


Ružencový mesiac október je jedinečným 
momentom, kde si uvedomujeme potre-
bu modlitby, jej miesto v našom bežnom 
živote, čas, ktorý je treba posvätiť, svoje 

želania, s ktorými prichádzame i kresťanskú po-
vinnosť, ktorá nám nedovoľuje myslieť len na seba.

Ruženec, aj keď sa zdá byť neraz nudný, rozvíja 
vo veriacom človekovi hneď niekoľko aspektov. 
Prvý je biblický. Veď ak prechádzame jednotlivé 
tajomstvá, ktorých je vďaka sv. Jánovi Pavlovi II. 
dvadsať, rozjímame o celom evanjeliu. Pred oča-
mi sa nám zachytávajú hlavné momenty Ježišov-
ho pozemského života, ktorý vyvrcholil v osláve-
ní nielen jeho samého, ale v nanebovzatej Panne 
Márii aj celého ľudstva. Radostné, svetlé, bolest-
né a slávnostné desiatky nám majú priblížiť Ježiša 
Krista ako človeka – brata, ktorý nám bol podobný 
vo všetkom okrem hriechu. Na tomto mieste by 
sme mali pochopiť, že radosť, sláva, obľúbenosť, 
bolesť, ako i všetky ostatné okamihy ľudského ži-
vota nie sú Bohu neznáme, lebo ich sám prežil.

Rozmýšľajúc v tomto duchu rozvíjame v sebe 
druhý aspekt – rozjímanie. Práve „nudná“ tradícia 
opakujúceho sa Zdravas má zabaviť jazyk, ktorý 
znovu a znovu vyslovuje úctivé slová anjela, ra-
dosť starej ženy, ako i dôvernú prosbu detí k lás-
kavej Matke, aby sa myseľ a srdce mohli zahĺbiť 
do tajomstiev Božej lásky, ktorá sa chce rozdávať. 
Boha chceme vnímať nie len niekde ďaleko alebo 
skrze dávne príbehy evanjelia. 

On je priamo aktívny v našom živote. On nám 
prínaša dobré zvesti a necháva ich v slobode vy-
počuť, spracovať a ak sa nebojíme, prijať (zvestova-
nie). On nás ženie slúžiť blížnym a deliť sa rados-
ťami, ktoré máme (navštívenie). On prijíma našu 
úbohosť a robí z nej miesto, kde iní, dokonca vá-
ženejší ako my, môžu spoznať Boha (narodenie). 
On nás učí vedieť prinášať obety a dávať zmysel 
niekedy nechápaným zákonom (obetovanie). On 
nám ukazuje, kde hľadať Boha a nie len zabehnúť 
v chrám, no žiť v ňom (nájdenie v chráme). On 
nás učí poníženosti prijímajúc rovnaký podiel 
s hriešnikmi (krst). On nám dáva znamenia, že 

nás môže, ak chceme, premeniť na ešte väčší dar 
jeden pre druhého (svadba v Káne). On nám uka-
zuje cestu, kadiaľ a kam ísť, hoci občas zablúdime 
(ohlasovanie Kráľovstva a pokánia). On zjavuje 
svoju slávu a povoláva nás byť jej svedkami, uči-
teľmi a prorokmi (premenenie). On sa stará, aby 
sme neustále čerpali potravu pre lásku a vzájom-
nú úctu (Eucharistia). On nám ukazuje, ako veľmi 
trápia hriechy nás samých i našich blížnych, ako 
sa znevažuje naše telo, kazí náš vzhľad na dobro 
a krásu, zneužívajú ideály a myšlienky (potenie 
krvou, bičovanie, tŕním korunovanie). On nás 
učí niesť svoj kríž a nezabúdať pritom na druhých. 
On nám ukazuje, kam až je schopná dôjsť skutoč-
ná láska. No aby sme nezmalomyseľneli, ukazuje, 
v kom jedinom je víťazstvo, kam sme všetci pozva-
ní, s kým spolupracovať a v koho dúfať. A nakoniec 
ku komu sa obracať, kto nám pomoc neodmietne.

Posledným aspektom je zodpovednosť. Tá je 
tiež jedným z prejavov lásky k blížnemu. Láska, tá 
nemusí byť priam najdokonalejšou, obetavou, veď 
nie všetkých sme ochotní milovať rovnako horlivo. 
No práve modlitba otvára bránu k slobodnejšie-
mu prijatiu ľudí, ako milovaných, tak i tých menej. 

 Text: 

P. Michal 

Marhefka SVD

 Foto: AP Photo
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V modlitbe predsa môžeme očistiť naše vzťahy poškvrnené 
často egoizmom. Môžme vstúpiť na cestu odpustenia tam, 
kde sa zatiaľ nevieme priblížiť k človeku. Modlitba otvára 
srdce, aby v ňom našli miesto všetci, nielen najbližší. Kaž-
dý mesiac má svoje modlitbové intencie, misijné, miestne. 
Práve modlitbou ruženca sa, okrem sv. omše, citeľne cez nás 
uskutočňuje všeobecné kňazstvo, ktoré posväcuje ľudstvo 
i jeho námahy. 

Existuje ešte jeden aspekt, ktorý ruženec pomáha v nás 
vypestovať – pokora. Priznám sa, nemal som rád túto mod-
litbu, ba ani teraz mi nie je ľahké modliť sa ju s niekým. Veď si 
to vyžaduje viac času ako breviár. No ak sa ju modlím zried-
ka, cítim, že niečo zanedbávam. Nie je to povinnosť, a pred-
sa. Možno práve preto, že v nej prosím za konkrétnych ľudí 
a zabúdajúc na ruženec zabúdam na nich, teda nie celkom, 
ale viem, že aj to jediné, čo môžem na diaľku urobiť, som 
„odflákol“. A potom keď pozerám na nových katolíkov, ako 
práve cez túto modlitbu nachádzajú svoj vzťah s Bohom, 
musím sa len hanbiť.

Milí čitatelia, želám vám, aby ste si vedeli nachádzať čas 
na modlitbu, aby ste sa vedeli ponárať do hlbín Písma a spo-
ločne sa modliť za svet, ktorý tak veľmi potrebuje kresťanské 
orodovanie. Nech je svätý ruženec tou cestou posvätenia, kto-
rá bude spoločná pre všetkých hľadačov Kristovej tváre.   •
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▲  Biskup kubánskej diecézy Guantanámo: 
S pápežom sa na ostrov vracia nádej

Vďaka pápežovi Františkovi na Kube cítiť „atmo-
sféru nádeje v nové príležitosti k dialógu so Spoje-
nými štátmi“, hovorí Mons. Wilfredo Pino Estévez, 
biskup diecézy Guantanámo-Baracoa. V  sprá-
ve vydanej v  súvislosti s  apoštolskou návštevou 
ostrova pápežom Bergogliom, 19. až 22. septem-
bra, biskup pripomenul „sprostredkovanie“ Svä-
tej stolice v procese nadviazania diplomatických 
vzťahov medzi Washingtonom a Havanou a defi-
noval ako „veľmi dôležité“ konanie pápeža „v hľa-
daní zmierenia a pokoja medzi oboma národmi“. 
„František bude tretím pápežom, ktorý navští-
vi Kubu,” zdôraznil ďalej Mons. Estévez a dodal, 
že „ostrov a Brazília sú jediné dve krajiny na sve-
te, ktoré mali tú česť, že ich navštívili traja pápe-
ži,“ Ján Pavol II., Benedikt XVI. a pápež František. 
Pozastaviac sa potom pri motte apoštolskej cesty 
„Misionár milosrdenstva” biskup z Guantánama 
opakuje, že je dôležité dať svoje srdce druhým, aby 
sme tak kládli odpor mnohým utrpeniam dnešné-
ho sveta. Ide o „biedu morálnu, duchovnú, sociálnu, 
intelektuálnu, materiálnu“, ktorá sa prejavuje v „ne-
citlivosti ľudí voči ľudskému utrpeniu“ a v tlaku 
na rodinu, na prácu, na spoločnosť. Odtiaľ vyplýva 
volanie byť milosrdní, pretože „to nie je voľba, ale 
imperatív,“ ktorý zanechal ľuďom sám Ježiš: «Buď-
te milosrdní ako váš Otec». Napokon spolu s celou 
Konferenciou biskupov Kuby Mons. Estévez vy-
jadruje nádej, že myšlienky pápeža Františka pod-
nietia všetkých k rastu vo viere a nádeji,“ a k tomu, 
aby sa naučili mať „srdce plné milosrdenstva“. 
Diecéza Guantanámo-Baracoa je sufragánnou ar-
cidiecéze Santiago de Cuba. •

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Sv. omšu za odberateľov Hlasov 
odslúžim 1. októbra, za horliteľov 5. októbra 2015,

Šéfredaktor

Milí misijní priatelia!

Nedávno som v novinách čítal zaují-
mavý článok, ktorý písal o novodobom 
probléme – nomofóbii. Je to strach zo 
straty mobilného telefónu alebo mo-
bilného signálu. Ešte pred pár rokmi 
ľudia tento problém nemali. Dnes, zdá 
sa, naberá na intenzite. Ľudia komuni-

kujú prostredníctvom mobilných technológií, prezentujú 
sa, usilujú sa vzbudiť pozornosť. Je však komunikácia dnes 
skutočne lepšia ako bola v minulosti? Dokážeme dnes využiť 
všetky výhody komunikácie, ktoré sme v minulosti nema-
li? Technológie nám, pochopiteľne, uľahčujú život. Aký je to 
však rozdiel v porovnaní s tým, čo zažili napríklad apoštoli 
Ondrej a Šimon Peter! Pri chytaní rýb stretli títo dvaja bra-
tia Ježiša osobne. Videli ho už aj predtým, pretože Ján Krsti-
teľ predstavil Ondreja Ježišovi už skôr a Ondrej s ním vtedy 
strávil celý deň (Jn 1,29-39). Potom Ondrej priviedol Šimo-
na Petra, aby ho tiež predstavil Ježišovi. Neskôr Ježiš dvoch 
bratov pozýva, aby ho nasledovali. Ježiš na nich zapôsobil tak 
mocne, že hneď všetko zanechali a išli za ním. Srdcom evan-
jelizácie sú práve takéto priame osobné stretnutia. Aj Svätý 
Otec Ján Pavol II. povedal, že evanjelizácia „nie je záležitosťou 
strohého dodržiavania teórie a dogiem, ale predovšetkým 
osobným a hlbokým stretnutím so Spasiteľom“. Nepredpo-
kladajme automaticky, že ľudia okolo nás načerpajú dostatok 
informácií o Kristovi na to, aby sa hneď stali jeho učeníkmi. 
My ich máme predstaviť Ježišovi. Priviesť niekoho ku Kris-
tovi nebýva až takým problémom, ako si možno myslíme. 
Za týchto ľudí sa samozrejme modlíme a môžeme im hovoriť 
o Božej láske. Niekedy však dosiahneme oveľa viac tým, keď 
ľuďom lásku, ktorá je obrazom samotného Pána, jednoducho 
preukážeme. Láskavosť, veľkorysosť, súcit sú kľúčom, ktorý 
odomyká poklady evanjelia! Prajem vám, milí čitatelia, aby 
aj počas misijného mesiaca sme si nachádzali cestu k našim 
blížnym, cestu k ľuďom vzdialeným, cestu k tým, ktorí sú ďa-
leko v misiách. Boh nám ponúka prostriedky, ako prekonať 
prípadné prekážky - sú to modlitba a láska. Pokým máme 
druhých radi, budeme sa chcieť s nimi podeliť o lásku a ra-
dosť, ktoré prežívame v Kristovi. Láska si vždy nájde cestu, 
aby sa spojila so srdcom toho, koho milujeme. •

Páter Martin Štefanec SVD, šéfredaktor
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▪  Melchitský patriarcha Damasku vyzýva Sýrčanov, aby neemigrovali

„Zostaňte! Napriek všetkým ťažkostiam buďte vytrvalí! Neemigrujte!“ Takto 
znie naliehavá výzva melchitského patriarchu Damasku Gregoriosa III. Lahama 
mladým kresťanom Sýrie. V liste zaslanom nadácii Pomoc Cirkvi v núdzi patriar-
cha odsudzuje masívne násilné utláčanie mladých kresťanov zo Sýrie a na celom 
Blízkom východe. Biskup prirovnáva tento jav cunami ohrozujúcemu samotnú 
existenciu kresťanských spoločenstiev na Blízkom východe. „Aká budúcnosť zo-
stáva pre Cirkev? Čo bude teraz s našou vlasťou? A čo sa stane s našimi farnosťami 
a inštitúciami?“ - pýta sa. Ako potvrdil patriarchát a niekoľko miestnych zdro-
jov, pokračujúca sýrska kríza núti mnohých kresťanov, aby sa usilovali o lepšiu 
budúcnosť v zahraničí. Najmenej trikrát do týždňa z dvoch kresťanských štvrtí 
Damasku odchádzajú autobusy s mladými ľuďmi, ktorí patria k náboženským 
menšinám. Po príchode do Bejrútu riskujú svoje životy na lodiach do Turecka, 
a potom vyrazia smerom k Európe. Iní počas týchto rokov odišli do Líbye a odpla-
vili sa na Lampedúzu. „Táto obrovská vlna emigrácie ohrozuje budúcnosť Cirkvi 
v Sýrii,“ opakovane upozorňuje patriarcha. Od začiatku krízy v Sýrii v roku 2011 
asociácia pápežského práva Pomoc Cirkvi v núdzi venovala viac ako 7 miliónov 
eur na podporu sýrskych kresťanov. (Zdroj: Agentúra SIR). •

