí 

prenikli do krajiny ďalší obchod-
níci s otrokmi, čím sa tento ne-
spravodlivý obchod veľmi rozší-
ril a poznačil negatívne krajinu. 
Od polovice 19. storočia územie 
postupne ovládlo Francúzsko 
a roku 1893 sa Guinea stala fran-
cúzskou kolóniou. Od 2. októbra 
1958 je Guinea nezávislou a stala 
sa prvou francúzskou kolóniou, 
ktorá získala nezávislosť za cenu 
okamžitého zastavenia akejkoľ-
vek francúzskej pomoci. 

Obyvateľstvo
Počet obyvateľov v  krajine je 
9 807 000 (2007). Rozloha krajiny 
je 245 857 km². Rozloha zaľudne-
nia 39,9 obyvateľov na jeden km². 
Hlavné mesto je Conakry s nece-
lými dvoma miliónmi obyvate-
ľov. Ako národ sa Guinea delí na 
niekoľko kmeňov. Najväčšiu sku-
pinu obyvateľov tvoria Fulbovia 
(40 %), ktorí žíjú v centrálnej ná-
rodnej plošine krajiny. Malinko-
via (30 %), ktorí obývajú severnú 
Guineu a Susuovia (20 %) a men-
šie etnické skupiny sa nachádzajú 
na pobrežnej rovine. Celkový po-
čet obyvateľov je necelých desať 
miliónov (2009). 

Podľa údajov z literatúry len 
40 % obyvateľstva je gramotných. 
V krajine je oficiálnym úradným 
jazykom francúzština. Podľa re-
ligiózneho zloženia v Guinei sa 
nachádza 85 % moslimov, kres-
ťanov 8 % a domáce náboženstvo 

– animizmus vyznáva 7 % obyva-
teľstva. Priemerná dĺžka života 
u mužov je 54 rokov a u žien tiež 
54 rokov. 

Guinea je vo všeobecnos-
ti chudobný poľnohospodársky 
štát, aj keď veľké zásoby nerastov 
ako je bauxit a diamanty sľubujú 
do budúcnosti ďalšie bohatstvo 
pre krajinu. V súčasnosti 90 % 
vývozu predstavuje bauxit a hli-
ník. Guinea je na druhom mies-
te na svete v ťažbe bauxitu. Ďalej 
sa v krajine ťaží zlato, mangán, 
železná ruda a urán. V poľno-
hospodárstve je zamestnaných 
78 % obyvateľov krajiny. Guinea 
má aj dobrý priemysel potravín 
a tiež textilu. 

Počet 
katolíkov je 
tu však len 
niečo vyše 
dvestotisíc, 
ktorí boli 
zadelení 
začiatkom 
druhého 
tisícročia 
do troch 
diecéz...

Misijná krajina
Guinea (Conakry)
 Text: P. Karol Bošmanský SVD

 Foto: Archív SVD
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Na vlajke sú 
znázornené 
tri fareb-
né pruhy: 
červený 
ako symbol 
práce, žltý 
ako symbol 
spravodli-
vosti a zelený 
ako symbol 
solidarity.

čo sa evanjelizácia v tejto krajine 
veľmi spomalila a počet veria-
cich ostal na veľmi nízkom stup-
ni. Táto tvrdo skúšaná Cirkev 
v Guinei dala však mladého arci-
biskupa Roberta Sarah, ktorého 
pápež Ján Pavol II. potom povo-
lal za sekretára Kongregácie pre 
evanjelizáciu národov. 

Pápež Ján Pavol II. navštívil 
túto krajinu spolu s kardinálom 
Tomkom v roku 1992. Pri svojej 
návšteve zažili zaujímavé rozho-
vory s mohamedánskymi pred-
staviteľmi. Ich islam pochádzal 
z dávnej minulosti a vyznačoval 
sa znášanlivosťou a miernosťou, 
čo sa nestávalo pri podobných 
rozhovoroch v minulosti v niekto-
rých krajinách. Lenže aj sem už 
doliehal tlak niektorých bohatých 
arabských krajín a najmä z Líbie. 

Zo zaujímavostí tejto krajiny 
možno uviesť, že je po Austrálii 
druhým najväčším producentom 
bauxitu na svete a má 25 % sveto-
vých zásob bauxitu. 

Guinejská vlajka bola prijatá 
v roku 1958, kedy zem získala ne-
závislosť od Francúzska. Na vlajke 
sú znázornené tri farebné pruhy: 
červený ako symbol práce, žltý 
ako symbol spravodlivosti a ze-
lený ako symbol solidarity.  •

Ťažko skúšaná Cirkev 
v Guinei
Celá krajina susedí s viacerými 
štátmi, lebo má pomerne veľ-
kú rozlohu (viac ako päťnáso-
bok Slovenska). Počet obyva-
teľov v krajine je dvakrát toľko, 
ako má Slovensko. Počet kato-
líkov je tu však len niečo vyše 
dvestotisíc, ktorí boli zadelení 
začiatkom druhého tisícročia 
do troch diecéz, ako to uvádza 
kardinál Tomko. Ako zisťujeme, 
v Guinei sa misia začala organi-
zovať až koncom 19. storočia. 
Roku 1920 sa tu zriadil apoš-
tolský vikariát Guiney z bývalej 
prefektúry Francúzskej Guiney. 
Z tohto územia v roku 1962 bol 

menovaný prvý domáci arcibis-
kup Mons. Tchidimbo. Po do-
siahnutí samostatnosti nastúpi-
la marxistická vláda a diktátor 
Sekou-Touré roku 1967 vyhnal 
všetkých európskych misionárov, 
ktorých Svätá stolica čiastočne 
nahradila africkými. Arcibisku-
pa Tchidimbu vrhol diktátor do 
väzenia, v ktorom od roku 1970 
ostal až do roku 1979, keď mo-
hol odísť do vyhnanstva. Svätá 
stolica sa však o neho postarala, 
a tak sa viac rokov potom zdržia-
val v Ríme. Sekou Touré zomrel 
v roku 1984, a tak krajina nadvia-
zala diplomatické styky so Svätou 
stolicou. A tak aj tieto udalosti, 
ktoré sme uviedli, vysvetlia, pre-

Guinea

Hlavné mesto: Konakry
Úradný jazyk: francúzština
Štátne zriadenie: republika
Prezident: Moussa Dadis Camara
Predseda vlády: Kabiné Komara
Vznik: 2. október 1958
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Udalosti týkajúce sa tohto mi-
lénia sa odohrali vo Fatime, 
malej dedine v Portugalsku, 
v diecéze Leiria asi 190 km 

na sever od Lisabonu. V  roku 1917 
mala Fatima asi 2700 obyvateľov. Od 
toho času slovo Fatima nachádzame na 
stránkach svetových médií aj v prího-
voroch a dokumentoch pápežov. 

Desaťročná Lucia, deväťročný Fran-
tišek a jeho sedemročná sestra Hyacin-
ta pásli 13. mája 1917 neďaleko Fatimy 
ovce. Rodičia Lucie tam mali malé pas-
tvisko, rástli tam duby a olivové stromy. 
Popri pasení oviec sa hrali, ale našli si 
aj čas pre spoločnú modlitbu ružen-
ca. Niekoľko krokov od nich na mieste 
nazývanom Cova da Iria zažiarilo nad 
dubom prenikavé svetlo, ktoré vyžaro-
vala krásna pani, s ktorou Lucia začala 
viesť rozhovor, ktorý ovplyvnil životy 
mnohých. Tieto udalosti Lucia neskôr 
zachytila vo svojich Spomienkach, kto-
ré sa stali jedným z hlavných prameňov 
poznania fatimského posolstva. 

