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M ilí priatelia, posledné teplé lúče slnka 
nám vykresľujú celú nádheru príro-
dy. Mňa táto krása vždy vracia k spo-
mienkam z detstva, k našej veľkej 

záhrade s ríbezľami (teda po spišsky „viničky“) 
a egrešami („po našemu bahniatky“), zemiaky sú 
tu grule atď. Hoci je táto krása neoddeliteľne spo-
jená s nástupom do školy, ktorá mi radosť osobito 
neprinášala, dala sa vychutnať plnými dúškami.

Podobná rozprávková atmosféra napĺňa detské 
duše, keď im rozprávajú o anjeloch. Im, teda hlav-
ne archanjelom – Michalovi, Gabrielovi a Rafae-
lovi, ktorí v tomto mesiaci majú svoj sviatok, by 
som chcel posvätiť svoje zamyslenie.

O anjeloch sa medzi dospelými hovorí málo. 
Skôr ich pokladáme za časť detskej viery, akési 
rozprávkové bytosti, ktorým zodpovedajú staro-
-nové obrazy elfov. Deťom sa táto časť viery páči, 
no žiaľ, s vekom sa vytratí, ako to vidíme na skú-
senosti vlastnej viery. Pritom anjeli sú bytosti, 
ktoré zohrali nemalé úlohy v dejinách spásy. Už 
samotné slovo anjel nesie v sebe nazvanie úlohy, 
ktorú majú tieto stvorenia vypĺňať: anjel z gréc-
keho slova angelos = poslaný. Sú to teda Boží po-
slovia, ktorí majú ľuďom prinášať spásne zvesti.

Ak pozorne čítame Starý zákon, vidíme na nie-
koľkých miestach, že sa Boh sám zjavuje ako anjel, 
alebo posiela svojich sluhov, aby ľuďom zvesto-
vali Božie plány. Tak oni prichádzajú k Abrahá-
movi, aby mu zvestovali narodenie Izáka; varujú 
Lóta, aby utiekol z prekliatej Sodomy; vykonáva-
jú rozsudok nad Egyptom, aby zachránili Izrael; 
sprevádzajú Tobiáša na ceste za šťastím pre svoju 
rodinu. Anjeli sú jednoducho poslovia, ktorí za-
bezpečujú priamy kontakt Boha s ohraničeným 
človekom. Preto viera v  anjelov by sa nemala 
ohraničovať detským vekom. Veď jej rozmer je 
bohatší práve touto detskou dôverou, ktorá sa 
prenecháva láskavým služobníkom Boha v ná-
deji na dosiahnutie ešte väčších tajomstiev, ako 
je naša zemská budúcnosť.

No anjeli, tak ako aj svätí, nám môžu byť prí-
kladom pre život nehľadiac na to, že na rozdiel od 
svätých nemuseli prejsť tými pokušeniami, ktroré 
trápia smrteľníkov. No predsa len tiež prešli svojou 
skúškou, ako nám hovorí kniha Zjavenia, keď sa na 
rozdiel od Luciferovej skupiny rozhodli nepreten-
dovať na Božie prvenstvo, ale zostali Božími synmi. 

Tak sv. Michal archanjel je nám príkladom Bo-
žieho bojovníka. Jeho meno – „kto ako Boh“ nám 
pripomína horlivosť, s akou máme žiť a svedčiť 
o svojej viere. Sv. Michal bol chápaný ako ochran-
ca a patrón Izraela ako aj Cirkvi – nového vyvole-
ného národa. Cirkev ho vzýva ako bojovníka pred 
diabolskými útokmi. My si uvedomujeme svoju 
náklonnosť k hriechu i slabosť, s akou sa k nemu 
staviame. Pritom vieme, že na svojej strane máme 
celé nebeské vojsko, sviatosti i iné milosti, ktoré 
nás spokojne môžu ochrániť pred pádom, ak ho 
sami nechceme. Tiež vo vyznávaní viery by sa 
chcelo vidieť viac odvahy. Podobne ako Luciferovi 
aj nám sa ponúkajú lákadlá byť bez Boha niekým 
viac. No keď raz sme len stvorenia a nie Stvoritelia. 
Prijímajúc túto pravdu otvárame pred sebou veľ-
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kosť lásky, ktorou Boh miluje svoje stvorenia a veľkosť ceny, 
ktorú za nich dáva, začínajúc od každodennej prozreteľnos-
ti cez vykupiteľskú smrť svojho Syna až po spolukraľovanie 
v prisľúbenom nebi. Ak už nevieme byť bojovníkmi z čírej 
lásky, tak buďme nimi z čisto logického, ľudského uvažova-
nia o dobrách, ktoré môžeme získať, nemôžeme nesvedčiť 
o Bohu a jeho veľkosti. Tým viac teraz, keď spoločnosť po-
trebuje svedkov živej viery.

K príkladu svätého Gabriela sa dostávame hneď po hr-
dinskom vyznávaní viery. Byť bojovníkom je začiatkom. Za 
svoju pravdu sa bije hocikto. No ponúknuť v mieri Božiu 
pravdu o spáse každého, kto ju chce prijať, je náročnejšie. 
Vyžaduje si dávku trpezlivosti, súcitu a dobroty. Ako Gabriel 
máme ju zvestovať a ako Rafael sprevádzať človeka na ceste 
za šťastím. To je svedectvom bratskej zodpovednosti – sta-
rostlivosť. Myslím, že mnohí z našich veriacich nechápu, 
čo a ako majú veriť. Pre nich je viera skôr len chodením do 
kostola. No ona má byť zázrakom, občas nechápaným, no 
predsa prinášajúcim to, čo čakáme – zrak (ako to bolo u To-
biáša), ktorý nám pomáha vidieť Božie pôsobenia v každo-
dennom živote.

Buďme horlivými vyznávačmi a ochrancami Božích právd, 
zvestovateľmi spásy i spolupútnikmi k večnému šťastiu.  u
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▲  List Svätého Otca k päťstému výročiu 
evanjelizácie Východného Timoru

Ázijský štát Východný Timor sa pripravuje na sláv-
nosť Nanebovzatia Panny Márie, ktorá sa tento raz 
spája s oslavami päťstého výročia evanjelizácie tejto 
krajiny. Pápeža Františka na nich bude zastupovať 
vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin.  
V menovacej listine pápež zdôrazňuje, že je správne 
a vhodné patrične si pripomenúť príchod domini-
kánskych misionárov na ázijský polostrov. Po dlhej 
ceste a prekonaní mnohých ťažkostí sa misionári 
v roku 1515 vylodili na východnú časť ostrova, ktorý 
bol portugalskou kolóniou. Východný Timor získal 
nezávislosť oveľa neskôr, v roku 1975, avšak vzápätí 
ho obsadila Indonézia, čím sa opätovne začal krva-
vý boj o slobodu. Tvrdý útlak prevažne katolíckeho 
civilného obyvateľstva odsúdilo medzinárodné spo-
ločenstvo na čele s Organizáciou spojených národov, 
avšak vyhlásenie nezávislej Demokratickej republi-
ky Východný Timor sa dostavilo až v roku 2002. «Po 
vytúženom a šťastnom zrode vašej vlasti,» pripomí-
na pápež obyvateľom Východného Timoru, «však 
nechýbali mnohé bolestné prekvapenia». Petrov ná-
stupca preto vyzýva miestnu cirkev, aby nezabúdala, 
na akých základoch ma spočívať spoločnosť hodná 
človeka a jeho transcendentálneho osudu. Východo-
timorská cirkev má byť «kritickým vedomím národa 
a kvôli tomu si má uchovať nevyhnutnú nezávislosť 
na politickej moci, ktorej má prenechať zodpovednosť 
za obecné dobro spoločnosti a jeho podporu». Cirkvi 
má byť ponechaná sloboda «hlásať evanjelium v jeho 
celistvosti, i keď tým ide proti prúdu, a hájiť hodnoty, 
ktoré získala a ktorým má zostať verná,» upozorňuje 
ďalej pápež František. Práve tieto hodnoty totiž inšpi-
rovali prvých evanjelizátorov Východného Timoru 
pred piatimi storočiami,» uzatvára Svätý Otec me-
novaciu listinu, adresovanú pápežskému legátovi. •

Milí misijní priatelia!

Je tu september a v tomto mesiaci slá-
vime krásny sviatok našej patrónky Se-
dembolestnej Panny Márie. 

Slovo sedem má biblický význam 
označujúci plnosť. Mária veľa trpela. Vie, 
čo je bolesť, a preto rada pomáha trpia-
cim. Práve z tohto dôvodu je 15. septem-

ber pre nás výnimočným slávnostným dňom. Skúsme sa in-
špirovať posolstvom tohto sviatku a prežiť ho tiež výnimočne.

Keď Slovensko navštívil Svätý Otec Ján Pavol II. v roku 
2003, pri jednej príležitosti nás povzbudil, keď povedal: 
„Oporou Cirkvi na Slovensku bola Sedembolestná Panna 
Mária, hlavná patrónka národa. Zjednotení s tou, ktorá os-
tala pri svojom Synovi na Kalvárii, naši slovenskí bratia aj 
v dnešných časoch chcú ostať verní Kristovi a Cirkvi. Nech 
Sedembolestná Panna Mária ochraňuje Slovensko, aby úz-
kostlivo chránilo evanjelium, vzácny dar, ktorý treba zves-
tovať a dosvedčovať svätosťou života. Nech ti Boh žehná, 
drahé Slovensko! Vďaka za tvoju lásku k Cirkvi a k Petrov-
mu nástupcovi!”

V dnešných časoch sa nestretávame už možno s bojom 
o prežitie, akému čelili naši predkovia, ale dnes sa stretáva-
me s problémami iného druhu, ktoré doliehajú na náš národ. 
Spoliehajme sa na Máriu Sedembolestnú a prosme ju, aby 
nám bola na pomoci. Modlime sa k nej radi a často. 

„Nádejou a dôverou povzbudení pod Tvoju ochranu sa 
utiekame my, Tvoje dedičstvo, Tvoj národ, ktorí sa cítime 
Tvojimi deťmi a pre zvláštnu Tvoju ochranu voláme Teba 
dobrou Matkou nášho národa a našu domovinu Marián-
skou krajinou. 

Dobrá naša Matka, panuj silou svojej duchovnej čistoty 
nad slovenským národom; chráň Slovenskú republiku a nás, 
ktorí sa ti oddávame telom i dušou. Zostaň s nami, aby sme 
Ťa mohli chváliť a velebiť na veky vekov. Amen.“

Páter Martin Štefanec SVD, šéfredaktor

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Sv. omšu za odberateľov Hlasov 
odslúžim 3. septembra, 

za horliteľov 5. septembra 2015,
Šéfredaktor
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◂  Rabíni podporili zbierku na opravu vypáleného katolíckeho kostola 

Izrael 10. augusta (RV) Viacerí izraelskí rabíni podporili zbierku na opravu 
katolíckeho kostola v Izraeli, ktorý sa stal terčom protikresťanského van-
dalizmu. Ide o Chrám rozmnoženia chlebov v Tabge pri Tiberiadskom ja-
zere, ktorý 18. júna podpálili dvaja mladí židovskí extrémisti. Po incidente 
predstavitelia kresťanských komunít v Izraeli rázne odsúdili trestuhod-
ný akt znesvätenia a dožadovali sa spravodlivosti a nápravy od verejných 
predstaviteľov Izraela. Páchatelia boli zadržaní a čaká ich súd za rasistic-
ky motivovaný trestný čin. Iniciatívu na znak solidarity začal rabín Alon 
Goshen-Gottstein, zakladateľ Eliášovho inštitútu pre medzináboženský 
dialóg (Elijah Interfaith Institute), ktorý združuje predstaviteľov viacerých 
vierovyznaní. Okrem viacerých rabínov zbierku podporil aj hovorca Knes-
setu - izraelského parlamentu - Yuli Edelstein.•

▲  Cirkev v Keni sa angažuje v oblasti 
médií, podporí vznik 20 nových rádií

Katolícka cirkev v Keni sa angažuje 
v mediálnej oblasti. V období nasle-
dujúcich piatich rokov podporí vznik 
20 nových rozhlasových staníc, ktoré 
majú šíriť vieru v krajine. Informáciu 
priniesla vo štvrtok vatikánska tlačo-
vá agentúra „Fides“ s odvolaním sa na 
Komisiu pre médiá pôsobiacu v rámci 
Cirkvi v Keni. Zároveň by sa tým po-
silnilo spoločenstvo katolíkov, ktorých 
je okolo dvanásť miliónov a tvoria asi 
štvrtinu obyvateľstva. „Naším prianím 
je dosiahnuť duchovnú a spoločenskú 
premenu ľudí a celkový rast osobnos-
ti,“ citovala agentúra Fides predsedu 
Komisie pre médiá, biskupa Josepha 
Obanyia z Kakamegy. Podľa dostup-
ných údajov oslovujú v súčasnosti ka-
tolícke rozhlasové stanice už päť mi-
liónov ľudí. •

▲  Pre arabský svet je potrebná prí-
tomnosť kresťanov viac než doposiaľ
 
Pre arabský svet je podľa libanonského 
patriarchu, kardinála Becharu Boutros 
Raiu, potrebná prítomnosť kresťanov 
viac než kedykoľvek doposiaľ. Kvôli úto-
ku takzvaného nového Blízkeho výcho-
du, musia ostať kresťania neochvejní vo 
viere, citovala štátna libanonská tlačová 
agentúra „NNA“ maronitského patriar-
chu. Arabský svet naliehavo potrebuje 
evanjelium pokoja a milosrdenstva, po-
vedal Rai. Vyjadril sa takto v nedeľu na 
stretnutí so sýrsko-pravoslávnym pat-
riarchom Mar Ignácom Aphremom II. 
v meste Zahlé v údolí Bikáa. Maroniti 
tvoria najväčšie kresťanské spoločen-
stvo v nábožensky pestrom Libanone. 
Ich najvyšší predstaviteľ zohráva tradič-
ne tiež dôležitú úlohu v politike krajiny. 
Počnúc dohodou o  libanonskej nezá-
vislosti v roku 1943 je prezident krajiny 
vždy maronita. •

▪  Caritas Internationalis:  
Vo svete je prenasledovaných 
100 mil. kresťanov

Viac než sto miliónov kresťanov 
ja na celom svete vystavených 
diskriminácii, prenasledovaniu 
a  násiliu zo strany totalitných 
režimov či krajín, ktoré utláčajú 
príslušníkov iných náboženstiev. 
Podľa agentúry ANSA to uvádza 
nedávno zverejnená správa or-
ganizácie Caritas Internationalis. 
Podľa dokumentu je len v Sever-
nej Kórei držaných v detenčných 
táboroch odhadom päťdesiat až 
osemdesiattisíc kresťanov. K ďal-
ším krajinám, v ktorých sú kres-
ťanskí veriaci prenasledovaní, 
patrí Afganistan, Irak, Irán, So-
málsko a Sudán. 
Správa Caritas tiež uvádza, že na 
celom svete bolo od novembra 
2013 do októbra 2014 pri nábo-
žensky motivovanom násilí za-
bitých celkom 4 344 kresťanov 
a napadnutých 1 062 kostolov. 
Caritas v súvislosti s týmito údaj-
mi upozornila, že netolerancia 
rastie najmä na Blízkom východe. 
Veľa kresťanov tam bolo zabitých 
alebo je neustále prenasledova-
ných ozbrojencami Islamského 
štátu (Zdroj: ČTK). •
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Neviem, či sa vám už niekedy 
stalo, že ste prišli na večie-
rok, na ktorý ste boli pozva-
ní, o týždeň skorej. Alebo že 

ste si dali vyhotoviť 8 kópií nejakej vašej 
práce a oni vám ich urobili 88. Alebo že 
ste kúpili pre skupinku ľudí 16 lístkov do 
divadla namiesto 6. Ak sa vám nestala 
žiadna z týchto situácií, určite sa vám sta-
la nejaká podobná, nejaká nehoda, kto-
rej základom bolo to, že ste buď vy alebo 
niekto iný nepočuli dobre, čo sa hovori-
lo. To, že ľudia často preslýchavajú alebo 
nepochopia, čo ten iný od nich chce, nie 
je naozaj zriedkavosťou. Dôsledky sú 
občas nenápadné, niekedy nevyvolajú 
nič mimoriadne, iba snáď dobrú zába-
vu, avšak niekedy môžu byť nedozerné, 
a to na materiálnom poli alebo na poli 
duševnom či duchovnom.