◀ V novembri pápež navštívi Keňu, 
Ugandu a Stredoafrickú republiku

Prijmúc pozvanie príslušných hláv štátov 
a biskupov pápež František podnikne apoš-
tolskú cestu do Kene v dňoch 25. až 27. no-
vembra 2015, do Ugandy od 27. do 29. no-
vembra a  do  Stredoafrickej republiky 
v dňoch 29. a 30. novembra. Správu ozná-
milo Tlačové stredisko Svätej stolice. •

Milí čitatelia Hlasov

!Nadišiel čas, kedy vás chceme poprosiť o vašu vernosť v odoberaní časo-
pisu Hlasy z domova a misií. My misionári sme si vedomí skutočnosti, 
že je to úzko špecifikovaný mesačník, no pre nás je dôležitým kanálom, 
ako vám približovať život a činnosť v misiách, ale aj v domácom prostre-

dí. Preto sa obraciame na vás s prosbou o pochopenie navýšenia ceny, ktorú 
sme museli upraviť vzhľadom na zvýšené náklady na tlač a poštovné. Cenu 
sme upravili na 1 euro za výtlačok. V tejto cene je zahrnuté všetko s tým, že 
Spoločnosť Božieho Slova nemusí dotovať tento časopis značnou čiastkou, ako 
to robila doteraz. Už niekoľko rokov nás tlač s poštovným stála približne 4500 
eur na doplatkoch, aby sme mohli Hlasy dopraviť k vám. Verím, že túto zmenu 
prijmete s pochopením a ostanete nápomocní Spoločnosti Božieho Slova v jej 
aktivitách a konkrétnej misii pri ohlasovaní Božieho Slova doma i vo svete. 
    P. Ján Štefanec SVD, provinciál

▲  Kardinál Filoni zavítal  
do Ázie, navštívil Bangladéš, 
Indiu a Nepál

Kardinál Fernando Filoni, pre-
fekt Kongregácie pre evanjelizá-
ciu národov, vykonal pastoračnú 
návštevu do Ázie. Od 9. do 13. sep-
tembra navštívil Bangladéš, kde 
predsedal eucharistickej slávnosti 
pri príležitosti jubilea diecézy Raj-
shashi a navštívil niektoré centrá 
pre chorých a hendikepovaných. 
14. a 15. septembra kardinál Filo-
ni navštívil arcidiecézu Kalkata 
v Indii, kde sa stretol s biskupmi, 
kňazmi, rehoľníkmi a laikmi re-
giónu. Jedno stretnutie bolo vy-
hradené aj pre formátorov k za-
svätenému životu, seminaristov, 
novicov a novicky. Dňa 15. sep-
tembra slávil svätú omšu pri hro-
be blahoslavenej Matky Terezy.  
Posledný úsek cesty od 15. do 
19. septembra bol v  programe 
pastoračnej návštevy prefekta 
Kongregácie pre evanjelizáciu 
národov venovaný Nepálu, kde 
kardinál v duchu solidarity po ze-
metrasení 25. apríla mal možnosť 
oboznámiť sa so súčasnou situá-
ciou a stretnúť sa s tými, ktorí pra-
covali pri záchranných prácach, 
rovnako aj s kňazmi, rehoľníkmi 
a veriacimi z niekoľkých farností. •
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Stretol som sa pred časom 
s istou mladou ženou. Práve 
skončila vysokú školu a  už 
pracovala. Hovorí: „Zaumie-

nila som si, že urobím doktorát. Teraz 
sa trasiem, pretože ma čakajú skúšky. 
Niektorí moji bývalí spolužiaci sa nado 
mnou usmievajú a  zrejme si myslia: 
karieristka. Nestačí jej to, čo má? My 
sme spokojní s tým, čo sme dosiahli...“

Myslel som si: to, že sa trasieš pred 
skúškami, je prirodzené. A to, že si sa 
rozhodla pokračovať vo svojich štúdi-
ách, si zaslúži pochvalu. Z jedného dô-
vodu: nie si minimalistka. Tvoji bývalí 
spolužiaci, hoci si myslia, že takto preja-
vujú svoju skromnosť, sú ale minimalis-
ti. Hoci tým nechcem povedať, že každý, 
kto skončí vysokú školu, má ro-
biť doktorát - nie každý sa na to 
cíti - predsa si myslím, že uspo-
kojiť sa s minimom, keď má člo-
vek na viac, je znakom vnútornej 
duchovnej lenivosti a stagnácie. 

Dievča si povedalo: „Dosiah-
la som síce veľa, mám vzdelanie 
a isté postavenie, lenže cítim, že 
mám na viac. Cítim to v sebe. 
Nebola by som spokojná, keby 
som sa uspokojila s  minimom, keď 
mám na viac.“ A koná správne... 

Podobnosť s mládencom 
z evanjelia
Nevidíme tu určitú podobnosť medzi 
ňou a mládencom z evanjelia? Aj on 
sa rozhodol, že bude „robiť doktorát“. 
Najprv sa ale zapísal na vysokú školu. 
Rozhodol sa žiť pekne: že bude do bod-
ky zachovávať prikázania. Musel to? 
Mnoho jeho súčasníkov a rovesníkov to 

neurobilo. Mnohí sa uspokojili s „ľudo-
vým vzdelaním“. On to musel, lebo mu 
to kázal hlas vo vnútri. A on si zrejme 
tento svoj hlas vo vnútri vážil. Ktovie čo 
to bol za hlas. Mohol to byť hlas Boží. 
Mohol to byť ale aj hlas túžby po per-
fekcionizme. Mohol to byť aj hlas túžby 
po vyniknutí v očiach iných. Nech to 
bolo už akokoľvek, snažil sa o dôsled-
nosť a dokonalosť. Máme dôvody ve-
riť, že to nebola kompulzia, ale že to, 
čo ho hnalo k snahe o zachovávanie 
prikázaní, bol naozaj hlas Boží. Do-
kázal toho už zrejme veľa. Ale cítil, že 
už viac dostať nemôže. Musí prestúpiť 
„do inej školy“. Bolo to asi tak, ako keď 
je niekto v jazykovej škole. Je na istom 
stupni, ktorý ale svojimi vedomosťami 

prevyšuje. A on to cíti. Aj jeho učiteľ 
mu to povie: „My ti už nemáme čo dať. 
V tom, čo tu my učíme, si ty už dobrý.“ 

Prišiel teda za Ježišom, lebo cítil, že 
svoju vysokú školu zachovávania pri-
kázaní už skončil. „Čo mám robiť, aby 
som dosiahol život večný?“ pýta sa. 
„Zachovávaj prikázania,“ hovorí Ježiš; 
to jest: prihlás sa na vysokú školu du-
chovného života. „To som robil...“ A Je-
žiš to uznal. Pohliadol na neho s lás-
kou. Nevyvracal mu to. Naozaj musel 

byť asi v zachovávaní prikázaní dobrý. 
Ježiš predsa videl až do duše. Bol by ho 
upozornil na sebaklam, ak by to nebolo 
bývalo tak. V škole prikázaní dosiahol 
už pekné úspechy. 

 Túžba chcieť sa rozvíjať 
„Tak som to robil,“ ako keby povedal, 
„a cítim, že to je málo.“ Výborne! To je 
úžasný pocit. Nebyť spokojný s tým, čo 
si dosiahol, je úžasný pocit. Mladík ho 
mal. Chcel ísť ďalej. A tak ho Ježiš vy-
zýva: Tak teda postúp ďalej. Prihlás sa 
na „doktorát“. „Choď, predaj všetko, čo 
máš, rozdaj chudobným... Potom príď 
a nasleduj ma!“ ’Vidím, že nie si mini-
malista,’ mohol by povedať Ježiš. ’Tak 
len poď ďalej.’ 

Prišiel strach, bolo to veľa
Lenže tu už nemal odvahu ísť ďalej. 
Zdalo sa mu to veľa. Človek, ktorý tak 

Viac
 Text: P. Milan Bubák SVD 

 Foto: Tomáš Gerboc SVD

Čo to je to viac? Nevieme. 
To nám ukáže prítomná chvíľa. 
Ako tak napredujeme životom, 
každá chvíľa nesie nové výzvy
pre chvíľu nasledujúcu. Treba
len tie výzvy evidovať a nasledo-
vať. A nebáť sa ich. 
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veľmi pekne začal, zrazu cúva. Nadše-
nie, ktoré sa mu ešte pred chvíľkou les-
klo v očiach, sa stratilo. Odišiel smut-
ný, lebo nechcel robiť „doktorát“. Bál sa, 
že by veľa stratil. Že by to veľmi bolelo. 
A tak sa radšej pre istotu otočil. A odi-
šiel. Bez slova. 

Tento mladík v niektorých z nás vy-
voláva smútok. Mal šance. Bol už tak 
ďaleko. Nebol začiatočník. Ako keby sa 
rozhodol vystúpiť na vysoký štít. A bol 
už takmer pod končiarom. Za sebou 
má dlhú cestu. Veľa prešiel. Aj jeho sa-
mého to zmenilo. Cesta ho vnútor-
ne pretransformovala. V poslednom 
momente však, tesne pod končiarom, 
sa rozhodne vrátiť. A už sa viac nik-
dy na nič podobné nevydá. Celý ži-
vot v sebe cíti smútok z toho, že to mal 
na dosah ruky a on to vzdal. Jeho život 
uteká, on na to spomína pred svojimi 
deťmi a vnukmi. A vnútorne, hoci na-

vonok má veľa dôvodov pre to, prečo 
sa tak rozhodol, vnútorne sa cíti pora-
zeným. A má v sebe smútok. Nedosia-
hol doktorát, ktorý mal na dosah ruky. 
Nevieme, či mladík z  evanjelia dožil 
svoj život takýmto spôsobom. Možno 
sa predsa len vrátil a rozhodol sa pre to, 
k čomu ho volal Ježiš. Nevieme.

Nezostať minimalista
Možno však to nie je pre nás až také 
podstatné, aby sme to vedeli. Čo je pre 
nás ale podstatné, je nezostať minima-
listami. Je pravda, že nie každý je volaný 
k tomu, aby robil doktorát, ale je urči-
te volaný k tomu, aby robil „doktorát“ 
v nasledovaní Krista. Inými slovami, 
aby robil viac. To „viac“ musí byť kré-
dom každého nasledovníka Ježišovho. 
Čo to je to viac? Nevieme. To nám uká-
že prítomná chvíľa. Ako tak napredu-
jeme životom, každá chvíľa nesie nové 

výzvy pre chvíľu nasledujúcu. Treba len 
tie výzvy evidovať a nasledovať. A ne-
báť sa ich. 

Tak je to v nasledujúcej epizóde zo 
života sv. Vincenta z Pauly. Šľachtičná 
Margita z Valois mu hovorí: „Pán Vin-
cent, robíte tak veľa.“ „To nestojí za reč,“ 
hovorí Vincent. „Ale veď je to také vi-
diteľné. Čo potom stojí za reč?“ „Keď 
robíte ešte viac.“ 

Ešte viac. Iba toto viac je znakom dy-
namiky nášho ducha. Túžba po viac. To 
je tzv. maximalizmus. Samozrejme, že 
táto túžba po viac môže mať rozličné 
dôvody. Môže to byť, ako som spomínal 
vyššie u mladíka z evanjelia, kompulzia: 
perfekcionizmus, túžba po upútaní po-
zornosti, po chvále a oslave... Ale môže 
to byť - a má to byť - aj sledovanie tohto 
vnútorného Božieho hlasu, ktorý ma 
ženie stále dopredu, k svätosti.