V čase fatimských zjavení prebieha-
la 1. svetová vojna. S konfrontovaným 
zlom a násilím milióny ľudí žili životom 
tichej beznádeje. V tej ťažkej situácii 
vojny prišiel z neba signál napomenu-
tia, ale najmä bola ukázaná cesta, ako 
premôcť toto zlo. V čase, keď sa hlási, že 
peklo nie je alebo je prázdne, fatimské 
deti majú strašnú víziu pekla a množ-

stva duší, za ktoré sa nemá kto modliť 
a robiť pokánie. V čase, keď ľudia žijú 
v presvedčení, že za svoje hriechy a ľa-
hostajnosť neponesú dôsledky, Panna 
Mária ohlasovala blížiaci sa trest, veľké 
utrpenie a prenasledovanie ako dôsle-
dok úpadku ľudstva. 

Ale napriek všetkým slovám a zna-
meniam sa ľudia neobrátili, naopak 
sme svedkami ešte väčšieho morál-
neho úpadku. Nikdy v  histórii sve-
ta nebolo toľko hriechov volajúcich 
o pomstu do neba ako dnes. Výzva na 
obrátenie a pokánie je preto stále aktu-
álna. Hriech je uznaný zákonom a ak-
ceptovaný ako obyčaj. Dôkazom toho 
sú aborty, eutanázia, „homosexuál-
ne manželstva“, voľné zväzky, rozbité 
rodiny, pornografia, rúhania... Z mo-
rálneho hľadiska môžeme povedať, že 
dnešná situácia je tragická. 

Panna Mária vo Fatime dáva ľuďom 
nádej – ak urobíte, čo vám poviem, na-
stane čas mieru. Čo treba urobiť: zasvä-
tiť sa pod ochranu môjho Nepoškvr-
neného Srdca, veľa sa modliť – najmä 
ruženec, často sa spovedať, prijímať Eu-
charistiu, prinášať každý deň obety ako 
vynáhradu za hriechy sveta. 

A v tejto pre svet ťažkej situácii vzniká:

Svetový apoštolát Fatimy 
Svetový apoštolát Fatimy (SAF) je ve-
rejným medzinárodným modlitbovým 

združením veriacich, ktoré chce po ce-
lom svete rozširovať fatimské posolstvo 
Panny Márie. Je organizovanou odpo-
veďou na opakovanú výzvu Panny Má-
rie, vyslovenú vo Fatime v mesiacoch 
máj až október 1917 trom deťom: Lu-
cii, Františkovi a Hyacinte. Panna Má-
ria prostredníctvom týchto detí prišla 
napomenúť ľudí, aby sa obrátili, zme-
nili svoj život a modlili sa za obrátenie 
hriešnikov.

Na Slovensku vzniklo Národné 
centrum Svetového apoštolátu Fati-
my v roku 2009 a Konferencia bisku-
pov Slovenska poverila starostlivosťou 
o fatimský apoštolát žilinského bisku-
pa Mons. Tomáša Galisa. Zvýraznením 
poslania SAF je i celosvetová pôsobnosť 
združenia s definitívnym schválením 
Pápežskou radou pre laikov 7. októbra 
2010 v  deň spomienky Ružencovej 
Panny Márie. 

Národné centrá sú v 110 krajinách. 
Poslaním SAF je „nová evanjelizácia“ 
ohlasovaná pápežmi a osobitne svätým 
Jánom Pavlom II. prostredníctvom ší-
renia fatimského posolstva.

FATIMA
– posolstvo nádeje.
Blíži sa sté výročie zjavení
Panny Márie vo Fatime
(1917 – 2017)

 Text: Ladislav Štefanec

 Foto: Archív SVD
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Svetový apoštolát Fatimy 
napomáha:
• Šíriť autentické učenie Katolíckej cirkvi 

a verne priľnúť k náuke evanjelia.
• Posväcovať členov a šíriť dobro 

prostredníctvom prijatia fatimského 
posolstva.

• Šíriť úctu k Nepoškvrnenému Srdcu 
Panny Márie a pobožností prvých 
sobôt.

• Plniť záväzky prijaté členmi SAF.
• Členovia sa zaväzujú stať sa vernými 

svedkami katolíckej viery vo 
svojej rodine, v práci, vo farnosti 
a spoločenstvách.

Božia Matka vo Fatime vyzývala k ob-
ráteniu a  náprave života, k  pokániu 
a dennej modlitbe ruženca za obrátenie 
hriešnikov. Žiadala úprimnejšiu úctu 
k Eucharistii a k ružencu ako aj zasvä-
tenie sa jej Nepoškvrnenému Srdcu.

Naliehavá potreba odpovede na ten-
to odkaz a jeho aktívneho šírenia v zá-
ujme spásy duší a pokoja je prostred-
níctvom Božej milosti hybnou silou 
šírenia SAF vo svete.

Dve ruky spojené k modlitbe po-
svätného ruženca a nad nimi nápis: 
Orbis unus orans. Je vyjadrením túžby, 
aby sme všetci zjednotení s našou ne-
beskou Matkou tvorili jednu modliacu 
sa rodinu. Logo Svetového apoštolá-
tu Fatimy sa používa po celom svete. 
Je to symbol pokoja prostredníctvom 
modlitby, ako to prisľúbila Fatimská 
Panna Mária. Dve holubice vytvárajú 
modliace sa ruky. Držia ruženec, kto-
rý sa členovia Svetového apoštolátu 
Fatimy denne modlia. Sú obklopené 
škapuliarom, ktorý je znakom zasvä-
tenia Nepoškvrnenému Srdcu a ktorý 
Panna Mária držala v rukách na vr-
chole zázraku so slnkom 13. októbra 
1917 vo Fatime. Tento veľký zázrak 
sa udial tak, aby každý mohol uveriť. 
Latinské slová umiestnené v symbole 
znamenajú „jeden modliaci sa svet“. 
Chcú povedať, že svet, ktorý sa modlí, 
bude zjednoteným svetom. Ak splní-
me požiadavku Panny Márie ohľadom 
modlitby a pokánia, zakúsime naplne-
nie jej veľkého prísľubu: epochu poko-
ja pre ľudstvo.

Holubice, ktoré vytvárajú modliace 
sa ruky, majú dvojitý význam. Holubi-
ce sú symbolom pokoja, ale majú špe-
ciálny význam v spojitosti s Fatimou. 
Pri mnohých príležitostiach prileteli 
biele holubice z oblohy k podstavcu 
sochy Panny Márie Fatimskej a  zo-
stali tam celé hodiny, dokonca aj keď 
sochu niesli v procesii. Symbolika ho-
lubíc vo Svetovom apoštoláte Fatimy 
teda zdôrazňuje vstup Boha do ľud-
skej histórie.

My veriaci kresťania chceme často 
riešiť túto krízu viery hľadaním rozu-
mových argumentov. Matka Božia nás 
však vo Fatime pozýva k celkom jedno-
duchej ceste zasvätenia sa jej Nepoškvr-
nenému Srdcu, slávenia prvých sobôt, 
modlitby ruženca, prinášania dobro-
voľných obetí... 

Tu je vhodné citovať slová, ktoré po-
čas druhého zjavenia 13.6.1917 pove-
dala Matka Božia Lucii:

„Ty tu však musíš zostať dlhší čas. 
Ježiš si želá, aby ľudia skrze teba po-
znali mňa a naučili sa ma milovať. On 
chce rozšíriť vo svete úctu k môjmu 
Nepoškvrnenému Srdcu. Tým, ktorí 
ju budú šíriť, sľubujem spasenie. Tieto 
duše budú Pánom Bohom uprednost-
nené. Budú ako kvety, ktoré prinesiem 
pred jeho trón.“

Tieto slová sú pre nás povzbudzujú-
cim stimulom pre prijatie výzvy Panny 
Márie na spoluprácu pri obnove sveta. 