Ježiš uzdravil hluchonemého. Bol to 
človek, ktorý ani nepočul, ani poriad-
ne nehovoril. Avšak skutočný problém 
hluchonemých nie je v  ich neschop-
nosti hovoriť; neschopnosť hovoriť je 
až druhotný problém. Prvotný problém 
je neschopnosť počuť. Hluchonemý od 
narodenia nehovorí dobre preto, že ni-
kdy nepočul nikoho hovoriť. Nevie si 
predstaviť, ako hovorenie vypadá. Preto 
si teda povedzme niečo o počúvaní. Spo-
mínané prípady v úvode svedčia o tom, 
že všetci máme v tomto bode rezervy. 

Najprv si povedzme o prirodzených 
predpokladoch dobrého počúvania a po-
tom ešte niečo aj o duchovnej - „evanje-
liovej“ - dimenzii tohto dôležitého pro-
striedku komunikácie.

V prvom rade je rozdiel medzi slova-
mi počuť a počúvať. Cudzie jazyky veľ-
mi výrazne oddeľujú tieto dve veci: napr. 

taliančina - počuť: ascoltare, počúvať: 
sentire. Angličtina - počuť: to hear; po-
čúvať: to listen. Počutie je nevyhnutnou 
podmienkou k počúvaniu, avšak samo 
osebe nestačí. Počutie je fyzická záleži-
tosť, je to schopnosť našich uší privádzať 
zvuky do nášho organizmu a rozoznávať 
ich. Avšak v počutí samotnom nie je ešte 
nič osobné. Je veľa ľudí, ktorí neprejdú od 
počutia k počúvaniu, a tak vlastne zosta-
nú hluchými celý život, hoci ich uši fun-
gujú bezvadne. 

Všimnime si teda proces dobrého po-
čúvania: tento proces má (môže mať) 6 
prvkov: počutie, pozornosť, porozume-
nie, zapamätanie si, zhodnotenie, od-
poveď. 

1. Počutie: Počutie je prvá podmien-
ka k tomu, aby sme iného mohli počú-
vať. Avšak, ako sme si už povedali, samo 
o sebe nestačí. Je to fyzická záležitosť, pri 
ktorej zvukové vlny stimulujú senzorické 
receptory v našom uchu.

2. Pozornosť: Naše zmysly sú kon-
štantne bombardované tisíckami sti-
mulov z vonkajšieho sveta. Všetci sme 
zažili už pocit vyčerpania, keď sme boli 
v situácii, kde bolo stimulov príliš veľa, 
napríklad niekde v cirkuse alebo na dis-
kotéke: farebné svetlá, hluk, pach, dym, 
sácanie, atď. Pre niektorých sú takéto si-
tuácie výnimočné; príde k nim iba občas. 
Avšak mnohí z nás žijeme v hluku stále. 
Či už tým, že bývame na hlučnom mies-
te, alebo pracujeme v hlučnom prostredí 
a pod. Tu sa hlukom nevyhneme, avšak 
ani nie sme schopní ich všetky vstrebať. 
A keby aj, čo by sme s nimi robili? Náš 
mozog má zázračnú schopnosť prehod-
nocovať stimuly, ktoré do nášho organiz-
mu prichádzajú a dovolí iba niektorým, 

aby sa dostali do našej pozornosti. Tu pri-
chádza do hry slovné spojenie robiť vý-
ber. Náš mozog robí výber v niektorých 
veciach za nás tým, že si náš organizmus 
zvykne na stále hluky, ktoré nám nepro-
spievajú, a tak ich už nevníma, hoci naše 
zmysly ich do nášho organizmu priná-
šajú. Avšak aj my sami robíme ešte ďalší 
výber tým, že niektorým stimulom venu-
jeme pozornosť a niektorým nie. Niečo 
počujeme, niečo nie. Často povieme, keď 
niekomu niečo vyčítame: „Ty počuješ len 
to, čo chceš!“ A je to pravda, každý poču-
jeme len to, čo chceme. Každý z nás má 
schopnosť a aj povinnosť robiť výber.

3. Porozumenie. Počutie a venovanie 
pozornosti zvuku ešte nestačia na to, aby 
sme prijali myšlienku, ktorú sa nám iný 
snaží odovzdať. Na to je potrebné po-
rozumenie. To, čo k nám prichádza, sú 
vlastne symboly. Reč ako taká je súbor 
symbolov; figúry reči, ktoré jednotliví 
ľudia používajú, sú tiež symbolmi; gestá, 
pozícia, výška hlasu, mimika tváre, to sú 
tiež dôležité symboly. Aby sme pochopi-
li, čo nám ten iný chce povedať, musíme 
analyzovať stimuly, ktoré k nám od neho 
prichádzajú a určiť ich význam a zmysel. 
Matka vie rozoznať, keď jej dieťa rastie, 
kedy zvuky dieťaťa sú len nič nezna-
menajúcim mrmlaním alebo pokusom 
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Hluchým dáva
sluch a nemým reč

 Text: P. Milan Bubák SVD

 Foto: P. Paweł Gała SVD



o komunikáciu. Alebo nemčina či fran-
cúzština sú pre nás len zhlukom zvukov, 
dokiaľ sa nenaučíme kombinácii týchto 
zvukov porozumieť.

4. Zapamätanie si. Niektorí tento bod 
nepokladajú pri komunikácii za dôležitý, 
ale iní hovoria, že on má pri komunikácii 
s iným nezastupiteľnú úlohu. Zapamäta-
nie si toho, čo mi iný hovorí, znamená, že 
ja som to, čo mi iný odovzdáva, nielen 
prijal a porozumel, ale že som to aj pri-
dal do svojej pamäti, že sa to stalo súčas-
ťou aj môjho života, že sa nestanem po 
odchode toho dotyčného človeka člove-
kom, ktorý už nie je viac zainteresovaný 
na živote toho druhého.

5. Hodnotenie. V tomto veľmi dôleži-
tom bode dochádza k momentu, kedy ja 
ako poslucháč zvažujem to, čo počujem, 
oddeľujem fakty od názorov, určujem, či 
v tom, o čom ten druhý hovorí, nie je prí-
tomné nejaké zaťaženie, nejaké predsud-
ky alebo iné formy nášho nesprávneho 
chápania vecí a situácií. Tu prichádza na 
scénu aj naša schopnosť hodnotiť a ro-
biť úsudky, čiže rozlišovať. Avšak dôleži-
té je to, že tieto úsudky a hodnotenia sa 
nesmú začať príliš skoro, vtedy, keď ešte 
nie je všetko povedané. Takéto rýchle 
a skoré úsudky by boli prenáhlené, ne-
zrelé a predovšetkým boli by znakom 

toho, že sme už prestali počúvať. Ak sme 
unáhlení v úsudkoch, už sme prestali byť 
poslucháčmi, hoci ten druhý ešte hovo-
rí a hoci my ešte (navonok) počúvame.

6. Odpoveď. Tu začína už naše hovo-
renie. Evanjelium hovorí o uzdravení 
hluchonemého. Doteraz sme sa veno-
vali hluchote alebo schopnosti počú-
vať, v tomto bode sa zasa zameriavame 
na nemotu alebo schopnosť hovoriť. Tu 
dávame inému nie objektívne hodnote-
nie jeho osoby alebo toho, čo on urobil 
a s čím sa nám zveril. My mu podáva-
me náš pohľad na vec s tým, že naplno 
preberieme zodpovednosť za to, čo ho-
voríme v tom zmysle, že to naozaj kom-
pletne predstavíme ako náš osobný po-
hľad. Počúvať je umenie, ale aj hovoriť 
je umenie. Niekoľko zásad: nemyslieť si, 
že po vypočutí sme povinní vždy dávať 
radu. Iní ju možno ani nečaká, ani ne-
potrebuje.

Ako sme už naznačili, treba povedať 
svoj názor na to, čo počujeme, nemyslieť 
si, že musíme hovoriť niečo objektívne. 
Toho jeden človek nie je schopný. „Ja si 
myslím, cítim, zdá sa mi, podľa môjho 
názoru... Ale môžem sa mýliť. Ja to však 
tak vidím.“ Prevziať zodpovednosť za 
svoje pocity... (tu je miesto pre vec, kto-
rej sa hovorí spätná väzba.)

Teraz možno poviete, to sú veci, ktoré 
je človek schopný, ak má trocha disciplí-
ny a dobrej vôle, urobiť sám. Inými slo-
vami povedané: toto je hluchonemosť, 
z ktorej sa človek môže uzdraviť aj sám. 
A predsa Slovo Božie hovorí o tom, ako 
Ježiš uzdravuje hluchonemého. To je 
pravda, veľa vecí dokážeme pevnou vô-
ľou, nájdením pevného motívu a disciplí-
nou, ale sú veci, cez ktoré sa sami nedo-
staneme. Všetci máme bloky, cez ktoré 
prejdeme len zásahom Božej milosti. 
Pozrime sa na niektoré z nich tým, že si 
prejdeme jednotlivé body, ktoré sú pod-
mienkou dobrého počúvania:

1. Počutie je bez problémov. 
2. Venovanie pozornosti už neprí-

de len tak ľahko. Človek naozaj potre-
buje obrovskú lásku k inému a záujem 
o  iného, aby mu bol ochotný venovať 
pozornosť. 

3. Porozumenie. Toto môže byť pre 
niektorých skutočne obrovským prob-
lémom. Na tomto sa zakladá myšlienka 
inkarnácie Božieho Syna. Vedieť sa vžiť 
do situácie iného, mať schopnosť dostať 
sa do jeho kože, byť schopný tzv. empatie, 
spolucítenia s iným. Vedieť pozerať sa na 
veci okuliarmi toho iného. 

4. Zapamätanie si. Sme ochotní nosiť 
niekoho naozaj v svojej mysli a svojom 
srdci? Myslieť na neho, aj keď sme sa už 
rozlúčili? Modliť sa za neho? Pomáhať 
mu na diaľku?

5. Hodnotenie. Toto môže byť pre nie-
koho poriadnym problémom. Všetci 
máme svoje dejiny. Tieto sa stávajú fil-
trami, cez ktoré cedíme všetko, čo pri-
chádza k nám. Máloktorá informácia je 
nami pochopená tak, aká ona naozaj je. 
Je tu veľa predsudkov, kritérií, ktoré sú 
čisto osobné a ktoré nás môžu robiť to-
tálne hluchými a slepými.

6. Odpovedanie. Je tu dosť lásky, aby 
naša odpoveď bola konštruktívna? Aby 
sme nepovedali to, čo iného môže raniť 
alebo pokriviť? 