Vlastne až táto túžba po „viac“ do-
prevádzaná vnútornou nespokojnos-
ťou s tým, čo som už dosiahol, je za-
čiatkom duchovného života. Ako to 
popisuje vo svojich etapách duchovné-
ho rastu jezuita: John Wickham. Ho-
vorí o dvanástich etapách duchovného 
rastu, z ktorých až tá štvrtá je začiat-
kom opravdivého duchovného života, 
pretože až v nej je túžba po viac. Prvá 
vlastne ani nie je etapou rastu, skorej 
úpadku, je to však východzí bod. Hoci 
tie ďalšie dve: druhá a tretia sú už pok-
rokom v duchovnom raste, nie sú ešte 
začiatkom opravdivého duchovného 
života. Keďže mnohí z vás sa pokúša-
te o rast vo viere, pozrime sa na tieto 
štyri. Pri každej sa pozrieme na cieľ 
(hoci vo väčšine prípadov nevedo-
mý), ktorý chce človek praktikami 
dosiahnuť, spomínané praktiky a tzv. 
vnútorné návyky, t.j. k čomu, k akým 
stereotypom správania sa svojím ko-
naním dostal: 

Prvá etapa: Hriešnosť
Cieľ: Sebecké pôžitky, vyhýbanie sa 
bolesti.
Prostriedky: Klamanie, kradnutie, 
hádky, násilie, smilstvo, cudzoložstvo 
(a tak ďalej).  
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▪  Posviacka novej kaplnky

V Misijnom dome Matky Božej na 
Kalvárii v Nitre sa na 3. poschodí zria-
dila nová Kaplnka Božieho milosr-
denstva pre starších a chorých obyva-
teľov domu. P. provinciál Ján Štefanec 
túto kaplnku požehnal 17. augusta. 
Na slávnosti sa zúčastnil aj personál, 
ktorý sa stará o starších a chorých. 
P provinciál poďakoval rektorovi mi-
sijného domu P. Stanislavovi Krajňá-
kovi, P. Jánovi Kušnírovi a všetkým, 
ktorí sa pričinili o to, aby starší a chorí 
v misijnom dome mali svoju kapln-
ku, ktorá je umiestnená priamo na 
poschodí, kde bývajú. •

▼  Život sv. Jozefa 
Freinademetza v audioverzii 

Kniha sv. Jozef Frei-
nademetz, rozpráva-
nie z knihy Pre nich 
som sa stal Číňa-
nom malo pred ča-
som premiéru v Rá-
diu Lumen. Rádiové 
čítanie knihy, ktoré 

realizoval známy herec Mgr. art. Ján 
Gallovič, sa stretlo s pozitívnou odo-
zvou poslucháčov tohto katolíckeho 
rádia. Vydavateľstvo Spoločnosti Bo-
žieho Slova prichádza s novým vyda-
ním knihy Jakoba Reutera - Pre nich 
som sa stal Číňanom. Je to už štvrté 
upravené slovenské vydanie životopi-
su sv. Jozefa Freinademetza, tirolského 
misionára pôsobiaceho v Číne. Kniha 
obsahuje bonus v podobe cd nahrávky, 
ktorá mala premiéru v Rádiu Lumen 
na jeseň r. 2014. Sv. Jozef Freinademetz 
neprestáva priťahovať pozornosť ľudí 
pre svoju hlbokú ľudskosť a nezdola-
teľnú túžbu priviesť ľudí k poznaniu 
Ježiša Krista. Vyhlásený za svätého v r. 
2003 pápežom Jánom Pavlom II. sv. 
Jozef Freinademetz naďalej inšpiruje 
a dokázateľne pomáha svojím orodo-
vaním v nebi. Kniha a audio cd obsa-
hujú okrem životopisu svätého misi-
onára aj novénu a ďalšie modlitby. •

Vnútorné návyky: Neresti: pýcha, la-
komstvo, smilstvo, závisť, nenávisť, 
obžerstvo, lenivosť (sedem hlavných 
hriechov). 
Je zrejmé, že každý veriaci môže upad-
núť do problémov zlých návykov toh-
to typu (sv. Ignác tu hovorí o „človeku, 
ktorý ide z  jedného ťažkého hriechu 
do druhého“) a môže v ňom zostať roky, 
alebo byť na tom chvíľu lepšie, avšak 
po čase sa znova vrátiť do tohto stavu. 

Druhá etapa: Pokánie
Cieľ: Dosiahnuť stav pripravenosti ísť 
do neba (v prípade, že by človek náhle 
zomrel) a vyhnúť sa peklu.
Prostriedky: Odvrátenie sa od hrie-
chu, hľadanie Božieho milosrdenstva.
Vnútorné návyky: Strach z Božieho 
trestu, nádej na Božiu odmenu. 

Druhá fáza duchovného rastu, 
v  ktorej sa človek môže nachádzať 
aj dosť dlhý čas, sa niekedy nazýva aj 
„prvým obrátením“. Opravdivá bo-
lesť nad hriechmi spolu s prebudením 
duše k prítomnosti a povahe samot-
ného hriechu, ktoré je spočiatku mo-
tivované hlavne strachom a nádejou, 
sú veľmi dôležitými milosťami v tom-
to základnom momente kresťanského 
znovuzrodenia (avšak nie sú jedinými 
milosťami). 

Tretia etapa: Praktizovanie viery
Cieľ: Žiť ľahko v stave milosti.

Prostriedky: Zachovávanie desato-
ra a časté prijímanie sviatosti pokánia 
a Eucharistie.
Vnútorné návyky: Čnosti: viera, nádej, 
dobročinná láska; vernosť, sebaovláda-
nie, pokora, rešpekt voči iným, rešpekt 
voči majetku, a pod.

Hoci táto štruktúra, podobne ako 
ostatné, sa môže stať miestom, v kto-
rom sa jedinec nachádza veľmi dlhý čas, 
a toto by bolo veľmi hodnotné samo 
v sebe, zostáva pravdou, že môže prísť 
k mnohým variáciám:
a) jedinci môžu zažiť všetky tri duchov-
né dynamiky ako jeden jediný pohyb,
b) kmitanie hore – dole medzi tromi 

popísanými etapami je pre niektorých 
ľudí dosť časté,
c) istý počet kresťanov môže zostať 
v tomto počiatočnom štádiu (prvé ob-
rátenie) počas celého svojho života, za-
tiaľ čo iní ich nemusia zažiť oddelene, 
alebo sa v týchto etapách môžu nachá-
dzať veľmi krátko.

V  každom prípade o  solídnom 
duchovnom živote sa dá hovoriť až 
na  stupni, ktorý nasleduje po  týchto 
troch počiatočných stupňoch duchov-
ného rastu. Hoci tento stupeň je veľmi 
významným, je predsa len začiatkom. 
Jeho nedostatkom je, že v ňom chý-
ba milosť pevnej viery (a z toho aj os-
tatných dvoch božských čností); Člo-
vek má veľký vnútorný oheň a túžbu 
po Bohu, avšak chce ho dosiahnuť sám...

Štvrtá etapa rastu: Hľadanie Boha
Cieľ: Dosiahnuť väčšiu jasnosť v tajom-
stvách týkajúcich sa Boha.
Prostriedky: Kladenie otázok, číta-
nie kníh, rozumové hľadanie a  skú-
manie atď.
Vnútorné návyky: (ešte bez pevnej 
viery, nádeje a  lásky): vytrvalá túžba 
po Bohu a zvedavosť v náboženských 
veciach spoločne s pretrvávajúcim po-
citom nespokojnosti. 

Myslím, že toto bol prípad mladíka 
z evanjelia. Keď prišiel za Ježišom, bol 
asi v tejto fáze rastu. Ježiš ho usmer-
nil ďalej a vyzval ho k stavu, v ktorom 
by bol schopný zakúsiť moc Božiu. 
Od neho sa vyžadovala viera: Aby ve-
ril, že Boh sa o neho postará, aj keď ne-
bude mať majetok. Jeho istotou je Boh 
a nie jeho majetok. Tam ale už neob-
stál. Vrátil sa.

Neostať na polceste
Otázka, s ktorou by som mohol odísť 
z tohto stretnutia sa s Božím slovom, by 
mohla znieť: Chcem viac? Som maxi-
malista? Kde som na svojej ceste živo-
tom? V ktorej fáze sa nachádzam? Nie 
som stále ešte zamotaný v najprimitív-
nejších hriechoch? Aspoň trocha som 
postúpil? Ak nie, čo chcem so svojím 
životom spraviť?   • 
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▲  Do noviciátu SVD 
boli prijatí dvaja novici

V predvečer sviatku Narodenia Panny 
Márie 7. septembra sa v kostole na Kal-
várii v Nitre slávila sv. omša pri príleži-
tosti oslavy rôznych jubileí spolubratov 
SVD. P. provinciál Ján Štefanec privítal 
všetkých prítomných a aj v homílii vy-
jadril vďačnosť Pánu Bohu za všetkých 
spolubratov, ktorí dovŕšili určité životné, 
rehoľné alebo kňazské jubileum. 
Pri sv. omši boli do noviciátu tiež 
prijatí dvaja noví kandidáti: Lukáš 
a Dávid. Po prečítaní noviciátske-
ho predsavzatia nad nimi provinci-
ál predniesol modlitbu a  zveril ich 
novicmajstrovi Bartolomejovi Ba-
ráthovi, ktorý ich bude duchovne 
sprevádzať a  formovať počas roku 
noviciátu vo Vidinej pri Lučenci. •  

▸  Ján Štefanec oslávil 
v Pruskom 50 rokov života

Ďakovnú sv. omšu pri príležitosti 50. 
narodenín slúžil 23. augusta P. Ján Šte-
fanec SVD vo Farskom kostole sv. Pet-
ra a Pavla v Pruskom za prítomnosti 
rodákov z farnosti. Pochádza z Tuchy-
ne, ktorá je jednou z deviatich filiálok 
farnosti Pruské. Počas sv. omše spieval 

UDALOSTI 
október 2015

1. október –  Sv. Terézia
z Lisieux, patrónka misií 
a misionárov;
2. október – Sv. Anjeli
strážcovia, patróni Spoločnosti
Božieho Slova;
4 október –  Sv. František
Assiský; 
5. október –  Výročia
kanonizácie sv. Arnolda Janssena
a Jozefa Freinademetza (2003); 
7. október – Ružencová
Panna Mária;
17. október – Medzinárodný
deň za odstránenie chudoby
18. október – Misijná nedeľa,
zbierka na misie;
25. október –  zmena letného
času na zimný (v noci z 24. 
na 25. októbra o 2:00 hod.)

 ◆  ◆  ◆

Misijný úmysel apoštolátu 
modlitby na mesiac október:
Aby kresťanské komunity 
v Ázii, naplnené misijným 
duchom, ohlasovali evanje-
lium tým, ktorí ho ešte len 
očakávajú.

zbor GEN´80, na ktorého vzniku mal 
podiel páter Ján spolu s Ľubošom Ma-
jerechom v roku 1984, teda predtým, 
ako odišli na vojenčinu. Spevácky zbor 
dodnes funguje s novými, ale i pôvod-
nými ľuďmi. Na záver sv. omše páter 
Ján dostal od zboristov symbolický 
misijný darček - malú gitaru ukulele, 
ktorá pochádza z oblasti Havajských 
ostrovov. •

UDALOSTI
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▪  Kňazské jubileá:
40 rokov – P. Uličný Pavol, 
35 rokov – P. Baráth Bartolomej,  
30 rokov – P. Bubák Milan, 
25 rokov – P. Horniak Václav, 
25 rokov – P. Bošmanský Karol, 
25 rokov – P. Daniš Jozef, 
25 rokov – P. Peter Dušička, 
15 rokov – P. Twardowski Lukáš 

▪  Rehoľné jubileá – sv. sľubov:
70 rokov – P. Jankeje Ľudovít,
65 rokov – P. Uličný Pavol,
45 rokov – P. Kulha Bernard,
35 rokov – P. Baráth Bartolomej,
30 rokov – P. Kruták Pavol,
30 rokov – P. Grieger Waldemar,
25 rokov – P. Horniak Václav, 
25 rokov – P. Habara Gašpar,
25 rokov – P. Kršák Rastislav, 
25 rokov – P. Kubík Peter
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Páter Martin, kde pôsobíš v súčas-
nosti? 
Momentálne som vo farnosti sv. Bar-
nabáša v  Eldoret, kde som prišiel 
v  roku 2011. Ako misionári verbisti 
pracujeme aj na univerzite, ktorá sa 
nachádza blízko farnosti sv. Barnabáša. 
Bola to vlastne donedávna filiálka, ale 
miestny biskup z nej urobil farnosť. Ja 
som začínal v tejto farnosti ako nový 
správca. 

Koľko vás kňazov vo farnosti pôsobí? 
Aká veľká je farnosť? 
V tejto farnosti pôsobíme dvaja. Far-
nosť má asi 3 tisíc rodín. Tvorí ju 12 
filiálok.  Ja s kaplánom máme na sta-
rosti aj pastoráciu na University of El-
doret. Slúžime sv. omše a vysluhujeme 
sviatosti študentom, ktorí sú katolíci. 
To znamená, že je to od 2 do 4 tisíc 
študentov. 

Ako si začínal v novej farnosti? Čo bolo 
tvojou pastoračnou prioritou?  
Keď sme otvárali farnosť, bol už po-
stavený  kostol, tiež dom (fara), ktorý 
však bol iba hrubou stavbou. Spolu 
sme to dali do poriadku, aby sa tam 
dalo aj bývať. 

Kostol bol dosť malý. Veriacich kato-
líkov je čoraz viac, tak ho rozširujeme. 
Robíme bočné lode, zväčšujeme vchod. 
V roku 2012 sme začali s návštevou 
rodín, aby sme boli s nimi v kontak-
te a zároveň aby sme vedeli, koľko ro-
dín tvorí našu novú farnosť. Tiež sme 
potrebovali zistiť, či sú členovia tých-
to rodín pokrstení, zosobášení  a pod. 
Keď sme slávili Rok rodiny, my sme ho 
prežívali tak, že som si dal predsavza-
tie navštíviť každú rodinu v mojej far-
nosti, kde som išiel z domu do domu, 
zapísal som si, koľko je členov rodiny, 
koľkí sú pokrstení, aké sviatosti 

Cirkev v Keni je živá 
a rastie, stavajú sa 

nové kostoly
 Text a foto: P. Martin Štefanec SVD

Páter Martin Cingel SVD pôsobí v Keni od roku 2000. 
Ako misionár SVD teraz pracuje vo farnosti v meste Eldoret. 

