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M ilí priatelia, nedávno sme začali Rok 
milosrdenstva, ktorý by mal byť na-
sýtený mnohými milosťami. Pred 
každým novým začiatkom si robí-

me predsavzatia, alebo aspoň vzbudzujeme ná-
dej, že tento raz sa začína niečo skutočne veľké, 
dobré a krásne, pretože sa úprimne chceme snažiť. 
Pamätám si, že keď som v decembri 2014 písal 
úvodník na  január 2015, mal som v hlave veľa 
myšlienok o nepríjemných politických záplet-
kách na Ukrajine a vyjadroval nádej, že pred-
sa len budúcnosť bude lepšia. Žiaľ, ohliadajúc 
sa za  minulým rokom musím konštatovať, že 
mnohé pozitívne očakávania sa nesplnili, nega-
tív dostal plnú slobodu, ba niekde už nevie, čo 
od rozkoše – zabíjať, ničiť či sa len vyhrážať a vy-
smievať priamo do  tváre potenciálnych obetí. 
Je veľmi príjemné, že nový rok začíname vo via-
nočnej atmosfére, ba ešte viac – pod ochranou 
presvätej Bohorodičky, ktorá má svoj sviatok v zá-
vere oktávy Narodenia Pána. Práve odtiaľ, od Má-
rie by sme mali vychádzať do sveta – obohatení 
jej príkladom, orodovaním. Veď ona viac ako 
hociktorý iný svätý rozumie našim problémom 
a pozná riešenia.

Prvým príkladom je nám Panna Mária vo svo-
jom titule – Bohorodička. Jasné, nik z nás sa viac 
nemôže stať matkou Božieho Syna. Tento titul 
Panny Márie ukazuje na vzácne Božie pôsobe-
nie, ktorému chcelo dievča z Nazareta úprimne 
slúžiť. Keby len slúžiť, no vložiť celú seba. Preto 
sa pýtala, ako sa to stane, preto odpovedala, nech 
sa mi stane... I stalo sa – porodila svetu Boha. 
My sme rovnako ako Panna Mária obdarovaní 
rôznymi milosťami. Možno v menšej miere, preto 
aj častejšie padáme, ale s rovnakou dôverou, že 
veľa dokážeme. Treba sa len pýtať, čo chce Boh 
a čo my vieme dať. To predpokladá častú, stačí 
aj krátku, modlitbu, cez ktorú budeme vpúšťať 
do  svojich sŕdc, svojich životov, Boha. Dobre 
predsa vieme, že tam, kde niet Boha, kam ho ne-
púšťajú, niet i trvalého šťastia a úžitku. Človek 
veľa zvládne, no nie všetko ovládne, či ovláda. 

Nie, aby prenikal do hlbín Božej prozreteľnosti, 
ako to hneď na začiatku urobila Panna Mária, ale 
sa snaží riešiť veci zhurta na základe svojich skú-
seností, ktoré nestačia ani na jeden zmysluplný 
život, nieto ešte na riadenie sveta. Boh tak bude 
môcť doplniť to, čo my začneme, sprevádzať nás 
a doviesť do úspešného konca. 

Byť Bohorodičkou bolo pre Máriu výsadou, 
no aj napriek tomu zostala skromnou služobni-
cou Pána. Naše úspechy, ktoré budeme dosahovať 
s Božou pomocou, by nemali byť príčinou pýchy, 
ako sa to často stáva. Treba trénovať svoju pamäť. 
Tá zlyháva hneď pri dosiahnutí prvého cieľa. Má-
ria nekoncentrovala pozornosť ľudí na seba, ale 
na Krista a práve vo vzťahu k nemu spočíva jej 
prvenstvo medzi svätými. Kresťan – nasledovník 
Krista – dosahuje rovnako svoju veľkosť natoľko, 
nakoľko je v jeho živote zobrazený Kristov príklad, 
ktorý priťahuje druhých. Neustále vedomie tohto 
faktu ako hlavného znaku kresťanského svedec-
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tva by nám pomohlo vyhnúť sa toľkým škandálom v Cirkvi, 
politike i bežnom občianskom živote.

Bojím sa, že ani v tomo roku nebudeme schopní preko-
nať svoje hriechy a slabosti. Ak nevieme ako ďalej, sme zvlášť 
pozývaní prosiť Boha. Panna Mária – ako Ježišova Matka – 
je aj Matkou milosrdenstva. Vždy sme radi, ak máme nieko-
ho svojho vo vplyvných kruhoch. Mária je našou protekciou 
(v preklade z lat. – ochrana) u Prameňa milosti, ku ktorému sa 
občas bojíme či hanbíme prísť práve kvôli svojim hriechom. 
S jej pomocou môžeme prekonať pýchu, ktorá nemá rada po-
kánie, hanbu, ktorá neuzáva pád, egoizmus, ktorý si myslí, že 
si vystačí sám. Nakoniec už len kvapka milosrdenstva a ideme 
odznova, kým posledný pokus nebude začiatkom večnosti.

Milí čitatelia, želám vám, aby ste milosrdenstvo prijímali 
i s radosťou dávali. Nech to nebude len rok samoočisťovania, 
ale rozmnoženia dobra a odpustenia. Nech sa milosrden-
stvo prelieva z modlitby do vzťahov, nech lieči naše farnosti, 
mestá, krajiny i svet. Nech zatvrdilé srdcia obmäkčuje a mŕt-
ve oživuje. Nech bude znakom nádej, že ľudstvo je s Božou 
pomocou hodné vyšších darov.   •
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▲ Pápež cez telemost inauguroval betlehem 
v Assisi v podobe člna

Obyvateľom Assisi sa cez telemost prihovoril Svätý 
Otec František pri príležitosti tradičnej inaugurá-
cie vianočného stromu a betlehemu na tamojšom 
námestí. Betlehem v Assisi je tento rok venovaný 
téme prisťahovalectva a má symbolicky podobu 
dreveného člnu, na ktorého palube je umiestnená 
scéna Kristovho narodenia vymodelovaná z hliny. 
V nedeľu 6. decembra vo večerných hodinách si 
Svätý Otec najprv z Assisi vypočul svedectvo o prá-
ci talianskej pobrežnej stráže, ktorá je v poslednom 
období často konfrontovaná s drámami utečencov 
na mori. Svätý Otec v krátkom príhovore vyzdvihol 
statočnosť námorníkov pri zachraňovaní ľudských 
životov a v priamom prenose sa pomodlil spolu so 
zhromaždením. Za prítomnosti kustóda františká-
nov zapálil olejovú lampu, čím symbolicky na diaľ-
ku zažal vianočnú výzdobu v meste sv. Františka. •

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Sv. omšu za odberateľov Hlasov 
odslúžim 4. januára, za horliteľov  

7. januára 2015,
Šéfredaktor

Milí misijní 
priatelia!

Na Nový rok máme všetci plno želaní, čo by sme chceli, aby 
sa zmenilo, čo by sme chceli tento rok dokázať. Poviem vám 
k tomu Novoročnú rozprávku:

V jednej rozprávkovej krajine prišiel po Vianociach nový 
rok a čas a králi od východu a západu sľúbili, že pomôžu novú 
dobu ekonomicky zabezpečiť. Zriadili obchodný dom s bo-
žími anjelmi za pultmi. Všetci sa tam hrnuli, aby dostali, čo 
im chýba. Ekológ žiadal poriadny kus zdravého lesa. Inžinier 
žiadal dobre fungujúcu továreň. Ekonóm chcel tisíc dobre 
zohraných dodávateľsko-odberateľských vzťahov.

Anjeli prijímali všetkých ochotne, siahali do zásuviek v re-
gáloch a každému dali žiadaný tovar - zabalený v malých ška-
tuľkách. Keď sa niekto čudoval, že na tak veľké želanie sú tie 
škatuľky tak malé, anjeli odpovedali: „My tu nevydávame ho-
tový tovar, ale iba semená. Tie už si sami musíte vypestovať.“

Toto rozprávanie o našej situácii na začiatku nového roka 
má šat rozprávky, ale je to realita našej situácie.

Máme v rukách vzácne semeno nového života a vypesto-
vať si ten nový život musíme sami. Sme pozvaní ich zalievať 
svojou dobrou vôľou, hnojiť svojou trpezlivou prácou, kyp-
riť svojím užitočným úsilím, zahrievať a osvetľovať svojou 
láskavosťou a úsmevom.

Prajem vám, milí čitatelia, dobrý štart do nového roka 
2016. Nech vás Pán aj naďalej sprevádza i žehná po celý 
nový rok. •

Páter Martin Štefanec SVD, šéfredaktor
6. január – Traja králi
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▪ Svätý Otec prijal dar od patriarchu pri výročí zrušenia exkomunikácie 

Na 7. decembra pripadlo 50. výročie zrušenia vzájomnej exkomunikácie 
medzi katolíkmi a pravoslávnymi. Predseda Pápežskej rady na podporu 
jednoty kresťanov kardinál Kurt Koch dnes v tejto súvislosti počas osobit-
nej audiencie pápežovi Františkovi odovzdal dar ekumenického patriar-
chu Bartolomeja. Ide o obraz zachytávajúci stretnutie pápeža Františka 
a patriarchu Bartolomeja 29. novembra 2014 v sídle Konštantínopolského 
ekumenického patriarchátu v Istanbule.K zrušeniu exkomunikácie z roku 
1054 došlo pri závere Druhého vatikánskeho koncilu. Svätý Otec toto vý-
ročie pripomenul pri nedeľnej modlitbe Anjel Pána na Námestí sv. Petra. 
Na fotografii je sv. otec František s patriarchom Bartolomejom. •

▶︎ V českom kalendári pribudne 
štátny sviatok - stane sa ním 
Veľký piatok 

Senát parlamentu Českej republiky 
schválil v stredu o jeden hlas, aby sa 
veľkonočný Veľký piatok stal novým 
sviatkom a dňom pracovného poko-
ja. Za bolo 38 senátorov, sedem ich 
bolo proti a 30 sa zdržalo hlasovania. 
Pod zákonom chýba už len podpis 
prezidenta Miloša Zemana, infor-
muje spravodajský server iDNES.
cz. Ak ho podpíše, novinka by mala 
platiť od budúcoročnej Veľkej noci. 
Súčasný český kalendár obsahuje 13 
sviatkov. Veľký piatok bol štátnym 
sviatkom aj v niekdajšom Českoslo-
vensku. Zrušený bol až za komunis-
tického režimu v roku 1951 (Zdroje: 
IDNES.cz / TASR). •

▲ Vo Večnom meste sa konalo 
zhromaždenie  generálnych 
predstavených

„Objať budúcnosť s  nádejou. 
Zasvätení na ceste s Božím ľu-
dom“ - tak znela hlavná téma 
86. zhromaždenia generálnych 
predstavených, ktoré sa konalo 
v dňoch 25. – 27. 11. 2015 v Ríme. 
Okrem spomínanej témy, v kto-
rej veľkú časť venovali reflexii 
nad synodou o rodine, na ktorej 
sa zúčastnili niektorí prítomní 
generálni predstavení, si účast-
níci zhromaždenia zvolili aj novú 
výkonnú radu na obdobie 2015 
– 2018. Prezidentom Únie gene-
rálnych predstavených (USG) sa 
stal Mauro Johri, generálny mi-
nister Menších bratov kapucínov, 
a za viceprezidenta bol zvolený 
Michael Brehl, generálny pred-
stavený redemptoristov. Do rady 
boli zvolení ďalší desiati generál-
ni predstavení jednotlivých re-
holí či spoločností. Bola ocenená 
snaha USG kráčať s Cirkvou, ako 
k tomu podnecuje pápež Fran-
tišek. Z  jednotlivých príspev-
kov a diskusií zároveň reagovali 
na zasvätený život dnes, ktorý je 
vcelku veľmi diskrétny, zameraný 
sám na seba, hanblivý v prevzatí 
svojho miesta v Cirkvi. V tom-
to zmysle by mal prevziať väčšiu 
iniciatívu a prehĺbiť sa v externej 
komunikácii, pretože chýba ve-
rejný hlas zasvätených. •

▲ Evanjeliár Milosrdenstva 
s ilustráciami Rupnika pred-
stavili Svätému Otcovi

Liturgický evanjeliár špeciál-
ne vydaný pre Rok milosrden-
stva predstavili Svätému Otco-
vi. „Evanjeliár Milosrdenstva“ 
predstavuje umelecké prevede-
nie knihy, ktorú pri slávnostiach 
nesie diakon v procesii a biskup 
ňou po  odznení čítania žehná 
veriacich. Publikáciu, bohato 
ilustrovanú reprodukciami mo-
zaikárskych diel P. Marka Ivana 
Rupnika SJ, vo Vatikáne odo-
vzdal Svätému Otcovi predse-
da Pápežskej rady na podporu 
novej evanjelizácie Mons. Rino 
Fisichella za prítomnosti umel-
ca a  zástupcov vydavateľstva 
San Paolo. Kniha vyšla pod ku-
ratelou Konferencie biskupov 
Talianska. •
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Sviatok Zjavenia Pána je veľ-
mi sympatický. Predstavuje 
nám troch mudrcov, ktorí pri-
šli do Betlehema, aby sa poklo-

nili novonarodenému Mesiášovi. Posol-
stvo a myšlienka tohto sviatku je veľmi 
hlboká. Mieri na námahu a cieľavedo-
mosť, ktorú musí každý z nás podstú-
piť, ak chce nájsť nielen Boha, ale i seba. 