Svetový apoštolát Fatimy vstupuje 
do života farnosti s vedomím svojho 
špecifického poslania – ponúka novú, 
vyššiu kvalitu duchovného života far-
nosti i  jednotlivcov prostredníctvom 
plnenia osobných záväzkov vyplývajú-
cich z členstva v SAF. Je to predovšet-
kým denná modlitba celého ruženca, 
aktívny prístup k obetám, účasť na fa-
timských sobotách, ktorých centrom je 
Eucharistia a sviatosť zmierenia. 

Takto formovaní veriaci sú vnútor-
ne disponovaní napĺňať svoj život skut-
kami lásky k blížnemu i lásky k svätej 
Cirkvi. Môžu byť oporou života farnos-
ti a sú pripravení pre každú službu pod-
ľa darov, ktorých sa im dostalo.  •

Kontaktná adresa
pre poskytnutie materiálov
o SAF a literatúry o Fatime
a o fatimských sobotách:

Svetový apoštolát Fatimy
na Slovensku
Národný sekretariát
Mariánske nám. 23
P. O. Box B-46
011 36 Žilina 1
E-mail: info@apostolatfatimy.sk



MÁJ 2015

Som sestra Martina Bene-
dikta z Misijnej kongregácie 
Služobníc Ducha Svätého. 
Narodila som sa v Zázrivej, 

nádhernej dedinke na Orave, a spolu 
s mojimi tromi súrodencami som bola 
vychovávaná v živej viere dopĺňanej 
príkladným svedectvom mojich ro-
dičov a starých rodičov. 

Ako som rástla, začala sa vo mne 
objavovať túžba patriť Bohu, len som 
nevedela, ako by sa mohla dať naplniť. 
Zistila som, že môj brat, keby chcel, 
môže byť kňazom, ale čo ja? Nepamä-
tám si, kedy a kde som sa stretla 
prvý raz s rehoľnou sestrou, ale 
viem, že už v období deviatich 
rokov som chcela byť „sestrič-
kou“, hoci som nič o rehoľnom 
živote nevedela a mala som len 
nejaké predstavy o tom, ako žijú 
rehoľné sestry. Myslela som si, 
že sestry sa veľa modlia, postia 
a ak niečo robia, tak sa starajú 
o kostol, učia náboženstvo ale-
bo ošetrujú chorých. A keďže som sa 
chcela na svoje povolanie dobre pri-
praviť, tiež som sa modlila, zapájala 
do všetkých „kostolných akcií“ a ne-
skôr som šla študovať na zdravotnú 
školu, ale myslela som si: „Načo umý-
vať riady, upratovať, pracovať v záhra-
de, keď to sestry nerobia?“ 

Keď som mala dvanásť rokov, pri-
šla prvá kríza. Vedela som, že chcem 
ísť do rehole, ale nevedela som do 
ktorej, keďže som ich už toľko pozna-
la. A v čase tohto nepokoja môj ujo 
oznámil, že odchádza k misionárom 
Spoločnosti Božieho Slova a mne len 

bolo ľúto, že sa rozhodol ísť na smrť 
do misií. No tento žiaľ ma onedlho 
prešiel, pretože v  našom dome boli 
misijné prázdniny a  ja som stretla 
nadšených misionárov a misijné ses-
try, ktorých habit sa mi hneď na prvý 
pohľad zapáčil a povedala som si: „Ak 
mám byť rehoľnou sestrou, tak chcem 
byť misijnou sestrou.“ A od tej chvíle 
som sa začala zaujímať o život sestier 
a ľudí v misiách čítaním všetkých mi-
sijných článkov, ktoré len boli dostup-
né, účasťou na misijných prázdninách, 
stretnutiami s misionármi aj misijný-

mi sestrami... A bola som „happy“. Ale 
nie až tak dlho, lebo prišla ďalšia kríza. 

Vedela som už, čo chcem, ale našla 
som v sebe aj túžbu po manželstve, ro-
dine a nejako mi tieto dve túžby nešli 
dohromady. A to bola kríza, ku rieše-
niu ktorej som vtedy nedospela (po-
chopila som to až neskôr), lebo prišla 
ďalšia: ako ja môžem ísť do kláštora, 
keď mám toľko hriechov? To však už 
bol v čase, keď som bola na strednej 
škole a mala som možnosť stretávať sa 
s rôznymi rehoľnými sestrami, navští-
viť ich v kláštore, vidieť ich v bežnom 
živote a ja som si konečne uvedomi-

la, že sestry sú normálni ľudia s dob-
rými aj zlými vlastnosťami, so svoji-
mi túžbami a potrebami, že aj im nie 
vždy všetko vyjde, že aj ony umývajú 
riad, upratujú a ak treba, aj pracujú 
v záhrade... A z každej mojej návšte-
vy v kláštore som sa domov vracala 
aktívnejšia, čomu myslím, že sa všet-
ci čudovali. Tak som sa dostala do 4. 
ročníka strednej školy a v mojom srdci 
bola veľká otázka, či to, čo ja chcem, 

Moje
povolanie

 Text a foto: Sr. Martina Benedikta SSpS

SLUŽOBNICE DUCHA SVÄTÉHO
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A tak prosím o modlitbu, 
aby som vždy, všade a vo všetkom 
počúvala Ducha Svätého, 
nech je môj život piesňou 
spievanou na Božiu oslavu.
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chce aj Boh. Som vďačná ľuďom, ktorí 
ma vtedy poriadne „štuchli“, aby som 
sa dokázala rozhodnúť.

A dnes? Som po 5. rehoľných sľu-
boch a som šťastná tam, kde som, aj 
napriek všetkým ťažkostiam. Rok som 
sa starala o naše staré a choré sestry 
v Ivanke pri Nitre, potom som krátky 
čas chodievala k Rómom do Krížo-
vej Vsi, skoro tri roky som ošetrovala 
chorých v Hospici sv. Alžbety v Ľubici, 

učila som sa hrať na organ, stretávala 
som sa s mladými v Kežmarku a teraz 
som znovu v Ivanke pri Nitre, snažím 
sa pomáhať pri rozličných prácach 
v dome, tiež sa starať o naše staršie ses-
try, hrať a spievať na svätej omši a na 
modlitbách. Roznášam sväté prijíma-
nie chorým v Kozárovciach, dedinke 
pri Zlatých Moravciach, kde mávam 
aj stretká s deťmi. 

Pán Boh ma každý deň prekvapu-
je niečím novým a výnimočným. Na-
príklad po formácii v postuláte a no-
viciáte som zložila svoje 1. sľuby a vo 
chvíľach, keď som ja Bohu hovorila 
ÁNO, jasne zasvietilo slnko a ja som 
vtedy cítila, že Boh je so mnou, miluje 
ma a súhlasí so mnou. Alebo raz po-
čas jednej náročnej služby v hospici 
sme sa s kolegyňou rozprávali o tom, 
že máme rady ľadovú čokoládu. Asi 
o hodinu na to prišla za jednou našou 
pacientkou na návštevu dcéra, ktorá 
nám ju darovala. A my, plné rados-
ti, sme hovorili: „Pane, Ty si úžasný!“ 

Inokedy som šla na návštevu k jednej 
staršej panej, no nemala som jej ad-
resu, a tak som popri mojom hľadaní 
prišla do domu inej rodiny. Privítala 
ma mladá pani a rozprávala mi o tom, 
že sa veľmi chcela so mnou stretnúť, 
len nevedela kedy, kde a ako. Nie je to 
Duch Svätý, ktorý nás vedie tam, kam 
máme ísť, ukazuje nám človeka, s kto-
rým sa máme stretnúť a povie nám, 
o čom hovoriť a o čom mlčať? A tak 
prosím o modlitbu, aby som vždy, vša-
de a vo všetkom počúvala Ducha Svä-
tého, nech je môj život piesňou spie-
vanou na Božiu oslavu.  •

• Sr. Martina Benedikta SSpS (vpravo)
 so spolusestrami 
• Práca s mládežou sestru
 Martinu Benediktu veľmi napĺňa
• S rodičmi a súrodencami
 v rodnej Zázrivej

SLUŽOBNICE DUCHA SVÄTÉHO
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Misie sú a vždy boli rozhodu-
júcim činom AKO vydať 
svedectvo o Ježišovi: ON 
je jediný Pán a ON je náš 

milujúci Vykupiteľ a Spasiteľ. Misionár 
prijíma Krista a – v okamihu vnútor-
ného poznania Ježišovej lásky – získa-
va nový pohľad na život: čo duchovné 
a konkrétne v živote VYTVORÍ a čím 
POSLÚŽI bratom a sestrám v ich mno-
hých potrebách duše a tela. 