Pane Ježišu, prosíme ťa, uzdrav nás. 
Sme si vedomí toho, že hoci máme uši 
a ústa, predsa sme veľa ráz hluchí a nemí. 
Daj nám schopnosť počúvať a hovoriť, 
a to konštruktívne a s láskou...  u 
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trý a hodnotný program orientova-
ný na uvedomenie si, že v živote si 
sami neporadíme. Potrebujeme na 
to priateľov a Boha. Vzťah s nimi 
realizujeme v našej misii a v našom 
povolaní. Toto všetko sa účastní-
kom snažili priblížiť animátori, ale 
i vzácni hostia ako misionár P. Kamil 
Kočan SVD, misionár v Zimbabwe. 
Tábor navštívili aj naši novokňazi 
P. Stanko Orečný SVD a P. Tomáš 
Gerboc SVD. Za celé podujatie zod-
povedal P. Martin Madassery SVD. 
Tábor bol plný aktivít, zábavy, tanca, 
hier, ale taktiež duchovného obsahu. 
Podľa dojmov účastníkov a animá-
torov môžeme považovať tento tur-
nus za požehnaný. Ďakujeme Bohu 
za jeho priazeň a už teraz sa tešíme 
do Nových Zámkov. •
 
▸  Miništrantský tábor SVD 2015

Rázovitá obec Terchová hostila od 
20. do 24. júla miništrantský tá-
bor, ktorý organizuje Spoločnosť 
Božieho Slova. Išlo už o 4. ročník, 
ktorému predchádzalo stretnutie 
v  Domaniži, Vidinej a  Bratislave. 
Terchová privítala rekordný počet 
miništrantov z našich farností, ale 
i farností, kde Spoločnosť konala ľu-

▲  Misijné prázdniny v Žiline

Na Gymnáziu sv. Františka z Assisi 
v Žiline sa od 6. do 11. júla 2015 konal 
prvý turnus tohtoročných Misijných 
prázdnin. Už 19. ročník populárneho 
misijného tábora niesol motto: „Sám 
to nedáš.“ Krásy Žiliny a okolia, otvore-
nosť Školských sestier sv. Františka, kto-
ré sú zriaďovateľom gymnázia, privítali 
okolo 70 účastníkov a 20 animátorov 
z celého Slovenska. Pripravený bol pes-

dové misie. Išlo o miništrantov z Bra-
tislavy, Nitry, Terchovej, Cerovej, Va-
laskej Belej či Pušoviec. Tento rok sa 
zúčastnili aj miništranti z našich far-
ností z Moravy. •

◂  Primície novokňazov SVD

Novokňazi SVD slávili svoje primície 
vo  svojich rodiskách. P. Tomáš Ger-
boc SVD mal primície 20. júna v Kos-
tole Panny Márie Snežnej v Snine. P. 
Stanislav Orečný SVD slávil primície 
v Kostole sv. Urbana v Bystrom. Novo-
kňazi navštívili aj Misijný dom Matky 
Božej v Nitre, kde slávili v Kostole na-
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nebovzatia Panny Márie svoju primič-
nú sv. omšu. Kalvárske spoločenstvo ve-
riacich ich prijalo s veľkou radosťou. •
 
▸  Kňaz z Konga určený 
pre Slovenskú provinciu SVD

Kňaz Konga P. Georges Mondo SVD 
priletel 1. júla do Prahy. Pôsobiť bude 
v českom dištrikte SVD. Po príchode 
strávil niekoľko dní v Misijnom dome 
v Nitre. Teraz už sa učí jazyk a býva  vo 
farnosti Uhříněves v  Prahe. Začiat-
kom júla minulého roka ho v Kongu 
na kňaza vysvätil biskup Gaspard Mu-
diso SVD. •

UDALOSTI 
september 2015

3. september – Sv. Gregor 
Veľký, patrón Spoločnosti 
Božieho Slova;
5. september – Bl. Matka 
Terézia z Kalkaty – zakladateľka 
kongregácie Misionárok lásky;
8. september – Sviatok 
Narodenia Panny Márie, 
výročie založenia Spoločnosti 
Božieho Slova (r. 1875);
14. september – Sviatok 
Povýšenia Svätého 
kríža;milosrdenstva;
15. september – Slávnosť 
Sedembolestnej Panny Márie, 
patrónky Slovenska – púť 
v Šaštíne; patrónka slovenskej 
provincie Spoločnosti Božieho 
Slova; 
16., 18., 19. september  
–Jesenné kántrové dni;
obsah modlitieb – poďakovanie
za úrodu;
27. september – Sv. Vincent 
de Paul, patrón Spoločnosti 
Božieho Slova;
29. september – Sviatok
sv. Michala, Gabriela a Rafaela, 
archanjelov, patrónov 
Spoločnosti Božieho Slova, 
narodeniny pátra Heinza 
Kulűke SVD, generálneho 
predstaveného SVD.

 ◆  ◆  ◆

Misijný úmysel apoštolátu 
modlitby na mesiac september:
Aby katechéti príkladom 
vlastného života boli
vernými svedkami viery,
ktorú ohlasujú.

7HLASY Z DOMOVA A MISIÍSEPTEMBER 2015

UDALOSTI



8 HLASY Z DOMOVA A MISIÍ SEPTEMBER 2015

ROZHOVOR

Páter Gašpar Habara SVD



Gašpar, ako sa to stalo, že si z Brazílie 
prišiel na Slovensko a odtiaľ do Írska?
V r. 1990 som študoval v diecéznom 
seminári v Bratislave, keď ma vtedajší 
provinciál páter Vincent Babin poslal 
s ďalšími spolubratmi dokončiť svoje 
štúdiá do Írska. Počas štyroch rokov 
som si Írsko obľúbil. Keď nadišiel čas 
napísať na Generalát žiadosť o misijné 
určenie, bolo mi jasné, že som sa nestal 
misionárom preto, aby som pôsobil 
v Európe. Požiadal som o možnosť pra-
covať v Latinskej Amerike. Generálny 
predstavený v Ríme ma poslal na misiu 
do Brazílie – Amazónie. Misijné urče-
nie v tej dobe bolo takpovediac na dobu 
určitú – presnejšie na 6 rokov.

Na Slovensko si sa teda vrátil akoby plá-
novane?
Áno, taká bola dohoda. V Ríme si v tom 
čase uvedomovali, že slovenská provin-
cia potrebuje mladý personál a súhla-
sili, aby som získal misijnú skúsenosť 
v Brazílii a potom sa vrátil na Sloven-
sko a mohol odovzdať mladým kandi-
dátom svoju skúsenosť.

Akou formou si sa o túto skúsenosť po-
delil s mladými verbistami na Slovensku?

Okrem mojej práce v Univerzitnom 
pastoračnom centre sv. Jozefa Freinade-
metza v Bratislave som dostal za úlohu 
byť OTP direktorom.

Čo to znamená?
OTP je Overseas Training Program, to 
znamená formačný program pre na-
šich kandidátov, ktorí sa pripravujú na 
budúcu misionársku službu. Pevnou 
súčasťou ich formácie je, že po 3. roku 
štúdia teológie prerušia štúdium a vy-
konajú si pastoračnú prax. Niektorí si 
túto prax vykonajú vo vlastnej provincii 
– napríklad v niektorej z našich farnos-
tí alebo pastoračných centier, pričom 
sa zapoja do každodennej pastorácie 
a sú pomocníkmi našich pátrov alebo 
rehoľných bratov podľa potrieb miest-
nej komunity. Iní sa môžu prihlásiť na 
takúto prax v zahraničí. Keďže sa však 
musia naučiť miestny jazyk, takáto zá-
morská misijná skúsenosť našich bo-
hoslovcov trvá minimálne 2 roky. Jeden 
rok sa učia jazyk krajiny, v ktorej pôso-
bia a druhý rok si vykonávajú samotnú 
prax. V prípade veľmi ťažkých jazykov 
akými sú japončina alebo čínština, ta-
káto prax trvá 3 roky. Po skončení pra-
xe sa obyčajne vrátia naspäť do 

Misionár v Írsku
oslávil 50 rokov

 Text a foto: P. Ján Halama SVD

Páter Gašpar Habara SVD oslávil nedávno 50 rokov života. Ako 
aktívny misionár pôsobil v tropických pralesoch brazílskej Amazónie, 

niekoľko rokov života zasvätil práci medzi vysokoškolskými študentmi 
v Univerzitnom pastoračnom centre sv. Jozefa Freinademetza

v Bratislave a posledných sedem rokov pôsobí v Írsku.

 

Páter Gašpar vo farskom centre
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svojej provincie a dokončia teologické 
štúdiá a pripravia sa na kňazskú vy-
sviacku, resp. doživotné rehoľné sľuby. 
Mojou úlohou bolo teda pripraviť sa-
motný program, ktorý vždy schvaľuje 
provinciálna rada a tiež bolo dôležité 
pripraviť seminaristov na túto prax, 
vrátane vybavenia víza, komunikácie 
s provinciou, do ktorej má byť semina-
rista poslaný a tiež komunikácia počas 
praxe. Treba pripomenúť, že nielen se-
minaristi pochádzajúci zo Slovenska si 
vykonávajú OTP v zahraničí, ale sú aj 
seminaristi, ktorí prichádzajú z iných 
krajín na Slovensko. Viacerí seminaris-
ti z Indonézie a Indie si vykonali túto 
prax na Slovensku, niektorí dokonca 
v UPeCe v Bratislave.

Takže týmto boli tvoje úlohy prepoje-
né, však?
Áno, spomínam si, ako teraz už páter 
Johny Ambattu, ktorý pochádza z In-
die, si vykonával svoju pastoračnú prax 
v UPeCe v Mlynskej doline. Bola to pre 
neho i pre samotné UPeCe nová skú-
senosť a verím, že pre obe strany obo-
hacujúca.

Ako Ťa ovplyvnilo pôsobenie v Univerzit-
nom pastoračnom centre?
Hm, spočiatku som musel zá-
pasiť s myšlienkou, či sa radšej 
nevrátim do Amazónie, kde ma 
naozaj ťahalo srdce. Spomínal 
som s veľkou nostalgiou na veľ-
mi naplnené roky môjho pô-
sobenia na Amazonke. Boli to 
zároveň roky plné výziev. Platí 
však, že tam, kde trpíme viac, 
zažívame aj viac Božieho požeh-
nania a vnútornej radosti. Hovoril som 
si tiež, že s mládežou môže na Sloven-
sku pracovať hocikto, ale tam v Ama-
zónii bolo tak málo kňazov. Postupne 
som si však zvykol na to, že som medzi 
mladými ľuďmi. Sám som sa stal ako-
by mladším človekom. Vnímal som, že 
mladý človek, hoci sa rozvíja profesi-
onálne, potrebuje aj pomoc duchov-
nú a niekedy najmä ľudskú, potrebu-
je vypočuť. Nedokážem zrátať hodiny, 

ktoré som strávil najmä pri spoveda-
ní do neskorej noci a na mnohé veľmi 
osobné rozhovory. Niektorí mladí ľu-
dia prichádzali preto, aby si formovali 
svoju vieru, svoj charakter... Boli ale aj 
takí, ktorí prichádzali na pokraji zrúte-
nia sa, ba dokonca aj s myšlienkou, že 
by bolo lepšie nežiť. Tu som pochopil, 
aké je dôležité počúvať, naozaj počúvať 
druhého človeka. UPeCe bola pre mňa 
veľká škola počúvania. Nemôžem ne-
spomenúť aj mnohé radostné chvíle, 
keď sme asistovali mnohým mladým 
na ceste prijatia sviatosti krstu, bir-
movania a predovšetkým manželstva. 
Dodnes som s niektorými rodinkami 
v kontakte a teší ma, že aj oni sa hlásia 
ku mne a nášmu UPeCe.

Ako si sa dostal späť do Írska?
Po šiestich rokoch pôsobenia v UPeCe 
som cítil potrebu zmeny. Vedel som, 
že ešte nie som starý a mohol by som 
ponúknuť svoje sily na misijnom poli. 
Zhodou okolností som sa skontaktoval 
so spolubratmi v Írsku, kde som absol-
voval svoje teologické štúdiá. Medzi 
nimi som mal veľa priateľov a kontak-
tov. Generálny predstavený súhlasil, aby 
som odišiel pracovať na Zelený ostrov, 

na miesto pôsobenia veľkého misioná-
ra sv. Patrika.

Aké Írsko si našiel po svojom druhom 
príchode?
Hm. Bol som prekvapený. Írska cirkev 
sa zmietala v ťažkých skúškach. Situá-
ciu poznáte z médií, takže nemusím ju 
bližšie komentovať. Cirkev stratila veľ-
mi veľa, takmer niet povolaní do reholí 
ani za diecéznych kňazov. Farnosti sa 

začali zlučovať a čoraz menej kňazov 
musí obsluhovať čoraz viac farnos-
tí. Vnímal som veľkú potrebu kňazov. 
Hoci mediálne bol obraz Cirkvi zniče-
ný, ľudia predsa ostali katolíkmi a majú 
svoje duchovné potreby.

Zažil si nepriateľské postoje voči tebe 
ako predstaviteľovi Cirkvi?
To nemôžem povedať. Pretože v ko-
munite v Kildare, kde pôsobím, ľudia 
stále prejavujú vďačnosť za to, že majú 
kňaza. Stretávam sa aj s mladými ľuď-
mi na školách, kde ma neraz pozvú na 
debatu a musím povedať, že som zažil 
v drvivej väčšine otvorený až pozitívny 
postoj. Že mnohí mladí ľudia nechodia 
do kostola, to je druhá vec, ale cítiť aj 
z nich, že sú zakorenení v tejto krajine, 
v jej hlbokých tradíciách a že viera je 
pre nich stále veľkou hodnotou.

Tu vidím, že všetko, čo som 
v minulosti podstúpil, malo
svoj zmysel a dnes môžem využiť 
pre dobro druhých. Som spokojný 
s tým, ako Pán Boh vedie môj 
život. Som vďačný Pánu Bohu
za všetko.
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Nezmenilo na tom nič ani posledné re-
ferendum?
Celý západný svet sa zmenil, vrátane 
Írska. Táto zmena prebieha už dlho, re-
ferendum v Írsku je len jedným z mno-
hých prejavov tejto zmeny. Myslím si 
však, že v hĺbke srdca sú ľudia tejto kra-
jiny stále katolíkmi. Viac ako iné západ-
né národy. Vidím to napríklad vtedy, 
keď ľudia zorganizujú sv. omšu za zo-
snulých na cintoríne. Tu v Írsku slávime 
sv. omše za zomrelých na cintorínoch 
v letných mesiacoch, nie 2. novembra 
ako je u nás zvykom. V novembri je už 
chladno a veľa prší, takže si nemôže-
me dovoliť mať sv. omšu na otvorenom 
priestranstve. Na tieto sv. omše na cin-
toríne príde obyčajne celá komunita, 
mladí, starí, deti, mnohí pricestujú aj 
zďaleka, aby sa zúčastnili na sv. omši. 
Tam vidíte, že ľudia pozorne počúvajú, 

zapájajú sa do modlitieb a spevov. To je 
pre mňa znakom toho, že katolícka vie-
ra je v nich zasiata veľmi hlboko.

Aké vidíš výzvy do budúcnosti?
Je to najmä otázka kňazov. Je ich nedo-
statok. Cirkev v Írsku sa bude musieť 
otvoriť príchodu kňazov zo zahraničia 
alebo bude musieť poveriť viacerými 
úlohami laikov, čo sa už na mnohých 
miestach deje.

Ako sa cíti 50-ročný slovenský misio-
nár v Írsku?
Cítim sa veľmi dobre. Sily ešte stále 
mám. Mám aj životné skúsenosti, kto-
ré môžem teraz zúročiť.

Ako vidíš spätne svoju misiu v Brazílii 
a na Slovensku?
Tá misia ma naučila veľa. Tu v Írsku 

som pred rokmi rozbiehal misiu medzi 
Slovákmi a veľmi mi pomohlo, že som 
bol zvyknutý pracovať v UPeCe s mla-
dými ľuďmi. Dôležité bolo najmä to, že 
mladí ľudia potrebujú dostať zodpo-
vednosť do svojich rúk a vtedy je veľká 
šanca, že sa podujatie podarí. Niekoľko 
rokov som cestoval do Corku a potom 
do Dublinu, slúžil som sv. omše a pri-
pravoval mladých Slovákov a Slovenky 
na sviatosti. Aj dnes pomáham sloven-
skému kňazovi, ktorý je zodpovedný za 
misiu medzi rodákmi, najmä v prípra-
ve na sviatosti. Slovenská misia v Írsku 
oslávi onedlho desať rokov svojej exis-
tencie. Jubileum budeme sláviť so slo-
venskými rodinami v Katolíckej škole 
sv. Brigity v Nurney, čo je jedna z filiá-
lok mojej farnosti. Je pre mňa povzbu-
dením aj to, že s mnohými rodinami 
mám osobné priateľstvá.