V lete navštívil po troch rokoch Slovensko, aby načerpal nových síl. 
Pri tejto príležitosti stretol rodinu a mnohých známych. Nezabudol ani 

na čitateľov Hlasov. Pre nich poskytol tento rozhovor
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ešte potrebujú, ako žijú, aké majú prob-
lémy. Toto mi trvalo celý rok. Robili 
sme aj požehnávanie domov. Predtým 
to tam nemali. Začali sme s návštevou 
chorých, čo tiež predtým farníci nema-
li. Teraz navštevujem chorých 
na  12 filiálkach. Starší a  cho-
rí sa tešia, že kňaz k nim príde 
aspoň raz za mesiac. Vychádza 
mi to dvakrát do  týždňa, aby 
som to celé stihol. Robíme pre 
ľudí aj biblické semináre, aby sa 
oboznámili s tým, čo je Biblia. 
Snažíme sa robiť katechézy pre 
deti. Robíme tiež predmanžel-
ské náuky, čiže bežnú pastorač-
nú prácu. 

Každá misijná stanica si buduje svoj 
kostol. Niekde sa kostoly ešte len začí-
najú stavať. Aj v tejto oblasti sa zapája-
me do toho, aby sme spolu s miestnymi 
ľuďmi tie kostolíky vybudovali. 

Koľko kostolov je dokončených a koľké 
ešte staviate? 
Na 12 filiálkach máme zatiaľ dokonče-
né tri kostoly, ostatné sa budujú. Nie-
ktoré sú pod strechou, niektoré majú 
zatiaľ iba múry. 

Dokážu to robiť a financovať ľudia svoj-
pomocne?

Ľudia väčšinou zháňajú potrebné 
prostriedky zo svojich zdrojov. Nao-
zaj sa snažia. Sami to však nevládzu 
celé financovať. Očakávajú aj od nás 
misionárov, že im pomôžeme. Keď 

napríklad osádzajú okná na  nový 
kostol, poviem im, že napr. z 15 okien 
im 5 kúpim ja, ostatné oni. Pre nich 
je to povzbudenie. Organizujú sa 
tzv. „haranbé“, kde prichádzajú aj ľu-
dia z  iných farností a  hostia, urobí 
sa zbierka, ktorá sa použije potom 
na stavbu kostola. 

Prežívate v Keni strach z teroristov? Ako 
sa to odráža na živote Cirkvi? 
Teraz v Keni je problém s teroristami, 
nakoľko kenská armáda je v Somál-
sku, kde pomáha vytlačiť teroristic-
kú skupinu Al Shabab. Táto skupina 
robí v Keni teroristické útoky. Pozná-

me prípad, kde títo teroristi na severe 
Kene vnikli do univerzity Garissa, od-
delili moslimov od kresťanov. Zastre-
lili 147 ľudí. To sa odzrkadľuje na celej 
situácii v Keni. Mnohé ambasády vy-
dali vyhlásenie, aby turisti boli opatr-
ní, alebo vôbec neprichádzali do Kene, 
keď je situácia nepokojná a neistá. Keď 
hocikto vstupuje do nákupného cen-
tra alebo väčšieho obchodu, podlieha 
kontrole, či nemá so sebou výbušniny 
alebo zbrane. 

Robia sa nejaké bezpečnostné opatre-
nia aj pri vstupe do kostolov? 
V našom kostole tiež máme bezpeč-
nostné opatrenia pri vstupe, lebo v mes-
te Eldoret žijú aj moslimovia. Každú 
nedeľu pri bráne kostola stoja dvaja 
policajti a kontrolujú všetkých prichá-
dzajúcich. Niekedy nám aj biskup volá, 
aby sme si dávali pozor.  

Utekajú ľudia z Kene? 
Ľudia z Kene neutekajú. Myslím, že nie 
je dôvod utekať. Nemáme vojnu. V Keni 
máme utečencov z iných krajín. Máme 
v krajine utečenecký tábor, kde žijú ľu-
dia - utečenci zo Somálska, Rwandy 
alebo Sudánu, ktorí ušli pred vojnou. 
Utečenecký tábor je zriadený na seve-
re Kene, kde majú postavené stany, je 
tam provizórna škola, nemocnica. Keď 
sa situácia v ich krajinách upokojí, vrá-
tia sa naspäť domov. 

Darí sa verbistom v Keni? 
Naša provincia zahŕňa aj Tanzániu, čiže 
sme provincia Keňa - Tanzánia. V Keni 
je dostatok povolaní. V diecéze Eldoret 
biskup vysvätí každoročne 6-7 kňa-
zov. Aj k nám verbistom sa hlásia mla-
dí muži. Niekedy, keď sa prihlási 10-12 
uchádzačov, nemáme pre nich priesto-
ry. V postuláte študujú zároveň filozofiu 
a potom odchádzajú do noviciátu, kto-
rý je zriadený v Ghane. Z Kene máme 
povolania misionárov, ktorí  pracujú už 
aj v zahraničných misiách. Väčšinou je 
to Južná Amerika. V súčasnosti máme 
v našej provincii Keňa – Tanzánia asi 
40 verbistov. 

Chcel by som sa poďakovať
čitateľom Hlasov, misijným
dobrodincom za ich obety,
modlitby, dary. Veľmi to cítime, 
že bez nich by sa mnohé veci 
v misiách nedali uskutočniť.
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Z koľkých ste krajín?
V Keni pôsobíme verbisti z viacerých 
štátov: India, Filipíny, Indonézia, Poľ-
sko, Slovensko, Nemecko, Švajčiar-
sko. Tvoríme skutočne medzinárod-
nú provinciu.

Si na dovolenke po troch rokoch. Ako si 
sa cítil doma? 
Je dobre, keď človek pracuje celý čas 
tri roky vo farnosti a  môže si prísť od-
dýchnuť domov. V Keni som tiež čle-

nom provinciálnej rady, každý mesiac 
cestujem do Nairobi, čo mi tiež zaberie 
3-4 dni. Potom sa venujem pastorácii 
a stavbe kostolov, tak mám dosť nabi-
tý program. Tešil som sa, že navštívim 
rodičov, súrodencov, ich rodiny, priate-
ľov a známych. Tri mesiace na Sloven-
sku prešli veľmi rýchlo, ale s tým človek 
musí rátať.  Navštívil som miništrant-
ské tábory, ktoré organizovali verbisti 
na Slovensku a rozprával som o misiách. 

Počasie bolo podobné ako máte v Keni? 
Tam, kde žijem ja, máme maximál-
ne 32 stupňov a je to vo výške 2200 m, 
tak že sa človek ani toľko nepotí. Poča-
sie máme príjemnejšie, ako bolo v toto 
leto na Slovensku. 

Čo ťa čaká, keď sa vrátiš do Kene? 
Keď sa vrátim, bude hneď birmovka 
(13. septembra). Budem pokračovať 
v pastoračnej práci. Pripravovať ľudí 
na sviatosti, robiť biblické kurzy. 

Čo odkážeš našim čitateľom a misijným 
dobrodincom? 
Cirkev je misijná, každý jeden človek 
už pri krste dostáva úlohu byť misi-
onárom, spolupracovať na misijnom 
diele Cirkvi. Chcel by som sa poďa-
kovať čitateľom Hlasov, misijným 
dobrodincom za ich obety, modlitby, 
dary. Veľmi to cítime, že bez nich by 
sa mnohé veci v misiách nedali usku-
točniť. Ďakujem a prajem im veľa Bo-
žieho požehnania.   • 

• Vidiek v chudobnej oblasti Kene
• Počas nedeľných sv. omší dbajú pri kostole
 o bezpečnosť policajti
• P. Martin Cingel s deťmi z farnosti
• Kostol, kde pôsobí P. Martin Cingel SVD
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Svätý Otec František 6. septem-
bra  po poludňajšom stretnutí 
s veriacimi na modlitbe Anjel 
Pána vyslovil silnú konkrét-

nu výzvu na všetky farnosti, rehoľné 
komunity, kláštory a pútnické miesta 
po celej Európe, aby prijali jednu rodi-
nu utečencov. Odvolal sa na tragédiu 
migrantov utekajúcich pred smrťou a 
na výzvu evanjelia, aby sme boli ‚blížny-
mi‘. Prinášame plné znenie apelu pápeža 
Františka: „Drahí bratia a sestry, Božie 
milosrdenstvo možno poznať prostred-
níctvom našich skutkov, ako nám to do-
svedčil život blahoslavenej Matky Tere-
zy z Kalkaty, ktorej výročie smrti sme si 

včera pripomenuli. Tvárou v tvár tragé-
dii desať tisícov utečencov, ktorí utekajú 
pred smrťou vojnou a hladom, a sú na 
ceste k nádeji života, nás evanjelium vy-
zýva, žiada, aby sme boli ‚blížnymi‘ tým 
najmenším a opusteným.

Aby sme im dali skutočnú nádej, nie-
len jednoducho povedali: ‚Odvahu, tr-
pezlivosť...!‘ Kresťanská nádej je bojov-
ná, s húževnatosťou tých, ktorí idú za 
istým cieľom. Preto v tomto čase pred 
blížiacim sa Jubileom milosrdenstva 
apelujem na farnosti, rehoľné komunity, 
kláštory a pútnické sanktuáriá po celej 
Európe, aby prejavili konkrétnosť evan-
jelia a prijali jednu rodinu utečencov.

Konkrétne gesto v rámci prípravy na 
Svätý rok milosrdenstva. Každá farnosť, 
každá rehoľná komunita, každý kláštor, 
každé pútnické miesto v Európe nech 
prijme jednu rodinu, počnúc mojou 
Rímskou diecézou. 

Obraciam sa na mojich bratov bis-
kupov v Európe, pravých pastierov, aby 
vo svojich diecézach podporili tento 
môj apel, pripomínajúc, že milosrden-
stvo je druhé meno lásky: «Čokoľvek 
ste urobili jednému z týchto mojich 
najmenších bratov, mne ste urobili» 
(Mt 25,40). Aj dve farnosti vo Vatiká-
ne v týchto dňoch prijmú dve rodiny 
utečencov.“  •

Pápež vyzval kresťanov 
na konkrétne gesto milosrdenstva k migrantom

 Text a foto: Roger M. Mahony
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Riccardi k slovám
pápeža o utečencoch:
Vyzval Európu
uvažovať a konať

 Text: TKKBS

Tvárou v tvár tragédii desaťtisícov utečencov „utekajúcich pred 
smrťou vojnou a hladom“ evanjelium žiada, aby sme boli 
„blížnymi“ tým najmenších a opusteným. To sú slová pápe-
ža, ktorými sa obrátil na farnosti, rehoľné komunity, kláštory 

a pútnické svätyne v celej Európe, aby prijali „jednu rodinu utečen-
cov“. Ako povedal arcibiskup Milána kardinál Angelo Scola, je to od-
vážna výzva, ktorá „nezostane bez povšimnutia“. Slová Svätého Otca 
„povzbudzujú kresťanské spoločenstvo Ríma vytrvať vo veľkorysosti 
a pohostinnosti“, reagoval kardinál vikár Agostino Vallini.

O ešte „väčšom zaangažovaní sa všetkých farností“ s presvedče-
ním hovoril arcibiskup Florencie kardinál Giuseppe Betori. „Dobrý 
nápad, skromný, realistický a veľmi uspokojivý,“ uviedol v tvíte kar-
dinál Philippe Barbarin, arcibiskup Lyonu, a dodal, že „jedna rodina 
do každej farnosti, to sa dá“. Podľa Andreu Riccardiho, zakladateľa 
Komunity sv. Egídia, ktorý je v týchto dňoch v Tirane na Medziná-
rodnom stretnutí náboženstiev za pokoj, nás výzva pápeža Františka 
núti uvažovať a konať.

„Európa sa musí zamyslieť otvárajúc sa voči utečencom. Nie je ich 
až tak veľa, nejde o inváziu. Je to skutočnosť, ktorú potrebujeme a kto-
rá sa stane obohatením našej vlastnej reality. My sme nikdy o tom-
to neuvažovali, vždy sme považovali imigráciu a utečencov za stav 
núdze, ktorý ‚za dva mesiace pominie‘. V tomto zmysle sme nemali 
žiadnu prípravu. Myslím, že teraz musíme naozaj uvažovať v dlho-
dobom horizonte. Je to veľká príležitosť nanovo vyjadriť, čo je Eu-
rópa: kontinent, ktorý nežije a nemôže žiť len pre seba, ktorý starne 
v strachu. Dali sme príliš veľa priestoru populizmom a málo priestoru 
skutočným hlasom, ktoré sú z ľudu. (...) Myslím, že je tu dobrá duša, 
pohostinná, keď ľudia vidia deti. My Európania sme takí, ale nemô-
žeme sa schovávať za múry.“

Profesor Riccardi k otázke, aký je návrh Komunity sv. Egídia, v sú-
vislosti so slovami pápeža otvoriť dvere rodinám utečencov, povedal:

„Tu je táto otázka: ‚Čo sme to urobili?‘ Nie veľa! V tomto zmysle 
má pravdu aj kardinál Schönborn: Európske biskupstvá išiel trochu 
na vlastnú päsť, a povedal by som v tomto zmysle, že pápež nám pri-
pomína jednotnú líniu, keď hovorí o ‚všetkých farnostiach‘. Je to vý-
zva pre celú Katolícku cirkev a je to výzva pre kresťanov. Domnievam 
sa, že v tomto okamihu sa musíme vysporiadať sami so sebou. Je to 
príležitosť na prehodnotenie toho, čo znamená Európa; čo znamená 
Európa vzhľadom na svet a vzhľadom na Stredozemie.  •

Benedikt Daswa 
prvý blahoslavený 
Juhoafričan

V nedeľu 13. septembra bude v juhoaf-
rickej diecéze Tshimangadzo, v meste 

Thohoyandou blahorečený mučeník Sa-
muel Benedikt Daswa Bakala. Beatifikač-
nej slávnosti bude ako zástupca Svätého 
Otca predsedať kardinál Angelo Amato, 
prefekt Kongregácie pre kauzy svätých. 
Nový blahoslavený bol laik, otec rodiny, 
učiteľ a horlivý katechéta, svedok evanje-
lia až po preliatie krvi. To sú slová pápe-
ža Františka z jeho listu k blahorečeniu.