Pastieri a mudrci
Pozrime sa na túto myšlienku bližšie. 
Premýšľal som nad postavami, ktoré 
sa pohybovali okolo novonaro-
deného Ježiša. Zvlášť ma upútali 
dve skupiny: pastieri a mudrci. Je 
zaujímavé tieto dve skupiny po-
rovnať. Obe sa totiž prišli poklo-
niť Ježišovi. Už vopred poviem, 
že hoci pastieri sú sympatickou 
skupinou ľudí – veď vianočné 
koledy sú ich plné – predsa ne-
majú nám až tak čo povedať. Je 
tomu tak preto, že naša životná 
cesta sa im nepodobá. Pastieri 
boli jednoduchými ľuďmi. Ježiša nehľa-
dali. Skorej sa nechali k jeho nájdeniu 
dohnať. Vyzýva a vedie ich jeden veľmi 
uhovorený anjel. Povie im o každom 
detaile: kde môžu Krista nájsť, kto je 
tam s ním, ako sa tam môžu dostať. Keď 
pastieri prídu k jaskyni, anjel sa im zjaví 
znova, aby im potvrdil, že sú na správnej 
ceste a keď sa vrátia, po ceste ich sprevá-
dza celý nebeský zbor svojím spevom. 
Títo pastieri nemajú žiadne pochyb-
nosti, žiadne otázniky, žiadne problé-
my, žiadnych prenasledovateľov, žiadne 

tajomstvo. Nemusia hľadať informácie. 
Boli im všetky ponúknuté. Dostali, čo 
potrebovali. 

Podobnosť s hľadajúcimi mudrcmi
Toto je síce sympatické, aj príťažlivé, 
no toto nie sme my. Náš život je trocha 
komplikovanejší. Podobáme sa viac 
hľadajúcim mudrcom ako pastierom. 
Náš život, naša životná cesta sa podobá 
ceste mudrcov. Sme hľadačmi. A tým aj 
pútnikmi. Človek je vo svojej podstate 
pútnikom. Táto myšlienka nám vysko-

čí v celej vypuklosti, keď si prejdeme 
ústnu tradíciu národov sveta. Takmer 
v každom národe nájdeme v rozpráv-
kach alebo národných povestiach myš-
lienku tzv. cesty hrdinu. Cesta hrdinu je 
cestou ľudského i duchovného dozrie-
vania človeka. Zoberme si za príklad 
povedzme typickú šablónu slovenských 
rozprávok. Janko, mladý človek, sa roz-
hodne na žiaľ všetkých odísť z domu. 
Matka mu nabalí, vyprevadí ho a on si 
kráča, nevedno kam. Po ceste sa stretne 
s nejakou bytosťou, ktorá sa mu príjem-

ne prihovorí a dá mu niečo na pamiat-
ku, čo mu môže byť užitočné neskôr. 
Môže to byť palica, prsteň alebo čižmy. 
Ide ďalej, až príde do krajiny, v ktorej je 
smútok. Drak uniesol princeznú. Nikto 
ju nemôže z jeho pazúrov vyslobodiť. 
On sa na to podujme. Draka zmárni. 
Pritom mu pomôže vec, ktorú dostal 
dávno od  spomínanej bytosti. Prin-
ceznú si zoberie za ženu a vráti sa do-
mov a žijú, kým nezomrú. Táto schéma 
má tisícky variácií. Napríklad: pútnik 
nie až na vrchole cesty, ale po ceste stre-
táva množstvo nebezpečenstiev, naprí-
klad zvierat, bosoriek, ľstivých jedincov, 
zbojníkov a pod. No čoskoro sa k nemu 
pridá sprievodca, ako napríklad líška 
k Malému princovi, Rafael k Tobiášovi, 
Virgílius k Dantemu a pod. 

Tri fázy cesty hrdinu
V každom prípade má typická cesta 
hrdinu tri fázy: odchod, zápas, návrat. 
Odchod je obyčajne vyprovokovaný 

Cesta 
troch kráľov

 Text: P. Milan Bubák SVD 

 Foto: Archív SVD

Podobáme sa viac hľadajúcim mu-
drcom ako pastierom. Náš život, 
naša životná cesta sa podobá ces-
te mudrcov. Sme hľadačmi. A tým 
aj pútnikmi. Človek je vo svojej 
podstate pútnikom. Táto myšlien-
ka nám vyskočí v celej vypuklosti, 
keď si prejdeme ústnu tradíciu ná-
rodov sveta.
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hlbokým stavom nespokojnosti, a  to 
aj napriek tomu, že človeku navonok 
všetko vychádza a všetko dobre fungu-
je. Základné otázky, ktoré sa za týmto 
stavom nespokojnosti nachádzajú, sú: 
Nejestvuje nič lepšie? Nemohol by som 
sa stať niečím viac než som? Nie je vo 
mne potenciál k niečomu hlbšiemu? 
Akonáhle však človek odíde do  ne-
známa, prichádza k spomínanému zá-
pasu. Ide o zápas so sebou samým, so 
svojimi slabosťami alebo hriechmi. Je 
tam pýcha, samoľúbosť, sebaspravodli-
vosť, chamtivosť, láska k pôžitku a pod. 
Tieto neresti sa pre nás stávajú blokmi 
v napredovaní v našej ceste. Tu si ale 
uvedomíme, že sami tento zápas s pre-
kážkami úspešne zavŕšiť nedokážeme. 
Preto potrebujeme buď sprievodcu ale-
bo niečo, čo by nám pomohlo sa s tým-
to všetkým vyrovnať, prípadne to pre-
môcť. Často vec, ktorá nám je riešením, 
môže byť nepríjemná na prvý pohľad, 
no príjemná, keď ju predsa použijeme. 

Napríklad ovocie z odporného stromu 
(alebo ovocie Turian, ktoré „smrdí ako 
peklo, no chutí ako nebo“). Po tomto 
všetkom sa potom človek vracia do-
mov – pretransformovaný. 

Cesta hrdinu je nutná pre každého, 
ak má dozrieť; t.j. nájsť Boha i seba. Nie 
je ju však schopný začať človek, ktorý 
je spokojný so sebou alebo s tým, čo 
robí. Preto kresťanstvo bude vždy ná-
boženstvom krízy, ako hovorí teológ 
Robert Baron:

„Kresťanská teológia logicky začí-
na vtedy, keď stojíme zoči voči kríze; 
t.j. pocitu, že niečo v nás alebo s nami 
nie je v poriadku. Kresťanstvo nie je vo 
svojej podstate mysticizmom alebo sys-
témom kontemplácie. Je to skorej ná-
boženstvo spásy, ktoré ponúka riešenie 
základného existenciálneho problému. 
Ak necítime v sebe problém odpovede, 
ktoré ponúka, kresťanstvo sa nám stane 
absurdným. Je teda podstatným – ako 
prvý krok – aby sme sa prebudili z po-

citu učičíkanosti do dramaticky silné-
ho pocitu, že všetko nie je v poriadku.“ 

To je aj dôvod, prečo kresťanstvo 
neoslovuje ľudí, ktorí majú všetkého 
hojnosť. 

Mudrci sú povzbudením k hľadaniu
Traja mudrci preto ostatnú pre nás vždy 
symbolom čohosi krásneho a vzneše-
ného. A vždy, nech budeme v akom-
koľvek veku, budú pre nás výzvou i po-
vzbudením, aby sme sa vybrali na cestu 
hľadania toho, kto by nám mohol zá-
sadne pomôcť k vyriešeniu nielen na-
šich problémov, ale aj k nájdeniu seba 
a Boha – čo je vlastne to isté. 

Spasiteľ k nám hovorí v každej 
etape nášho života 
Istá legenda hovorí, že Gašpar, Balta-
zár a  Melicher boli ľuďmi rozdielneho 
veku. Gašpar bol mladík, Baltazár bol 
muž stredného veku a Melicher bol 
starec. Keď prišli do Betlehema k jas-
kyni, vstupovali do vnútra po jednom. 
Prvý vstúpil – samozrejme – Melicher, 
ako muž v zrelom veku. Vo vnútri na-
šiel muža vo svojom vlastnom veku. 
Hneď si rozumeli. Rozprávali sa o mi-
nulých veciach, spomínali, robili vše-
obecné závery z konkrétnych udalostí, 
no predovšetkým sa u nich prejavo-
val pocit vďačnosti. Baltazár – muž 
v strednom veku – keď vstúpil do jas-
kyne, zasa sa stretol s učiteľom v stred-
nom veku. Rozprávali sa o vodcovstve 
a zodpovednosti. A konečne, keď vošiel 
do  jaskyne mladý Gašpar, stretol sa 
s mladíkom svojho veku. Mladík mal 
v  sebe črty nadšenia, túžob po  nie-
čom významnom. Rozprávali sa spo-
lu o  zmenách a o prísľuboch života, 
ktorý je pred nimi. Keď každý skončil 
návštevu, po jednom zobrali svoje dary 
a vstúpili spolu. No v jaskyni našli iba 
malé 12-dňové nemluvňa. Neskôr po-
chopili. Spasiteľ k nám hovorí v každej 
etape nášho života. Starí počujú vola-
nie k bezúhonnosti a múdrosti; ľudia 
v strednom veku k produktivite a zod-
povednosti; a mladí ľudia k  identite 
a intimite.  •
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▶︎ Misijné jarmoky  
v Nitre a Bratislave

Na 3. adventnú nedeľu sa v Misij-
nom dome v Nitre a v Bratislave 
konali po nedeľných sv. omšiach 
misijné jarmoky. Nedeľu radosti 
spríjemnili po sv. omšiach jarmoky, 
kde sa ľudia stretli a ochutnali špe-
ciality zo Slovenska, Mexika či In-
die. Tiež boli pripravené chutné 
zákusky a nápoje. Misijný jarmok 
znamená aj možnosť zakúpiť pekný 
vianočný darček a navyše tým pod-
poriť dobrú vec. Výťažok z tohto-
ročného jarmoku v Nitre i Bratisla-
ve poputuje do Bolívie, kde pôsobí 
náš misionár P. Ondrej Pešta SVD. •

UDALOSTI 
január 2016

1. január
slávnosť Panny Márie
Bohorodičky, prikázaný sviatok;
23. výročie vzniku SR;
svetový deň pokoja;
6. január 
Slávnosť Zjavenia Pána,
prikázaný sviatok;
10. január 
Nedeľa Krstu Krista Pána,
koniec vianočného obdobia;
15. január 
Sviatok sv. Arnolda Janssena,
zakladateľa Spoločnosti
Božieho Slova; 
18. január 
Začiatok týždňa modlitieb
za jednotu kresťanov;
25. január 
Sviatok Obrátenia sv. Pavla,
záver týždňa modlitieb
za jednotu kresťanov;
25. december 
Slávnosť Narodenie Pána,
prikázaný sviatok;
29. január 
Sviatok sv. Jozefa Freinademetza, 
prvého misionára Spoločnosti
Božieho Slova v Číne;

 ◆ ◆ ◆

Misijný úmysel
apoštolátu modlitby
na mesiac január:

Jednota kresťanov.
Aby kresťania prostredníctvom 
dialógu, bratskej lásky 
a milosti Ducha Svätého 
dokázali prekonávať rozdelenia.

▼  Zvládneš to!