Ježišovo volanie nie je o vysvetľovaní 
tajomstva Boha alebo o tom, ako dôve-
ryhodne vysvetľovať pravdy viery. Ježiš 
volá osobne, s pohľadom upretým do 
očí a tichým i zároveň rozhodným vnú-
torným hlasom. Povolaný človek – muž 
alebo žena – sa rozhoduje najskôr vnú-
torne: túži svojou láskou odpovedať na 
Ježišovu lásku. Jednoducho sa zamilu-
je do Krista. Dúfam, že správne chápe-
me, že city sú dôležité, ale vôbec 
neobmedzujú mužov a ženy, aby 
triezvo a logicky posúdili svoje 
rozhodnutie. Práve všetci, ktorí 
prijali spôsob zasväteného ži-
vota, presvedčivo a konkrétne 
preukázali veľkú lásku a praco-
vali s úžasnou kreativitou pre 
všetkých, ktorí potrebovali po-
moc duše i tela. V skutočnosti je 
to práve čas s Ježišom, ktorý misionára 
pripravuje na misiu – svedectvo o pri-
jatej a prežívanej láske Krista – je to čas 
naplnený štúdiom, meditáciou, askézou, 
tichom a pokojom samoty a dynamic-
kým životom v komunite. 

Kto je sv. Bonifác?
Svätý Bonifác (krstným menom Win-
frid) od mladého veku žil, modlil sa 

a pracoval v kláštore; po rokoch plod-
ného života pracoval ako profesor la-
tinčiny a vytvoril jednu z dôležitých 
latinských gramatických príručiek 
a  zároveň bol opátom v benediktín-
skom kláštore, vnútorne pocítil, že má 
odísť na misie. Počúvol vnútorný hlas 
a  s  dvoma spoločníkmi sa odplavil 
z Anglicka ku Frízom (dnešné Holand-
sko), ktorí ešte neboli kresťanmi. Prišiel 
na vytúženú misiu a zistil, že misia sa 
nedá vykonať, nakoľko miestny vládca 
je rozhodne proti a ak sa nezachráni 
útekom, príde o život. Vrátil sa naspäť, 
pokračoval v rytme mníšskeho života 
v kláštore a po dvoch rokoch sa znova 
vydáva na cestu a odchádza do Ríma, 
kde ho prijíma pápež Gregor II. V Živo-
topise o sv. Bonifácovi je zapísané: pá-
pež ho prijal „s usmiatou tvárou a po-
hľadom naplneným milotou...“, viedli 

spolu dôležité rozhovory, usmernil mi-
sionára, čo má konať na misii a dal mu 
aj nové meno: Bonifác. 

Boj proti pohanským kultom
Misionár sv. Bonifác ohlasoval evan-
jelium a bojoval proti pohanským kul-
tom a najmä posilňoval základy ľudskej 
a kresťanskej morálky. Jeho postoj bol 
odvážny a zodpovedný, ako si môžeme 

prečítať v jeho listoch: „Stojíme pevne 
v boji v Pánovom dni, pretože prišli 
dni naplnené nešťastím a biedou... Nie 
sme nemí psi ani nič nehovoriaci pozo-
rovatelia, ani nájomní žoldnieri, ktorí 
utekajú pred vlkmi! Naopak, sme bdelí 
pastieri strážiaci Kristovu čriedu, kto-
rí ohlasujú tak ľuďom dôležitým, ako 
aj ľuďom obyčajným, bohatým a chu-
dobným Božiu vôľu ... v čase vhodnom 
aj nevhodnom...“ 

Ovocie práce sa ukázalo
A postupom času, s hojným Božím po-
žehnaním a veľkým osobným úsilím 
prišli aj výsledky: obrátenia pohanov, 
stavby kostolov a kláštorov a mnohé 
diela milosrdnej lásky pre chudobných 
a biednych. Je preto pochopiteľné, že 

Sv. Bonifác
– misionár Nemecka

 Text: P. Peter Kubík SVD

 Foto: Archív SVD

ROK ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA

Správne postrehol, že pri 
ohlasovaní evanjelia ide taktiež 
aj o prácu nad vytvorením 
a postupným osvojením si kultúry, 
ktorá pomáha človeka poľudštiť. 
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pápež Gregor II. sa rozhodol povýšiť sv. 
Bonifáca na biskupa, aby ešte s väčšou 
autoritou a istotou privádzal poblúde-
ných a pochybujúcich k pravej viere. 
Biskupskú vysviacku vyslúžil samotný 
pápež a sv. Bonifác prijal určenie ako 
biskupa pre celé Nemecko a taktiež pre 
Cirkev v Galii, teda vo Francúzsku. Po-
tom pápež Gregor III. ho vymenoval za 
arcibiskupa pre všetky nemecké kmene, 
poslal mu pálium ako znak metropolitu 
a udelil potrebné fakulty, aby vytvoril 
cirkevnú hierarchiu v týchto krajoch. 
Ďalej pápež Zachariáš potvrdil jeho 
úrad a chválil jeho úsilie. Pápež Štefan 
III. hneď po zvolení dostal od sv. Bo-
nifáca list, v ktorom mu misionár vy-
jadruje svoju synovskú oddanosť ako 
nástupcovi sv. Petra. 

Tento veľký biskup, evanjelizátor 
a organizátor Cirkvi však nezabúdal 
ani na mravčiu prácu mnohých mní-
chov a mníšok v početných benedik-
tínskych kláštoroch. Uvedomoval si, 
ako je dôležité šíriť kresťanskú kultúru, 
vedu a umenie. Správne postrehol, že 
pri ohlasovaní evanjelia ide taktiež aj 
o prácu nad vytvorením a postupným 
osvojením si kultúry, ktorá pomáha člo-
veka poľudštiť. 

Založil kláštor vo Fulde v roku 743 
(kláštor stojí dodnes, sv. Bonifác je 
v ňom pochovaný) a  stal sa centrom 
svetskej a posvätnej náuky. Tu sa pripra-
vovali misionári a misionárky – čo je tiež 
zásluha sv. Bonifáca – aby si pomáhali 
pri ohlasovaní evanjelia.