Írsko je dnes multikultúrne. Je tu aj 
mnoho Brazílčanov. Raz do mesiaca 
mám pre nich sv. omšu po portugalsky. 
Neraz treba riešiť aj ich osobné prob-
lémy a ťažkosti s vízami a pod. Som tu 
k dispozícii pre všetkých. Dokonca aj 
vo farnosti v Kildare, kde pôsobím, je 
niekoľko Slovákov a  tiež zopár  bra-
zílskych rodín. Keďže nie som ďale-
ko od Dublina, stretávam sa s ľuďmi 
tam, alebo oni prichádzajú za mnou 
do Kildare. Tu vidím, že všetko, čo 
som v minulosti podstúpil, malo svoj 
zmysel a dnes môžem využiť pre dob-
ro druhých. Som spokojný s tým, ako 
Pán Boh vedie môj život. Som vďačný 
Pánu Bohu za všetko.  u

• P. Gašpar vo farskom kostole
 počas sv. omše
• P. Gašpar počas sviatku Božieho Tela
• Návštevy chorých na prvý piatok
• Veriaca z Brazílie s P. Gašparom
 a p. farárom. Adrianom. Pani sa radí 
 o svojej dcérke, ktorá má v škole
 problémy...
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Ako sa zrodila 
Spoločnosť 
Božieho Slova

 Text: P. Tomáš Gerboc SVD

 Foto: P. Martin Štefanec SVD

8. septembra slávi Spoločnosť Božie-
ho Slova deň svojho založenia (1875), 
čiže 140 rokov. Cesta k založeniu mi-
sijnej spoločnosti nebola jednoduchá. 
Boh však toto dielo požehnal a doká-
zal pomocou správnych ľudí vytvoriť 
misijnú spoločnosť v časoch, kedy sa 
to zdalo nemožné. 

Arnold Janssen - zakladateľ SVD, 
sa narodil 5. novembra 1837 v  Go-
chu, malom mestečku na Dolnom 
Rýne v  Nemecku, ako druhé dieťa 
z  desiatich súrodencov. Vyznačoval 
sa svedomitosťou pri práci a  zdedil 
po rodičoch hlbokú zbožnosť. 15. au-
gusta 1861 bol vysvätený za kňaza pre 
Münsterskú diecézu a stal sa učiteľom 
na gymnáziu v Bocholte, kde si získal 
povesť prísneho, ale i spravodlivého 
pedagóga. Jeho hlboká úcta k Božské-
mu Srdcu Ježišovmu ho čosko-
ro priviedla k tomu, že sa stal 
vedúcim Apoštolátu modlitby 
vo svojej diecéze. Tento Apoš-
tolát zameral aj na kresťanov 
iných vyznaní.

Prebúdzanie misijného 
povedomia
Postupne si začal uvedomovať i du-
chovný hlad ľudí mimo svojej diecézy, 
čo nakoniec vzbudilo v ňom záujem 
o svetové misie Cirkvi. Preto sa rozho-
dol zasvätiť celý svoj život prebúdzaniu 
misijného povedomia v Nemecku. To 
ho viedlo k tomu, že sa r. 1873 zriekol 
svojej učiteľskej činnosti a čoskoro nato 

začal vydávať časopis s názvom Malý po-
sol Božského Srdca. V tomto ľudovom 
mesačníku uverejňoval správy z misií 
a povzbudzoval katolíkov v nemecky 
hovoriacich krajinách, aby sa vo väčšej 
miere zasadzovali za misie a ich potreby.

Kultúrny boj neprial vzniku novej 
rehole
Cirkev vtedy prežívala v  Nemecku 
ťažké časy. Vládnuca politická strana 
liberálov potláčala katolíkov, ktorí 
podľa nich neboli ničím iným než pre-
dĺženou rukou centralistickej Rím-
skej kúrie a podliehali prísnej pápež-
skej autorite a  poriadku. Prívrženci 
liberalizmu sa pokúšali zákonitými 
úskokmi oslabiť vplyv Cirkvi na ve-
rejný život a súčasne čo najviac oblastí 
cirkevného života podriadiť svetskej 

moci. Nemecký ríšsky kancelár Otto 
von Bismarck rozpútal „kultúrny boj“, 
ktorého výsledkom bolo vydanie ce-
lého radu protikatolíckych zákonov, 
vypovedanie kňazov a rehoľných osôb 
z krajiny a uväznenie niekoľkých bis-
kupov. V tejto chaotickej situácii navr-
hol Arnold Janssen, aby niektorí kňazi 

odišli do misií, alebo aby sa aspoň na 
misionársku prácu začali pripravovať. 
Iné krajiny mali vlastné strediská na 
prípravu misionárov - len Nemecko 
nie. Arnold dúfal, že sa nájde kňaz, 
ktorý prebudí záujem o misie a že za-
loží dom, kde by sa mohli pripravo-
vať misionári pre zámorské misie. On 
sám chcel len prebúdzať u veriacich 
záujem o  misie a  získavať finančnú 
podporu pomocou svojho časopisu.

Arnold poznal povolanie 
k založeniu rehole
Ale čas sa míňal a nikto sa na takú 
úlohu nepodujal. Nakoniec, povzbu-

„Pán povzbudzuje našu vieru,
aby sme uskutočnili niečo nové 
práve preto, že toľko vecí vnútri 
Cirkvi upadá.“

HISTÓRIA
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dený apoštolským vikárom z Hong-
kongu si uvedomil, že tým človekom, 
ktorého Boh povoláva na túto ťažkú 
úlohu, je on sám. Mnohí však boli pre-
svedčení, že Arnold nie je tým pravým 
človekom a že časy ešte nie sú na to 
zrelé. „Pán povzbudzuje našu vieru, 
aby sme uskutočnili niečo nové práve 
preto, že toľko vecí vnútri Cirkvi upa-
dá,“ znela Arnoldova odpoveď.

S požehnaním niektorých biskupov 
začal Arnold zbierať peniaze a pritom 
hľadal vhodné miesto na misijný dom. 
Politická situácia v Nemecku ho pri-
nútila zakúpiť starý hostinec v  ho-
landskej obci Steyl, neďaleko nemec-

kých hraníc. Dom bol posvätený 8. 
septembra 1875. Tento deň je aj dňom 
založenia Spoločnosti Božieho Slova. 
Životné podmienky v starej budove 
boli viac než skromné. No i napriek 
tomu sa začalo s  výchovou nových 
misionárov a  už 2. marca 1879 od-
chádzajú prví dvaja hlásatelia viery do 
Číny. Jedným z nich bol Jozef Freina-
demetz, narodený v Oies v Južnom Ti-
rolsku. Je dôkazom toho, že „nemecký 
misijný dom“ bol od svojho počiatku 
zameraný na vytvorenie medzinárod-
ného spoločenstva. Táto otvorenosť 
pre ľudí iných kultúr a národností sa 
stala charakteristickou vlastnosťou 

rehoľných spoločností, ktoré založil 
Arnold Janssen.

Bol si vedomý, že médiá sú 
dôležitým prvkom evanjelizácie
Arnold vedel, že vydávanie časopisov 
je veľmi dôležité nielen na to, aby sa 
získavali nové povolania pre misie, ale 
aj na zabezpečenie finančných pros-
triedkov. Preto už o štyri mesiace po 
posviacke domu založil vlastnú tla-
čiareň. Veľa horlivých spolupracov-
níkov venovalo svoj čas a sily šíreniu 
misijnej myšlienky v nemecky hovo-
riacich krajinách a rozširovalo časo-
pisy vydávané v Steyli.

SVD sa rýchlo rozrastala
Počet študentov stále rástol, a to vy-
žadovalo budovanie stále nových do-
mov. Mnohí pracovali ako dobrovoľní 
pomocníci v Steyli a nejeden z nich 
bol hotový zasvätiť i  celý život mi-
sijnému dielu, keď už nie ako kňaz, 
tak aspoň ako pomocník. Tak vznik-
la Spoločnosť ako spoločenstvo kňa-
zov i bratov, hoci to tak spočiatku ani 
nebolo plánované. Zatiaľ čo Arnold 
Janssen umožňoval bratom odbornú 
výchovu a zveroval im dôležité úlohy, 
pričinil sa o rozvoj nového typu re-
hoľných bratov pre prácu v misiách. 
Na prvej generálnej kapitule r. 1885 
padlo rozhodnutie formovať steylskú 
spoločnosť pod menom Spoločnosť 
Božieho Slova (Societas Verbi Divini, 
skratka SVD) ako rehoľnú spoločnosť. 
Jej hlavným cieľom malo byť šírenie 
evanjelia, a  to predovšetkým medzi 
nekresťanmi. Kapitula zvolila Arnol-
da Janssena za prvého generálneho 
predstaveného Spoločnosti. Keď Mi-
sijný dom v Steyli slávil svoje striebor-
né jubileum, toto misijné dielo malo 
208 pátrov, 549 bratov, 99 študentov 
teológie a ďalších 731 žiakov na roz-
ličných stupňoch.

Arnold Janssen zomrel 15. januára 
1909. Jeho život bol poznačený hľada-
ním a plnením Božej vôle, neotrasi-
teľnou dôverou v Božiu prozreteľnosť 
a tvrdou prácou. u

HISTÓRIA



Pápež Fatimy
Ctihodný Pius XII.

 Text: P. Lect. PhDr. Štěpán M. Filip OP

 Foto: Archív SVD

Božia Prozreteľnosť nerozlučne 
spojila Fatimskú Pannu Máriu 
a pápeža Pia XII., ktorý výrazne 
prispel k tomu, aby sa fatimské 
zjavenie stalo celosvetovou 
záležitosťou.

13. máj 1917 vo Fatime a v Ríme
Je 13. máj roku Pána 1917. V zapadnutom 
a neznámom kúte Európy, v Cova da Iria 
v Údolí pokoja blízo portugalskej dediny 
Fatima, sa Panna Mária prvýkrát zjavuje 
trom obyčajným pastierikom: Lucii, Hy-
acinte a Františkovi.

V ten istý deň, avšak v strede Európy, 
v Sixtínskej kaplnke v Ríme pápež Bene-
dikt XV. vysviaca Mons. Eugenia Pacel-
liho za biskupa v prítomnosti mnohých 
kardinálov, biskupov, prelátov, kňazov, 
diplomatov a rímskeho patriarchátu. 
Mons. Eugenio Pacelli je vymenovaný za 
nového apoštolského nuncia v Bavorsku. 

Benedikt XV. považuje úrad bavorského 
nuncia za taký dôležitý, že on sám vyko-
náva tento slávnostný obrad.

Božia Prozreteľnosť, ktorá riadi beh 
ľudských dejín, chcela takto nerozluč-
ne spojiť Fatimskú Pannu Máriu a Eu-
genia Pacelliho, neskoršieho pápeža Pia 
XII., rovnako ako ju chcela nerozlučne 
spojiť s pápežom Jánom Pavlom II., na 
ktorého spáchali atentát presne v deň 
sviatku Fatimskej Panny Márie 13. aprí-
la 1981. Neskôr sám Pius XII. poukázal 
na toto spojenie a povedal: „Akoby nám 
najmilosrdnejšia Panna chcela ukázať, 
že v búrkach našich čias, uprostred jed-
nej z najväčších kríz svetových dejín sa 
máme nechať chrániť a viesť materskou 
a  láskyplnou pomocou veľkej Víťazky 
všetkých Božích bojov.“

Pius XII., nazývaný Pastor angelicus – 
Anjelský pastier, sa niekedy nazýva aj pá-
pežom Fatimy, a to úplne oprávnene, pre-
tože práve on výrazne prispel k tomu, aby 
sa fatimské zjavenie stalo celosvetovou zá-
ležitosťou, zrejme najviac svojím rozhod-
nutím, že fatimská svätyňa bude miestom 
slávenia ukončenia Jubilejného roku 1950 
v októbri 1951. Pri tej príležitosti postavi-
li vo Fatime sochu Pia XII., ktorá dodnes 
pripomína jeho puto s Fatimou.

Pápežom uprostred veľkej krízy 
svetových dejín
Vráťme sa však späť do roku 1917. Pri 
treťom zjavení 13. júla Panna Mária zja-
vila fatimským deťom tri tajomstvá: prvé 
o pekle, tretie – to zverejnil v roku 2000 
Ján Pavol II. – o veľkom prenasledovaní 
Cirkvi v 20. storočí a o atentáte na pápeža. 
Medzi nimi bolo druhé tajomstvo, v kto-
rom hovorila o úcte k svojmu Nepoškvr-

nenému Srdcu a oznámila aj proroctvo 
o druhej svetovej vojne a o rozšírení blu-
dov z Ruska. „Vojna sa končí,“ povedala 
Panna Mária priamo a myslela tým prvú 
svetovú vojnu. Potom pokračovala: „Ak 
ľudia neprestanú urážať Boha, počas po-
ntifikátu Pia XII. sa začne druhá, ešte hor-
šia. […] Ak ľudia prijmú moje požiadav-
ky, Rusko sa obráti a nastane mier; ak sa 
tak nestane, rozšíri bludy po celom svete 
a bude podnecovať vojny a prenasledo-
vanie Cirkvi.“

Eugenio Pacelli sa stáva pápežom 
Piom XII. v roku 1939, teda stáva sa a je 
nástupcom svätého Petra, viditeľnou hla-
vou Cirkvi v časoch, kedy sa naplnili a na-
plňujú tieto Máriine proroctvá. Jeho pá-
pežské poslanie prebieha v období druhej 
svetovej vojny a následnej tzv. studenej 
vojny, v období nacistického novopo-
hanstva, v období postupujúcej sekula-
rizácie západnej Európy, skrátka – podľa 
slov samého Pia XII. – „uprostred jednej 
z najväčších kríz svetových dejín“.

Zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu 
Panny Márie v roku 1942
Ako reaguje pápež Pius XII. na túto nes-
miernu krízu? Tým, že záležitosti Cirkvi 
a sveta zveruje Panne Márii a veľmi pod-
poruje mariánsku úctu a lásku. Koná tak 
prostredníctvom toho, čo tak naliehavo 
odporúčala Panna Mária vo Fatime, pro-
stredníctvom zasvätenia jej Nepoškvrne-
nému Srdcu.