Biológ a vedec Ondrej Kameniar, bývalý 
koordinátor v Univerzitnom pastorač-
nom centre v Bratislave, ktorý prešiel 
stovky kilometrov a navštívil krajiny 
ako Albánsko, Macedónsko, Gruzínsko 
či Indiu, zamieril aj do Terchovej, kde sa 
rozhodol zúčastniť obnovy „Zvládneš to“, 
ktorú od 20. 11. do 22. 11. 2015 organi-
zovali MISIONÁRI VERBISTI. Zvládol 
toho v živote už veľa, ale aj napriek tomu 
je presvedčený, že čas v Terchovej, ktorý 
bol zameraný na rozlišovanie Božej vôle 
v živote človeka, stál za to. Toto je len re-
flexia jedného z nich, pretože okrem 
neho sa obnovy zúčastnilo 17 chlapcov 
z rôznych kútov Slovenska vo veku od 17 
do 30 rokov. Obnovu viedol Páter Ján 
Kušnír SVD spolu so svojimi pomocník-
mi diakonom Milanom a seminaristami 
Michalom a Martinom SVD. Páter Ján 
nachádzal podobnosti medzi Jozefom 
Egyptským, ktorého životná cesta bola 
plná pokory, lásky a trpezlivosti, a našimi 
životmi. Myslíme si, že sa mu to podarilo, 
pretože sme odchádzali z Terchovej  zas 
o niečo zrelší a múdrejší. •
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Pán života a  smrti po-
volal z pozemskej púte 
dňa 15. novembra 2015 
nášho spolubrata mi-

sionára P. Štefana Popoviča. P.  
Štefan Popovič SVD sa narodil 
15. novembra 1926 v Rumano-
vej, čo je filiálka farnosti Báb, 
okres Nitra. V Rumanovej ab-
solvoval 6 tried Ľudovej školy. 
V roku 1940 nastúpil do Misij-
ného domu v Nitre ako chovanec. 
V roku 1946 vstúpil do noviciátu 
Spoločnosti Božieho Slova v Nitre 
na Zobore. Prvé sľuby zložil 8. 
septembra1948. Večné sľuby 8. 
septembra 1967. V rokoch 1948-

50 študoval v Spišskom Štiavniku. 
Ako rehoľník zažil aj Barbarskú 
noc a v rokoch 1950-53 bol inter-
novaný v Podolínci a v Pezinku. 
Potom absolvoval vojenskú služ-
bu a PTP v Libave, Jičíne, Brne, 
Znojme, Svätej Dobrotivej. V ro-
koch 1953-54 bol zamestnancom 
Komunálnych služieb Bratislava. 
Potom v rokoch 1954-60 praco-
val v SAV Bratislava ako asistent 
v oddelení botanika a systematika 
rastlín. V roku 1960 bol odsúde-
ný na 4 a pol roka, vo väzení bol 
vo Valdiciach a prepustený dňa 
9. mája 1962. V rokoch 1962-70 
pracoval pol roka v záhradníc-

Zomrel páter
Štefan Popovič SVD

 Text: P. Martin Štefanec, SVD

 Foto: Archív SVD

tve v Bratislave, potom v Tech-
nomade v Bratislave ako nákup-
ca a skladník. Kňazskú vysviacku 
prijal dňa 12. septembra 1967 
v Magdeburgu v Nemecku. Vysvä-
til ho biskup Mons. Rintelen – po-
mocný biskup diecézy Paderborn. 
Primície slávil v rodnej Rumano-
vej dňa 7. júna 1970. V lete toho 
istého roku nastúpil ako kaplán 
do Brezničky pri Lučenci. V roku 
1971 sa stal správcom farnosti 
Šoltýska neďaleko Kokavy. V roku 
1992 bol  uvoľnený z pastoračnej 
služby. Pôsobil ako rektor Misij-
ného domu Božského Srdca vo 
Vidinej, neskôr v roku 2001 ako 
výpomocný duchovný, ekonóm 
a vicerektor v Misijnom dome 
Petržalka – Bratislava. Od 1. 9. 
2009 žil  v Misijnom dome v Nitre 
na Kalvárii až do svojej smrti 15. 
novembra 2015.

Zádušná svätá omša a  poh-
reb sa konali 20. novembra 2015 
o  10.00 hod. v  Kostole Nane-
bovzatia Panny Márie v  Nitre 
na Kalvárii. Po sv. omši obrady 
pokračovali na Cintoríne sv. Cy-
rila a Metoda v Nitre, kde je páter 
Štefan Popovič pochovaný.

Na pohrebe sa zúčastnili veriaci 
z rodnej Rumanovej, ale i z miest, 
kde pôsobil, teda zo Šoltýsky, Vi-
dinej, Bratislavy a ďalších miest. 
Prišlo aj veľké množstvo spolu-
bratov verbistov.  •

Pán živo-
ta a smrti 
povolal 
z pozemskej 
púte dňa 15. 
novembra 
2015 nášho 
spolubrata 
misionára 
P. Štefana 
Popoviča.
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Kedy si prišiel do Talianska a ako si za-
čínal? 
Prišiel som tam 19. januára 2015. Vôbec 
som nevedel po taliansky, takže som sa 
začal učiť jazyk od nuly. Začiatky boli 
ťažké, lebo som sa dorozumieval ruka-
mi, nohami, ale pomaly to išlo. 

Kde si nastúpil, do ktorého misijného 
domu a aká je tam komunita verbistov? 
Nastúpil som do Varone, to je časť mes-
ta Riva del Garda. Je to mesto, ktoré má 
16 tisíc obyvateľov. Komunita misio-
nárov je staršia. Väčšina z nich sú dô-
chodcovia. Znížil som vekový priemer 
na 70. Je nás tam 15 pátrov. Ja som naj-
mladší, potom je tam jeden Indoné-
zan, ktorý má 40 rokov a ostatní už sú 
na dôchodku. 

Chodíš pravidelne do školy? 
Každý týždeň mám taliančinu dva razy 
po dve hodiny. Chodí do misijného 
domu aj jeden pán, ktorý ma doučuje 
taliančinu a tiež navštevujem jednu pa-
niu, pri ktorej trénujem čítanie textov. 
Raz ma počula, ako som čítal kázeň, tak 
si povedala, že ma bude učiť, aby som 
hovoril čo najprirodzenejšie a bez prí-
zvuku. Som to rúbal tie akcenty. 

Ako sa ti učí taliančina a ako si tam 
zvykáš? 
Je to pekný jazyk. Učím sa aj vďaka ka-
marátom a  s mladými ľuďmi, medzi 

ktorými vo farnosti pracujem. Mnohí 
síce hovoria dialektom, a to ma v učení 
dosť kazí, ale niektorí, keď rozprávajú so 
mnou, sa snažia hovoriť spisovne a vďa-
ka nim sa učím potom ľahšie. 

Po akej dobe si začal slúžiť sv. omše v ta-
liančine a pracovať s ľuďmi? 
Prvú skúsenosť slúženia sv. omše v ta-
liančine som mal v  tábore s  deťmi 
v lete. Nevedel som dobre jazyk a bolo 
treba slúžiť im sv. omšu. Nečakal som, 
že tam budem musieť kázať, ale nako-
niec to bolo potrebné a celkom dobre 
to dopadlo. Bol som v tábore totiž dva 
týž dne. Prvý týždeň tam bol aj miest-
ny pán farár, ale druhý týždeň som tam 
ako kňaz ostal sám, a tak bolo treba slú-
žiť. Potom som už mával sv. omše čas-
tejšie a od septembra som už ustanove-
ný aj riadne ako kaplán v našom meste. 

Aký je náboženský život v kraji, kde pô-
sobíš? 
Do kostola chodí najviac ľudí, keď sú 
pohreby. Vtedy kostol praská vo šví-
koch, ľudia súcitia s rodinou zosnulého. 
Keď je nedeľa, je to asi také ako na Slo-
vensku. Počas dní v týždni mávame sv. 
omšu ráno o 9.00. Je to poslabšie, cho-
dí asi 20 ľudí. Na tieto sv. omše chodia 
väčšinou dôchodcovia. 

Máme farnosti aj v okolí, kde je hor-
natý terén. Verbisti máme na starosti 
6 kostolov, t. j. farností v okolí 

Misia v Taliansku
 Text: P. Martin Štefanec SVD

 Foto: Archív P. Cibulu SVD

Juraj Cibula SVD je rodák z Rybian. Po vysviacke v júni 2014
pôsobil ako kaplán v UPeCe Bratislava. Potom išiel na miesto svojho
misijného určenia: Provincia SVD Taliansko. V tejto novej provincii

pôsobí už skoro rok. O svojich začiatkoch a pôsobení rozpráva
v nasledujúcom rozhovore.

 

ROZHOVOR

P. Juraj Cibula SVD v severnom Taliansku
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Varone. Je to v kopcoch a na rôznych 
miestach v okolí. Volá sa to Unità Pas-
torale „Papa Giovanni XXIII“. 

Komu sa hlavne venuješ?
Od  septembra som začal katechézy 
pre mladých z mesta. Mávam s nimi 
stretnutia. Stretnutia mávame i s deť-
mi po prvom sv. prijímaní a potom 
pre starších, ktorí sa pripravujú na bir-
movku. Je ešte stále pre mňa nároč-
né rozprávať a učiť ich, ale postupne 
to ide. 

Žijú tam aj nejakí Slováci? 
Stretol som ľudí zo Slovenska, ktorí tam 
pracujú a usadili sa tam. Je tam jedna 
mladá pani, ktorá sa tam zo Sloven-
ska vydala a pôsobí aj ako katechétka. 
Potom najbližší Slovák je P.  Ján Má-

tik SVD, ktorý je v Oies, čo je z Varo-
ne 160 km. Boli sme spolu v noviciáte 
a navštívil som ho dvakrát. 

Zažil si na misii niečo nezvyčajné? 
Vo Varone som prvýkrát zažil zemetra-
senie. Bol už večer, išiel som spať. Svetlá 
boli zhasnuté a zrazu sa začalo všetko 
triasť. Padali obrazy, bolo to dosť silné. 
Neskôr som zažil ešte aj slabšie zeme-
trasenia. 

Keď si bol v seminári, staral si sa o zvie-
ratá ako zajace alebo sliepky. Chováte 
niečo aj vo Varone?  
Nechováme zvieratá, ale zato máme 
veľkú záhradu. Pestujeme olivy. Ja sa 
starám o trávnik. Kosím dosť veľkú plo-
chu, takže nevypadnem zo „švungu“. 

Čo ťa čaká v tomto roku, keď už plynule 
rozprávaš po taliansky? 
Máme rozbehnutú pastoráciu mla-
dých a iste sa aj odo mňa bude čakať, 
že sa vložím do tejto služby naplno. Je 
to tam potrebné, lebo mladých kňazov 
je tam málo. Provinciál so mnou ráta, 

že budem pôsobiť v pastorácii povola-
ní a mladým predstavím misionárov 
verbistov a možno ich aj nadchnem pre 
misionárske povolanie. 

Sú z Varone nejaké misijné povolania? 
Z Talianska máme dosť málo misijných 
povolaní. Posledný verbista, domáci 
kňaz, bol vysvätený asi pred 30 rokmi. 
Je to pre nás výzva pracovať s mladými 
a priblížiť im aj misionárske a kňazské 
povolanie, kde môžu poslúžiť druhým 
a priniesť radostnú zvesť evanjelia  ľu-
ďom v misijných krajinách. Nádejou 
pre nás je tiež Rumunsko, ktoré patrí 
do Talianskej provincie SVD. Z Ru-
munska máme povolania a cítime aj 
záujem o misie. 

Ako hodnotíš zatiaľ svoje pôsobenie vo 
Varone? 
Mám radosť, že som v Taliansku. Ľu-
dia sú prívetiví, rozprávame sa spolu, 
rýchlo som sa s nimi skamarátil. Cítim 
sa tu potrebný a užitočný. Verím, že sa 
mi bude v tejto krajine dobre praco-
vať.  • 

• Po jazykovom kurze sa jazyk
 ešte zlepšil aj vďaka táboru
 s deťmi a mládežou.
• Páter Juraj si vie poradiť
 s manuálnou prácou.
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Dnes 
na tieto trhy 
chodia ľudia, 
ktorí žijú 
v Mlynskej 
doline bez 
ohľadu 
na to, či sú 
veriaci alebo 
nie. 