Nasledujúce črty misijnej práce
sv. Bonifáca 
Je vhodné si povšimnúť – okrem od-
vahy a zodpovednosti – aj nasledujú-
ce črty misijnej práce sv. Bonifáca: 1. 
Centrálne miesto Božieho Slova pri 
hlásaní evanjelia, prežívané a vysvet-
ľované v  kontexte viery Cirkvi. Bol 
nadchnutý myšlienkou odovzdať Bo-
žie Slovo, naliehavo ohlasoval a precítil 
ohlasovanie až do takého stupňa, že si 
pokladal za svoju najvyššiu povinnosť 
odovzdať ľuďom Slovo spásy aj na-
priek tomu, že riskoval vlastný život. 2. 
Spoločenstvo s Apoštolským stolcom, 
čiže s Rímom, sa stalo centrálnym bo-
dom jeho misie. Navštevoval pápežov 
zo všetkých miest, na ktorých praco-
val: prichádzal do Ríma z Anglicka, 
z Nemecka, z Francúzska. Inšpiroval 
sa ich radami a usmerneniami a vždy 
bol verným náuke viery.   3. Inšpiroval 
a uskutočňoval stretnutie medzi rím-
sko-kresťanskou kultúrou a nemeckou 
kultúrou (Benedikt XVI., Generálna 
audiencia, 11.3.2009); dokázal kres-
ťanské hodnoty odovzdať nemeckým 
kmeňom ako nový štýl života, ktorý sa 
stáva ľudskejším; vďaka kresťanskému 
chápaniu človeka pomáhal lepšie po-
chopiť, vysvetliť a prijať neoddeliteľné 
práva ľudskej osoby.

Na konci života (bol blízko 80-tky) sa 
začal pripravovať na novú misiu. Vrátil 
sa k Frízom, teda tam, kde začínal. Spo-
ločne s 50-timi mníchmi sa vydal na 
svoju poslednú misijnú cestu. Pri plnom 
vedomí vnímal, že sa blíži smrť. Ako sa 
pripravoval na slávenie sv. omše (5. júna 
754, Dokkum, dnešné Holandsko), na-
padla ho bojová skupina pohanov. Za-
bránil svojim učeníkom, aby ho bráni-
li a v tom okamihu padol pod údermi 
útočníkov.

Sv. Bonifác predvídal mučenícku 
smrť. Svoju misiu zakončil podľa príkla-
du Ježiša – obetoval svoj život za bratov 
a sestry. Hľa, príklad a zamyslenie pre 
dnešnú dobu, lebo jedine vtedy – ako 
to Pán povedal v podobenstve o pšenič-
nom zrnku – keď zrno odumrie, nezo-
stane samo a prinesie veľkú úrodu.  • 

ROK ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA
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Spoločnosť 
Božieho
Slova na Slovensku
a správy pre Generalát v Ríme (2)

 Text: Tomáš Gerboc SVD

 Foto: Archív SVD

Správa P. Jána Krausa SVD 
generálnemu superiorovi
P. A. Grosse-Kappenbergovi SVD 
z 8. júla 1951
V  liste páter Ján Kraus SVD informo-
val z Rakúska predstavených v Ríme 
o úteku troch verbistov – pátrov Babí-
na, Barana a Krasňanského zo sústre-
ďovacieho tábora. Uviedol, že ostatní 
spolubratia sú internovaní, pričom ne-
vedel, ako a v akých podmienkach žijú. 
Pátrovi Krasňanskému sa údajne po-
darilo dostať sa do Rakúska, no kde sa 
ukrývali a ako žili pátri Babín a Baran 
nevedel. Informoval ďalej, že kláštor na 
Zobore slúži ako policajná škola, 
o osude ostatných domov neve-
del uviesť nič viac. Svoj útek zor-
ganizoval páter Krasňanský nie 
sám, ale spolu s jedným diecéz-
nym kňazom, jedným jezuitom 
a tešiteľom Stanislavom Číkom. 
Všetky tieto správy sa dozvedel 
P. Kraus od P. Krasňanského, 
ktorý ostal dlhšiu dobu práve 
v Rakúsku, v St. Gabrieli.

Správa pátra Jána Krausa SVD 
generálnemu superiorovi 
P. A. Grosse-Kappenbergovi SVD 
z 9. júla 1951
Táto správa priniesla prehľad o umiest-
není spolubratov v republike. Kde vša-
de v internácii, väzení alebo aj na slo-
bode sa nachádzali. Podľa správy sa 
v Podolínci mali nachádzať nasledu-

júci spolubratia – pátri Strecha, Pohl, 
Drewek, Kališ, Rosner, Lazecký, Bošan-
ský Štefan, Bošanský Vojtech, Šebela, 
Janega, Lapšanský, Majerník, Gabura, 
Slavkovský, Schmidt.

Mimo sústredenia sa mali nachádzať 
pátri Fajkus (pracoval na slobode v siro-
tinci), pátri Lajcha a Mihálik boli stále vo 
väzení. P. Škrobánek bol vo väzení, po-
tom na preškolení, v lete 1951 bol zarade-
ný do pastorácie. Pátri Baran, Krasňan-
ský a Babín utiekli z tábora v Podolínci 
a miesto ich pobytu stále nebolo známe. 
Páter Bindáč bol v pastorácii v Dolních 
Životicích, v čase písania listu však nie 

je známe miesto jeho pobytu. O P. Sol-
nicovi a P. Škodovi nevedel uviesť, kde sa 
nachádzali. Páter Vančo bol v Podolínci, 
potom na preškolení a následne v pasto-
rácii. P. Marko sa stratil, nevedel uviesť 
miesto jeho pobytu a o P. Benovicovi ne-
vedel podať žiadne správy.

Táto správa bola veľmi dôležitá z hľa-
diska spresnenia informácií o bohoslov-
coch – klerikoch. Niektorí (väčšina kle-

rikov) boli najskôr v Podolínci, potom 
boli všetci prevezení do Kostolnej pri 
Trenčíne (kde už boli predtým novici). 
Spolu s nimi boli aj dvaja pátri. V Kostol-
nej sa zúčastnili preškoľovacieho kurzu 
a zároveň manuálne pracovali pri Pú-
chove na elektrifikácii železničnej trate.

Niektorí študenti Spoločnosti Ježi-
šovej sa v tom čase mali obrátiť na rož-
ňavského biskupa Róberta Pobožného, 
aby ich vysvätil za kňazov. Podobne 
mali zmýšľať i niektorí klerici Spoloč-
nosti Božieho Slova. Jeden z klerikov, 
fráter Ľudovít Hollý SVD, ktorý dostal 
povolávací rozkaz k nástupu na vojen-
skú službu, mal čoskoro túto ukončiť. 
V pláne mal prihlásiť sa do diecézne-
ho seminára a pokračovať v duchovnej 
formácii. V Podolínci mali byť ešte dva-
ja bratia, ktorí ďalej nechceli pokračo-

V správe podal cenné informácie 
o pomeroch v sústreďovacom 
tábore, dennom programe, 
povinnostiach, náplni práce, 
stravovaní, pomeroch ohľadom 
ubytovania či osobných vecí 
rehoľníkov.
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vať v rehoľnej formácii, a to frt. Alojz 
Bakoš a Michal Magdolen.

Rehoľní bratia boli podľa tejto správy 
sústredení v Podolínci, niektorí vo Sv. 
Beňadiku. Pokiaľ ešte neboli zaradení 
do výroby (časť z nich odišla v apríli 
1951), čakali práve na toto umiestne-
nie. Gymnazisti boli po zrušení klášto-
rov poslaní domov k rodičom. Všetci, 
ktorí dovŕšili 20 rokov života, boli po-
volaní do služby v armáde.

Správa P. Jozefa Barana SVD 
generálnemu asistentovi 
P. Henrikovi Kroes z 10. januára 
1952
Správa pátra Jozefa Barana SVD pred-
stavovala po viac ako roku a pol prvú 
skutočne obšírnu správu o stave Spo-
ločnosti na Slovensku a  o  jednotli-

vých spolubratoch. Páter Baran utie-
kol v roku 1951 do Rakúska a ukrýval 
sa v Misijnom dome St. Ruppert.