Najprv tak urobí na konci októbra 
1942 pri oslavách 25. výročia fatimského 
zjavenia. Vtedy sa vo Fatime zhromažďu-
je naozaj mnoho pútnikov, a títo počú-
vajú ticho, mnohí i kľačiačky rozhlasové 
posolstvo Pia XII. Na konci pápež vede-
ný Duchom Svätým zasväcuje ľudstvo 
a osobitným skrytým spôsobom Rusko 
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. 
Potom toto zasvätenie opakuje v Bazilike 
svätého Petra v Ríme na slávnosť Nepo-
škvrneného počatia Panny Márie 8. de-
cembra toho istého roku. Pripomeňme 
si aspoň niektoré slová tohto zasvätenia: 
„Tebe, tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu, 
sa zverujeme a zasväcujeme v tejto smut-
nej hodine ľudských dejín. Robíme tak 
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v spojení nielen so svätou Cirkvou, ta-
jomným Telom tvojho Ježiša, s Cirkvou, 
ktorá na toľkých miestach trpí a krvá-
ca a toľkorako sa sužuje, ale i v spoje-
ní s celým svetom, ktorý je rozorvaný 
hlbokými nesvármi, vzplanul ako po-
žiar nenávisti a padol za obeť vlastných 
neprávostí.“ Teraz tá skrytá modlitba 
za Rusko: „Udeľ pokoj národom, kto-
ré odlúčil blud alebo nesvár, menovite 

tým, ktoré ti prejavujú osobitnú náklon-
nosť a u ktorých niet príbytku, kde by na 
čestnom mieste netrónil tvoj úctyhodný 
obraz, dnes azda ukrytý a uchovaný pre 
lepšie časy! Udeľ im pokoj a priveď ich 
do jedného Kristovho ovčinca, v ktorom 
je jediný a pravý Pastier!“

Zasvätenie Ruska v roku 1952
O desať rokov neskôr na slávnosť sv. Cy-
rila a Metoda pápež Pius XII. zopakuje 
toto zasvätenie. Tentoraz výslovne spo-
menie národy Ruska: „Teraz osobitným 
spôsobom zasväcujeme všetky národy 
Ruska Nepoškvrnenému Srdcu.“ Veď 
tak urobil pri príležitosti apoštolského 
listu, ktorý adresoval všetkým národom 
Ruska a uisťoval ich, že sú stále prítom-
né v jeho srdci. To nebola nejaká zbožná 
fráza, ale veľmi úprimné slová. Známy 
poľský prímas svätého života kardinál 
Wysziński spomína, ako sa v roku 1957 

stretol s Piom XII. po svojom prepustení 
z väzenia. Uprostred rozhovoru pápež 
odišiel do zadnej časti miestnosti a tam 
stál nehybne päť minút s hlavou ukry-
tou v dlaniach. Keď sa k nemu kardinál 
Wysziński priblížil, zistil, že pápež plače, 
ale skrýva svoj plač. Dojalo ho to, čo mu 
predtým opísal kardinál: ťažkú situáciu 
Cirkvi v Poľsku a osobitne situáciu väz-
ňov. A podobné city zaiste napĺňali šľa-

chetné, čisté a citlivé srdce Pia XII., keď 
adresoval národom Ruska nasledov-
né slová, ktoré boli taktiež reakciou na 
ohováračky sovietskej propagandy, že 
nenávidí Rusko: „Objasnili sme a odsú-
dili sme tieto lži [totiž lži komunizmu], 
ktoré sa často predstavujú pod faloš-
ným zdaním pravdy, práve preto, že cí-
time voči vám otcovskú lásku a hľadáme 
vaše dobro. Máme totiž pevnú istotu, že 
z týchto omylov môžu pre vás vyplývať 
iba obrovské škody, pretože nielen od-
nímajú vašim dušiam nadprirodzené 
svetlo a najvyššie útechy, pochádzajúce 
zo zbožnosti a z úcty k Bohu, ale zbavu-
jú vás aj ľudskej dôstojnosti a spravodli-
vej slobody, náležiacej občanom.“

Korunovanie sochy Panny Márie 
a slnečný zázrak
Pápež Pius XII., pápež Fatimy! Bol to 
tento pápež, ktorý 13. mája 1946 ruka-

mi svojho legáta korunoval vo Fatime 
milostivú sochu Panny Márie nádher-
nou korunou s mnohými briliantmi 
a drahými kameňmi. Túto sochu ne-
chali zo svojich šperkov vyhotoviť por-
tugalské ženy ako poďakovanie za to, 
že Portugalsko bolo uchránené pred 
hrôzami druhej svetovej vojny. Je to tá 
koruna, do ktorej nechal Ján Pavol II. 
umiestniť guľku, ktorá ho zasiahla pri 
atentáte v roku 1981, ale ho neusmrtila 
vďaka vedeniu materinskej ruky Panny 
Márie Fatimskej.

Pri poslednom fatimskom zjavení 
13. októbra 1917 došlo k slnečnému 
zázraku: slnko sa točilo okolo svojej 
osi a poskakovalo. Pápež Pius XII. za-
žil štyri razy toto isté videnie v súvis-
losti s vyhlásením dogmy o Nanebo-
vzatí Panny Márie: prvýkrát dva dni 
pred slávnostným vyhlásením dogmy, 
t. j. 30. októbra 1950, druhý raz 31. ok-
tóbra 1950, tretíkrát 1. novembra, teda 
v deň samotného vyhlásenia dogmy, 
a napokon 8. decembra, na konci ok-
távy slávnosti.

Podstata zasvätenia Srdcu 
Panny Márie
Čo povedať na záver? Pápež Pius XII., 
rovnako ako Panna Mária Fatimská, 
videl v  zasvätení Nepoškvrnenému 
Srdcu Panny Márie liek na osobné bo-
lesti i na bolesti časov. Osobne vyzýval 
k zasväteniu diecéz, farností a rodín. 
Pripomínal však, že toto zasvätenie 
„predpokladá úplné darovanie seba 
samého na celý život i  večnosť. Nie 
darovanie slovami alebo citom, ale 
účinné darovanie, ktoré sa overuje 
podľa intenzity kresťanského a  ma-
riánskeho života, apoštolského živo-
ta […] spontánnym prekypovaním 
bohatého vnútorného života, ktorý sa 
rozlieva do všetkých vonkajších skut-
kov poctivej zbožnosti, úcty k Bohu, 
lásky a usilovnosti.“ „Nakoniec moje 
Nepoškvrnené Srdce zvíťazí!“

Autor vyučuje na CMTF UP 
v Olomouci a na Pápežskej univerzite 

Angelicum v Ríme.
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M ilé čitateľky a čitatelia ča-
sopisu Hlasy!

Prijmite srdečný po-
zdrav od sestry Magda-

lény SSpS - misionárky v ďalekej Aus-
trálii. 

Ako mladá sestra, vtedy ešte junior-
ka, som v roku 1984 išla s Čedokom na 
zájazd do Talianska – za hranice všed-
ných dní, ako sa vtedy hovorilo. Nuž 
a stalo sa to veru pravdou. Tento zájazd 
úplne zmenil môj život – obrátil ho 
naruby. Bolo by niekedy niekomu na-
padlo, že dievča z krásnych hornatých 
Kysúc, ktoré vyštudovalo na profesorku 
matematiky a chémie, ale nikdy v Čes-
koslovensku neučilo, bude raz žiadať 
v Taliansku o politický azyl, neskôr ofi-
ciálne emigruje do Austrálie, kde získa 
občianstvo? Bolo by mi samej nieke-
dy napadlo, že potom táto Kysučanka 
bude učiť na stredných školách v Ghane 
a starať sa tam o malomocných a v roku 
2000 sa vráti do Austrálie? 

Misie boli mojím snom, a ten sen 
sa stal skutočnosťou 
Boh mal so mnou svoje plány a ja som 
vďačná za to, že som bola schopná po-
vedať mu svoje áno. Vždy sa snažím 
prijať z Božích rúk to, čo mi ponúka. 
Veľakrát to už prinieslo so sebou nielen 
to krásne, úžasné a pozdvihujúce, ale aj 
bolesť, sklamanie, urážky, nedorozume-
nia a iné nutnosti k životu za hranicami 
všedných dní – napríklad učenie sa cu-
dzích rečí a vžívanie sa do kultúr iných. 

„Šťastní sú tí, ktorí snívajú sny a sú 
ochotní zaplatiť cenu za ich uskutoč-
nenie.” „Ver šepkaniu Boha v tvojom 

srdci.” (Sv. Mary McKillop – prvá aus-
trálska svätá). Tieto dve vety ma verne 
sprevádzajú životom, sú mojimi dobrý-
mi spoločníkmi na ceste nasledovania 
Ježiša ako misijnej sestry Služobnice 
Ducha Svätého.

Už mnohokrát mi bola položená 
otázka, odkiaľ pochádzam. Učiteľka sa 
vo mne nezaprie, a tak často je mojou 
odpoveďou vetička, že som sa narodila 
v krajine, kde sa nachádza geografické 
centrum Európy. A toto potom obyčaj-
ne otvorí cestu na ďalší rozhovor. No 
a možem povedať, že som hrdá na pre-
krásnu krajinu pod Tatrami, kde som 
sa narodila a prežila vcelku šťastne 30 
rokov života. Snažím sa podržať si ma-
terinský jazyk na úrovni a zaujímam 
sa o dianie doma na Slovensku. V roku 
2014 som bola na mojej zatiaľ poslednej 
dovolenke v rodnom kraji. Tak silnejšie 
som si vtedy uvedomila, že už polovicu 
života žijem za hranicami tejto krajiny. 

Výlet do „centra”
Na tohtoročné narodeniny som mala 
možnosť ísť na dva dni do centra Aus-
trálie. Konečne som mohla zbližša ob-
divovať Uluru a Kata Tjuta, miesta, kde 
smerujú cesty skoro všetkých turistov. 
Tento výlet bol však pre mňa púťou nie-
len do centra Austrálie, ale aj do toho 
môjho osobného centra. Ďakovala som 
Bohu za tú moju dlhoročnú úžasnú 
cestu, ktorá sa začala v centre Európy 
a momentálne sa odvíja v centre Aus-
trálie. Ďakovala som Mu za všetkých 
ľudí, ktorí ma na tejto ceste sprevádzali 
a stále sprevádzajú. Ďakovala som tiež 
za všetko to dobro, ktoré som dostala 

a ktoré som mohla dať. Ďakovala som 
Bohu za dar rehoľného povolania a za 
moju rehoľnú rodinu Služobníc Ducha 
Svätého. Pripojené fotky vám trošku 
priblížia krásu tohto austrálskeho čer-
veného centra.

Za hranicami všedných dní
Možno vám napadne otázka, že kde je 
a čo teraz robí táto Kysučanka za hrani-
cami všedných dní. Pokúsim sa na túto 
otázku stručne odpovedať. Od marca 
2011 žijem a misionárčim v Centrál-
nej Austrálii, konkrétne v Alice Springs. 
Alice Springs je asi 28-tisícové mesteč-
ko, ktoré sa tiež nazýva srdcom Aus-
trálie, pretože leží skoro v centre tohto 
veľkého kontinentu. Tak ako Slovensko, 
ani Alice Springs nemá prístup k moru. 
Smejeme sa, že od nás máme rovnakú 
vzdialenosť ku všetkým moriam, kto-
ré obklopujú Austráliu. My tu tak ešte 
máme rieku, ktorá je však obyčajne bez 
vody, vidno len jej suché koryto. V ja-
nuári hojne pršalo, a tak aj naša rieka 
Todd ukázala svoju krásu – a bola to 
veľká radosť nielen pre deti. Ako člen-
ka medzinárodnej kongregácie sa veľ-

Z centra Európy
do centra Austrálie 

 Text a foto: Sr. Magdaléna Leutterová SSpS
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mi teším, že tu žijem a mám kontakt 
s ľuďmi skoro z celého sveta. Skvelé, že 
Kysučanka hovorí a rozumie viacerým 
rečiam. V mojom kontakte s ľuďmi mi 
pomáha aj to, že mám osobnú 
skúsenosť, ako to je byť utečen-
com, ktorý žiada o politický azyl. 
Viem tiež, čo to znamená byť 
príšelcom v novej krajine bez 
znalosti reči. Na vlastnej koži 
som skúsila, aké je namáhavé 
naučiť sa dobre novú reč a vžiť 
sa do novej kultúry. Vďaka Bohu, 
že mám medzinárodný žalúdok. 
Na fotke ma môžete vidieť, ako si po-
chutnávam na chvoste z klokana. Keď 
tu poviem mojim africkým priateľom, 
že som žila a pracovala 10 rokov v Gha-
ne a že sa mi tam páčilo, tak sa usmejú 
a mám tým otvorenú cestu do ich srdca. 

Pestrosť národností a reholí 
v Alice Springs 
V Alice Springs máme viacej ako 15 
rôznych kresťanských cirkví a tiež tie 
nekresťanské. Panuje tu medzi nami 
dobrý ekumenický duch. Katolícku far-
nosť spravujú verbisti. Mnohonárod-

nosť farnosti vám trošku priblíži fotka 
z turíčnej sv. omše. Momentálne je tu 
v Centrálnej Austrálii 7 verbistov – je-
den kňaz je v Santa Tereza (katolícka 

osada asi 80 km od Alice Springs) a je-
den brat a 5 kňazov je v Alice Springs. 
Každý jeden z týchto verbistov bol na-
rodený v inej krajine – Austrália, Viet-
nam, Fiji, Vanuatu, India, Argentína 
a  Južná Kórea. Keď k  tomu pridám 
moje Slovensko, tak je nás tu 8 členov 
Arnoldovej rodiny z 8 krajín sveta. Je to 
ohromné, aj keď niekedy možno trošku 
problematické. V Centrálnej Austrálii 
(Alice Springs, Santa Teresa a Yuen-
dumu – 300 km od Alice Springs) mo-
mentálne pôsobí 31 rehoľných kňazov, 
bratov a sestier z 12 rehoľných rodín. 

Moja úloha
Mojou hlavnou činnosťou v  Alice 
Springs je práca na plný úväzok v štát-
nej asi 200-posteľovej nemocnici. Som 
zamestnaná ako “Pastoral Care and 
Chaplaincy Coordinator” a som teda 
zodpovedná za duchovné doprevádza-
nie chorých v spolupráci s duchoven-
stvom rôznych vierovyznaní. Asi 80 % 
pacientov tvoria domorodí obyvatelia, 
ktorí hovoria viacerými svojimi jazyk-
mi. Angličtina je niekedy ich tretím či 
štvrtým jazykom a s mnohými je ko-
munikácia možná len za pomoci tl-
močníka. V nemocnici máme zakázané 
fotiť pacientov, a preto fotky zo špitál-
skeho prostredia vám poslať nemôžem. 