Myšlienka adventných 
trhov na pôde UPe-
Ce vznikla pred nie-
koľkými rokmi, keď 

sa vedenie UPeCe zamýšľalo nad 
tým, ako zblížiť študentov navzá-
jom a ako pritiahnuť aj ľudí, ktorí 
nie sú veriaci a bežne nechodia 
do UPeCe. Myšlienka sa poda-
rila. Dnes na  tieto trhy chodia 
ľudia, ktorí žijú v Mlynskej doli-
ne bez ohľadu na to, či sú veriaci 
alebo nie. Dáva to možnosť rôz-
nym tímom a študentom v nich 
pôsobiacich, aby prispeli k cho-
du UPeCe. Na  adventné trhy 
pripravili rôzne špeciality. Na-
príklad gastro tím varil výbornú 
kapustnicu, alfa tím pripravil pa-
lacinky, iný tím robil zemiakové 

placky, ďalší vyrábal plnené lokše, 
zvukári napríklad chystali vare-
né víno a ďalšie tímy sa venovali 
rôznym ručným prácam: vyrába-
li hračky, záložky do kníh, nálep-
ky s povzbudivými posolstvami 
a podobné veci. Zisk z predaja 
týchto výrobkov býva určený pre 
Univerzitné pastoračné centrum. 
Pokiaľ UPeCe potrebovalo pros-
triedky na rekonštrukciu (okná, 
podlahy), tak získané prostriedky 
smerovali tam. V súčasnosti, keď 
je rekonštrukcia hotová, UPeCe 
sa delí s tými, ktorí sú núdznej-
ší, a preto myšlienka trhov pre-
kračuje rámec domáceho pros-
tredia. Pomoc smeruje misiám, 
konkrétne do Bolívie, kde pôso-
bí páter Ondrej Pešta SVD. Roz-

Adventné trhy
v UPeCe Bratislava

 Text: P. Martin Štefanec, SVD

 Foto: UPeCe Bratislava

mer delenia sa, pomoci, vzájom-
ných stretnutí je pri adventných 
trhoch v UPeCe veľmi výrazný. 
Hudobníci a spevácke zbory pri-
pravili rôzne hudobné pásma, 
ktorými vypĺňali celý čas príjem-
nou živou hudbou, akou boli du-
chovné piesne, vianočné koledy 
a mnoho iných krásnych piesní 
zo slovenskej populárnej hudby. 
Kňazi a bývalí študenti, ktorí sú 
už preč z UPeCe a pôsobia ale-
bo sú zamestnaní v rôznych ob-
lastiach, prichádzali vypomáhať 
na adventné trhy a pripravovali 
cigánsku pečienku, ktorá bola 
veľkým „hitom“, pretože podľa 
hodnotenia viacerých návštev-
níkov chutila lepšie ako kdekoľ-
vek inde.   • 
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Vstupom cez Svätú bránu 
pápež otvoril Jubilejný rok 
milosrdenstva

 Text: TKKBS 

 Foto: Vincenzo Pinto

Hneď po Svätom Otcovi vstú-
pil otvorenou Svätou brá-
nou emeritný pápež Bene-
dikt XVI. Po  stisku rúk so 

svojím predchodcom a vzájom-
nej výmene niekoľkých srdeč-
ných viet pápež František pre-
šiel na čele sprievodu kardinálov 
a biskupov až k hlavnému oltáru 
nad miestom pochovania svätého 
apoštola Petra. Procesiu sprevá-
dzal hymnický spev „Misericor-
des sicut Pater“ - Buďte milo-
srdní ako Otec - v podaní zboru 
Cappella Sistina. Svätou bránou 
následne vošli aj prítomné ofi-
ciálne štátne delegácie, na čele 
s prezidentom Talianska. Obrad 
otvorenia mimoriadneho Sväté-
ho roku milosrdenstva uzavrel 
Svätý Otec modlitbou pred krí-
žom a pred sochou Panny Márie s Je-
žiškom v náručí.  Otvoreniu Svätej brá-
ny milosrdenstva predchádzala svätá 
omša na Námestí sv. Petra, ktorej pápež 
František predsedal za účasti pútnikov 
s koncelebráciou okolo šesťdesiatich 

kardinálov a stovky biskupov. Pri sláv-
nosti v bielej liturgickej farbe s formu-
lárom Slávnosti Nepoškvrneného poča-
tia Panny Márie sa Svätý Otec v homílii 

zameral na dielo Božej milosti v živote 
Panny Márie, na Božiu iniciatívu pri 
hľadaní človeka, aby sa s ním stretol 
a svojou milosťou ho vyslobodil z hrie-
chu. Pripomenul tiež polstoročnicu 
od ukončenia Druhého vatikánskeho 

koncilu, ktorý charakterizoval ako „sku-
točné stretnutie medzi Cirkvou a ľuďmi 
našich čias“. Ako povedal, súčasné Ju-
bileum milosrdenstva zaväzuje veria-
cich „nezanedbať ducha, ktorý vzišiel 
z Koncilu, ktorým je duch Milosrdné-
ho samaritána.“ Nech vstúpenie Svätou 
bránou vedie Cirkev práve k osvojeniu 
si tohto ducha milosrdenstva, zaželal 
celej Cirkvi pápež František. 

V Cirkvi bolo 26 riadnych a vyše 90 
mimoriadných Svätých rokov 
 V dejinách sa slávia Sväté roky dvojako, 
buď riadne, zodpovedajúce okrúhlym 
výročiam Kristovho narodenia, kto-
rých bolo doteraz 26, alebo mimoriad-
ne, pri iných príležitostiach, ktorých 
bolo doteraz viac než 90. Inšpirácia 
odkazuje jubileum na židovskú tradí-
ciu, podľa ktorej sa každých 50 rokov 
vyhlasoval Svätý rok. Počas neho sa 
neobrábali polia, vracala sa zabavená 
pôda, prepúšťali sa otroci. Samotný vý-
raz „jubileum“ sa odvodzuje od výrazu 
„yobel“ - od trúby z baranieho rohu, 
ktorá začiatok Svätého roku ohlasovala. 

„Toto je brána Pánova! Otvorte mi brány spravodlivosti!“
Po týchto slovách Svätý Otec František roztvoril 8. decembra 
bronzovú Svätú bránu Vatikánskej baziliky a zostal v tichu
stáť na jej prahu. „Pre tvoje veľké milosrdenstvo vstúpim
do tvojho domu, Pane,“ – povedal do ticha a krátko
po jedenástej hodine ako prvý vošiel do chrámu.
Katolícka cirkev na celom svete tak vstúpila do slávenia
mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva,
ktorý potrvá do 20. novembra 2016.

Prvý Svätý rok v cirkevných deji-
nách vyhlásil v roku 1300 pápež 
Bonifác VIII. bulou Antiquorum 
habet digna fide relatio datova-
nou 22. februára na sviatok Stolca 
sv. Petra. V roku 1350 potom Kle-
ment VI. vyhlásil ďalšie jubile-
um a rozhodol, že milostivé roky 
sa budú nabudúce sláviť každých 
50 rokov. Neskôr pápež Pavol II. 
v roku 1470 ustanovil, že sa jubi-
leá majú sláviť každých 25 rokov. 

12 HLASY Z DOMOVA A MISIÍ JANUÁR 2016

VATIKÁN



Duchovné významy Svätého roku
Kresťanský Svätý rok nesie hlboko du-
chovné významy. Má upevňovať vieru, 
viesť k bratskej solidarite a spoločen-
stvu vo vnútri cirkvi i v  spoločnosti. 
Volá a vyzýva veriacich k úprimnej-
šiemu a dôslednejšiemu vyznávaniu 
viery v Krista. 

Prvý Svätý rok v  cirkevných deji-
nách vyhlásil v roku 1300 pápež Boni-
fác VIII. bulou Antiquorum habet dig-
na fide relatio datovanou 22. februára 
na sviatok Stolca sv. Petra. V roku 1350 
potom Klement VI. vyhlásil ďalšie ju-
bileum a rozhodol, že milostivé roky 
sa budú nabudúce sláviť každých 50 
rokov. Neskôr pápež Pavol II. v roku 
1470 ustanovil, že sa jubileá majú sláviť 
každých 25 rokov. 

Pokiaľ sa teda jubileum viaže 
na  stanovené periódy, označuje sa 
za  riadne, pokiaľ je spojené s  inou 
udalosťou, hovorí sa o ňom ako o mi-
moriadnom. Posledné mimoriadne 
Sväté roky vyhlásil Pius XI. v  roku 
1933 a Ján Pavol II. v roku 1983 ako 
výročie Vykúpenia. 

V nedávnych dejinách potom pápež 
Lev XIII. vyhlásil jubileum, ktorým sa 
začalo 20. storočie a v roku 1950 pápež 
Pius XII. otváral jubileum s odkazom 
na nedávno skončenú svetovú vojnu 
v duchu veľkej modlitby za mier: „Mier 
v dušiach, mier v  rodinách, mier vo 
vlasti, mier medzi národmi...“

Pri jubileu v r. 1975, vyhlásenom ako 
Svätý rok obnovy a zmierenia, pripo-
mínal pápež Pavol VI., že pre kresťana 
predstavuje novú životnú etapu. Ju-
bilejný rok 2000 začal nové tisícročie. 
Svätú bránu Baziliky sv. Petra otváral 
Ján Pavol II. „Našou bránou je Kris-
tus,“ zdôrazňoval: „Buď pre nás Brá-
nou, ktorá nás privádza k  tajomstvu 
Otca. Urob, aby nikto nezostával vylú-
čený z Jeho objatia plného milosrden-
stva a pokoja.“

A práve milosrdenstvom sa má vy-
značovať tento nový mimoriadny Svä-
tý rok vyhlásený pápežom Františkom. 
„Bude to Svätý rok milosrdenstva. Buď-
te milosrdní ako Otec.“ Svätý rok, v kto-
rom Pán opäť ukazuje ľuďom cestu 
zmierenia.  •
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Páter Douglas Al-Bazi 
z Iraku navštívil 
Verbistov

Chaldejský katolícky kňaz z  Ira-
ku, ktorý doprevádzal 10. decem-
bra skupinu 149 asýrskych kres-
ťanov z Iraku na Slovensko, páter 
Douglas Al-Bazi, v sprievode pána 
dekana Petra Brenkusa, farára far-
nosti Výčapy-Opatovce a Stanisla-
va Horáka si prišli pozrieť v sobotu 
12. decembra priestory, ktoré mi-
sionári Spoločnosti Božieho Slo-
va chcú poskytnúť na účel prijatia 
niekoľkých rodín z Iraku. Títo ľu-
dia nájdu dočasný domov v Mi-
sijnom dome u verbistov v Nitre. 
Pater Douglas Al-Bazi sa veľmi 
zaujímal, aké je prostredie, kde 
budú utečenci bývať, pozýval mi-
sionárov  k  tomu, aby im od za-
čiatku zverili nejakú zodpoved-
nosť, úlohy a prácu v dome a okolí 
a pomohli im cítiť sa užitočnými. 
Hovoril o niektorých kultúrnych 
zvláštnostiach, ktoré počas pár ho-
dín na Slovensku postrehol. Pozval 
prítomných, aby neboli prekvape-
ní z niektorých kultúrnych odliš-
ností v ich správaní. V priateľskom 
rozhovore s hosťami posedel páter 
provinciál Ján Štefanec a  rektor 
Misijného domu v Nitre P. •



Pápeža v Afrike
chránila viera
chudobných

 Text: TKKBS 

 Foto: Jerome Delay, Paul Haring

Vo svojom prejave popísal kar-
dinál, ktorý sprevádzal pá-
peža počas jeho apoštolskej 
návštevy, tri fázy Františko-

vej africkej cesty, no zameral sa najmä 
na  dni strávené v  Stredoafrickej re-
publike. “Pristáli sme na letisku” pove-
dal kardinál Filoni, “ale už pred 
pristátím sme mohli vidieť zni-
čené a spálené domy na okraji 
hlavného mesta Bangui. Desiat-
ky tisíc utečencov bežali k pri-
stávacej dráhe, pretože všetky 
letiská sú obklopené utečenec-
kými tábormi. Boli tam iba miero-
vé sily, aby zabezpečili dráhu. Všetci 
hovorili, že Stredoafrická republika 
bude ťažká zastávka apoštolskej cesty”, 
zdôraznil kardinál, “ale pápež bol roz-
hodnutý svoju návštevu zrealizovať”. 
Počas svojej návštevy bol chránený 
chudobnými ľuďmi, ktorí bežali nepre-
tržite popri pápežskému autu a nikdy 
nenechali pápeža samého. Bránili ho 

pred akýmkoľvek možným nebezpe-
čenstvom”.

Pre kardinála bolo otvorenie Svätej 
brány v Bangui, v krajine, ktorá bola 
a  je stále otrasená bezprecedentným 
násilím “v srdci kontinentu, ktorý ešte 
stále trpí množstvami vojen, korupciou 

a kriminalitou, no je tiež mladý a nad-
šený vo viere”, z ekleziologického hľa-
diska prorocky dôležité gesto. “V tejto 
zložitej situácii sa stalo Bangui – po-
vedal kardinál Filoni – na jeden deň 
hlavným duchovným mestom na svete”. 
Podľa prefekta Kongregácie, apoštolské 
návštevy Afriky, hoci únavné, poteši-
li a povzbudili Petrovho nástupcu pri 
výkone jeho poslania: “Pápež”, pripo-

menul kardinál Filloni “vždy opaku-
je, že modlitba chudobných je modlit-
ba, ktorá ho najviac podporuje v jeho 
službe. Aj v Afrike povedal: “Modlite 
sa za mňa, aby som mohol byť dobrým 
kňazom a dobrým biskupom, aby som 
bol schopný plniť svoju pastoračnú 
službu, pretože Pán si to želá”.

Misijné povzbudenie Svätého Otca 
Kongregácii pre evanjelizáciu 
národov 
Počas sviatku jedného z patrónov misií 
sv. Františka Xaverského (3. decembra) 
prijal Svätý Otec na audiencii účastní-
kov plenárneho zhromaždenia Kongre-
gácie pre evanjelizáciu národov. Spolu 
160 zástupcov sa od pondelka 30. no-
vembra na pôde Pápežskej univerzi-
ty Urbaniany venovalo téme „Misijné 
povedomie a mladé cirkvi 50 rokov 
od dekrétu „Ad gentes“.