Samuel Benedikt Daswa Bakala sa na-
rodil v roku 1946 v nekresťanskej rodine, 
v ktorej bol však vedený k ľudským hod-
notám a úcte voči životu. Táto výchova sa 
stala základom jeho konverzie na katolíc-
ku vieru. Krst prijal ako 17 ročný po ná-
hodnom stretnutí s učiteľom a zaniete-
ným laickým katechétom. V roku 1980 
uzavrel sviatostné manželstvo s Eveline. 
Mali spolu osem detí, z ktorých posled-
né sa narodilo štyri mesiace po mučeníc-
kej smrti otca. Pre Benedikta bolo kres-
ťanské manželstvo skutočne udalosťou 
veľkej milosti. Silne pociťoval povolanie 
k svätosti a apoštolskému angažovaniu 
sa. Bol horlivým a vierohodným sved-
kom Ježiša Krista, plným lásky k Bohu 
a  k  blížnemu. V  posledných dňoch ja-
nuára 1990 počas zasadnutia mestského 
výboru vyjadril svoju opozíciu prispieť 
do zbierky pre čarodejníka, ako to cítil vo 
svedomí. Vernosť pravde a spravodlivos-
ti boli teda dôvodom jeho násilnej smrti 
2. februára 1990.

Uctievaním si Benedikta Daswu Ba-
kalu ako blahoslaveného Cirkev chce 
povzbudiť veriacich, aby živili v  sebe 
a medzi ľuďmi pocity lásky, bratstva, har-
mónie a solidarity bez ohľadu na etnické, 
sociálne a náboženské rozdiely, povedal 
pre Vatikánsky rozhlas kardinál Angelo 
Amato, prefekt Kongregácie pre kauzy 
svätých.  •
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Terezka - misionárka
Patrónka misií, 
misionárov, letcov

 Text a foto: Archív SVD

Motto:
„Terézia nielenže pochopila a opísala 
hlbokú pravdu lásky ako cestu a srdce 
Cirkvi, ale vo svojom krátkom živote 
tak aj intenzívne žila. Ide o presný súlad 
náuky a konkrétnej skúsenosti, pravdy 
a života, vyučovania a praxe, ktorý svie-
ti zvláštnym jasom u tejto svätej a robí 
ju príťažlivým vzorom zvlášť pre mla-
dých ľudí…“
 
(Sv. Otec Ján Pavol II. v Ríme 19. 10. 1997 
pri príležitosti vyhlásenia sv. Terézie z Li-
sieux  za učiteľku Cirkvi).

Sv. Terézia z Lisieux patrí me-
dzi veľmi obľúbených svä-
tých. Narodila sa 2. januára 
1873 v Alencone vo Francúz-

sku. Pochádzala z deviatich detí, ona 
bola najmladšia. Štyria bratia zomreli 
ako deti. Všetkých päť sestier vstúpi-
lo do kláštora. Celá rodina žila veľmi 
zbožným životom. Matka Zélia zomrela 
už roku 1877. Otec Ľudovít sa potom 

vzorne staral o svoje dcérky. Terezkinu 
výchovu zveril najstaršej Paulíne, kto-
rá bola od nej o dvanásť rokov staršia. 
Napriek svojmu mladému veku mala 
obdivuhodnú vychovávateľskú me-
tódu. Vôbec sestru nerozmaznávala, 
hoci ju mala veľmi rada. Vždy sa sna-
žila o jednotu so svojím otcom, ktorý 
ju v jej práci podporoval. Paulína roku 
1882 vstúpila do karmelitánskeho kláš-
tora. Terezka sa v tom čase usilovala byť 
vzornou kresťankou. Veľmi zbožne sa 
pripravovala na prvé sv. prijímanie. Po-
čas troch mesiacov si poznačila do svoj-
ho denníka 818 obetí a 2773 dobrých 
skutkov. Na jej modlitby sa obrátil je-
den na smrť odsúdený zločinec. Bola 
nesmierne šťastná. Hoci mala iba štr-
násť a pol roka, chcela nasledovať svoje 
sestry Paulínu a Máriu do karmelitán-
skeho kláštora.    O povolenie žiadala 
aj pápeža Leva XIII. Niekoľko týždňov 
po návšteve Ríma dostala správu, že jej 
biskup povoľuje vstup do karmelitán-
skeho kláštora.

Život v kláštore nebol ľahký. Posteľ 
sa skladala z troch dosák a slamníka. 
Mäso mohli jesť iba chorí. Predpísané 
boli pôsty a mlčanie. Terézia to však 
s  radosťou prijímala. Pred obliečkou 
mala každá postulantka uviesť, prečo 
vstúpila do kláštora. Terézia poveda-
la: „Prišla som, aby som zachraňova-
la duše, a najmä aby som sa modlila 
za kňazov.“ Aj keď mala iba pätnásť 
rokov, v kláštore ju nemaznali, nao-
pak, predstavení akoby skúšali jej vie-
ru. Bolo to pre ňu ťažké, ale statočne to 
znášala. 8. septembra 1890 zložila več-

né sľuby ako Terézia od Dieťaťa Ježiš 
a od Najsvätejšej Tváre. Túžila ísť ako 
misionárka do Vietnamu, no chatrné 
zdravie jej to nedovolilo. V roku 1894 
zomrel otec. Jej rodná sestra Celina 
vstúpila takisto do Karmelu a ďalšia 
sestra Leonia do kláštora Navštívenia 
Panny Márie.

Začiatkom roka 1895 na  rozkaz 
predstavenej matky Agnesy (jej vlast-
nej sestry Paulíny) začala písať Teré-
zia svoj životopis, ktorý nazvala Deji-
ny duše. Tam napísala pamätné slová: 
„Mojím povolaním je láska. Chcela by 
som Ježiša milovať tak vrúcne, ako ho 
ešte nikto nemiloval. Najmenší úkon 
lásky osoží Cirkvi viac ako všetky os-
tatné skutky dovedna.“ Svojej sestre 
napísala: „Ak sa chceš stať svätou, ne-
maj iný cieľ ako robiť Ježišovi radosť 
v maličkostiach!“ Ona sama bola v tom 
vzorom. Trpezlivo znášala dennoden-
né šuchotanie a vyrušovanie istej sestry, 
ktorá sedela vedľa nej v kaplnke alebo 
pri praní s pokojom zniesla striekanie 
špinavej vody do tváre, ktoré spôsobi-
la iná sestra. Mnoho si vytrpela kvôli 
chudobnej strave, mala veľké žalúdoč-
né bolesti. Trpela aj kvôli krutej zime, 
pretože v kláštore sa vôbec nekúrilo. 
Nikdy sa však nesťažovala, iba na smr-
teľnej posteli o tom povedala predstave-
nej. Dostala tuberkulózu. Vykašliavala 
krv. Zomrela 30. septembra 1897 ako 
dvadsaťštyriročná.

Ako predpovedala, spustila z neba 
„dážď ruží“. V roku 1923 ju pápež Pius 
XI. vyhlásil za blahoslavenú a o dva 
roky neskôr za svätú. 14. decembra ju 
spolu so sv. Františkom Xaverským vy-
hlásil za hlavnú patrónku misií, hoci 
v nich nikdy nebola a ani nepracova-
la. Dňa 19. októbra 1997 ju pápež Ján 
Pavol II. vyhlásil za učiteľku Cirkvi, aj 
keď okrem vlastného životopisu a nie-
koľkých úvah a básní nenapísala nič 
teologicky dôležité.

Terezku nadchýnali slová sv. Teré-
zie z Avily: „Horlivosť karmelitánky má 
rozpaľovať a objímať celý svet!“ Dúfala, 
že modlitbami a obetami bude osožná 
nielen svojim dvom duchovným bra-

14 HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

HLASY Z MISIÍ

OKTÓBER 2015



tom – misionárom, ale všetkým kňa-
zom a misionárom Cirkvi. „Nemohla 
by som zabudnúť modliť sa za všetkých 
a vynechať jednoduchých kňazov, kto-
rých poslanie býva niekedy také 
ťažké ako poslanie apoštolov, čo 
kážu neveriacim. Slovom, chcem 
byť dcérou Cirkvi, ako bola naša 
svätá matka Terézia, a chcem sa 
modliť na úmysly nášho Sv. Otca 
s vedomím, že jeho úmysly za-
hŕňajú celý svet. To je hlavný cieľ 
môjho života... Takto som sa du-
chovne spojila s apoštolmi, kto-
rých mi dal Ježiš za bratov: všetko, čo 
patrí mne, patrí každému z nich...“

Na záver sa započúvajme do modlit-
by sv. Terezky za jej duchovného brata, 
misionára o. Bellièra (október 1895) 

a pripojme sa k nej s prosbou, aby sa 
i naďalej prihovárala u Svätého Trojje-
diného Boha za všetkých misionárov 
sveta, aby ich ochraňovala a vyproso-

vala im „dážď“ nových milostí a hoj-
nosť darov i ovocia Ducha Svätého pri 
šírení a ohlasovaní evanjelia. Tak sa na-
plní jej túžba, ktorú  vyslovila pred smr-
ťou: „Svoje nebo chcem prežívať tak, že 

budem konať dobro na zemi!“
Modlitba sv. Terézie od Dieťaťa Ježi-

ša za misionára:
 „Ó, môj Ježišu! Ďakujem ti, že si spl-

nil jednu z mojich najväčších túžob, 
túžbu mať brata, kňaza a apoštola...

Cítim sa veľmi nehodná tejto priaz-
ne, ale pretože si láskavo udelil svojej 
úbohej malej neveste milosť pracovať 
zvlášť na  posväcovaní duše určenej 
za kňaza, s radosťou ti za ňu obetujem 
všetky modlitby a obety, ktoré ti mô-
žem predniesť. Prosím ťa, môj Bože, 
nepozeraj na to, čím som, ale na to, čím 
by som mala a chcela byť, totiž rehoľ-
níčkou úplne zapálenou láskou k tebe.

Pane, ty vieš, že mojou jedinou cti-
žiadosťou je pričiniť sa, aby ťa ľudia po-
znali a milovali, a teraz sa moja túžba 
splní. Ja sa môžem len modliť a trpieť, 
ale duša, s ktorou si ma láskavo spo-
jil sladkými putami lásky k blížnemu, 
bude bojovať na šírej pláni, aby ti zís-
kavala srdcia a ja ťa budem na vrchu 
Karmel pokorne prosiť, aby si jej dal 
zvíťaziť.

Božský Ježišu, vypočuj prosbu, ktorú 
ti prednášam za toho, čo chce byť tvo-
jím misionárom, ochráň ho v nebez-
pečenstvách sveta, daj, aby čoraz lepšie 
pocítil ničotu a márnosť pominuteľ-
ných vecí ako aj šťastie vedieť nimi po-
hŕdať z lásky k tebe. Nech už teraz jeho 
vznešený apoštolát pôsobí na tých, čo 
ho obklopujú, nech je apoštolom hod-
ným tvojho Najsvätejšieho Srdca...

Ó, Mária, láskavá Kráľovná Karmelu, 
tebe zverujem dušu budúceho kňaza, 
ktorého nehodnou sestričkou som ja. 
Ráč ho poučiť, s akou láskou si sa dotý-
kala božského Dieťaťa Ježiša a zavíjala 
ho do plienok, aby mohol raz pristúpiť 
ku svätému oltáru a držať vo svojich 
rukách nebeského Kráľa.

A ešte ťa prosím, aby si ho vždy chrá-
nila svojím panenským plášťom až 
do šťastnej chvíle, keď opustí toto slza-
vé údolie a bude môcť pozerať na tvo-
ju nádheru a po celú večnosť požívať 
ovocie svojho slávneho apoštolátu...“

Terézia od  Dieťaťa Ježiša a  Svätej 
Tváre.  •

Nemohla by som zabudnúť mod
liť sa za všetkých a vynechať jed-
noduchých kňazov, ktorých po-
slanie býva niekedy také ťažké 
ako poslanie apoštolov, čo kážu 
neveriacim.

15HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

HLASY Z MISIÍ

OKTÓBER 2015



Hoci sa nachádzame na Sibí-
ri, prežívame práve horú-
ce leto s 36°C horúčavami. 
Extrémne rozdiely nielen 

medzi zimou a letom, ale aj počas leta 
sú tu časté - niekedy z  jedného dňa 
na druhý sa teplota zmení aj o 20°C. 
Chakaská republika  je autonómna re-
publika Ruskej federácie, ktorá susedí 
na východe s Krasnojarským krajom, 
na juhu s Republikou Tyva a Republi-
kou Altaj  a na západe s Kemerovskou 
oblasťou. Názov republiky je odvode-
ný od silného stepného vetra, ktorý sa 
volá chakas. V Chakasku je okolo 500 
jazier, mnohé z  nich sú slané. 
V krajine prevláda step, na juhu 
prechádza do  pohoria  nazýva-
ného Sajany. Hlavné mesto Aba-
kan má vyše 170 000 obyvateľov 
a neustále rastie. 