Veľmi sa teším, že tu v Austrálii mám 
aj slovenskú spolusestru, s ktorou sa mi 
podarí stretnutie párkrát do roka. Ses-
tra Jana Františka žije v malej komuni-
te v Brisbane. Pripájam fotku z nášho 
posledného stretnutia. Naša najbližšia 
slovenská susedka je sestra Jaroslava 
na PNG. Verbisti tu momentálne ne-
majú žiadneho Slováka. Nepridá sa ku 
nám niekto?

Skôr ako sa s  vami, milí čitatelia, 
takto na diaľku rozlúčim, chcem sa 
s  vami ešte podeliť o  jeden zážitok, 
ktorý ma oslovil a zanechal vo mne 
stopu. Raz ma v nemocnici na chod-
be oslovila jedna z našich upratovačiek 
a povedala mi len krátku vetu: „Vieš, 
mali by sme tu mať viacej takých, ako 
si ty.” Keďže som si nebola istá, čo tou 
vetičkou myslí, tak som sa jej na to 
priamo opýtala. Jej odpoveď ma pre-
kvapila, potešila a povzbudila: „Ty sa 
na mňa vždy usmeješ, pozdravíš ma 
a spýtaš sa ma, ako sa mám. Pre mno-
hých iných zamestnancov nemocnice 
skoro vôbec neexistujem. Ani sa na 
mňa nepozrú.” 

Milí čitatelia, prajem vám a tiež sebe, 
aby sme vždy boli ochotní a schopní 
mať oči a hlavne srdce otvorené pre 
tých druhých, čo sú okolo nás.

S láskou v srdci si na rodné
Slovensko spomína a o modlitbu

prosí vaša misionárka.

Milí čitatelia, prajem vám a tiež 
sebe, aby sme vždy boli ochotní 
a schopní mať oči a hlavne srdce 
otvorené pre tých druhých,
čo sú okolo nás.
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Vo filme o sv. Františkovi z Assi-
si vidíme scénu, keď sa Franti-
šek rozhodne nasledovať Ježi-
ša. Prijal vnútorné volanie, aby 

ochotne priniesol obetu života a poslú-
žil ako posledný z bratov všetkým, čo sú 
v potrebe tela a ducha. V jeho ponímaní 
to znamená – aby mohol byť s Majstrom 
– ochotne sa obnaží pred komunitou 
veriacich: teda najskôr nahlas vysloví 
svoje rozhodnutie ísť za Kristom a po-
tom zanechá všetko, čo vlastní. 
S radosťou a naplnený pokojom 
sa vzdáva dobrého mena, spo-
ločenského postavenia, rodiny 
a v dramatickom vyvrcholení fil-
movej scény rodičom odovzdáva 
šaty – gestom, ktoré trhá srdce – 
lebo ostáva pred nimi nahý, ako 
keď sa narodil. Úmysel režiséra 
je očividný, lebo život nemá do 
rodičov, ale od samého Boha. Cítime tu 
veľmi emotívny náboj: vlastní rodičia 
ho nechápu a je im ho ľúto, ľudia oko-
lo sú pohoršení a prekvapení, a predsa, 
filmová scéna prináša nový pohyb, sám 
biskup sa skloní k Františkovi a zakryje 
jeho nahotu liturgickým plášťom. 

Zasvätený život nasmerovaný 
k opusteniu svetského 
Žobravé rády – hovoríme o františká-
noch a dominikánoch – vydávajú sve-
dectvo zasväteného života, že je mož-
né žiť radikálnu evanjeliovú chudobu 
a oslobodzujúcu evanjeliovú pravdu 
bez toho, aby sa separovali od živého 
organizmu Cirkvi. Obaja svätí zaklada-
telia sv. František z Assisi a sv. Dominik 
Guzmán a ich duchovní synovia sú ne-
spochybniteľní svedkovia, že Cirkev os-

tane pravdivým miestom ohlasovanie 
evanjelia a vysvetľovania Svätého pís-
ma. Prostredníctvom intímneho spolo-
čenstva s Cirkvou a s pápežmi vtedajšej 
doby, najmä Inocentom III. a Onóriom 
III., získali najväčšiu vnútornú silu pre-
máhať neveru, nedôveru a zapaľovať lás-
ku, ale i ochotu prinášať obetu pre tých, 
ktorí odpadli od pravej viery z rôznych 
príčin, ako aj vlažných privádzať k prvot-
nej kresťanskej horlivosti. 

Pred Lateránskou bazilikou v Ríme je 
súsošie sv. Františka a jeho bratov. Je to 
trvalá pripomienka, ako brat František 
naplnený Ježišovou radosťou a poko-
jom prichádza k pápežovi Inocentovi III. 
a prosí o schválenie rehoľných pravidiel, 
napísaných iba podľa Ježišovho evanjelia. 
Traduje sa, že pápež, ktorý ich prijal, roz-
kázal prečítať a posúdiť, o aké rehoľné 
pravidlá sa jedná, mal víziu, v ktorej uvi-
del Františka, najmenšieho z bratov, ako 
podopiera a opravuje Cirkev. 

Pripomeňme si, že počas dlhých stá-
ročí kresťanstva bol zasvätený život vždy 
nasmerovaný k opusteniu sveta a vytvo-
reniu vlastného, dodajme uzatvoreného 
spôsobu prežívania viery a prinášania 
každodenných obetí. Bola to vyskúšaná 
a preverená cesta k svätosti a zjednote-
niu s Ježišom. 

Nasledovať Ježiša pokorného 
a chudobného, modliaceho 
a trpiaceho
Dominikáni (bratia kazatelia) a františ-
káni (menší bratia) priniesli novú voľbu 
v histórii zasväteného života a podarilo 
sa im upozorniť na základné piliere AKO 
NASLEDOVAŤ milovaného Majstra: 1. 
zanechávajú osobné vlastnenie vecí a žijú 
radikálnu chudobu, čiže pokračujú v an-
tickej mníšskej tradícii, ako to bolo od sa-
motného začiatku; 2. žobravé rády však 
zdôrazňujú svoje rozhodnutie vôbec nič 
nevlastniť: ani polia, ani domy, ani osobné 
veci; 3. vyjadrili tak najvnútornejšiu túžbu 
svedčiť o Ježišovej láske voči chudobným, 
ktorí sami nič nemajú. Do dnešných dní 
oba rády pôsobia a ponúkajú spiritualitu, 
ktorá žiada vzdať sa pre Ježiša všetkého 
a v tom samom okamihu odovzdania zís-
kať radosť a pokoj so stretnutia s Ježišom. 

Podľa charizmy svojich zakladateľov 
boli a sú žobravé rády spojené s učením 
Cirkvi, s obranou a vysvetľovaním viery 
a s veľkou úctou k pápežom. 

Františkáni a dominikáni vo svojich 
začiatkoch veľmi dbali o to, aby sa úplne 
spoľahli na Božiu prozreteľnosť a jedno-
duchým spôsobom svedčili o tom, že sú 

Ježiš pravdivý
a chudobný

 Text: P. Peter Kubík SVD

 Foto: Archív SVD

Františkáni a dominikáni vo 
svojich začiatkoch veľmi dbali o to, 
aby sa úplne spoľahli na Božiu 
prozreteľnosť a jednoduchým 
spôsobom svedčili o tom, že sú 
v Božích rukách.
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Fratnišek pred pápežom,
ktorý schvaľuje
františkánsku rehoľu



v Božích rukách. Tento osobný štýl za-
sväteného života a z neho vyplývajúci štýl 
komunitného života znamená, že bratia 
žili iba a výhradne z toho, čo vyžobrali 
medzi dobrými ľuďmi alebo získali prá-
cou vlastnými rukami pre roľníkov, alebo 
v mestách pri rôznych prácach. 

Tu je ďalšia novinka, nakoľko kláštory 
benediktínov alebo cistercitov boli vždy 
postavené na samostatnom mieste, na 
vrchole kopca alebo v doline pri rieke 
a blízko úrodných polí a hustých lesov. 
Kláštory Bratov kazateľov a Menších 
bratov boli umiestnené blízko pri mes-
tách alebo priamo v mestách. Mnohí ľu-
dia prichádzali do miest, kde bola práca, 
lepšie bývanie, viac kostolov a najmä po-
stupne sa rozvíjajúce školy a univerzity. 

Dominikáni a františkáni sa tak krok 
za krokom stávajú animátormi a vysvet-
ľujú, ako nasledovať Ježiša: pokorného 
a chudobného, modliaceho a trpiaceho. 
Stávajú sa duchovnými sprievodcami 
a podporujú veriacich modlitbou a prís-
nym chudobným spôsobom života. Za-
kladajú sa tretie rády a pod vedením re-
hoľníkov mnohí prehlbujú kresťanskú 
vieru a získavajú „laickú svätosť“; ako 
o nej pripomína II. vatikánsky koncil: 

pozvanie ku svätosti nie je rezervované 
iba pre niekoľko vyvolených, ale je vše-
obecné (porovnaj Lumen gentium, 40).

V 13. storočí sa veľmi rozširujú rôzne 
herézy a bludy: albigénci, humiliati, val-
dénci. V tomto konštatovaní je však hor-
ká pravda, lebo Cirkev napreduje nielen 
v duchovných veciach, ale začína vlastniť 
čoraz viac a viac časných dobier: kostoly, 
kláštory, nemocnice, banky, polia, rybní-
ky, lesy, priemyselné podniky. Na druhej 
strane mnohí zbožní veriaci ochotne da-
rovali svoje majetky Cirkvi, lebo videli, 
ako účinne a odborne pomáha chorým 
a najmä tým, čo nemali vôbec nič. 

Preto najmä dobre organizované 
hnutie albigéncov (nazývaní aj katari) 
využilo zlý príklad mnohých kňazov 
a biskupov a postupne vytvorili vlast-
né spoločenstvá. Sv. Dominik na vlast-
né oči a uši videl a počul, aké nesprávne 
a zavádzajúce je ich učenie. Napríklad 
učili, že jestvuje Boh dobra a Boh zla 
a všetko hmotné je zlé. Boli neprimera-
ne asketickí, ale mali školy a rôzne pra-
videlné stretnutia, kde učili a vysvetľo-
vali, a tak mnohých pomýlili a chceli sa 
k nim pridať. Preto Dominik odišiel do 
Ríma a žiadal pápeža Inocenta III., aby 

mohol k bludárom ísť kázať pravú náu-
ku o Bohu. Dlhé mesiace kázal a nevidel 
výsledok. Neochaboval v modlitbe a mal 
zjavenie Panny Márie, kde prijal posol-
stvo, ako má kázať a najmä dostal od Ne-
beskej Matky ruženec, ktorý je veľkým 
darom a dodnes prináša mnohé milosti. 
Pochopil, ako je škola a pravidelné opa-
kovanie základných právd viery potreb-
né pre rozvoj kresťanského života.

Pozitívny prínos v evanjelizácii
Pápeži správne posúdili znaky časov 
a podporili potenciál žobravých reholí, 
lebo títo bratia neboli viazaní na pevne 
určený kláštor, kde majú bývať, pracovať 
a modliť sa. Zanechali tradičnú auto-
nómiu kláštora a výhradnú poslušnosť 
svojmu opátovi, do ktorého rúk skladajú 
rehoľníci sľuby. Nachádzame tu nový prí-
stup k evanjelizácii – boli podriadení nie 
opátovi v kláštore, ale na prvom mieste 
rozhoduje generálny predstavený, ktorý 
posiela a posilňuje počet bratov tam, kde 
je to najviac potrebné pre katechézu a ká-
zanie. Týmto činom sa podporila misijná 
činnosť, vytvorili sa nové provincie, kde 
bratia bývajú, cestujú. Kážu Božie Slovo 
všade, kde generálny predstavený určí. 
Inak povedané, sú k dispozícii oveľa viac 
pre univerzálnu Cirkev a jej špecifické 
potreby. Preto Menší bratia a Bratia ka-
zatelia získali osobitné misijné určenia: 
zamierili do Severnej Afriky, na Blízky 
Východ, na sever Európy. 

Spomeňme si, ako sv. František počas 
5. krížovej výpravy ochotne a s radosťou 
odchádza priamo k sultánovi a s úprim-
nosťou jemu vlastnou sa s ním rozpráva 
o kresťanskej viere a približuje milosrd-
nú lásku Otca. Dnes vidíme plody tejto 
nebezpečnej cesty, lebo tam, kde je is-
lam a mohamedáni, nájdeme kláštory 
františkánov. 

Svedectvo o  radikálnej chudobe 
a oslobodzujúcej pravde vykresľuje Kris-
ta, ako o Ňom čítame v evanjeliu. Táto 
základná kresťanská pravda vďaka fran-
tiškánom a dominikánom znova dostala 
pravé svetlo a každému ochotnému pri-
jať túto radostnú zvesť pomáha spoznať 
Ježiša v našich blížnych.  u
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„Tu som, pošli mňa,“ - v duchu tých-
to slov proroka Izaiáša (6,8) sa konala 
v Ríme od 3. do 9. augusta medzinárod-
ná púť miništrantov, ktorú každých päť 
rokov organizuje medzinárodné zdru-
ženie Coetus Internationalis Ministran-
tium (CIM). Medzi rozličnými európ-
skymi krajinami je Slovensko zastúpené 
150-člennou skupinou z Nitrianskej a Ži-
linskej diecézy a tiež štyrmi desiatkami 
miništrantov z Trnavskej arcidiecézy. „Pre 
niektorých chlapcov to je prvá šanca za-
žiť univerzálnosť a rozmer spoločenstva 
Cirkvi,“ povedal na margo 11. roční-
ka podujatia predseda Medziná-
rodného združenia miništrantov 
Mons. Ladislav Nemet SVD, kto-
rý je biskupom diecézy Zreňanin 
v srbskej Vojvodine. Vysvetlil, že 
cieľom organizátorov je tiež vytvo-
riť pre miništrantov príležitosť na 
„posilnenie radosti z ich poslania“.