Svätý Otec sa v  príhovore vrátil 
ku svojej skúsenosti z práve skonče-

Kardinal Filoni o ceste do Afriky: „Čo sa týka bezpečnosti, 
poviem vám o svojej skúsenosti: je pravda, že boli prítomné 
mierové jednotky OSN, miestna polícia, bezpečnostné sily,
ale ten, kto naozaj chránil pápeža a nedovolil žiadnu hrozbu, 
bolo nadšenie a náklonnosť ľudí, ktorí ho obklopovali od chvíle, 
keď pristál,“ povedal kardinál Fernando Filoni, prefekt 
Kongregácie pre evanjelizáciu národov, v krátkom zhrnutí 
pápežskej návštevy, ktoré adresoval účastníkom na plenárnom 
zhromaždení KEN, ktorí sa zišli v Ríme na pápežskej univerzite 
Urbaniana. 

«Misijná činnosť skutočne obno-
vuje Cirkev, viera a kresťanská 
identita sa upevňuje a dostáva 
nové oduševnenie a motiváciu»
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nej apoštolskej cesty do Afriky: „Som 
po návrate z mojej prvej apoštolskej 
cesty v Afrike, kde som sa rukou do-
tkol duchovnej a  pastoračnej dyna-
miky mnohých mladých cirkví tohto 
kontinentu, ako aj vážnych ťažkostí, 
v ktorých žije veľká časť obyvateľstva. 
Mohol som konštatovať, že tam, kde 
sú potreby, je takmer vždy prítom-
ná Cirkev pripravená liečiť rany tých 
najnúdznejších, v ktorých rozpozná-
va poranené a ukrižované telo Pána 
Ježiša. Koľko diel dobročinnosti a po-
zdvihnutia človeka! Koľkí anonymní 
dobrí samaritáni pracujú každý deň 
v misiách! Cirkev, ktorá je svojou pri-
rodzenosťou evanjelizujúca, vždy za-
čína evanjelizovaním seba samej.“ 
Ako ďalej povedal pápež František, 
„Cirkev je služobníčkou misie“: „Nie 
je to Cirkev, ktorá robí misie, ale je 
to práve misia, ktorá robí Cirkev 
Cirkvou. Preto misia nie je nástrojom, 
ale východiskovým bodom i cieľom“.

Misijnú činnosť Svätý Otec označil 
za „silu schopnú premeniť Cirkev vo 
vlastnom vnútri“ ešte pred tým, než 
vyjde k  národom a  kultúram. Preto 
prítomných vyzval, aby si každá far-
nosť osvojila misijný štýl. Takto „Duch 
Svätý premení zvykových veriacich 
na učeníkov, učeníkov bez nadšenia 
na  misionárov, vytrhávajúc ich zo 
strachov a uzavretostí a vysielajúc ich 
na všetky strany, až po končiny sveta“. 
Svätý Otec spomenul aj misionársku 
činnosť a veľkodušnosť mladých cirkví: 
„Cirkev žije a rastie‚ vychádzajúc, ují-
majúc sa iniciatívy a zaujímajúc postoj 
blížneho. Preto povzbudzujte spoločen-
stvá, aby boli veľkodušné aj vo chvíľach 
krízy povolaní. «Misijná činnosť sku-
točne obnovuje Cirkev, viera a kresťan-
ská identita sa upevňuje a dostáva nové 
oduševnenie a  motiváciu» (Redem-
ptoris missio, 2). Na mnohých cestách 
misie ‚ad gentes je už viditeľný východ 
nového dňa, ako to ukazuje skutočnosť, 

že mladé cirkvi vedia dávať, nielen prijí-
mať. Prvým ovocím je ich pripravenosť 
poskytnúť vlastných kňazov sesterským 
cirkvám toho istého národa, rovnakého 
kontinentu, či slúžiť núdznym cirkvám 
iných regiónov sveta. Spolupráca už 
nie je len pozdĺž osi sever-juh. Je tu aj 
opačný pohyb odplácania dobra prija-
tého od prvých misionárov. Aj toto sú 
znamenia dosiahnutej zrelosti.“

Tohtoročné v poradí 19. plenárne 
zasadnutie Kongregácie pre evanjeli-
záciu národov v aule Urbaniany otvoril 
prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu 
národov kardinál Fernando Filoni, kto-
rý minulý týždeň sprevádzal Svätého 
Otca na apoštolskej ceste v Afrike. Vo 
svojom vystúpení zhrnul činnosť kon-
gregácie a Pápežských misijných diel 
za posledné päťročné obdobie. O stave 
misijného povedomia a o aktivitách 
mladých cirkví hovorili vo svojich vy-
stúpeniach kardináli Tarcisio Bertone 
a Peter Turkson.

V tretej relácii sa predseda Pápež-
skej cirkevnej akadémie Mons. Giam-
piero Gloder zameral na očakávania 
zo strany mladých cirkví voči misijné-
mu dikastériu Svätej stolice a Pápež-
ským misijným dielam. „Pod riadenie 
Kongregácie pre evanjelizáciu národov 
v súčasnosti spadá 35% zo všetkých cir-
kevných štruktúr na celom svete, čo je 
spolu 1 111 rôznych misijných štruktúr. 
Ich počet rastie rýchlo, čo dokumentu-
je aj skutočnosť, že za niekoľko rokov 
bolo ustanovených viac ako sto miest-
nych cirkevných štruktúr, čo je pozi-
tívnym znakom vitality evanjelizácie,” 
uviedol Mons. Gloder. Zosumarizoval 
tiež očakávania zo strany misijných 
cirkví zhromaždené formou dotazní-
ka. Do ôsmich hlavných tematických 
okruhov zahrnul menovanie biskupov, 
erigovanie nových cirkevných štruktúr, 
interdiecézne kňazské semináre, meno-
vanie a úlohy národných riaditeľov Pá-
pežských misijných diel, činnosť inšti-
tútov zasväteného života a spoločností 
apoštolského života, permanentnú for-
máciu kléru a laikov, návštevy „ad limi-
na apostolorum“ a finančné správy. •

15HLASY Z DOMOVA A MISIÍJANUÁR 2016

HLASY Z MISIÍ



Mnohí mladí ľudia túžia 
po duchovne, po niečom, 
čo ich presahuje. Aj pre-
to sa viacerí rozhodujú 

pre zasvätený život. Teraz, keď vrcho-
lí Rok zasväteného života, by sme vám 
chceli predstaviť naše 3 postulantky – 
Ivanu, Lenku a Mirku, ktoré po roku 
kandidatúry v Ivanke pri Nitre začali 
15. septembra 2015 postulát v komu-
nite v Nitre. 

A ako sa do Misijnej kongregácie 
Služobníc Ducha Svätého dostali, o tom 
nám porozprávajú ony samé:

 „Na cestu zasväteného živo-
ta u Misijných sestier Služobníc 
Ducha Svätého som vykročila 
na sviatok Sedembolestnej Panny 
Márie 15. septembra 2014 vstu-
pom do  kandidatúry v  Ivanke 
pri Nitre, ktorá trvala jeden rok. 
Prečo som sa rozhodla práve pre 
túto kongregáciu a aká bola moja 
cesta povolania, by som sa chcela 
s vami podeliť už teraz ako postu-
lantka – Ivana. 

Pochádzam z malej dedinky 
na Záhorí z tradične veriacej rodiny. 
Misia sa stala mojou srdcovou  zále-
žitosťou asi v 12. roku môjho života, 
keď sa na základnej škole robila zbier-
ka pre misie na pomoc chudobným 
deťom v  Afrike. Vtedy tak prvýkrát 
zahorela vo mne veľká túžba tiež ísť 
na misie a pomáhať ľuďom. Do toh-
to veku som nepremýšľala o povolaní 
a ani som nevedela, čo je to zasväte-

ný život. Na základnej škole sa začalo 
hľadanie a boj medzi svetskými hod-
notami a  pravými, trvalými hodno-
tami, ktorým ma učil Ježiš. V tomto 
období som prvýkrát navštívila Mi-
losrdné sestry Svätého kríža. U sestier 
sa mi veľmi páčilo, a tak som neskôr 
prišla na  tábor. Vtedy som si kúpila 
knižku Som aj ja povolaná? a začala 
sa prvýkrát zamýšľať nad zasväteným 
životom. V nasledujúcich rokoch však 
išli zamýšľania o  zasvätenom živote 
do úzadia, avšak nie túžba viac spo-

znávať Boha, slúžiť Jemu i ľuďom.  Pri-
šiel odchod na strednú zdravotnícku 
školu v Bratislave. Tu som sa chcela 
viac dozvedieť o misiách, tak som za-
čala chodiť do Misijného domu SVD 
v Petržalke. Po ukončení školy prišiel 
krásny, požehnaný a veľmi obohacu-
júci čas v službe iným, ktorý mi tiež 
veľmi pomáhal pri mojom hľadaní, 
rozlišovaní a  rozhodovaní. Z  Božej 

prozreteľnosti som sa mohla zúčast-
niť s mladými z bratislavského UPC 
svätorečenia Jána Pavla II. v  Ríme. 
Moment, kedy som na  Pánovo po-
zvanie  povedala „áno, chcem“, prišiel 
po vnútornej osobnej modlitbe v La-
teránskej bazilike. Neviem nájsť slová, 
ktoré by vystihli tieto chvíle. Prežívala 
som vtedy neskutočnú radosť a pokoj, 
ktorý som ešte nikdy pri ničom necí-
tila. Tu v Ríme som sa prvýkrát stretla 
„náhodne“ v autobuse so sestrou SSpS 
zo Slovenska, ktorá cestovala s novic-
kami. Toto stretnutie, rozhovor s ňou 
a  všetko ostatné, čo tomu predchá-
dzalo, vzbudilo vo mne istotu, že prá-
ve sem ma Boh volá. Po návrate som 
sa viacej oboznámila s Kongregáciou 
a napísala som žiadosť o vstup. Ďaku-
jem Bohu za  Jeho milosti, starostli-
vosť, lásku, milosrdenstvo, trpezlivosť 
so mnou, za ľudí, ktorých mi posielal 
na pomoc a za Kongregáciu SSpS, kto-

Povolanie
je dar...

 Text: Misijné sestry SSpS

 Foto: Archív

Pamätajme tiež na všetkých mla-
dých ľudí, ktorí hľadajú svo-
je miesto v živote. Aby sa nebáli 
otvoriť svoje srdce Bohu a uro-
biť krok do prázdna v dôvere, že 
On ich vedie. Buďme otvorení 
pre mladých ľudí v našom okolí 
a ukážme im svedectvom nášho 
života Krista.
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rá ma učí a pomáha mi žiť naplno život 
pre Krista, s Kristom a pre všetkých, ku 
ktorým ma On pozýva.“

„Volám sa Lenka, mám 26 rokov, 
som najstaršia z 5 súrodencov a pochá-
dzam z Vimperka v Južných Čechách. 
Bude to už 15 mesiacov, čo som priš-
la k misijným sestrám, kde som toho 
času v postuláte v Nitre spolu s mojimi 
dvomi novými sestričkami - Ivankou 
a Mirkou. Ako ony, aj ja som počas for-
mácie zamestnaná. Pracujem ako le-
kárka v hospici, kde každým dňom viac 
zisťujem, že tým viac obdarovávaným 
ako moji drahí pacienti som ja sama. 
Moja cesta povolania a vlastne aj celý 
život sa dá zhrnúť do jediného verša 
z Písma, ktorý mi kedysi Pán postrčil 
pred oči: „Stačí ti moja milosť, lebo sila 
sa dokonale prejavuje v slabosti!“ /2 
Kor 12,9/ Prvé Božie zavolanie sa odo-
hralo pred obrázkom bl. Matky Terezy 
z Kalkaty, keď som si ako ešte len málo 

chápajúce 3-ročné dieťa povedala, že 
chcem byť ako ona. A od tej doby táto 
myšlienka vo mne žila a pomaly rást-
la až do zrelšieho sľubu pred vstupom 
do rehole, ktorý som dala z vďačnosti 
za všetky milosti Pánovi Ježišovi ako 
12-ročná. Všetko, čo som robila, aby 
som splnila tento sľub, darilo sa mi 
vždy na sto percent a kedykoľvek som 
sľub odmietala, všetko sa mi rútilo a ni-
kde som nenachádzala radosť. Aj moja 
práca je Jeho zásluhou: po rokoch od-
mietania akejkoľvek zmienky o  prá-
ci v zdravotníctve som sa v priebehu 
niekoľkých týždňov rozhodla pre štú-
dium medicíny, lebo som v srdci cítila, 
že takto podľa Pánovej vôle Mu budem 
môcť najlepšie slúžiť v druhých ľuďoch. 
A po celých tých 6 rokov štúdia mi Pán 
oplácal túto dôveru v Jeho vedenie – 
na skúšky sme chodili vždy v dvojici 
- a skúšky sa robia naozaj dobre, keď 
mi radí Ten, ktorý je Vševediaci. Titul 