Vo svojej správe neinformoval len 
o spolubratoch, ale priniesol cenné in-
formácie o likvidácii Misijného domu 
v Spišskom Štiavniku, kde pôsobil ako 
prefekt alumnov, ďalej o postupnom 
zvážaní rehoľníkov z celého Slovenska 
do Podolínca a uviedol cennú štatistic-
kú informáciu i keď možno nie úplne 
presnú – že pri konečnom stave bolo 
v Podolínci 665 rehoľníkov. V  sprá-
ve podal cenné informácie o pome-
roch v sústreďovacom tábore, dennom 
programe, povinnostiach, náplni práce, 
stravovaní, pomeroch ohľadom ubyto-
vania či osobných vecí rehoľníkov. Ne-
menej zaujímavé boli informácie o po-
meroch v diecéznom seminári, postoji 

politikov a štátnych predstaviteľov voči 
Cirkvi. Zaujímavé bolo i jeho zamys-
lenie o  tom, aký zmysel má rehoľný 
život v takýchto pomeroch a čo tým-
to stavom prenasledovania možno zo 
širšieho pohľadu sleduje. Páter Baran 
informoval i o tom, že dvaja bratia ne-
boli v čase likvidácie Misijných domov 
v kláštoroch. Šlo o klerika Filusa a kle-
rika Roška, ktorým sa podarilo utiecť 
do Sv. Augustína v Nemecku. Taktiež 
podal správu o likvidácii domov misij-
ných sestier a ich internovaní.

Správa priniesla konkrétne infor-
mácie o pátroch Bindáčovi, Solnicovi, 
Benovicovi, Babínovi, Vančovi, Fajku-
sovi, Krasňanskom, Pohlovi. Títo boli 
na rôznych miestach v republike, nie-
ktorí pôsobili v ústavoch, iní doma ale-
bo sa ukrývali. Spresnil informáciu o P. 
Krasňanskom, ktorý sa ukrýval, avšak 
bol odhalený a zaistený. Pátri Lajcha 
a Mihálik boli odsúdení a po odpykaní 
trestu boli presunutí spolu s P. Drewe-
kom, Škrobánkom a Š. Lapšanským do 
sústreďovacieho tábora v Močenku.

Pátri Strecha, Kališ, Rosner, Lazecký 
a Šebela boli sústredení v Belušských 
Slatinách, v tábore pre starších kňazov.

Pátri Vojtech a  Štefan Bošanskí, 
Janega, Škoda, Majerník, Marko, 
Slavkovský, Schmidt a  Gabura boli 
transportovaní do českej časti repub-
liky, pričom viac o nich nevedel. Pre 
nie najlepší zdravotný stav boli niektorí 
klerici poslaní domov, konkrétne Géze, 
Ormandy, Havalda, Ernest Marko, Mi-
nárik, Ščepka a Bošmanský.

Do služby v armáde (v PTP) boli 
povolaní, no zaradení na práce v Klad-
ne a  okolí klerici Babik, Dúbravic-
ký, Faláth, Horváth, Kováčik, Polka, 
Rosa, Bezák, Juriš, Mačej, Zvijak, Frič, 
Mamrák, Tibenský, Zaťko, Benkovský, 
Borik, Šabo, Haláč, Hlaváč a Vozár. Po-
dobne boli do oblasti Libavy povolaní 
klerici Bujalka, Janík, Vojtech Poljak, 
Fábry, Rakár, Bako, Sliviak, Jendruch, 
Lukačka, Magda, Majerník, Martin-
ko, Polák, Popovič, Straka, Šimko, Va-
liga, Veselý, Kukla, Révai, Valentovič, 
Gajdoš, Korenčiak, Michalov,  
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Gregorovič a Németh. Všetci ostatní šli 
domov k rodičom, pričom nie je vylú-
čené, že následne boli niektorí povolaní 
do služby v armáde (teda skôr v PTP).

Rehoľní bratia boli sústredení vo Sv. 
Beňadiku, v pracovnom kláštore. Kon-
krétne šlo o brata Celestína, Teofila, 
Adriána, Benjamína, Electa, Reginalda, 
Damasa, Jordána, Jána, Metoda, Do-
minika, Jakuba, Jozefa, Lórenca a Ti-
moteja. O bratovi Abundancovi 
a Rochusovi nevedel podať in-
formácie. V sústredení a v pra-
covnom tábore pri Kladne boli 
bratia Gentián, Šimon, Cyril, 
Gregor, Pankrác, Bernard, Alojz, 
Tadeáš, Bonifác, Ignác, Bernar-
dín, Juraj, Matúš, Vít, Lucián, 
Arnold, Mikuláš, Adalbert (Vojtech), 
Ambróz, Alfonz, Ondrej, Wenceslau. 
Dvaja rehoľní bratia Šebastián a Efrém 
sa mali podľa správy oženiť. Novici 
– rehoľní bratia boli poslaní domov 
k rodičom po prepustení zo sústreďo-
vacieho tábora.

V  závere svojej správy žiadal pá-
ter Baran, aby generál neuvádzal jeho 
meno ako informátora, nakoľko by sa 
o tom mohli dozvedieť československí 
agenti a jeho príbuzní by z toho mohli 
mať problém.

Správa pátra Henrika Kroesa, 
generálneho asistenta SVD, 
generálnemu superiorovi SVD
P. A. Grosse-Kappenbergovi
z 30. januára 1952
Ďalšou správou, ktorá priniesla gene-
rálovi Spoločnosti informácie o posta-
vení spolubratov v Československu, je 
list P. Kroesa, podkladom tejto správy 
boli informácie od P. Barana.

V  nej nachádzame sumarizáciu 
a konštatovanie, že šiesti pátri sú na 
slobode, resp. sa ukrývajú, avšak nemô-
žu vykonávať slobodne svoje kňazské 
povolanie. Dvadsiati pátri boli podľa 
tejto správy internovaní vo väznení. 
Sedem frátrov bolo prepustených na 
slobodu a zdržovali sa pravdepodob-
ne vo svojom bydlisku. Ďalších šty-
ridsaťosem bolo na nútených prácach 
v PTP – oficiálne zaradení boli ako vo-
jaci. Pracovať mali na dvoch miestach – 
pri Kladne a Libave. Rehoľní bratia boli 

rozdelení do dvoch skupín. Sedemnásť 
bolo sústredených v kláštore vo Sv. Be-
ňadiku a dvadsaťštyri pri Kladne.

List pátra Henrika Kroesa, 
generálneho asistenta SVD
z 12. februára 1954 generálnemu 
superiorovi
Táto správa bola zostavená na základe 
obsahu jedného listu a dvoch pohľad-
níc. List poslal z Československa páter 
František (Ferdinand) Majerník pátro-
vi Sirovičovi SVD do Ríma a pohľadni-
ce brat Rochus SVD bratovi Amantiovi 
SVD do St. Gabriela.

Podľa tejto správy sa mal páter Majer-
ník nachádzať spolu s pátrami Štefanom 
Bošanským, Štefanom Lapšanským, 
Aladárom Janegom a rehoľným bra-
tom Rochusom v Králikách (česká časť 
republiky), boli lesní pracovníci. Páter 
Majerník ako traktorista, ostatní v lese 
s manuálnou náplňou práce. Povzbu-
dzujúce bolo, že napriek práci si údajne 
dokázali nájsť čas ráno od 5.00 do 8.00 
a popoludní od 17.00 na plnenie si svo-
jich rehoľných a kňazských povinností.

Správa uviedla, že 12. januára 1954 
zomrel brat Benjamín Belák SVD, ktorý 
bol na operácii – amputácii. Na druhý 
deň po zákroku zomrel. Jeho pohrebu sa 
zúčastnili pátri Drewek a Strecha. Pátri 
Vojtech Bošanský, Jozef Škoda, Richard 
Kališ, Peter Lajcha a Anton Mihálik sa 
nachádzali v internácii, avšak kde pres-
ne P. Majerník nevedel uviesť. Páter Ga-
bura sa vzdal svojho kňazstva a uzavrel 
civilný sobáš. Podobne, ako pred časom 
vykonal P. Leonard Braniša SVD.