Program jedenásteho ročníka 
podujatia začal v utorok rannou svätou 
omšou na rôznych miestach a návštevou 
katakomb sv. Kalixta, kde sú aj pozostatky 
sv. Tarzícia, patróna miništrantov. V po-

poludňajších hodinách sa na Námestí 
sv. Petra vo Vatikáne zhromaždilo vyše 
desaťtisíc chlapcov a dievčat z Talianska, 
Francúzska, Portugalska, Maďarska, Slo-
venska, Česka, Litvy, Ukrajiny, Chorvát-
ska, Srbska, Rakúska, Rumunska, Bel-
gicka, Nemecka a Švajčiarska, ale tiež aj 
z Brazílie a ďalších krajín. Potom dostali 
priestor rôzne hudobné skupiny a sve-
dectvá miništrantov. Očakávaným vyvr-
cholením bol príchod pápeža Františka. 

V mene prítomných skupín Svätého 
Otca pozdravil predseda združenia mi-
ništrantov Mons. Nemet. Pripomenul, že 

medzinárodné združenie miništrantov 
organizuje púte do Ríma od roku 1962 
a tento rok má púť účasť z 23 krajín troch 
kontinentov. Ďalej povedal: „Naše pútnic-
ké šatky majú rozličné farby; sú sfarbené 
tak ako naše krajiny pôvodu, pestrofareb-
né ako náš život v našich domovoch. Nie-
ktorí z nás majú život osobitne ťažký. Naši 
priatelia miništranti z Ukrajiny sú dnes 
v takej situácii, že musia znášať hrôzy 
vojny vo svojej krajine. Vaša šatka, Svätý 
Otec, je biela. Je to farba pokoja. Prijmite, 
prosím, túto šatku od chlapca z Ukrajiny 

s naším «ďakujem», Svätý Otče, za to, že 
sa veľa modlíte a pričiňujete o pokoj. Táto 
šatka je symbolom jednoty so všetkými 
miništrantmi, chlapcami a dievčatami, 
ktorí sú tu.“

Do spoločnej modlitby vešpier so 
Svätým Otcom Františkom sa zapojili 
mladí v rôznych rečiach. Medzi úmys-
lami spoločnej modlitby bola na prvom 
mieste prosba za pokoj. Svätý Otec vo 
svojom príhovor poukázal na to, že blíz-
kosť a dôverný vzťah miništranta s Eu-
charistickým Ježišom je zároveň príle-
žitosťou otvárať sa voči druhým a kráčať 
spoločne za veľkými cieľmi. Na príklade 
mladého proroka Izaiáša pápež Franti-
šek vysvetlil, ako prvá iniciatíva v tomto 
vzájomnom zblížení prichádza z Božej 
strany. Nadviazal tak na úryvok o po-
volaní proroka Izaiáša (Iz 6,1-8), ktorý 
zaznel v rámci vešpier. Slová odpovede 
tohto proroka: „Tu som, pošli mňa“ tvo-
ria zároveň motto tohtoročného stretnu-
tia miništrantov. Tieto slová tvorili aj 
refrén piesne, ktorá na spôsob hym-

Ďakujem vám za vašu ochotu
slúžiť pri Pánovom oltári,
robiac z tejto služby cvičisko 
výchovy k viere a láske k blížnemu.
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Púť 9000 miništrantov
z celej Európy vyvrcholila 
stretnutím so Svätým Otcom 

 Text: TKKBS

 Foto: Ĺ Osservatore Romano

Biskup verbista Ladislav
Nemeth SVD organizuje pravidelne
púte miništrantov do Ríma



ny opakovane zaznievala v angličtine: 
„Here I am, Lord...“

Svätý Otec sa miništrantom takto 
prihovoril: 
„Drahí miništranti, dobrý večer!
1. Ďakujem vám za vašu početnú prí-
tomnosť, ktorá sa odvážne vzoprela 
rímskemu augustovému slnku. Ďaku-
jem biskupovi Nemetovi, vášmu pred-
sedovi, za slová, ktorými uviedol toto 
stretnutie. Vydali ste sa na cestu z rôz-
nych krajín, aby ste putovali do Ríma, 
na miesto mučeníctva apoštolov Pet-
ra a Pavla. Je dôležité vidieť, že blízkosť 
a familiárnosť s Eucharistickým Ježišom 
v službe pri oltári sa tiež stáva príležitos-
ťou otvoriť sa ostatným, aby sme kráčali 
spolu, volili si náročné ciele a nachádzali 
silu na ich dosiahnutie. Je zdrojom pra-
vej radosti uvedomovať si, že sme malí 
a slabí, no pritom vedieť, že s Ježišovou 
pomocou môžeme byť zaodetí silou 
a vydať sa na veľkú cestu v živote v jeho 
spoločnosti.

Aj prorok Izaiáš objavuje túto pravdu, 
a síce, že Boh očisťuje jeho úmysly, odpúš-
ťa jeho hriechy, lieči jeho srdce a robí ho 
súcim vykonať dôležitú úlohu, priniesť 
ľuďom Božie slovo, stanúc sa nástrojom 
Božej prítomnosti a milosrdenstva. Iza-
iáš objavuje, že odovzdaním sa v dôvere 
do Pánových rúk bude celý jeho život 
premenený.

2. Biblický úryvok, ktorý sme počuli, 
nám hovorí práve o tomto. Izaiáš má vi-
denie, ktoré mu dáva cítiť Pánovu vzne-
šenosť, ale zároveň mu odhaľuje, ako On, 
aj keď sa zjavuje, zostáva vzdialený. Izaiáš 
zisťuje s úžasom, že Boh je tým, kto robí 
prvý krok - nezabudnite na toto: Boh je 
vždy ten, kto urobí prvý krok v našom 
živote – zisťuje, že je to Boh, kto sa pri-
bližuje ako prvý; uvedomí si, že Božie-
mu konaniu nebráni jeho nedokonalosť, 
že je to čisto Božia dobrotivosť, ktorá 
ho robí súcim pre misiu, meniac ho na 
úplne nového človeka, a tak schopného 
reagovať na jeho volanie a povedať: «Tu 
som, pošli mňa» (Iz 6,8).

3. Vy dnes máte viac šťastia ako pro-
rok Izaiáš. V Eucharistii a v iných sviatos-
tiach zakusujete dôvernú blízkosť Ježiša, 
lahodnosť a účinnosť jeho prítomnosti. 
Nestretávate Ježiša sediaceho na nedo-
siahnuteľnom vysokom a vznešenom 
tróne, ale v eucharistickom chlebe a víne, 
a jeho slovo nerozochvieva prahy dverí, 
ale struny srdca. Tak ako Izaiáš, aj každý 
z vás objavuje, že Boh, aj keď sa stal v Je-
žišovi blízkym a s láskou sa k vám sklo-
nil, zostáva vždy nekonečne väčší a pre-
sahujúci naše schopnosti porozumieť 
vnútornú podstatu. Tak ako Izaiáš, aj vy 
zakusujete, že iniciatíva prichádza vždy 
od Boha, pretože je to on, kto vás stvoril 
a chcel. Je to on, ktorý vás v krste urobil 
novými stvoreniami a je to vždy on, kto 
s trpezlivosťou čaká na odpoveď na jeho 
iniciatívu a ponúka odpustenie každému, 
kto ho o to prosí s pokorou.

4. Ak nekladieme odpor jeho pôsobe-
niu, on sa dotkne našich perí ohňom svo-
jej milosrdnej lásky, ako to urobil u pro-
roka Izaiáša, a to nám umožní prijať ho 
a prinášať našim bratom. Ako Izaiáš, aj 
my sme pozvaní nezostať uzavretí do 

seba, chrániac našu vieru v podzemnom 
úkryte na utiahnutie sa v ťažkých časoch. 
Sme naopak povolaní deliť sa o radosť 
z vedomia, že sme vyvolení a zachráne-
ní Božím milosrdenstvom, aby sme boli 
svedkami, že viera je schopná dať nové 
nasmerovanie pre naše kroky, že ona nás 
robí slobodnými a silnými, aby sme boli 
ochotnými a súcimi pre misiu.

5. Aké je pekné zistiť, že viera nám 
dáva vyjsť zo seba, z našej izolácie, a práve 
tým, že nás napĺňa radosťou z priateľstva 
s Kristom Pánom, posúva nás smerom 
k ostatným, čím sa prirodzene stávame 
misionármi! Miništranti misionári: Ta-
kých vás chce Ježiš!

Vy, drahí miništranti, čím bližší budete 
k oltáru, čím viac budete pamätať na dia-
lóg s Ježišom v každodennej modlitbe, 
tým viac sa budete sýtiť Slovom a Telom 
Pána a tým viac budete schopní ísť k blíž-
nym prinášajúc im dar, ktorý ste dostali, 
s entuziazmom dávajúc zo seba radosť, 
ktorá vám bola darovaná.

Ďakujem vám za vašu ochotu slúžiť 
pri Pánovom oltári, robiac z tejto služby 
cvičisko výchovy k viere a láske k blížne-
mu. Ďakujem, že ste tiež začali odpovedať 
Pánovi ako prorok Izaiáš: «Tu som, pošli 
mňa» (Iz 6,8).“ / Preložila: Slovenská re-
dakcia VR

Veľkú skupinu slovenských miništran-
tov v Ríme sprevádzal dp. Marek Smata-
na, koordinátor pútnikov Žilinskej diecé-
zy. Ani mimoriadna horúčava podľa jeho 
slov nebola prekážkou pre 141 mladých 
z Nitrianskej a Žilinskej diecézy, aby dni 
svojho pobytu v Ríme prežili v rados-
ti zo stretnutí a zo zážitkov pri návšteve 
posvätných miest. Navštívili Baziliku sv. 
Petra, kde dopoludnia spolu slávili svätú 
omšu v Kaplnke sv. Jozefa, a prezreli si 
Vatikánske múzeá so Sixtínskou kapln-
kou. Žilinská diecéza organizuje takúto 
púť pre svojich miništrantov už po druhý 
raz, prvýkrát to bolo pred piatimi rokmi. 
Tentoraz sa organizačne spojili s Nitrian-
skou diecézou, z ktorej pochádza viac 
ako polovica účastníkov púte. Ide zväč-
ša o chlapcov v tínedžerskom veku, ale 
i starších. Na púť prišlo zo Slovenska aj 
niekoľko dievčat.  u
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Je to už 25 rokov, ako prijal páter Pe-
ter Dušička SVD kňazskú vysviac-
ku. Toto významné jubileum oslávil 
vo svojej rodnej obci Valaská Belá 

v kruhu svojej rodiny, farníkov, spolu-
bratov SVD a misijných sestier 8. augusta 
slávnostnou sv. omšou. 

Páter Peter Dušička momentálne pô-
sobí v St. Gabrieli v Rakúsku, kde je ko-
ordinátorom provincií v Európskej zóne 
SVD. V rokoch 2004-2010 bol provinciá-
lom SVD na Slovensku. Pred samotným 
začiatkom sv. omše sa zastavil pomodliť 
na hrobe vdp. Stančeka, ktorý na Valaskej 
Belej dlhé roky pôsobil a mal vplyv na 
jeho kňazské povolanie. Tiež sa pomodlil 
aj pri hrobe P. Šebastiána Labu SJ, rodá-
ka z Valaskej Belej. V úvode sv. omše ho 
privítal starosta Ing. Miloš Cúcik, ktorý 
okrem iného povedal: „Peter, vitaj doma! 
Nezabúdaš na nás, aj keď si v šírom svete. 
Vidíš rôzne kultúry, vyspelejšie, a nieke-
dy aj možno menej, ale si náš a my sme 
na teba hrdí. Dnes sláviš svoje kňaz-
ské jubileum. Kňaz je tým, ktorý viaže 
a rozväzuje, je tým, ktorý prináša Pána 
na oltár, aby nás uzdravoval, očisťoval, 
tešil a dával nám ho v Eucharistii. Vedie 

a usmerňuje nás. Je láskavý, ale aj prísny. 
Povolanie kňaza je ťažké, ale v dnešnom 
svete veľmi potrebné.“ 

Kazateľom pri sv. omši bol P. Ján Kuš-
nír. Poukázal na vďakyvzdanie Bohu za 
dar kňazstva pátra Petra a všetky milosti, 
ktoré sa dostali jemu a cez neho všetkým 
nám. Kde má počiatok história kňazstva? 
Históriu každého kňazského povolania 
pozná predovšetkým Boh. Každé kňaz-
ské povolanie je vo svojej najhlbšej pod-
state veľkým tajomstvom. Je darom, ktoré 
prevyšuje každého človeka. Každý kňaz, 
ktorý prežíva svoje povolanie, ho v prie-
behu svojho života vníma ako niečo, čo 
je pre neho nepochopiteľné a zoči-voči 
tajomstvu kňazstva stále viac a viac sa cí-
time nehodní. Preto aj pri príležitostiach, 
keď slávime jubileum kňazstva, sme po-
vinní to robiť s veľkou pokorou a vo ve-
domí skutočnosti, že nie my máme na 
tomto dare nejakú zásluhu, ale tak ako 
hovorí sv. Pavol 2 Tim: „Povolal nás svä-
tým povolaním nie pre naše skutky, ale 
zo svojho rozhodnutia a milosti“. Ďalej 
páter Kušnír vyzdvihol povolanie kňa-
za aj podľa sv. Pavla, ktorý v liste Korin-
ťanom píše, že kňaz je správcom Božích 
tajomstiev. Čo sa vyžaduje od správcu? 
Aby bol verný. Verný tomu, čo dostal ako 

dar. Človek dáva svojím áno Bohu svo-
je človečenstvo, aby ho Boh využil ako 
nástroj spásy. V závere homílie pouká-
zal páter Kušnír na vďačnosť za kňazov 
a kňazské povolania. 