MUDr. patrí len môjmu Pánovi, lebo 
ja na ňom nemám žiadnu zásluhu. Po-
čas štúdia som hľadala aj miesto, kde 
by som mohla splniť svoj sľub z det-
stva, ale na moje prekvapenie som sa 
v dome Misionárok lásky, o ktorých 
som vždy snívala, cítila napriek láska-
vému prijatiu ako cudzinec. Až po ďal-
ších 3 rokoch hľadania som na googli 
objavila web sestier SSpS. Keď som si 
po pol roku jeho čítania dodala odva-
hy a prvýkrát som išla Misijné sestry 
navštíviť, bol to pre mňa naozaj silný 
zážitok – keď som prešla záhradnou 
bránkou a blížila sa ku dverám klášto-
ra, cítila som v sebe nádherný, všetkým 
prenikajúci pocit nekonečnej radosti, 
ako by som sa vracala do dlho hľadané-
ho a znovu nájdeného domova – také 
šťastie... Som konečne doma! Na roz-
lúčku mi po tejto návšteve staršie ses-
tričky darovali krásne srdce z perníka 
a ja som tam na oplátku zane-  
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chala to svoje. Iste, aj počas formácie 
sa ešte veľakrát objavili pochybnosti aj 
vzbury – ja naozaj nie som žiadna svätá 
– ale Pán si ma drží. Keď som sa napo-
sledy vracala z dovolenky (bolo niečo 
pred 4 hodinou rannou!) a prežívala 
som takú malú krízu a osamotenosť 
a najradšej by som išla späť do Čiech 
- nerozumne som vyčítala Pánovi, že 
ma nikto ani nevíta a nikomu v klášto-
re nebudem chýbať. A tu sa v ten ran-
ný čas z tmy od dverí vrátnice ozvalo: 
„Vitaj, Lenka!“ To si sr. Beáta kvôli mne 
privstala, pretože sa bála, že som si za-
budla kľúče. Jeho Milosť naozaj stačí.“

„Volám sa Mirka a som z Malaciek. 
Povolanie odovzdať svoj život Bohu 
som vnímala od  mladého veku. Ale 
od tohto vnímania po prosbu o vstup 
do  Misijnej kongregácie Služobníc 
Ducha Svätého sa toho ešte malo veľa 
udiať. Keď spätne pozerám na  tento 
čas, cítim v  srdci bázeň a  vďačnosť. 
Vnímam, že každá z udalostí – aj tie 
zdanlivo zbytočné, resp. odvracajúce 
pozornosť na zdanlivo dlhý čas – mali 
zmysel, smerovali môj život k  odo-

vzdaniu sa Bohu v zasvätenom živote. 
Dobrý Pastier ma nechal všetkými tý-
mito udalosťami prejsť, ale nespustil zo 
mňa oči, nenechal ma zabehnúť príliš 
ďaleko. Ja som sa viac-menej úspeš-
ne vyhýbala Jeho láskavému pohľa-
du až do momentu, keď povedal: „Ale 
už poď!“ Bolo to v čase, keď som mala 
v pláne vstúpiť do Opus Dei. Mala som 
tiež odísť na  rok vyučovať na  jednu 
z mexických univerzít (v tom čase som 
si robila doktorát). S Božou pomocou 
som zanechala tieto a iné plány. Bol to 
pre mňa veľmi náročný čas, kedy som 
opúšťala, čo som mala rada, s vedo-
mím, že to, čo stojí predo mnou, je mi 
neznáme. Nevedela som, čo zname-
ná rehoľný život – to, za čo som chce-
la všetko to pôvodné vymeniť. V tejto 
tme bola moja malá viera svetlom pre 
môj rozum, ktorý stratil pôdu pod no-
hami. Dobrý Boh ma nenechal dlho 
v tomto rozpoložení – On vie, že veľa 
nevydržím – a  po  krátkom čase ma 
prostredníctvom portálu povolania.
kbs.sk (na tomto mieste by som chcela 
poďakovať všetkým zasväteným a lai-

kom, ktorí obetujú svoje sily a čas pas-
torácii povolaní) priviedol na víken-
dové stretnutie k  Misijným sestrám 
SSpS. Som veľmi vďačná, že môžem byť 
postulantkou u misijných sestier. Pre-
žívam radosť a neprestajný údiv nad 
Božou dobrotou – od vstupu do rehole 
mám pocit, akoby som prvýkrát začala 
žiť. Ďakujem, že som sa mohla s vami 
podeliť o túto radosť – radosť z povola-
nia – a prosím vás o modlitbu, aby som 
nebola prekážkou a Pán mohol vo mne 
začaté dielo dokončiť.“ 

Toto sú semienka nových povolaní. 
Pamätajme na nich vo svojich modlit-
bách, Nech dobrý Boh im dáva vzrast 
a vytrvalosť, aby vždy viac objavovali 
krásu a hĺbku povolania, na ktoré ich 
On sám povolal.

Pamätajme tiež na  všetkých mla-
dých ľudí, ktorí hľadajú svoje miesto 
v  živote. Aby sa nebáli otvoriť svoje 
srdce Bohu a urobiť krok do prázdna 
v dôvere, že On ich vedie. Buďme otvo-
rení pre mladých ľudí v našom okolí 
a ukážme im svedectvom nášho živo-
ta Krista.  • 
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Púť s časopisom Hlasy 
do Sv. Zeme
Po minuloročnej vydarenej púti Hlasov do Sv. Zeme Vás aj tohto 
roku pozývame na túto jedinečnú púť, ktorá sa bude konať 
v krásnom čase pred Veľkou nocou, čo je pre takúto púť 
najlepší čas v roku.

Rámcový program pútnického 
zájazdu:
1. deň: odchod autobusom z  Bratisla-
vy na letisko do Budapešti /predpokla-
daný odlet o 10.25 hod./s nasledným 
odletom do Tel Avivu . Transfer auto-
busom do Betlehema, večera a nocľah.
2. deň: po raňajkách prehliadka Betle-
hema - bazilika Narodenia Ježiša Kris-
ta, Pole pastierov, jaskyňa Mlieka. Po-
poludní návšteva Ain Karem, návšteva 
miesta narodenia Jána Krstiteľa a mies-
ta Navštívenia Panny Márie u Alžbety. 
Večera a nocľah v Betleheme. 
3. deň: po raňajkách odchod ku Gene-
zaretskému jazeru: hora Blahoslaven-
stiev, Kafarnaum - dom sv. Petra, Tab-
gha - miesto zázračného rozmnoženia 
chlebov a rýb, miesto Primátu sv. Pet-
ra. Pri jazere možnosť zakúpenia obe-
du tradičnej ryby sv. Petra. Návšteva 
Jardenitu /rieka Jordán/ - obnovenie 
krstných sľubov miesta prvého zázra-
ku v Káne Galilejskej, kde si manželia 
môžu obnoviť manželské sľuby. Večera 
a nocľah v Nazarete / Tiberias /.
4. deň: po raňajkách prehliadka Na-
zareta - baziliky Zvestovania, Kostola 
sv. Jozefa. Popoludní výstup taxíkom 
na horu Tábor, prehliadka kostola Pre-
menenia Pána. Odchod do Haify, náv-
števa kláštora Stella Maris. Pokračovanie 
v ceste do Betlehema. Večera a nocľah 
v Betleheme. 
5. deň: po raňajkách odchod autokarom 
do Jeruzalema. Prehliadka mesta - Betfa-
ge, návšteva Olivovej hory - prehliadka 
kostola Pater Noster - Otčenáš, návšte-

va Dominus Flevit, miesta, kde Pán Je-
žiš plakal nad Jeruzalemom. Prehliadka 
Getsemanskej záhrady, baziliky Agónie 
/smrteľného zápasu Pána Ježiša/, kosto-
la Hrobu Panny Márie. Prechod k Múru 
nárekov, kostol Galicantu, Hora Sion – 
Večeradlo a bazilika Usnutia Panny Má-
rie. Večera a nocľah v Betleheme.

6. deň: po raňajkách prehliadka Betánie 
- Lazarov hrob. Prechod Júdskou púšťou, 
návšteva Jericha, Mŕtveho mora s mož-
nosťou kúpania. Popoludní fakultatívny 
výlet na Massadu a do Qumránu. Večera 
a nocľah v Betleheme.
7. deň: po raňajkách odchod autokarom 
do Jeruzalema, prehliadka Starého mes-
ta. Krížová cesta - Via Dolorosa, bazili-
ka Božieho hrobu na Kalvárii - Golgote. 
Večera a nocľah v Betleheme.
8.deň: po raňajkách odchod autokarom 
do Tel Avivu. Cestou zastávka v Emauz. 
Následný odlet /predpokladaný odlet 
20.30 hod/ z Tel Avivu do Viedne. Trans-
fer autobusom z letiska do Bratislavy. 
Duchovný program je spojený s každo-
dennou svätou omšou.
Sprievodca si vyhradzuje právo zmeny 
programu. •

• Každý deň bohatý program. Doba zájazdu 8 dní.  
• Autentické biblické miesta. 
• Výborný sprievodca. 
• Jar vo Sv. Zemi je najkrajšie ročné obdobie, ktoré si netreba nechať ujsť!
• Cena 670 Eur a 100 USD na mieste
• Kto potrebuje poistenie plus 21 eur - teda spolu 691.- eur

Teší sa na skutočne hodnotnú cestu Vášho života 
P. Martin Martin Štefanec SVD a odborný sprievodca Dp. Michal Pitoniak
Prihlasovať sa môžete P. Martinovi Štefancovi a on vám dá ďalšie pokyny. 
Odchod z Bratislavy
Pri prihlásení uveďte vašu adresu, aby sme vás mohli informovať o ďalších 
potrebných informáciách ohľadne púte, ako miesto a čas odchodu atď. 
Informácie Vám poskytne P. Martin Štefanec SVD. 
Píšte na mail martins@svd.sk, alebo volajte na č. 0903 809632
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Učeníci nasledovali Krista, 
lebo ich zavolal za  sebou. 
V jeho tvári objavili mnohé 
odpovede a vytušili vo svo-

jom vnútri, že nájdu ešte viac porozu-
menia a lásky, ak Ježišovi uveria úpl-
ne, ak sa mu oddajú úplne. Vieme, že 
na vlastné oči videli uzdravenia a po-
čúvali slová Majstra; určite s  veľkou 
pozornosťou prijali, ako Ježiš vyháňa 
zlých duchov a ľuďom navracia zdra-
vý úsudok. Správne usúdili, že Majster 
robí dobro. 

Učeníci boli s Ježišom stále. Ale Pán 
predpovedal svoje utrpenie a  smrť 
a zasial semiačko neistoty, aby učení-
ci mohli skúmať svoje vnútro, teda či 
naozaj ho milujú. Ako vieme, ich lás-
ku a oddanosť vyjadril apoštol Tomáš 
otvorene a s presvedčením: „Umrime 
s ním!“ 

Ježiš vediac čo všetko ich 
čaká, neistota a strach, tak ako aj 
životne dôležité rozhodovania: 
idem alebo nepôjdem za Maj-
strom; pozval ich na Poslednú 
večeru. A stalo sa to počas spo-
ločného stolovania, v pokojnej 
a bratskej atmosfére, keď im dal 
svoje Telo a Krv pod spôsobom 
chleba a vína. Prešlo len niekoľ-
ko dní od smrti a slávneho zmŕtvych-
vstania a Ježiš sa zjavil učeníkom kráča-
júcim do Emauz, ktorí boli skleslí a bez 
ducha, hovoril s nimi, vysvetľoval im 
Písma a lámal chlieb. Vtedy ho spoznali 
a v nočnej hodine sa vrátili do Jeruzale-

ma, lebo „srdcia nám horeli“, keď ho po-
čúvali a jedli s ním premenený chlieb. 

Sv. omša, najväčší dar
Preto do dnešného dňa Cirkev preží-
va sv. omšu ako Poslednú večeru, ktorú 
Ježiš slávil pred svojím utrpením, čiže 
sa zdôrazňuje večná Kristova obeta, čo 
zvýrazňuje kríž na oltári (na Západe); 
a ako spoločné a slávnostné stolovanie, 
na základe spoločného stolovania uče-
níkov s Pánom po jeho zmŕtvychvstaní 
(na Východe). Liturgia sa stáva liekom 
na smrť a zároveň nás vnútorne rozpaľuje 
ako živý oheň. Symboly, ktoré tak dávno 
veriaci ľudia prijali a skrze Krista pretvo-
rili, aj dnes pomáhajú pri slávení sv. omše 
a prijímaní opravdivého Tela a Krvi Pána 
Ježiša. Aj dnes chápeme základnú vec, 
že najprirodzenejší symbol je v tom, že 

sme pozvaní, aby sme jedli a pili. Každý 
je schopný prijať Ježišovo telo v podobe 
hostie, lebo sa ponúka veľmi skromne, 
ponúka sa priamo do ruky, veď je to oby-
čajný chlieb, a ten zje každý človek, lebo 
ho zasýti a život pokračuje ďalej. 