Najzvláštnejšou správou je, že: „We-
gen der Unbesonnenheit von P. Jozef Ba-
ran verloren 7 Personen bis zu 15 Jahren 
Freiheit.“ Znamená, že vďaka pátrovi 
Baranovi stratilo – prišlo sedem osôb 
na 15 rokov o svoju slobodu. (Túto vetu 
prevzal P. Kroes z pohľadnice, ktorú na-
písal brat Rochus bratovi Amantiovi.) 
Pravdepodobne P. Baran kontaktoval 
kohosi v Československu, pričom bol 
jeho list zachytený a následne boli z ob-
sahu vyvodené sankcie voči ľuďom, ktorí 
boli v ňom spomenutí.  •

MÁJ 2015

Správne postrehol, že pri 
ohlasovaní evanjelia ide taktiež 
aj o prácu nad vytvorením 
a postupným osvojením si kultúry, 
ktorá pomáha človeka poľudštiť. 

Budova Generalátu SVD v Ríme
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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

Milovanej Princeznej
Shepherd Sheri Rose
Ktorá žena by nechcela dostať 
listy od svojho Kráľa? Celosve-
tovo predaných viac ako 500 
000 kusov. Kniha obsahuje 
množstvo nádherných fotogra-
fií a listov, ktorých adresátom 
píše Pán a Kráľ celého sveta.
196 strán, cena: 9,90 EUR

Modlitby pred eucharistic-
kým Kristom
Jozef Šuppa, SJ
Modlitby inšpirované evan-
jeliovými citátmi sú určené 
pre každého, kto hľadá pokoj 
v Ježišovej prítomnosti v Eu-
charistii a v jeho Slove.
172 strán, cena: 4,20 EUR

Z histórie Nitrianskej
Kalvárie
Štefan Rácz
Táto publikácia je pokusom 
zosumarizovať historické úda-
je o nitrianskej Kalvárii, aby sa 
vytvori podklad pre ďalší od-
borný výskum.
52 strán, cena: 4 EUR

BIBLIA – Sväté písmo
Starého a Nového zákona
Hľadáte Bibliu na všedný ale-
bo sviatočný deň, na štúdium 
alebo meditáciu? Toto mimo-
riadne pekné katolícke vydanie 
určite splní Vaše očakávania.
1880 strán, cena: 14 EUR

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

Rok s pápežom 
Kevin Cotter
Kniha je plná každodenných 
krátkych meditácií. Čerpá 
z mnohých zdrojov, ako na-
príklad z príhovorov pápeža 
Františka, z kázní z Dómu sv. 
Marty a výňatkov z kníh Len 
láska nás môže zachrániť ale-
bo Na nebi a Zemi.
380 strán, cena: 9,90 EUR

Nasledovanie Krista
Tomáš Kempenský
Kniha bola dlho považovaná 
za najdôležitejší návod na na-
sledovanie Ježiša Krista, kto-
rého téma je v kresťanstve prí-
tomná vo viacerých rovinách 
od jeho počiatkov. Uznanie si 
dielo vyslúžilo nielen u katolí-
kov, ale aj u protestantov.
320 strán, cena: 5 EUR

Svätá Gemma Galgani
Peter Juan Pablo Bako
Súčasťou knihy je obšírny ži-
votopis; preklady extáz, listov, 
denníka, autobiografie; deviat-
nik s cirkevným schválením; 
obrázková príloha; a deväť ob-
šírnych tém podľa pestrosti 
z Gemminho života.
488 strán, cena: 12,90 EUR

Bezvýhradná láska
John Powell, SJ
Úspešný autor – kňaz, psy-
chológ – v dialógu s čitateľom 
hľadá odpovede na problémy, 
ktoré vyvstávajú pred každým 
človekom, čo chce žiť skutočné 
plnohodnotné vzťahy.
86 strán, cena: 3,30 EUR
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Drahý čitateľ, v týchto nasledu-
júcich pár riadkoch by som 
Ti chcel opísať jednu dôležitú 
situáciu, ktorá sa uskutočnila 

po prvej Generálnej kapitule Spoločnosti 
Božieho Slova. 

Už od roku 1874 som si uvedomoval, 
že misijná činnosť nemôže ostať len na 
kňazoch a laických bratoch. Pre misijnú 
činnosť sú potrebné aj rehoľné sestry. Už 
v prvom čísle Malý Posol Božského Srd-
ca (z roku 1874) som príležitostne pou-
kázal na význam misijných sestier a zá-
roveň som opísal ich činnosť v Afrike 
a Ázii. Neostal som však len pri opisoch, 
ale snažil som sa čo najlepšie vysvetliť 
dve dôležité výhody práce sestier v po-
rovnaní s misionármi. Prvým bodom je, 
že domorodé obyvateľstvo misijné sestry 
nevnímalo a ani nevníma negatívne, pre-

tože ony nie sú predstaviteľkami svetskej 
moci, ktorá by im mohla škodiť. Dôleži-
té je, že svojou tichou prácou pripravujú 
pôdu pre misie. Druhou výhodou je, že 
dokážu vplývať na rodiny a získavať nové 
povolania pre duchovný stav. 

Už od tohto obdobia som sa snažil 
písať so skupinou mladých žien, ktoré 
mali túžbu ísť do misií ako rehoľné ses-
try. Dokonca už v roku 1879 istá dobro-
dinka Terézia Wüllenweberová prišla do 
Steylu s túžbou, aby sa tu založilo dielo 
pre výchovu misijných sestier. To sa však 
neuskutočnilo. O nejaký čas neskôr sa do 
Steylu prihlásila iná žena, ktorá sa vola-
la Helena Stollenwerková. Mala túžbu 
ísť do zámorských misií a pracovať tam. 
V tomto období som jej mohol ponúk-
nuť prácu pomocnice v kláštore sestier 
Božej prozreteľnosti, ktoré u nás praco-

vali a starali sa o náš dom. Ale podobne, 
ako to bolo i u laických bratov, som jej 
nesľúbil, že založím nejakú kongregáciu 
pre misijné sestry. Napriek tejto nejasnej 
vízii do budúcnosti a silnému nesúhla-
su rodičov sa rozhodla prísť do Steylu 
a pracovať v našom dome. V jednom liste 
som jej napísal: „Hoci sa hromadia ťaž-
kosti, predsa som bol vždy presvedčený, 
že k tomu musí dôjsť. Odporúčam Vás 
do milostí Božieho syna na sviatok jeho 
narodenia. Majte odvahu! Dobrý Nebes-
ký Otec Vás akoby vedie za ruku a zaria-
di všetko podľa svojej svätej vôle – ste tri 
a môžete sa spolu modliť, spolu pracovať, 
čítať duchovnú literatúru a tak ďalej. Boh 
požehnaj Tvoj príchod a nech sa v Tvo-
jom živote splní jeho najsvätejšia vôľa.“ 

V roku 1884 som prijal ďalšiu pomoc-
níčku do nášho domu. Bola ňou Hen-
drina Stenmannsová, ktorá pochádzala 
z Dolného Porýnia. Popri Helene Stollen- 
werkovej od roku 1879 pracovala v ku-
chyni Terézia Sickeová, ktorá taktiež pre-
javila túžbu byť misijnou sestrou. V roku 
1886 prišla ďalšia, volala sa Gertrúda 
Hegelmannová. Tieto štyri kandidátky 
pracovali v misijnom dome v kuchyni, 
no v roku 1888 prevzali kuchyňu v Stey-
li misijní bratia a sestry Božej prozreteľ-
nosti z nášho domu odišli. Preto som sa 
rozhodol, že pre naše štyri kandidátky 

Arnold Janssen 
 – založenie misijnej
kongregácie SSpS

 Text: Juraj Begany SVD

 Foto: Archív SVD
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Modlitba za pokoj v rodine

Pane, pôvodca všetkého pokoja a zdroj každej 
lásky, dobrotivo obráť svoj milosrdný pohľad 
na našu rozdelenú rodinu. Zmiluj sa nad nami, 
ty, ktorý túžiš po jednote sŕdc a môžeš nám 
pomôcť obnoviť narušenú jednotu.
Ježišu, ty si bol v Nazarete Synom vrúcne mi-
lujúcim a poslušným, pre svoje zásluhy nám 
udeľ túto milosť.
Panna Mária, ty si bola v Nazarete manželkou 
a matkou veľmi pokornou a nežnou, pre svoje 
zásluhy nám udeľ túto milosť.
Svätý Jozef, ty si bol v Nazarete manželom 
a otcom veľmi dobrotivým a verným, pre svoje 
zásluhy nám udeľ túto milosť. Sláva Otcu i Sy-
nu i Duchu Svätému; Bohu, ktorý bol, ktorý je 
a ktorý príde, po všetky veky vekov.
Amen.