Správca farnosti Valaská Belá Róbert 
Stenchlák v závere povedal: „Pred kos-
tolom stojí misijný kríž, na ktorom sú 
mnohé dáta. My len sejeme. Boh dáva 
ten dážď, ktorý je potrebný. Sami vidíte, 
keď neprší, ako všetko schne. My len se-
jeme, ale úlohou kňazov je liečiť ľudské 
duše. Aj posledné misie, ktoré tu vo far-
nosti dávali misionári verbisti, boli veľ-
kým prínosom. Bola to liečivá sila Ducha 
Svätého. Boh dáva silu a vzrast. Páter Pe-
ter, vitaj doma, liečiš prostredníctvom tej 
ďalekej diaľky aj túto farnosť.“ 

Prihovoril sa i páter provinciál Ján 
Štefanec SVD. „Chcem sa aj ja poďako-
vať pátrovi Petrovi v mene Spoločnosti 
Božieho Slova za všetko, čo pre ňu od sa-
mého začiatku svojho povolania urobil. 
Vďaka Ti za tvoj optimizmus, obety, ktoré 
si priniesol, za pozdvihnutie Slovenskej 
provincie SVD, keď si bol provinciálom, 
ale aj za tvoje rozhodnutia, ktoré pozi-
tívne ovplyvnili životy spolubratov SVD, 
za všetky tvoje impulzy, nápady a zvlášť 
za ten tvoj „nákazlivý“ optimizmus. Ve-
rím, že ťa bude naďalej sprevádzať. Teraz, 
keď pôsobíš na európskej rovine, aby si 
aj tam bol tým, ktorý prináša optimiz-
mus, svetlo, nádej a povzbudenie. Vďaka 
ti, že sa delíš s nami so svojím životom. 
Nech ti Pán pomáha, nech ťa sprevádza 
aj naďalej.“ 

Po sv. omši veriaci vyšli von z kos-
tola, kde sa každý mohol ponúknuť 
zákuskom, chlebíkom alebo vodou. 
Spontánna radosť ľudí sa prejavila tiež 
v speve v doprovode s harmonikou.  u
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Verbista, 
rodák z Valaskej Belej,
oslávil 25 rokov kňazstva

 Text a foto: P. Martin Štefanec SVD
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Objednávací kupón Objednávam si záväzne na dobierku uvedené tituly: 

počet ks stručný názov cena
-
-
-
-
Meno a priezvisko: Ulica:

Mesto, PSČ: Podpis:   Tel.:

Objednávací kupón možno posielať na adresu: Kníhkupectvo VERBUM, Kalvária 3, 949 01 Nitra, tel: 037/ 7769420; fax: 037/ 7769437; mail: verbum@svd.sk

Na ostrov smrti
Viliam Hünermann
Táto kniha vám chce ukázať 
život P. Damiána José de Vu-
ester, jeho mladé roky v zemi 
Flámov, jeho hrdinské úsilie 
a borbu vytvoriť v sebe kres-
ťanskú osobnosť, jeho pastier-
sku prácu na horúcej pôde 
pod vulkánmi, jeho mučeníc-
tvo, jeho hrdinskú smrť!
344 strán, cena: 6,75 EUR

Eucharistia
a náš každodenný život
Bernhard Häring
Prostredníctvom meditá-
cií v knihe je človek vedený 
k  túžbe naučiť sa najväčšie-
mu umeniu ľudského živo-
ta: chváliť Boha celou svojou 
bytosťou, obrátiť sa ku Kris-
tovi v Eucharistii a nechať ho, 
aby sa stal osobným učiteľom, 
ktorý vie, ako treba žiť.
120 strán, cena: 3,50 EUR

Náhody a náhodičky
Marián Gavenda
Autorové príbehy pochádzajú 
z atraktívneho a nevšedného 
prostredia ako napríklad Va-
tikán, pápežská kúria, Izrael, 
Austrália, Čile. Krátke prózy 
sú doplnené pôsobivými fo-
tografiami z celého sveta.
152 strán, cena: 11,40 EUR

Modlitebník pre deti 
Modliť sa znamená rozprávať 
sa s Bohom, ktorý vás miluje, 
milé deti. Čím viac ho bude-
te spoznávať, tým viac ho bu-
dete milovať. Knižočka vám 
prináša základné vedomosti 
z katechizmu, modlitby a vý-
ber liturgických piesní.
(oranžové a zelené vydanie)
272 strán, cena: 3,30 EUR

Kľúčenka Anjelik
cena: 2,00 EUR

Kristoterapia – Ježiš ťa 
chce urobiť celistvým
Elias Vella
Keď sa vydáme na cestu za 
svojím vnútorným uzdrave-
ním, alebo keď v tom nieko-
mu pomáhame, musíme si 
dať pozor, aby sme neotvorili 
nejaké rany a potom ich ne-
chali neuzdravené. Keď niekto 
ide za psychológom, zvyčajne 
ho vedie k  tomu, aby sa za-
meral na svoju minulosť, aby 
mu psychoterapiou pomo-
hol pochopiť príčiny, korene 
jeho problémov. Každá ľud-
ská veda však má svoje hra-
nice vrátane teológie. A keďže 
majú svoju hranicu, veríme, že 
len Ježiš môže dielo zavŕšiť. 
Čo teda máme robiť? Zahĺb-
me sa do textov tejto publiká-
cie a objavme Kristoterapiu.
200 strán, cena: 6 ,20 EUR

Moje tajomstvo – modlím sa
Matka Terézia
V tejto knihe nájdete modlitby 
Matky Terézie rozdelené podľa 
tém. Úvod k nim tvoria skutoč-
né príbehy z jej života charak-
teristického harmóniou medzi 
modlitbou a činorodou láskou. 
224 strán, cena: 5,50 EUR

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

Mária Služobnica Pána 
Adrienne von Speyr 
Táto kniha má v širokej ma-
riánskej literatúre jedinečné 
miesto. S hlbokou jednodu-
chosťou vyslovuje zásadné 
myšlienky, ktoré volajú po no-
vej meditácii.
172 strán, cena: 5,00 EUR
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Drahý čitateľ, som rád, že 
i dnes sa smiem v pár riad-
koch s tebou stretnúť a pred-
staviť ti dôležité momenty 

z  vývoja našich rehoľno-misijných 
spoločností. V  predchádzajúcich lis-
toch som sa ti snažil opísať situáciu 
týkajúcu sa rozvoja Spoločnosti Bo-
žieho Slova a dotkol som sa i založe-
nia misijných sestier. Zároveň  som 
sa zmienil o dvoch formách takéhoto 
zasvätenia: služobnice Ducha Svätého 
a služobnice Ducha Svätého ustavičnej 
poklony. A práve dnes, aspoň v krát-
kosti, ti chcem predstaviť ich dôleži-
tosť a históriu. 

V  samotných počiatkoch vznik-
li len jedny misijné sestry, z ktorých 
jedna vetva sa mala zvláštnym spô-
sobom venovať poklone a  modlitbe 
vo väčšej utiahnutosti. Na generálnej 
kapitule 1890-1891 som predložil ka-
pitulárom vypracovaný návrh rehoľ-
ných pravidiel. Táto kapitula vydala 
formálne uznesenie o  zriadení žen-
ského spoločenstva s  názvom Spo-
ločnosť služobníc Ducha Svätého. Jej 
hlavným účelom malo byť modlitbou 
a prácou podporovať pôsobenie kňa-
zov Spoločnosti Božieho Slova, zvlášť 
takými prácami v misiách pre dobro 
žien, ktoré sa prirodzene lepšie ho-
dia pre ženy ako pre mužov. K tomu-
to hlavnému cieľu sú zaviazané všetky 
sestry, vetva klauzúrnych ako aj vet-
va misijných sestier: klauzúrne sestry 
svojimi modlitbami a prácami v stá-

lej klauzúre a večnou poklonou pred 
Najsvätejšou Sviatosťou, misijné sestry 
modlitbou a vykonávaním tých prác, 
ktorými môžu podporovať pôsobenie 
Spoločnosti Božieho Slova, predovšet-
kým v misiách.

No spoločenstvo misijných sestier 
neostalo nastálo spolu. Postupne sa ro-
kovalo a v modlitbe hľadalo, ako majú 
byť spoločenstvá utvorené. Mali veľa 
spoločných vecí: obidve skupiny sestier 
skladali tri zvyčajné sľuby – chudoby, 
čistoty a poslušnosti. Obidve sa snaži-
li svojím spôsobom podporovať pôso-
benie našich kňazov. Obidve vzdáva-
li zvláštnu úctu Duchu Svätému ako 
Otcovi svätej lásky a Darcovi všetkých 
milostí. Obidve sa modlili najmä za tie 
stavy, ktoré sú zvlášť zasvätené Duchu 
Svätému, teda na prvom mieste za kňaz-
ský stav, na druhom mieste za rehoľný 
stav, okrem toho za to, aby sa čo najviac 
zabránilo znesväcovaniu svätých svia-
tostí. Ale rozdiel bol v tom, že každá vet-
va sa snažila dosiahnuť tento všeobecný 
cieľ trochu iným spôsobom. Klauzúr-
ne sestry modlitbou a prácami, obetou 
a čnosťami kontemplatívneho života pri 
zachovávaní stálej klauzúry a vykonáva-
ním ustavičnej poklony pred Najsvätej-
šou Sviatosťou, pokiaľ sa to dá dosiah-
nuť vzhľadom na počet sestier. Misijné 
sestry zase modlitbou a vykonávaním 
takých prác, ktorými môžu podporo-
vať pôsobenie Spoločnosti Božieho Slo-
va, predovšetkým v misiách spôsobom 
vhodným pre ženy.

Postupne sa, milý čitateľ, aj v konšti-
túciách prejavovali konkrétne rozme-
ry a poslania obidvoch skupín misij-
ných sestier. Vo vzťahu ostali rovnaké 
ako rodné sestry, ktoré svoje poslanie 
uskutočňujú rozličným spôsobom ži-
vota. A to sa stalo aj viditeľné na ich 
oblečení: u misijných sestier to majú 
byť bledomodré šaty, ktoré majú pri-
pomínať nevinnosť a  pokoru Panny 
Márie, v čom ju majú sestry nasledo-
vať; u klauzúrnych sestier ružové šaty, 
ktoré majú pripomínať žiaru lásky Du-
cha Svätého.

Už od začiatku založenia misijných 
sestier som vnímal u niektorých , že 
sú medzi nimi i také, ktoré sa chceli 
zasvätiť aktívnej misijnej službe, ale 
aj také, ktoré chceli slúžiť misijnému 
dielu za kláštornými mrežami; také, 
ktoré mali za vzor Martu z  evanje-
lia; a  také, ktoré chceli ako jej sestra 
Mária trvalo prebývať pri Pánovi, aby 
v jeho blízkosti rástli, dozrievali, ado-
ráciou oslavovali Pána Boha a mod-
litbou zvolávali na zem milosti. Preto 
som časom a po dôkladnej modlitbe 
a pôstoch vybral spomedzi čakateliek 
pre klauzúrnu vetvu tieto kandidátky: 
dve sestry v časných sľuboch – Michae-
lu Tönnies a Claru Schmitz , 4 novicky, 
ktoré boli bezprostredne pred prvými 

Arnold Janssen 
– Služobnice Ducha Svätého 
ustavičnej poklony

 Text: Juraj Begany SVD

 Foto: Archív SVD
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Modlitba k Sedembolestnej 

Presvätá Panna Mária, Tvojou dušou
pri umučení Tvojho Božského Syna
prenikol meč bolesti a pri Jeho vzkriesení 
pocítila si neskonalú radosť z Jeho víťazstva. 
Prosíme Ťa, vypros nám, aby sme žili
spojení s Cirkvou v jej skúškach a s pápežom 
v jeho trápeniach a tak si zaslúžili v láske
a pokoji radovať sa potešeniu,
po ktorom túžime.

Amen.

Ružencový spolok Mojzesovo 20,- EUR • Ružen-
cové bratstvo Hlohovec 100,- EUR • Bohuznáma 
z Vrábel 40,- EUR • Modlitbové spoločenstvo 
KCHO Nitra 20,- EUR • Bohuznáma z Kysúc 50,- 
EUR • Odberatelia Hlasov z Hlohovca 100,- EUR • 
Odberatelia Hlasov Z Čierneho pri Čadci 60,- EUR 
• Ružencový spolok z Dolných Krškan 130,- EUR 
• Bohuznámy z Nitry 3000,- EUR • Bohuznámy 
z Nitry 150,- EUR • Alžbeta Pálková 50,- EUR • 
Helena Masárová 20,- EUR • Bohuznáme z Nahá-
ča 20,- EUR • Odberatelia Hlasov zo Sedliackej 
Dubovej 100,- EUR • Kolektív lásky z Liptovskej 
Tepličky 270,- EUR • Ružencové bratstvo zo Streč-
na 40,- EUR • Odberatelia Hlasov z Martinčeka 
35,- EUR • Buhuznámi veriaci z Meleku 100,- 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 • 

DAROVALI NA MISIE, 
MISIJNÝ DORAST, 

MISIJNÉ DOMY
Všetkým darcom vyslovujeme  

Pán Boh zaplať! 

sľubmi – Euphrasiu Stellermann (ne-
skoršia sr. M. Gertrudis), Aufridu van 
Basten Batenburg (neskoršia sr. M. Se-
raphim), Martinu Schlüter (neskoršia 
sr. M. Scholastica) a Colettu Hampel 
(neskoršia sr. M. Agnes) a začínajúcu 
novicku Christine Fecke. 

2. novembra 1896 sa týchto 6 sestier 
utiahlo do samoty izby, kde sa pripra-
vovali na svoje povolanie. Medzi mi-
sijné sestry prichádzali už len na po-
božnosti a k stolu a aj duchovné čítanie 
mali samy. 8. decembra 1896 prišiel ten 
slávnostný deň, keď sa konala slávnost-
ná obliečka prvých klauzúrnych sestier. 
V tento deň som sa sestrám prihovo-
ril týmito slovami: „Klauzúrne sestry 
majú ako Mária sedieť pri Pánových 
nohách, dňom i nocou ho oslavovať 

posvätným ofíciom a len čo to ich po-
čet dovolí, mať ustavičnú poklonu pred 
Najsvätejšou Sviatosťou, a tak zvolávať 
bohaté milosti na sv. Cirkev a Spoloč-
nosť. Misijné sestry sa však majú tu 
v materskom dome vzdelávať dôklad-
ným vyučovaním vo všetkých učeb-
ných predmetoch, pracovať tak ako 
Marta na spáse duší, menovite v misi-
ách, kde pôsobia kňazi Spoločnosti.“

Milý čitateľ, aspoň v týchto pár riad-
koch som sa ti snažil predstaviť cha-
rizmu a  počiatky Misijných sestier 
ustavičnej poklony. Verím, že aj v tebe 
zanechal ich spôsob života istú odo-
zvu. Preto ťa pozývam, aby si zašiel do 
najbližšieho chrámu a tam sa stretol 
s Pánom pri adorácii tak, ako to robia 
naše sestry.  u

SEPTEMBER 2015



Misijných horliteľov, čitateľov Hlasov 
a priateľov SVD pozývame na duchovnú 
obnovu, ktorá sa bude konať v Misijnom 
dome v Nitre  v dňoch 23. – 25. októbra 2015. 
Viesť ju bude P. Martin Štefanec SVD. 

Téma duchovnej obnovy: 
“Sv. Jozef Freinademetz a jeho duchovné
posolstvo pre kresťana dnešnej doby.” 
V prípade záujmu kontaktujte
p. Šlosárovú na č. tel. 037/7769440  

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

Duchovná obnova
pre misijných horliteľov

a čitateľov Hlasov