Pán povoláva aj dnes do služby
V dnešnej dobe si Pán volá ďalších, aby 
ho nasledovali. Ponúka seba samého, 
priateľstvo a vnútorné naplnenie. Eu-
charistia sa stáva na ceste nasledova-
nia intímnym stretnutím s  Ježišom. 
Čím dlhšie Ježiša prijímame pod spô-
sobom chleba a vína, úmerne sa prehl-
buje vnútorné poznanie živého Boha 
a najmä, posilňujeme sa vo viere a sve-
dectve kresťanského života. 

Znova je vhodné pripomenúť prí-
beh o bohatom mladíkovi (Mk 10, 17-
22), nakoľko cítime opravdivý záujem 
a snahu spoznať, aký je zmysel života: 

Stretnutie s Ježišom
prítomným v Eucharistii

 Text: P. Peter Kubík SVD

 Foto: Archív SVD

Kristus použil symbol jedla a sto-
tožnil sa jedlom, aby nám dal nielen 
ľudský život, ale aj Boží život. Tajom-
stvo Eucharistie nevieme vysvetľo-
vať, je to pravda viery, ale vieme Telo 
a Krv prijať a vtedy sme vnútorne na-
plnení a prežívame pokoj a šťastie.
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„Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som 
obsiahol večný život?“ Ježišova odpo-
veď je dôkladná a podáva správny kurz: 
„Prečo ma nazývaš dobrým? Nik nie je 
dobrý, jedine Boh. Poznáš prikázania: 
Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokrad-
neš! Nebudeš krivo svedčiť! Nebudeš 
podvádzať! Cti svojho otca i matku!“ 
Mladík sa potešil a s vedomím, že sa 
správne snaží, povedal: „Učiteľ, toto 
všetko som zachovával od svojej mla-
dosti.“ Ježiš naňho pozrel s láskou a po-
vedal mu: „Jedno ti ešte chýba. Choď, 
predaj všetko, čo máš, rozdaj chudob-
ným a budeš mať poklad v nebi. Potom 
príď a nasleduj ma!“ Ako môžeme vi-

dieť, v okamihu pozvania mladík od-
kryl svoje srdce, ktoré síce bolo ochotné 
prijať Pána Ježiša, lenže iba ako niečo 
navonok; nevedel si predstaviť, aký po-
klad je v nebi, že je to živý Boh: „...pri 
tomto slove zosmutnel a odišiel zarmú-
tený, lebo mal veľký majetok.“ 

Túžba po Ježišovi nenechá ľudí 
nečinných
Mnohí zasvätení muži a ženy riešili Je-
žišovo vnútorné pozvanie. Dokázali 
nájsť poklad v nebi, ochotne pracova-
li na sebe a všetko zložili na Pána, tak 
dôveru, ako aj neistotu. A mnohí z nich 
prijali a naplno žili vnútorné naplnenie, 

šťastie, pokoj v duši. Zanechali naozaj 
všetko: domy, polia, otcov, mamy, sestry, 
bratov, ba aj vlastný život nemali za nič. 
Stačilo im, že žili s Ježišom, rozprávali 
sa s Ježišom a prežívanú Ježišovu lásku 
odovzdávali svojim blížnym v neúnav-
nej obete vlastného života. 

Prijímali Eucharistiu a prehlbovali 
intímny život s Ježišom. Ako jednodu-
cho pozorujeme život v prírode okolo 
nás. Vidíme ho v  rôznych prejavoch 
a nespočetnekrát. Čo by nás malo ešte 
viac zaujať, je fakt, že nikto nemôže žiť 
osamelo – to znamená asi toľko – že 
stále prijíma, potom spracuje vec ale-
bo myšlienku a  znova dáva. Napríklad 
starobylý príbeh pšeničného zrnka, ako 
ho použil aj Pán Ježiš: živé zrnko musí 
odumrieť, aby prinieslo úrodu a poslú-
žilo ďalším pre život. Áno, tu je obeta 
a tu je aj spoločné stolovanie a radosť 
zo spoločnosti bratov a sestier. 

Na  lepšie pochopenie skúsme si 
predstaviť, že kým vzniklo pšeničné 
zrnko, prebehli fyzické a chemické pro-
cesy, zrnko rástlo a dozrievalo v klase 
až do okamihu, keď nastala žatva a zrn-
ko je pripravené do mlyna. Zo zrniek 
je chlieb. A keď ho zjem, tak do mňa 
prechádza život prírody, stáva sa mo-
jím vlastníctvom, povedzme to presne 
– stane sa mojou podstatou potrebnou 
pre život. Kristus použil symbol jed-
la a stotožnil sa jedlom, aby nám dal 
nielen ľudský život, ale aj Boží život. 
Tajomstvo Eucharistie nevieme vy-
svetľovať, je to pravda viery, ale vieme 
Telo a Krv prijať a vtedy sme vnútorne 
naplnení a prežívame pokoj a šťastie.

Eucharistia sa stáva miestom 
stretnutia s Bohom a s ľuďmi. Prijíma-
me lásku Otca a môžeme znova správ-
ne pochopiť „chlieb náš každodenný 
daj nám dnes“. Stretávame sa s naším 
priateľom Ježišom tak intímne, ako je to 
možné a pokiaľ budeme prijímať jeho 
Telo a Krv, dovtedy budeme prehlbovať 
naše priateľstvo. Sme vedení Duchom 
Svätým, aby sme vyšli zo seba a ohlaso-
vali radostnú zvesť evanjelia a nanovo 
povedali pravdu o človekovi, ktorého 
Ježiš vykúpil.  •
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Vianočná novéna
Alfonz Mária de Liquori
Nechajte sa unášať zmyslom 
svätého Alfonza pre detaily.
Aké krásne myšlienky doká-
zal svätec rozvinúť pri pohľa-
de na Dieťa, ktoré je Vykupi-
teľom sveta! Nech nám jeho 
texty zapália srdce, aby hore-
lo láskou k Bohu, ktorý sa pre 
nás stal človekom...
75 strán, cena: 4,60 EUR

Za každú cenu
Joseph Fadelle
Radikálna zmena života. 
A navyše v prostredí, kto-
ré také čosi len veľmi ťažko, 
ako vôbec, toleruje. Zhru-
ba takto sa dá vyjadriť pod-
stata skutočného príbehu 
obrátenia Muhammada al 
Musawího. Jeho stretnutie 
s Ježišom a túžba byť pokrs-
tený, ba ešte viac, jesť chlieb 
života, mu dala schopnosť 
prekonať všetko – odmie-
tanie zo strany opatrných 
kresťanov v  Iraku, násilie 
a týranie zo strany vlastnej 
rodiny a štátu, útek do cudzi-
ny spolu s deťmi a manžel-
kou, ktorá tiež uverila Ježišo-
vi, zanechanie svojej kultúry 
a akoby odrezanie od rodin-
ných zväzkov kvôli niečo-
mu väčšiemu – kvôli životu 
v Cirkvi. 
215 strán, cena: 6,50 EUR

Stať sa sebou,
žiť Božie sny
Stasi Eldredge
Stasi Eldredge sa v knihe delí 
o  svoju cestu „žitia Božích 
snov“, hľadania zmyslu kaž-
dého dňa i svojich potrieb. Sa-
mozrejme, robí to z pohľadu 
veriaceho človeka, ktorý miluje 
Ježiša a vie, že nik iný nemôže ...
258 strán, cena: 7,50 EUR

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

Vianoce
Chiara Lubichová
Autorka do svojho osobné-
ho dialógu s pravým tajom-
stvom Vianoc zapája všet-
kých okolo seba. S postojom 
hlbokej pokory a vďačnosti 
aktívne hľadá a ponúka spô-
soby ako darovaním lásky 
a radosti môžeme s istotou 
opätovať aj ten najväčší dar.
72 strán, cena: 5,50 EUR

Utrpenie a radosti očistca
Franz Spirago
Kniha Franza Spiraga Utr-
penie a radosti očistca obsa-
huje súhrn najdôležitejších 
očistcových tém. Stojí na uče-
ní cirkevných autorít a je plná 
vízií a  mystických zjavení 
svätých. Duše v očistci. Úbo-
hé, a predsa také mocné.
103 strán, cena: 4,90 EUR

Požehnania na pomoc
v životných skúškach
Bernard-Marie OFS
Autor knihy Požehna-
nia na  pomoc v  životných 
skúškach Bernard-Marie, 
o.fs. (františkánsky tretí rád), 
je doktor teológie a  znalec 
biblických jazykov. Napísal 
viacero diel, do  slovenčiny 
bola preložená kniha Mod-
litby v  ťažkých situáciách. 
„Pane, ráč požehnať svojho 
služobníka a  svoju služob-
nicu tu pred tebou!“ Mnoho 
kníh ponúka modlitby, no 
máloktoré svojich čitateľov 
povzbudzujú modliť sa žeh-
naním. Požehnania v našom 
dielku nie sú určené výhrad-
ne kňazom. Naopak, pre všet-
kých otvárajú cestu k preko-
návaniu skúšok a  každý si 
môže ľahko nájsť požehnanie 
či požehnania, ktoré zodpo-
vedajú jeho vlastnej potrebe 
alebo situácii jeho blízkych. 
Knižka prinesie veľa svetla 
i veľké milosti, ak sme nao-
zaj ochotní vykročiť tak, ako 
sa chodí na púť! 
124 strán, cena: 4,00 EUR

Milí naši čitatelia!
Cez náš časopis Hlasy by som sa Vám všetkým chcela poďakovať za priazeň a záujem o ponúkané knihy a de-
vocionálie. Kúpou kníh pomáhate misiám nielen finančnou čiastkou, ale aj šírením Božieho Slova. 
Blíži sa advent, kedy sa pripravujeme na príchod božského dieťaťa. To „dieťa“ sa má však narodiť v každom 
z nás. Klope na naše srdcia, aby ich otvorilo pre lásku. Preto sa stíšme, aby sa pre nás adventné obdobie stalo 
časom požehnania. Láska sa dáva v tichu...
Požehnanie Pána nech je s Vami po celý nasledujúci rok. 

Veľa Božích milostí vyprosuje Zuzana Húciková a Emília Šlosárová
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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

Ako bolo na počiatku
Sandro Mayer, 
Osvaldo Orlandini 
Biblické príbehy ako ste ich 
ešte nikdy predtým nečítali 
– prepracované do románo-
vej podoby. Kniha prináša 
príbehy, intrigy, vášne i lás-
ky ako v historickom veľko-
filme: stvorenie, Adam a Eva, 
Kain a Ábel, Noemov koráb, 
Abrahám, Izák, Jakub, Jozef 
a Mojžiš... 
328 strán, cena: 11,90 EUR

LOGOS, Sviatosť zmierenia
Józef Augustyn
Kniha je určená pre každého 
kajúcnika, ktorý chce sviatosť 
zmierenia prežívať plnohod-
notnejšie, ale zároveň je po-
môckou aj pre spovedníkov.
88 strán, cena: 4,80 EUR

Príhody pohotovostného lekára
MUDr. Karol Mika
Ten, kto netúži po napína-
vých nebezpečenstvách - 
ale ich občas musí okúsiť 
na vlastnej koži, je pohoto-
vostný lekár. Musí ísť na po-
moc cez krásny slnečný deň, 
ale rovnako, ak ho volajú, 
v daždivej tmavej noci.
413 strán, cena: 10,60 EUR

Judita - Cesta do Damasku
Davis Bunn, Janette Oke
Judita je dcérou bohatého 
majiteľa karaván. Spolu so 
sestrou patrí do  spoločen-
stva kresťanov. Jedného dňa 
dostáva úlohu: prepašovať 
Ježišovým nasledovníkom, 
ktorí trpia neustálym prena-
sledovaním farizejom Sau-
lom, dôležitú správu....
432 strán, cena: 9,00 EUR

Bl. Matka Terézia
Reinhard Abeln
Agnes Gonxa Bojaxhiu, žena 
pochádzajúca z Albánska za-
kladateľka Misionárok lásky, 
je dodnes príkladom nese-
beckého života, ktorý daro-
vala tým najchudobnejším. 
Každý, kto sa s ňou stretol, 
cítil jej lásku, milosť a zbož-
nosť. Dnes ju už celý svet po-
zná pod menom Matka Te-
rézia. Pri práci s pacientami, 
diskusii s podnikateľmi alebo 
pri stretnutiach s najchudob-
nejšími ľuďmi z celého sveta 
si zachovala pokornú povahu 
a úsmev. Kniha Matka Teré-
zia – príbehy a anekdoty ob-
sahuje zbierku spomienok 
a zážitkov, ktoré dotvárajú 
obraz tejto výnimočnej ženy.
83 strán, cena: 4,50 EUR