Misijné sestry v  Abaka-
ne nadväzujú už šiesty rok 
na  prácu Milosrdných sestier 
sv. Karola Boromejského, kto-
ré spoločne s  pátrami klare-
tínmi dochádzali do Abakanu 
z  Krasnojarska. Naša farnosť 
patrí do  Krasnojarského dekanátu 
a Irkutskej diecézy.  Posviacka náš-
ho kostola, ktorý je zasvätený Duchu 
Svätému, sa konala v r. 2013. Predtým 
sa veriaci stretávali v  dome, ktorý 
bol prispôsobený ako kaplnka. Našu 
farnosť v Abakane spravuje otec Ra-
dosław Kwarczyński, diecézny kňaz. 
Najbližší katolícky kostol aj katolíc-

ky kňaz je od toho nášho vzdialený 
400 km v Krasnojarsku. 

Naša farnosť je rôznorodá. Na ne-
deľnej sv. omši sa pravidelne zúčastňu-
je 12 až 15 veriacich, na sviatky Veľkej 
noci sa ich zíde aj 40. No a na Viano-
ce bol náš malý chrám celkom plný 
s účasťou asi 75 ľudí. Stretnú sa tu ľu-
dia rôznorodí, v prevažnej miere Rusi, 
no s koreňmi poľskými, nemeckými či 
litovskými - ich starí rodičia boli alebo 
poslaní na Sibír, alebo sa presťahovali 
na podnet presídlenia dobrovoľne. Pô-
vodné chakaské obyvateľstvo sú Tur-
kovia. Teraz tvoria menšinu, asi 12 % . 

Celkovo žije v Chakasku vyše 120 ná-
rodností, mnoho ľudí z republík býva-
lého Sovietskeho zväzu.  

V Chakasku by sa páčilo každému, 
kto sa zaujíma o archeológiu. Po stepi, 
ktorou je Chakasko charakteristické, je 
tu veľmi veľa kamenných pomníkov - 
menších či veľkých,  dosahujúcich aj 11 
metrov. Medzi najznámejšie patrí Veľký 

salbykský kurgan,  ktorý je pozostat-
kom hrobky podobnej egyptským py-
ramídam. Stojí v stepi na mieste, kde 
pochovávali významných ľudí pred 
2 a pol tisíc rokmi. Miesto je nazvané 
Údolie kráľov. Inou zaujímavosťou sú 
kamenné stely zobrazujúce ľudí. Jedna 
z nich nesie názov Ulug Churtujach 
Tas (Veľká kamenná starena), stará 
4,5 tisíc rokov. Kresby na  tejto stele 
sú podobné egyptským zobrazeniam 
slnka... Iné skalné bloky s kresbami sa 
nazývajú sunduky a  tiež nesú rôzne 
kresby, napríklad petroglyf Biely kôň 
má podľa odhadu 16 tisíc rokov a bol 
vytvorený v dobe ľadovcov. 

V  minulosti Chakasi chovali veľa 
hovädzieho dobytka, najmä kone. Ná-
rodný sviatok Tun pajram slávia v čase,  
keď stáda začínajú vyháňať na pašu. 
Pijú pritom národný nápoj z kobylie-

Misiné sestry SSpS 
v Chakasku

 Text a foto: Sr. Felicita Melegová SSpS

 Foto: Archív Sr. Felicity

Ľudia v Rusku sú dobrosrdeč-
ní a ak si získate ich dôveru, ve-
dia sa zdôveriť a často sa pode-
lia aj s tým málom, čo majú sami. 
Prosme Pána, aby požehnal misiu 
Cirkvi v Rusku, aby sa viera, nádej 
a láska šírili do ľudských sŕdc.
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ho mlieka a súťažia napríklad v streľbe 
z lukov.  Dnes je koní menej, ale kráv 
ostalo dosť. Keď sa celé stádo pasie pri 
ceste,  je to pre autá  aj dosť nebezpeč-
né. Často stretávame tieto stáda, keď 
raz za  2 týždne navštevujeme dedi-
ny, kde žijú roztrúsení katolíci väčši-
nou nemeckého či poľského pôvodu, 
aby sme u nich doma slúžili sv. omšu 
a modlili sa. Navštevujeme s kňazom 
4 takéto dediny: Kuragino, Marinini-
no, Borodino a  Karatuzskoje a  tiež 
mesto Sajanogorsk.  Za deň tak pre-
cestujeme aj 300 kilometrov. Ľudia sú 
vďační, že sa môžu vyspovedať, po-
modliť a zúčastniť sa na sv. omši.  

Tento rok sme pripravovali dve deti 
na 1. sv. prijímanie, na budúci školský 
rok to budú ďalšie dve. Tiež sme pri-
pravovali na krst mladých manželov - 
Grisu a Júliu, tiež pani Elvíru,  ktorá je 

už dôchodkyňa. Aj pani Viera vo svo-
jich 60 rokoch prijala 1. sväté prijíma-
nie a bola veľmi šťastná. Takto ide naša 
práca - napredujeme malými krokmi. 

V Rusku platí zákon, že nijaké nábo-
ženstvo nie je možné vyučovať na ško-
lách, preto deti sa s vierou stretnú, iba 
ak ich rodičia privedú do kostola, ale-
bo ak si neskôr nájdu našu internetovú 
stránku. V minulosti si ľudia vypočuli 
veľmi veľa neprávd a osočovaní na Cir-
kev a ešte zvlášť na katolíkov, tak musí-
me pokračovať veľmi opatrne a pomaly, 
ale vytrvalo. Ďalej sa snažíme reagovať 
na potreby ľudí a pomáhať v sociálnej 
oblasti. Jedna naša sestra navštevuje 
paniu s dvoma chorými bratmi a po-
máha jej postarať sa o nich. Ja každý 
piatok navštevujem domov dôchodcov. 
Na oddelení, kde prichádzam, sú ťažko 
postihnutí, mnohí sú na  invalidných 

vozíkoch alebo celkom slepí. Snažím 
sa im priniesť trošku útechy obyčajným 
rozhovorom s nimi. 

V našej komunite sme 3 sestry z 3 
národností: z Poľska, Indonézie a  ja 
Slovenka. Doma hovoríme medzi se-
bou po rusky. Ja som v Rusku už druhý 
rok, predtým som niekoľko mesiacov 
strávila v Irkutsku. Rusko je obrovská 
krajina s mnohými potrebami. Chcela 
by som preto poďakovať za vaše mod-
litby a  vašu podporu. Ľudia v  Rus-
ku sú dobrosrdeční a  ak si získate 
ich dôveru, vedia sa zdôveriť a často 
sa podelia aj s  tým málom, čo majú 
sami. Prosme Pána, aby požehnal mi-
siu Cirkvi v Rusku, aby sa viera, nádej 
a láska šírili do ľudských sŕdc. 

Nech to veľké množstvo tých, kto-
rí ešte nič nepočuli o Božej dobrote,  
môžu Ho spoznať a uveriť v Neho.   •
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S tretnutie s Ježišom je SVET-
LO, ktoré osvecuje hľada-
júceho, pretože už prijal vo 
svojom srdci LÁSKU a po-

vzbudený DUCHOM je v takom vnú-
tornom rozpoložení, že VIDÍ KRISTA 
a zahľadí sa do JEHO OČÍ. Stretnutie 
s Ježišom je vždy plné tajomstva a vnú-
torne napĺňa človeka na najvyššiu mož-
nú mieru. 

Ježišovo – poď za mnou, nasleduj ma 
– vyjadruje kresťanskú dokonalosť a je 
to veľmi osobné pozvanie. Bol to ideál 
prvotnej Cirkvi a  samotných apošto-
lov, veď oni si presne pamätali aj hodi-
nu, kedy stretli a nasledovali Ježiša (Jn 
1, 37-39). Je potrebné zdôrazniť fakt, že 
apoštoli a prví kresťania nemali 
žiadne knihy, dogmatické alebo 
morálne, ba dokonca nemali ešte 
ani napísané evanjelium. Je však 
pravda a pre nás je veľké upozor-
nenie, lebo vo všetkom čo učili 
a čo robili, mali vždy pred očami 
osobu Ježiša Krista. 

Lenže napodobňovanie Kris-
ta sa v čase reformácie zrazu stalo „pyš-
ným“ pokusom človeka, aby sa podobal 
Bohu a preferovali „pokorné“ nasle-
dovanie Krista ako človeka. V dnešnej 
dobe sa oba výrazy akosi prelínajú 
a dokonca strácajú na význame, na-
koľko prevláda ľahostajnosť a najmä 
skutočnosť, že nepoznáme Ježiša ako 
osobu – živého, plného energie, s kon-
krétnym a veľkým cieľom vo svojom ži-
vote – skôr je Ježiš iba historická osoba, 
teda kedysi žil a už jednoducho nežije.

Ako teda predstaviť alebo priblížiť 
najmä mladým ľuďom Krista? Existuje 

klasický príklad použitia psychologic-
kého rozboru tzv. „náročných rokov“ 
mladých ľudí, kedy sa prebúdza „svet 
ideálov“ a  vytvárajú sa podmienky 
na prijatie Ježišových ideálov. 

1) malé dieťa je v podstate pokojné, od-
vážne aj uprostred protivenstiev, preto-
že nevníma nič iné, iba bezprostrednú 
skutočnosť, ktorá mu príde pred nos, 
ktorú vidí pred sebou. A keď dostane 
nápad, vôbec nepochybuje, že by sa ne-
dal zrealizovať. A ak sa hneď nepodarí 
nápad premeniť na skutok, jednoducho 
na  to zabudne. Dieťa nemá trápenia 
a žije iba prítomnosťou. Ľahko vzpla-
nie a ešte ľahšie zhasne.

2) v puberte sa veci zmenia – mladý 
človek začína snívať veľké sny a začí-
na pracovať, čo si naplánuje do budúc-
nosti; dokonca sa už vidí na najvyšších 
miestach v spoločenskom a profesionál-
nom živote alebo ako najlepší športovec, 
alebo najlepší herec a spevák. Vôbec ho 
nevyrušuje, že tieto plány sú rôznorodé 
a mnohokrát protikladné. Ako? Nuž, 
husľový virtuóz sa v nich porovnáva 
s generálom letectva. A problém narastá, 
lebo život ide ďalej, rodičia a vychováva-
telia tieto plány neberú do úvahy. Mladý 
človek sa cíti izolovaný, nepochopený, 

chcel by zmeniť miesto. Je si však vedo-
mý, že na to nemá prostriedky, a tak sa 
cíti prenasledovaný. Uznajme, je to krí-
za, len nesmie trvať dlho a musí sa vy-
riešiť, nakoľko od riešenia závisí budúci 
charakter človeka. Riešenie tejto krízy 
je možné ukázať na základe románu 
svetoznámeho spisovateľa Miguela de 
Cervantesa, kde sú opísané dve posta-
vy: Don Quichote a Sancio Panza. Prvý 
z nich si zachoval všetky svoje ideály, 
ale práve preto musí zatvárať oči pred 
realitou a  je nenormálny. Jeho sluha 
Sancio Panza je iný, na všetky ideály za-
budol, alebo sa im vysmieva; rozhoduje 
iba a len hmota, čo držím v ruke. Mladý 
človek alebo žije s ideálmi a nie je nor-
málny, alebo žije bez ideálov a tiež nie je 
normálny. Obidvaja sú pomýlení. 

3) Potom existuje typ „revolucionára“; 
je v živote dynamický: ak realita ne-
zodpovedá ideálu, no tak sa musí zni-
čiť. Totiž má nádej, bohužiaľ vo väčšine 
prípadov sa mýli, že ak vybuduje nový 
svet postavený na nových základoch, 
tak vtedy bude ideálny. Je nanovo uza-
tvorený iba vo svojom svete.

4) ďalej je typ „slobodnej voľby“. Ide 
o to, že mladý človek mal mnoho ideá-

Stretnutie s Kristom
 Text: P. Peter Kubík SVD

 Foto: Archív SVD

Lenže napodobňovanie Krista 
sa v čase reformácie zrazu stalo 
„pyšným“ pokusom človeka, 
aby sa podobal Bohu a preferovali 
„pokorné“ nasledovanie Krista 
ako človeka. 
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lov. Múdro si uvedomil, že ideály sa ne-
dajú realizovať všetky a naraz. Je nutné 
urobiť výber, čiže sa špecializuje, venuje 
sa iba jednej veci a ostatné nechá ležať. 
K tomuto typu patria rôzni géniovia – 
v matematike, v umení, v politickom 
živote, atď. Lenže nie sú títo všetci tiež 
fanatikmi a bláznami? Veď si vybrali 
a pomýlili sa. 