Kramárová M. – Nevidzany 50,- EUR • M. Chle-
bašková – Z. Teplica 10,- EUR • Odberatelia Posla 
a Hlasov – Z. Teplica 65,- EUR • Bohuznámy – Tre-
bišov 25,- EUR • Farníci z farnosti Nedožery – Bre-
zany a z filiálok Poluvsie a Pravenec 235,- EUR • 
Odberatelia Hlasov Cífer 40,- EUR • Misijné zdru-
ženie Ducha Svätého a čitatelia Hlasov z Považskej 
Bystrice 50,- EUR • Bohuznáma 50,- EUR • B. Z. 
Gbeľany 50,- EUR • veriaci Bojničky 35,- EUR • 
Ctiteľky B.Srdca Ježišovho Machulince 10,- EUR 
• Odberatelia Hlasov Čierne pri Čadci 56,- EUR 
• Bohuznáma z Červeníka 100,- EUR • Odbera-
telia hlasov V. Uherce 85,- EUR • Predvianočný 
deviatnik Sp. Štiavnik 40,- EUR • Bohuznáme 
Naháč 30,- EUR • Veriaci zo Šuňavy 280,- EUR • 
Odberatelia Hlasov Ivanka pri Dunaji 208,20,- EUR 
• Odberatelia Hlasov zo Župkova 80,- EUR • Zima-
nová Irena – Poluvsie 200,- EUR • H. A. – Kalinovo 
50,- EUR • Bohuznáma Anna – Obyce 50,- EUR 
• Ruža 7 – Nitra Chrenová 50,- EUR • Združenie 
kresťanských seniorov – Nitra Kalvária 50,- EUR 
• Odberatelia Hlasov – Huncovce 80,- EUR • 
J. Cintulová – Sila 100,- EUR • Čitatelia Posla 
Veľké Zálužie 60,- EUR • Bohuznáma rodina z Lu-
káčoviec 70,- EUR • Bohuznámi veriaci z Meleku 
100,- EUR • Odberatelia Hlasov Žabokreky n/N 
20,- EUR • Odberatelia hlasov Prusy 30,- EUR • 
Odberatelia Hlasov Divina 157,20,- EUR •

DAROVALI NA MISIE, MISIJNÝ 
DORAST, MISIJNÉ DOMY

Všetkým darcom vyslovujeme  
Pán Boh zaplať! 
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musíme nájsť nový priestor pre život. 
A tak sa aj stalo. Podarilo sa mi zohnať 
starší dom, kde mohli začať samostatný 
život. Ony samy si za svoju predstavenú 
zvolili Hendrinu Stenmannsovú. Ich 
hlavnou úlohou bolo plátanie bielizne 
pre misijný dom, čo bola veľmi nároč-
ná práca, pretože v tomto čase tu bolo 
už 370 obyvateľov. Neskoršie sa našlo 
iné obydlie pre naše kandidátky a sláv-
nostne som im v predvečer 8. decembra 
1889 odovzdal ich nový dom. Na sviatok 
Nepoškvrneného Počatia začali postulát, 
čiže čakateľskú dobu na to, aby sa mohli 
stať misijnými sestrami, a  tak začala 
vznikať Kongregácia služobníc Ducha 
Svätého. Už v tomto období som sa za-
čal zamýšľať aj o potrebe neustálej mod-
litby a založení sestier služobníc Ducha 
Svätého ustavičnej poklony. V jednom 
článku som napísal: „Je potrebné získať 
aj niekoľko sestier, ktoré budú považo-
vať za svoje poslanie venovať sa v úplnej 
utiahnutosti ženským prácam a najmä 
horlivo sa modliť za misie a vôbec za úlo-
hy misijnej spoločnosti.“ 

O rok neskôr som postulantkám odo-
vzdal belasé rehoľné rúcha. Pri tejto prí-
ležitosti dostali aj nové rehoľné mená. 
Helena Stollenwerková dostala rehoľ-
né meno sestra Mária a Hendrida Sten-
mannsová sestra Jozefa. Napriek týmto 

udalostiam ešte nemohli začať noviciát, 
pretože ešte nemali oficiálne schválené 
rehoľné pravidlá. Tie schválil až v roku 
1893 biskup z Roermondu. Následne 
na to 15. januára misijné sestry právne 
začali noviciát. Prvou magisterkou novi-
ciek sa po niekoľkých týždňoch stala ses-
tra Mária Stollenwerková a pre mladšie 
sestry vtedy ešte len novicka Michaela 
Tonniesová. 12. decembra 1894 dvanásť 
noviciek zložilo rehoľné sľuby na sedem 
rokov. Súčasne sa obliekli do rehoľného 
rúcha nové postulantky.

Milý čitateľ, aspoň v týchto pár riad-
koch som Ti chcel predstaviť prvé kro-
ky na ceste povolania našich misijných 
sestier. Verím, že aj pre Teba budú ony 
povzbudením, pretože sa naplno odo-
vzdali Božej vôli a misijnému poslaniu 
cirkvi. Preto povzbudzujeme aj Teba 
,milý čitateľ, spoj sa so mnou v tejto krát-
kej modlitbe za nové povolanie k misij-
ným sestrám: „Bože, ty chceš, aby všet-
ci ľudia   boli spasení a prišli k poznaniu 
pravdy, pošli, prosíme,   robotníkov do 
svojej   žatvy a daj, aby s plnou dôverou 
hlásali tvoje slovo, aby sa tvoja reč roz-
niesla a bola oslavovaná a všetky náro-
dy poznali teba, jediného pravého Boha 
a Ježiša Krista, ktorého si poslal, tvoj-
ho Syna, nášho Pána, ktorý s tebou žije 
a kraľuje naveky. Amen.“  •



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

Nepoškvrnená Matka Ježišova i Matka naša Mária, uchvátení sme 
z Tvojej nebeskej krásy a hnaní úzkosťami terajšieho sveta. Utiekame 
sa do tvojho náručia. Pevne dôverujeme, že Tvoje milujúce srdce splní 
naše vrúcne prosby a bude nám bezpečným útočišťom pred hriechom. 
Vypočuj, ó vyvolená Božia, úpenlivé vzdychy verných sŕdc, ktoré sa 
vznášajú k Tebe. Schýľ sa nad naše boľavé rany, premeň srdcia zlých, 
osuš slzy utrápených a utláčaných. Vyhas hnevy, zošľachti drsné obyča-
je a stráž kvet čistoty mládeže. Chráň svätú Cirkev a dopraj, aby všetci 
ľudia pocítili príťažlivú silu kresťanskej dobroty, nad ktorou nech za-
žiari slnko všeobecného a úprimného pokoja a mieru.

13. máj
Fatimská

Panna
Mária