Magnetka 
– Božie milosrdenstvo
Rozmery 4,8 x 4,8 cm
cena: 2,90 EUR

365 dní s pápežom
Františkom
Natale Benazzi
Inšpirujme sa slovami ná-
deje pápeža Františka, kto-
rý prišiel „z  konca sveta" 
a prináša nám povzbudenie 
na každý deň roka!
„Prvé slovo, ktoré vám 
chcem ohlasovať, je slovo 
radosť. Nikdy nebuďte smut-
nými mužmi a  smutnými 
ženami! Kresťan nemôže 
byť smutný! Nikdy sa ne-
dajte znechutiť! Naša radosť 
nespočíva v  tom, že máme 
veľa vecí, ale v tom, že sme 
stretli Osobu: Ježiša, ktorý 
je uprostred nás. Naša radosť 
pramení z vedomia, že s ním 
nikdy nie sme sami, a to ani 
v  ťažkých okamihoch, ani 
keď naša životná cesta musí 
čeliť mnohým problémom 
a prekážkam, ktoré sa zdajú 
neprekonateľné."
304 strán, cena: 6,80 EUR



Drahý priateľ, som veľmi rád, 
že i dnes sa môžem s Tebou 
stretnúť prostredníctvom 
týchto pár riadkov. Napo-

sledy som Ti opísal duchovný život 
nášho cteného spolubrata P. Jozefa Frei-
nademetza, ktorý pôsobil ako misionár 
v Číne. Na tomto misijnom území bol 
spolu s naším spolubratom biskupom 
Anzerom. No ten zomrel 24. novembra 
roku 1903 na návšteve v Ríme. Keďže 
som videl, že P. Freinademetz má veľ-
kú lásku k svojim bratom, navrhol som 
ho za jeho nástupcu. Rím mal však iný 
názor a za nového biskupa vymenova-
li P. Augustína Henninghausa. Je neza-
budnuteľné, čo vtedy P. Freinademetz 
povedal svojim bratom: „Na moju sla-
menú hlavu nepasuje mitra.“ 

P.  Freinademetza nič neodradilo 
od  práce a  statočne pokračoval ako 
provinciál a vikár misie v spoluprá-
ci s novým biskupom. Snažil sa vždy 
každému spolubratovi a  spolusestre 
pomáhať, ako vedel a kde len mohol, 
a vôbec sa nešetril. Často podnikal aj 
náročné cesty v letných horúcich me-
siacoch, aby navštívil rozličné misijné 
stanice. To spôsobilo, že sa jeho zdra-
votný stav viacej a  viacej zhoršoval. 
Často sa staral aj o mnohých chorých 
na týfus a sám sa od nich nakazil to-
uto smrteľnou chorobou. V polovici 
januára 1908 sa vrátil zo svojej misi-
onárskej cesty do Taikia a uvedomo-
val si, že už je to koniec jeho pozem-
skej púte. Rehoľnému bratovi, ktorý 
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ARNOLD JANSSEN

Arnold Janssen 
– Páter Freinademetz 
sa vracia do domu
nášho Otca

 Text: Juraj Begany SVD

 Foto: Archív SVD

ho vítal pri bráne kláštora, povedal: 
„Už prišiel čas pobrať sa hore.” P. Frei-
nademetz predvídal svoju blížiacu sa 
smrť, a preto sa rozhodol nadiktovať 
ešte celý rad listov. Nikdy sa nesťažo-
val na to, že ochorel a rád hovorieval: 
„Veď sme prišli, aby sme slúžili.” V liste 
na rozlúčku svojim spolubratom napí-
sal: „Ostatne zomriem s plnou dôve-
rou v milosrdenstvo Božského Srdca 
Ježišovho a v orodovaní jeho i mojej 
matky Panny Márie, ako aj môjho pat-
róna a patróna dobrej smrti, svätého 
Jozefa. Všetkých svojich oltárnych 
spolubratov prosím o „memento”, vždy 
keď majú milosť prinášať obetu zmie-
renia. Nech nás krásne nebo všetkých 
spojí, in aeternum et ultra. Taikia 20. 
januára 1908, pripútaný na lôžko Jozef 
Freinademetz.”

Drahý priateľ, možno v týchto pár 
riadkoch, ktoré som Ti napísal, nevidíš 
a ani nepociťuješ radosť. No smrť nášho 
drahého P. Freinademetza nám nemá 
prinášať smútok. Pán si ho síce 28. ja-
nuára 1908 povolal k sebe po vyčerpaní 
všetkých jeho síl. Pre nás je však rados-
ťou, že sa vrátil do domu nášho Otca, 
po ktorom tak všetci túžime. 

Jeho život bol život misionára, ktorý 
bol zapálený pre Krista. 

Jeho život bol plný príťažlivej dobro-
ty a súčasne plný ochoty znášať kríže. 

Jeho pozemské putovanie sa začalo 
v tôni vrchu Santa Croce v Dolomitoch, 
v kaplnke sv. Kríža. V seminárnom Kos-
tole sv. Kríža v Brecsanone ho vysväti-
li za kňaza. A teraz jeho telesné pozo-
statky uložili na posledný odpočinok 
pri dvanástom zastavení krížovej cesty 
na misijnom cintoríne v Taikai.   

P. Freinademetz v Číne zasial seme-
no viery, ktoré už dnes prináša nádher-
né ovocie. Preto chcem aj Teba, drahý 
priateľ, povzbudiť k tomu, aby náš život 
bol svedectvom viery, nádeje a  lásky, 
ako to bolo v prípade nášho drahého 
P. Freinademetza. Ja sám si uvedomu-
jem, že mi sily ubúdajú a ani Ty nevieš, 
kedy ťa Pán povolá naspäť domov. Pre-
to Ťa pozývam k tomu, aby si prežíval 
každý okamih života ako ten posledný 
a v každom okamihu života sa odo-
vzdával do milosrdného náručia náš-
ho Nebeského Otca. Teším sa na skoré 
stretnutie s Tebou. 

V láske Trojjediného Boha P. Arnold 
Janssen  •
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NAŠI DOBRODINCI

Misijní priatelia z Trenč. Mitíc a Dubodiela  
655,- EUR • Odberatelia Hlasov z Cabaj-Čápora 
150,- EUR • E.H. z Veľkého Lapáša 10,- EUR • 
Odberatelia Hlasov z Mojmíroviec 40,- EUR • 
Odberatelia Hlasov Obýc 65,- EUR • Bohuznáma 
Š. z Obýc 15,- EUR • Bohuznáma K. Obýc 20,- EUR 
• Bohuznáma P. z Obýc 20,- EUR • Odberateľky 
Posla z Obýc 90,- EUR • Bohuznáma rodina Obýc 
50,- EUR • Odberatelia Hlasov z Mojzesova 200,- 
EUR • Odberatelia Hlasov a Posla z Rišňoviec 
115,- EUR • Bohuznáma z Lukačoviec 50,- EUR •  
Kramárová Mária  č. 187 z Nevidzian 100,- EUR • 
Ruža č. 16 z Nitry Chrenovej 80,- EUR • Odberatelia 
Hlasov z Chynorian 78,- EUR • Kresťanskí seniori 
z Nitry 50,- EUR • Odberatelia Hlasov z Koploto-
viec 56,50,- EUR • Misijní priatelia a dobrodinci 
z Dubodiela a Trenčianských Mitíc  655,- EUR • 
Duchovné matky z Rimavskej Soboty 180,- EUR 
• Bohuznáma 100,- EUR • Odberatelia Hlasov zo 
Svrčinovca 25,- EUR • Kolektív lásky z Liptovskej 
Tepličky  235,- EUR • Misijný klub RFKÚ 50,- EUR 
• Odberatelia Hlasov z Unína pri Skalici 42,- EUR 
• Ružencové bratstvo zo Soblahova 114,50,- EUR 
• Bohuznáma zo Štiavnika  150,- EUR • Ľudmila 
Vačková a spol. 250,- EUR • Antónia Rogelová 
50,- EUR • Ružencové bratstvo z Kátova 30,- EUR 
• Čitatelia Hlasov z V. Vozokan 60,- EUR • Od-
beratelia Hlasov z Topoľovky 100,- EUR • Odbe-
ratelia Hlasov z Trenčianskej Závady 54,- EUR • 
Odberatelia Hlasov z Čierneho pri Čadci 60,- EUR • 
Ružencové bratstvo bl. Zdenky z Mútneho 20,- EUR 
• Odberatelia Hlasov z Kapušan 20,- EUR • Rodina 
Bebjaková 100,- EUR • Bohuznáma z Lukačoviec 
50,- EUR • Odberatelia Hlasov z Leopoldova 133,- 
EUR • Odberatelia Hlasov z Mojmíroviec 40,- EUR 
• Kolembusová Ružena 20,- EUR • Bohuznáma 
50,- EUR • Bohuznáma 100,- EUR • Bohuznáma 
30,- EUR • 

Predplatné na rok 2016 je 12 Eur 

Oznámenie o zmene účtu

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že
Spoločnosť Božieho Slova, Kalvária 3, Nitra
používa toto číslo účtu: 
Spoločnosť Božieho Slova, 5029115971 / 
0900 (Slovenská sporiteľňa)

Ďakujeme za porozumenie

DAROVALI NA MISIE, 
MISIJNÝ DORAST, 

MISIJNÉ DOMY
Všetkým darcom vyslovujeme  

Pán Boh zaplať! 

Keď hovorí Boh
Proroctvá a katolícka Cirkev
Andreas Englisch

Existujú moderné 
proroctvá? Sú ľu-
dia, ktorí im rozu-
mejú? Boli posol-
stvá Panny Márie 
vo Fatime proroc-
tvom o utrpení pá-
peža Jána Pavla II.? 
Splnilo sa proroc-

tvo o obrátení Ruska? Predpovedal sv. 
páter Pio Karolovi Wojtylovi, že sa raz 
stane pápežom? Vedel Ján Pavol II., že 
jeho nástupcom bude Joseph Ratzin-
ger? Andreas Englisch sa tentokrát vy-
dáva na cestu skúmania toho, či Boh 
naďalej hovorí k ľuďom a akým spô-
sobom Cirkev a svet pristupuje k jeho 
posolstvám.
312 strán, cena: 8,50 EUR

Viac než vidia oči. Nedeľné príhovory 
z Vatikánskeho rádia. Rok A
Milan Bubák

Známy hlas, kto-
rý nás sprevádzal 
liturgickým ro-
kom prostredníc-
tvom éteru Vati-
kánskeho rádia, je 
zhmotnený v kni-
he Viac než vidia 
oči. Úvahy nad 

nedeľným evanjeliom v  liturgickom 
roku A predstavujú dlhoročné skúse-
nosti Milana Bubáka ako pastoračného 
kňaza a kazateľa. Nedeľné úvahy Milana 
Bubáka vychádzajú v kompletnom vy-
daní všetkých troch liturgických rokov.
200 strán, cena: 7,50 EUR

Návrat domov. Nedeľné príhovory 
z Vatikánskeho rádia. Rok B
Milan Bubák

Návrat domov, 
zbierka kázní Mi-
lana Bubáka v li-
turgickom roku 
B, ktoré odzneli 
v  piatkovom vy-
sielaní Vatikán-
skeho rádia, nás 
sprevádzajú naj-

mä Markovým evanjeliom. Nechýba 
v nich prepojenie na osobné skúsenosti 
autora, ako aj bohaté citácie životných 
či literárnych príbehov mnohých ľudí. 
Nedeľné úvahy Milana Bubáka vychá-
dzajú v kompletnom vydaní všetkých 
troch liturgických rokov.
208 strán, cena: 7,50 EUR

Návrat domov. Nedeľné príhovory 
z Vatikánskeho rádia. Rok C
Milan Bubák

Osobné a psycho-
logicky premysle-
né úvahy nad bib-
lickými čítaniami 
v  liturgickom 
roku C známeho 
kňaza a  kazateľa 
Milana Bubáka 
nájdeme v knihe 

Pozvanie kráľa. Úvahy odzneli vo Va-
tikánskom rozhlase, v jeho piatkovom 
vysielaní. Nedeľné úvahy Milana Bu-
báka vychádzajú v kompletnom vyda-
ní všetkých troch liturgických rokov.
211 strán, cena: 7,50 EUR

KNIŽNÉ 
NOVINKY
z vydavateľstva

SVD



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

Poďte aj Vy s časopisom Hlasy z domova a misií 

do Sv. Zeme  

v dňoch 10. 3. - 17. 3. 2016 
s cestovnou kanceláriou AwerTour
Informácie Vám poskytne P.  Martin Štefanec SVD.
Píšte na mail martins@svd.sk,
alebo volajte na č.: 0903 809 632

www.verbisti.sk

Bližšie
informácie
na str.19