Psychologické riešenie nevie dôkladne 
riešiť ideály, ktoré mladý človek preží-
va celou bytosťou. Na všetky príklady 
môžeme použiť text sv. Pavla v  liste 
Efezanom Ef 2, 12 – teda tí, ktorí nie sú 
spojení s Kristom – sú ako ľudia „bez 
nádeje“. Ako vieme, izraelský národ žil 
z prisľúbení a aj tie sa mohli nespráv-
ne pochopiť, čo vidíme v osobe Ježi-
ša, lebo ho neprijali. Ale iba v osobe 
KRISTA nájdeme všetky ideály a všet-
ky sny ľudstva. On prišiel na túto zem 
a tu sa jedného dňa vráti v sláve. Inak 
povedané – všetky ideály sa v Kristo-
vi a skrze Krista – objavia ako realita 
na tejto zemi. 
Podľa evanjelia vieme, že Ježiš bol vyrov-
naný, pokojný, pracovitý, vedel sa priblí-
žiť ľuďom a neustále učil, že máme Otca 
v nebi, ktorý nás miluje. Jeho múdrosť, 
spravodlivosť, pravda je iná ako naša 

a vedel trpezlivo a dôrazne upozorniť 
apoštolov, že hoci ho nasledujú, cesty, 
ktorými pôjde, sú iné ako ich. 

Rehoľné pravidlá postavené 
na zachovávaní Ježišových slov
Vôbec neprekvapuje, že v kresťanstve 
začínajú vznikať rehoľné pravidlá po-
stavené na morálnom zachovávaní Ježi-
šových slov, lebo vtedy sme čoraz bližšie 
Ježišovi, až nastane vnútorné naplnenie. 
Keď čítame rehoľné pravidlá sv. Bazila 
Veľkého, zistíme – na prvý pohľad – že 
celá dokonalosť sa vlastne prejaví vtedy, 
keď zachovávam prikázania. Dokonca 
láska k Bohu a k blížnemu je Božie pri-
kázanie – je to povinnosť!!! 

Tu je potrebné o sv. Bazilovi pove-
dať niekoľko slov. Po svojom obrátení 
žil ako pustovník sám na púšti, zacho-
vával mníšske pravidlá, slúžil Bohu. Už 
o krátky čas ho povolali do hierarchic-
kého cirkevného života, ktorý bol vtedy 
nebezpečne rozleptávaný arianizmom, 
intrigami, rôznymi škandálmi. Napísal 
o tom aj malú knihu pod názvom O Bo-
žom súde a smutne sa pýta, ako je mož-
né, že nastala takáto situácia v Cirkvi? 
A ako sám hovorí – dostáva sa mu veľké 
svetlo, pochopil, že celý svet, jeho krása, 
harmónia sú výsledkom stvoriteľského 

Božieho slova. Aj Cirkev je založená 
vteleným Božím Slovom a udržiava-
ná jeho silou. Takže pohľad na Božie 
prikázania je nasledovný – je to Boh, 
ktorý k nám naďalej hovorí. V takom-
to pohľade potom Božie slovo nie sú 
povinnosti a prikázania, ale je to roz-
hovor s Kristom. 

Ak si predstavíme Ježiša, ako sedí 
medzi učeníkmi – ako je to predpísané 
pri rozjímaní o evanjeliových prikáza-
niach podľa sv. Ignáca z Loyoly – vtedy 
Ježišovo slovo prijímame ako živé od-
porúčanie a vysvetľovanie, lebo osve-
cuje myseľ. Ak si nedáme pozor, môže 
sa stať slovo osamotené, iba predpísané, 
presne ako to mali zaužívané farizeji; 
stane idolom, bez života a naplnenia.

Konfrontácia vlastného života 
s Evanjeliom
Mníšska askéza je postavená takto: 
k TEÓRII sa prichádza PRAXOU. Je to 
opačný postup, akým napreduje napr. 
intelektualizmus. Ide o to, že na začiat-
ku sa vysvetľuje, čo máme urobiť a po-
tom nasleduje príkaz, aby sme to uro-
bili. Ak však nastane Božie osvietenie 
prostredníctvom evanjelia, je postup 
opačný – kto nezachováva Ježišove slo-
vá, nemôže pochopiť ich hlboký zmysel. 

Správne pochopme – stretnutie 
s Kristom a napodobňovanie Krista 
predpokladá neustálu konfrontáciu 
vlastného života s evanjeliom. Východ-
ní otcovia málokedy rozlišovali medzi 
prikázaniami a evanjeliovými radami. 
V obidvoch prípadoch ide o slová, kto-
rými sa Ježiš obracia na toho, kto ho 
chce nasledovať. Dnes naše morálne 
učenie zdôrazňuje na prvom mieste 
prikázania spoločné všetkým a evanje-
liové rady sú len pre niektorých vyvole-
ných. Sv. Ján Zlatoústy však vysvetľuje, 
že všetci sme povolaní k dokonalosti 
a teda k čistote, chudobe a poslušnos-
ti podľa Božej vôle. Upozorňuje, že tzv. 
prikázania len vyznačujú najnižšiu 
možnú hranicu, pod ktorú nie je do-
volené zostúpiť.  •
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Verbisti slávili 
140 rokov
od založenia, jedenásti 
seminaristi SVD skladali 
a obnovovali sľuby

 Text a foto: P. Martin Štefanec SVD 

Verbisti v Nitre na sviatok Na-
rodenia Panny Márie – 8. 
septembra oslávili 140 rokov 
od svojho vzniku (1875), keď 

sv. Arnold Janssen založil túto rehoľu 
v holandskom meste Steyl. Odvtedy 
sa rozšírila do viac ako 70 krajín sveta 
a dnes má viac ako 6000 členov, teda 
kňazov misionárov a rehoľných bratov. 

Už tradične sa na sviatok Narode-
nia Panny Márie u verbistov skladajú 
rehoľné sľuby. Bolo tomu tak aj teraz, 
keď štyria kandidáti zložili večné sľuby: 
Michal Vrták, Peter Fillo, Robin Joseph 
a Milan Toman. Z rúk provinciála pri-
jali aj misijné kríže a misijné určenia. 

Siedmi seminaristi si obnovili rehoľ-
né sľuby na jeden rok. Predstavil ich pá-
ter prefekt Thomas Tulung SVD. 
Tretie rehoľné sľuby zložil Juraj 
Petrovič. Štvrté rehoľné sľuby 
zložili Juraj Begany, Matej Rei-
ner. Piate rehoľné sľuby zložili 
Tomáš Baleja, Gorazd Kohút, 
Martin Ligač a Donnie Ronald 
Sequeira.  

V homílii sa P. provinciál Ján Štefa-
nec prihovoril predovšetkým tým, kto-
rí skladali večné i dočasné sľuby. „Milí 
spolubratia, z toho, čo sme o vás počuli, 
keď vás predstavoval páter prefekt, kaž-
dý z vás si nesie jedno veľké bohatstvo 
so sebou a myslím, že už len to predsta-
venie stačí na to, aby sme si boli istí, že 
Pán Boh vás má rád, keď si vás vyvolil, 

aby ste išli hlásať evanjelium do celého 
sveta. To, že sme sa tu dnes zišli v kruhu 
vašich najbližších a v kruhu spolubra-
tov, celej rodiny verbistov a misijných 
sestier, to sú krásne symboly toho, že 
čo sa dnes uskutočňuje, to má požeh-
nanie, hodnotu a zmysel.“  V homílii 
rozvinul úvahu o prežívaní rehoľného 
života a povzbudil spolubratov v plnení 
svojho misijného povolania. „Smeruj-
me k Bohu malými krokmi podopie-
rajúc jeden druhého. Cestou vzťahu, 
dialógu, spoločenstva a cestou lásky.“ 
Na záver svojho príhovoru P. provin-
ciál vyzval prítomných veriacich, aby 
sa modlili za tých, čo skladajú večné 
sľuby, ako i za tých, ktorí si obnovujú 
svoje zasvätenie. Po slávnostnej sv. omši 

bola možnosť rozhovorov a vzájomné-
ho stretnutia sa pri malom pohostení.

Milan Toman SVD,
pokrstený ako Milan Jozef, sa naro-
dil v Nitre 20. októbra 1983 ako štvrté 
z piatich detí rodičov Milana a Terézie. 
Má dvoch bratov: Petra a Pavla i dve 
sestry: Luciu a Máriu.

V rokoch 1990 až 1992 navštevo-
val ZŠ Viliama Záborského. Po otvo-
rení cirkevnej školy prestúpil na Zák-
ladnú školu sv. Vojtecha vo Vrábľoch, 
kde pokračoval v štúdiu do roku 1998. 
Ďalej nasledovalo štvorročné štúdium 
na Strednej priemyselnej škole staveb-
nej v Nitre v odbore technicko-infor-
mačné služby. Po maturite pokračoval 
v  štúdiách na Mechanizačnej fakulte 
Slovenskej poľnohospodárskej uni-
verzity v Nitre. Štúdium ukončil v roku 
2007 s titulom inžinier, v špecializácii 
na komerčnú činnosť v odbore poľno-
hospodárskej techniky. Po ukončení 
štúdia sa zamestnal ako asistent prí-

Smerujme k Bohu malými 
krokmi podopierajúc jeden 
druhého. Cestou vzťahu, dialógu, 
spoločenstva a cestou lásky.
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pravy a obchodu v súkromnej staveb-
nej spoločnosti v Nitre. Avšak už v po-
slednom ročníku štúdia pocítil veľmi 
silnú túžbu zasvätiť svoj život Bohu 
v  duchovnom a  misijnom povolaní. 
Odpoveďou na toto volanie bol vstup 
do postulátu Spoločnosti Božieho Slova 
20. júla 2008 a následné prijatie do no-
viciátu vo Vidinej. Po roku duchovnej 
prípravy tak skladal 8. septembra 2009 
svoje prvé rehoľné sľuby a začal študo-
vať na Teologickej fakulte Trnavskej 
univerzity v Bratislave. Po získaní titulu 
bakalár v roku 2012 nasledovala ročná 
pastoračná prax vo farnosti Nový Hro-
zenkov v Českej republike. V súčasnos-

ti pokračuje v štúdiu teológie, ktoré by 
mal ukončiť na budúci rok. Jeho misij-
ným určením je provincia Slovensko. 

Peter Fillo SVD,
syn rodičov Ľudovíta a Eleny, sa narodil 
7. júla 1984 v Bratislave. Má mladšieho 
brata Martina. V rokoch 1990 až 1998 
navštevoval základnú školu v Bratisla-
ve. Ďalšie štyri roky pokračoval v štú-
diu na  Gymnáziu na  Grösslingovej 
ulici v Bratislave, kde ho veľmi oslovi-
la práca s počítačom. Preto sa po ma-
turite rozhodol študovať informatiku 
na  Slovenskej technickej univerzite, 
ktorú ukončil v  roku 2008 s  titulom 

inžinier v študijnom programe počíta-
čové systémy a siete. Počas štúdia pra-
coval na stavebnej fakulte ako správca 
počítačovej siete a už v tom čase cítil 
pozvanie do duchovného povolania. 

Do postulátu Spoločnosti Božieho 
Slova vstúpil 20. júla 2008 a o necelé dva 
mesiace (7. septembra) nastúpil do roč-
ného noviciátu vo Vidinej. Po jeho za-
vŕšení v  septembri 2009 sa zasvätil 
Bohu prvými sľubmi a začal študovať 
filozofiu a teológiu na Teologickej fa-
kulte Trnavskej univerzity v Bratislave. 
Od septembra 2012 do augusta 2013 
absolvoval pastoračnú prax v  Nitre 
na  Kalvárii. V  súčasnosti  
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pokračuje v štúdiu teológie, ktoré by 
mal ukončiť na budúci rok. Jeho mi-
sijným určením je provincia Filipí-
ny - Juh.

Robin Joseph SVD 
pochádza z Indie. Narodil sa 25. júna 
1986 ako druhý syn Josepfovi a Rosam-
me v rodine Pootholil v indickom štáte 
Kerale. Má dvoch bratov a jednu sestru. 
V roku 2003 absolvoval vyššiu  strednú 
školu a v tom istom roku 30. júla vstúpil 
do Spoločnosti Božieho Slova (SVD). 
Rok mal orientačný program a v roku 
2005 dokončil ročný kurz spirituality, 
kultúrnej integrácie a osobného rozvo-
ja. V máji 2008 absolvoval vysokoškol-
ské štúdium komunikácie a žurnalisti-
ky na Univerzite Mysore a v júli toho 
istého roku vstúpil do noviciátu Spo-
ločnosti Božieho Slova. V roku 2011 
absolvoval bakalárske štúdium filozofie 
na SVD Inštitúte filozofie a nábožen-
stva a  zároveň absolvoval externé ma-
gisterské štúdium indickej a západnej 
filozofie na Univerzite Bhopal. 

31. decembra 2011 prišiel na Sloven-
sko v rámci  OTP programu. Od febru-
ára až do  júna 2012 mal kurz sloven-
ského jazyka. V septembri 2012 začal 
ročnú pastoračnú prax v Univerzitnom 
pastoračnom centre (UPeCe) v Brati-
slave. V júni 2014 ukončil bakalárske 
štúdium v odbore základy kresťanskej 
filozofie a katolíckej teológie na Teo-
logickej fakulte v Bratislave. Od sep-
tembra 2014 pokračuje v trojročnom 
magisterskom štúdiu teológie s pred-
pokladaným termínom ukončenia 
jún 2017. Jeho misijným určením je 
Brazília - Juh.

Michal Vrták SVD 
pochádza zo štyroch súrodencov a na-
rodil sa 13. mája 1984 v Handlovej rodi-
čom Jozefovi Vrtákovi a Eve Vrtákovej, 
rodenej Gregorovej. 

Vyrastal v obci Nedožery-Brezany, 
kde 9 rokov navštevoval i základnú ško-
lu.  Po jej ukončení pokračoval v štvor-
ročnom štúdiu na Združenej strednej 
škole stavebnej v Prievidzi.

Murárčina mu k srdcu neprirástla, 
a tak sa rozhodol pokračovať v štúdiu 
na vysokej škole v humanitnom za-
meraní. 

V roku 2003 ho prijali na žurnalisti-
ku na Katolíckej univerzite v Ružom-
berku, ktorú ukončil v roku 2008 s ti-
tulom magister. 

V tom istom roku požiadal o vstup 
do  rehoľno-misijnej Spoločnosti Bo-
žieho Slova, kam bol prijatý v júli 2008. 

Dňa 7. septembra 2008 vstúpil 
do ročného noviciátu, 8. septembra 2009 
zložil svoje prvé rehoľné sľuby a začal 
študovať na Teologickej fakulte Trnav-
skej univerzity v Bratislave. V roku 2012 
mu bol udelený titul bakalár. 

V  súčasnosti pokračuje v  trojroč-
nom magisterskom štúdiu teológie 
s predpokladaným termínom ukon-
čenia jún 2017. 

V rokoch 2012 – 2014 bol na študij-
no-misijnej skúsenosti OTP v Mexickej 
provincii SVD, do ktorej patrí aj ostrov-
ný štát Kuba, kam dostal Michal svoje 
prvé misijné určenie.  •
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Misijné oblátky - 3 druhy:
Lieskovo-orieškové
Škoricové
Čokoládové
cena : 1,70 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

Ruženec  oslobodenia
Regis Castro, Maisa Castro
Ruženec oslobodenia je za-
ložený na Božom slove a mal 
by sa modliť s vierou v slávne 
a mocné meno Ježiša Krista, 
a hľadať uzdravenie, spásu a 
oslobodenie. Robte to, čo ro-
bia tisíce ľudí po celom svete, 
a povedzte: ,,Ježišu, zmiluj sa 
nado mnou!“ 
Mimoriadne príbehy, ktoré 
posilňujú vašu vieru. Skúste 
to! Váš život sa môže zmeniť 
pomocou Ježiša k lepšiemu. 
Ježiš žije a má moc liečiť, za-
chrániť a vyslobodiť vás.
142 strán, cena: 6,00 EUR

Ježišovými očami
C. Alan Ames
Autor Alan Ames v  tomto 
trojdielnom diele ponecháva 
slovo Ježišovi Kristovi, kto-
rý opisuje svoje účinkova-
nie niekoľko mesiacov pred 
svojím posledným prícho-
dom do Jeruzalema. Pán Je-
žiš, sprevádzaný   učeníkmi, 
vlastnými slovami rozpráva 
o svojom účinkovaní, mod-
litbe, riešení rôznych situácií, 
o apoštoloch, ich vlastnos-
tiach, charaktere, ako ich Ježi-
šovo učenie a skutky pretvára-
li na ľudí schopných prevziať 
štafetu v ohlasovaní Dobrej 
zvesti vtedajšiemu svetu.
152 strán, cena: 9,00 EUR

Kazateľnica život
Marián Kuffa
Marián Kuffa. Kňazský fe-
nomén, ktorý už dávno pre-
kročil hranice malej obce 
Žakovce neďaleko Popra-
du. Jeho meno je spojené 
so službou ľuďom na okra-
ji spoločnosti. Evanjelium 
v praxi. Títo jeho najbližší 
ho volajú jednoducho farár 
a okrem ponúknutej strechy 
nad hlavou, prácou a priateľ-
stvom im pomáha objavovať 
aj večnú hodnotu ich nesmr-
teľných duší
96 strán, cena: 4,90 EUR

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

Nástenný kalendár pre deti 
Kalendár s  modlitbami 
a ilustráciami pre deti. 
cena: 1,50 EUR

Život Jozefa Freinademetza
Jakob Reuter SVD
Sv. Jozef Freinademetz ne-
prestáva priťahovať pozor-
nosť ľudí pre svoju hlbo-
kú ľudskosť a nezdolateľnú 
túžbu priviesť ľudí k pozna-
niu Ježiša Krista. Vyhlásený 
za svätého v r. 2003 pápežom 
Jánom Pavlom II.
280 strán, cena: 3,50 EUR

Nech zostúpi tvoj Duch
Pamiatka na sviatosť bir-
movania. Nádherná fareb-
ná knižka s miestom na vle-
povanie fotografií. 
48 strán, cena: 5,90 EUR

Život Panny Márie
Philipp Schumacher, Victor Kolb 
Plnofarebná publikácia ob-
sahuje celkový prehľad ži-
vota Panny Márie: od prisľú-
benia, jej Nepoškvrneného 
Počatia, jej narodenia, obe-
tovania v chráme, dospieva-
nie, zasnúbenie s Jozefom... 
až po jej smrť, pohreb, nane-
bovzatie. V závere sú uvede-
né modlitby k Panne Márii.
104 strán, cena: 10,00 EUR



M ilý čitateľ, i  dnes Ti pí-
šem tento list, pretože Ti 
chcem vyrozprávať, ako 
vyzerá náš každoden-

ný život v  kláštornej dedinke Steyl. 
Už z predchádzajúcich listov vieš, že 
naša spoločnosť sa rozvíjala postupne. 
Na začiatku prišli kňazi, potom bratia 
a misijné sestry. Postupom času sa viac 
a viac začali konať duchovné cvičenia 
pre kňazov, bratov a laikov. Toto všetko 
sa však nezmestilo do jedného malého 
domčeka, ale postupne sa podľa potrieb 
náš dom zväčšoval a rozvíjal. 

V  našom misijnom dome bola aj 
škola pre žiakov. Štúdium to nebo-
lo ľahké. Učitelia od žiakov vyžadujú 
mnoho – vtedy i teraz. No sú tu aj veselé 
chvíle, ktoré Ti chcem aspoň v krátkos-
ti, milý čitateľ, priblížiť. Je tu jeden vtip-
kár, ktorý sa volá Anton Ernest. Je to 
veselá kopa. Ale matematika ho nieke-
dy oberá o všetok humor. Keď som raz 
na neho tak pozrel, ako sa trápi, poklo-
pal som ho po pleci a povedal som mu: 
„Nuž, Ernest, aj keď matematike nero-
zumieš, môže byť z teba dobrý misio-
nár.“ Táto myšlienka ma počas môjho 
života často sprevádza –  aj keď mnohé 
veci nevieš, to nie je dôvodom, aby si sa 
znepokojoval  nad povolaním, ktoré ti 
Pán daroval. Od samotných počiatkov 
misijného domu učitelia ani žiaci ne-
majú veľa voľného času. Len raz za týž-
deň na pol dňa odpadne vyučovanie, 
a to je vždy vo štvrtok. Možno sa pýtaš, 
milý čitateľ, čo nedele a sviatky. Ani tie-
to dni nie sú voľnými dňami. Okrem 
svätých omší sa predpoludním i popo-
ludní vyučuje katechizmus, cvičí spev 
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Arnold Janssen 
– Život v Steyli

 Text: Juraj Begany SVD

 Foto: Archív SVD
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DAROVALI NA MISIE, 
MISIJNÝ DORAST, 

MISIJNÉ DOMY
Všetkým darcom vyslovujeme  

Pán Boh zaplať! 

a taktiež sú povinné cvičenia v pred-
nášaní a iné literárne práce. Každý deň 
pri obede či večeri sa pravidelne čítajú 
listy a správy o cestách misionárov. Je 
zaujímavé, ako to fascinuje žiakov, kto-
rí to radi počúvajú so záujmom a často 
o tom aj radi rozprávajú. 

Počas prázdnin študenti nezaháľa-
jú. Zúčastňujú sa usilovne na prácach, 
napr. čistenie fazule, krájanie zemiakov 
pre kuchyňu, skladanie časopisu Malý 
posol Božského Srdca či Stadt Gottes, 
zošívanie misijného kalendára, ale i čis-
tenie chodieb, spální, atď. 

Vždy sa snažíme, aby bol misijný 
dom otvorený pre chudobných a trpia-
cich. Často žiadam všetkých spolubra-
tov, aby neodmietali núdznych, nasýtili 
ich a obliekli. Nie je až tak potrebné byť 
úzkostlivo zameraný na jedlo či oblie-
kanie. No pri peňažných podporách je 
potrebné byť opatrnejší. Čo sa týka chu-
dobných, spomínam si ešte na jednu prí-
hodu, ktorú som zažil spolu so sestrami 
Božej prozreteľnosti, ktoré v samotných 
začiatkoch pracovali u nás. V tom čase 
otcovia kapucíni boli vyhostení z Fran-

cúzska, niektorí z nich prišli do Steylu 
a prenajali si vilu Rijk. V našom srdci 
sme pocítili povinnosť postarať sa o nich 
napriek tomu, že sme toho veľa nema-
li. Raz sa ma preto jedna sestra z rehole 
Božej prozreteľnosti pýtala: „Kde na to 
vezmeme peniaze?“ Keď som videl, že 
sa naozaj trápi, povedal som jej: „Ne-
bojte sa, sestrička, odteraz budeme kaž-
dý deň variť 50 obedov navyše pre chu-
dobných v Tegelene.“ Sestrička po tejto 
mojej odpovedi bola silno presvedčená, 
že vyjdeme na mizinu, no nebolo tomu 
tak. Denne sme mali jedlo aj pre 100 
ďalších chudobných. Ako je to možné? 
Mali sme bezhraničnú dôveru v Božiu 
prozreteľnosť. Na záver dnešného listu 
Ti, milý čitateľ, chcem opísať ešte jednu 
udalosť z nášho života. 

V  prvých rokoch bolo u  nás tra-
díciou pozývať popoludní na  kávu 
do mojej izby všetkých kňazov, bra-
tov a žiakov, ktorí mali meniny a tu 
sme zostali v srdečnom rozhovore. No 
postupom času som aj v tomto pocítil 
svoju určitú hranicu. Nemal som do-
statok síl sa každému venovať, pretože 
ich bolo mnoho. No našiel som spô-
sob, ako hranicu prekonať. V  Steyli 
sme zaviedli rodinný sviatok. Je to deň, 
v ktorom oslavujeme všetky meniny 
naraz. Je to deň, v ktorom nie je vyučo-
vanie. Ráno po spoločných bohosluž-
bách a sviatočných raňajkách sa všetci 
schádzame v aule, kde pospomíname 
a zhodnotíme všetky pozoruhodnejšie 
udalosti roka, častokrát aj s nemalou 
dávkou humoru. Pri tejto príležitosti 
sa snažím vždy poďakovať všetkým, 
ktorí po celý rok verne slúžia spoloč-
nosti. Potom nasledujú rôzne hry a zá-
bavy v záhradách a na ihriskách. 

Milý čitateľ, aj keď konkrétne nepo-
znám Tvoje meno, chcem aj Tebe po-
blahoželať k sviatku Tvojho krstného 
mena a zaželať Ti veľa Božích milostí. 
Nech Ťa sprevádza Tvoj krstný patrón 
i všetci svätí na cestách Tvojho života. 
Ďakujem Ti za všetko, čo robíš pre mi-
sie, misijnú činnosť Cirkvi či našu spo-
ločnosť. Teším sa na najbližšie stretnu-
tie s Tebou.   •

OKTÓBER 2015

H. Macáková – Vinodol 30,- EUR • Bohuznáma 
rodina - Veľké Zálužie 300,- EUR • Bohuznámy 
1900,- EUR • Odberatelia Hlasov z Čierného pri 
Čadci 150,- EUR • Pán Chovanec 10,- EUR • 
Bohuznáma 100,- EUR • Bohuznámi z Valaskej 
Belej 50,- EUR • Ružencovíé bratstvo z Jovsy 
40,- EUR •  Bohuznámy 150,- EUR • Farnosť 
Čereňany 15,- EUR • Bohuznámi veriaci z Meleku 
200,- EUR • Bohuznámi z Horného Vadičova 
150,- EUR • Bohuznáma z Lukáčoviec 65,- EUR 
• Odberatelia hlasov Žabokreky n.V. 50,- EUR • 
Odberatelia Hlasov z misií Ruskovce 80,- EUR • 
Bohuznámy  100,- EUR • Bohuznámi 30,- EUR 
• Bohuznámi 500,- EUR • Ruža sv. Faustíny 
z Mútneho  60,- EUR • Bohuznáma 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 • Odberatelia 
Hlasov z Fačkova 60,- EUR • Jolana Švecová 
z Topoľčian 200,- EUR • Duchovné matky 
z Rimavskej 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 • Misijní dobrodinci Staškov-Olešna 
100,- EUR •  Členovia Misijného združenia Ducha 
Sv. Turzovka 50,- EUR •
 

Oznámenie o zmene účtu

Dovoľujeme si Vám oznámiť,
že Spoločnosť Božieho Slova, Kalvária 3, Nitra
od 1. 12. 2015 prestane používať toto číslo 
účtu: 00805945001 / 5600 (Primabanka)

Nové číslo účtu Spoločnosti Božieho Slova je 
5029115971 / 0900 (Slovenská sporiteľňa)

Ďakujeme za porozumenie
Spoločnosť Božieho Slova, Nitra-Kalvária


