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Milí priatelia, keď v októbri berieme ru-
ženec s osobitnou horlivosťou do rúk, 
vynárajú sa nám v hlave rôzne, ne-
zriedka nábožné myšlienky. Uvažujúc 

nad tajomstvami Ježišovho života zisťujeme, ako sa 
občas ďaleko nachádzame od ideálu, ku ktorému 
nás Spasiteľ pozýva. Naše hodnoty nie sú vždy jeho, 
tak ako ani naše cesty sa nie vždy zhodujú s Božími.

Hodnoty hrajú kritickú rolu pri našom rozho-
dovaní. Keď konáme, robíme to, čo sa nám vidí 
dobré. Takmer každý súhlasí, že dobre sformova-
ný hodnotový systém je základnou podmienkou 
pre šťastný,  plnohodnotný a dobre nasmerovaný 
život. Hodnoty človeka, nech sú akékoľvek, hra-
jú kľúčovú rolu v  jeho voľbách a rozhodnutiach 
a následne sa potom odzrkadľujú aj v  jeho cha-
raktere, ktorý svojimi rozhodnutiami v sebe bu-
duje. V súčasnosti vládne v spoločnosti relativis-
tický postoj k hodnotám, t.j. že hodnoty závisia 
od každého jednotlivca. To však vedie k rôznym 
problémom, ako sú drogy, sexuálna promiskuita 
a pod. Zaujímavé je, že tí najväčší relativisti sa dr-
žia svojich pomýlených hodnôt azda najsilnejšie.  
Čo je vlastne hodnota? V objektívnom pláne to musí 
byť niečo dobré; v subjektívnom – niečo dobré „pre 
mňa“. Skutočná hodnota musí byť vždy objektívne 
dobrá (pre narkomana je napr. heroín subjektívne 
dobrý, ale objektívne tomu tak nie je). Teda hodnoty 
nie sú čisto objektívne - nezávislé od ľudskej osoby, 
nie sú ani čisto subjektívne - výtvor túžby človeka. 
Oba faktory sú nevyhnutné. Tieto dve dimenzie 
hodnoty možno vidieť v podobenstve o poklade 
nájdenom v poli (Mt 13). Poklad tu predstavuje 
objektívnu stránku hodnoty, keďže si ho nikto ne-
vymyslel a človek predstavuje subjektívnu stránku, 
pretože on tento poklad pri hľadaní rozoznal od ha-
raburdia, ktoré sa mohlo v zemi nachádzať.

Ľudské hodnoty sú tie všeobecné dobrá, ktoré 
prináležia k našej podstate ako osôb a ktoré nás 
v istom zmysle robia viac ľuďmi. Človek sa hodno-
tami zošľachťuje, no ak sa o to nestará, tak sa vracia 
k inštinktom, stráca na svojej ľudskosti. Dobre to vy-
jadril Boethius: „Človek vyčnieva ponad všetko os-
tatné stvorenie natoľko, nakoľko uzná svoju vlastnú 
prirodzenosť, a keď na ňu zabudne, klesá hlbšie ako 
zviera.“ Ak zanedbáme poznávanie seba samých, 
naše hodnoty budú takto nedostatočné. Čím lepšie 
spoznávame svoju podstatu, tým ľahšie sa nám budú 

formovať pevné hodnoty. Je rozdiel medzi hodnota-
mi ľudskými a osobnými. Koncept ľudských hodnôt 
zahŕňa všetky tie veci, ktoré sú dobré pre nás ako pre 
ľudské bytosti a ktoré nás vedú k osobnému rastu. 
Osobné hodnoty sú tie, ktoré sme prijali do nášho 
vlastného života a ktoré nás motivujú pri prijímaní 
našich každodenných rozhodnutí.

V oblasti objektívnych hodnôt existuje hierar-
chia. Rozoznávame náboženské hodnoty (viera, 
nádej, dobročinná láska...), morálne (úprimnosť, 
poctivosť, vernosť...), ľudské základno-morálne 
(prosperita, úspech, pokoj duše...) a biologické 
(zdravie, krása, sila...). Najnižšie sú práve posledné 
z nich, ktoré máme spoločné aj s inými živými or-
ganizmami. Nemôžeme si na nich zakladať, keďže 
žiadna z týchto hodnôt netvorí zmysel života. Veď 
ani zdravie, ani krása nás neurobia viac človekom, 
nezväčšia našu dôstojnosť.

Hodnoty ľudské, predmorálne sú na druhom 
stupni. Súvisia s rozvojom talentov, zušľachťujú nás 
ako ľudské osoby, cez ne napĺňame svoj potenciál. 
Sú to hodnoty umelecké, estetické, hudobné, inte-
lektuálne atď.

Hodnoty morálne sú ešte vznešenejšie, preto-
že majú do činenia s používaním našej slobody - 
s  týmto nenápadným, neprekonateľným darom, 
ktorý nás robí podobnými Bohu a uschopňuje nás 
byť autormi nášho vlastného osudu. Zatiaľ čo nižšie 
hodnoty sú často výlučné, morálne hodnoty nikdy 
nevstupujú do konfliktu jedna s druhou. Formujú 
spoločne jeden organický celok. Morálne hodnoty 
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sú nepodmienené a vždy nadradené vyšším hodnotám.  
Štvrtý stupeň, najvyšší, kompletizuje morálne hodnoty a umož-
ňuje nám dokonca ísť nad našu prirodzenosť. Sú to nábožen-
ské hodnoty, ktoré majú do činenia s naším osobným vzťahom 
k Bohu. Každý človek je náboženský ( teda i každá spoločnosť), 
potrebuje Boha, lebo bol stvorený skrze neho a pre neho. Teda 
prirodzene túžime po duchovne. Dobre to vystihuje sv. Au-
gustín vo svojich Vyznaniach: „Pre seba si nás stvoril, Bože, 
a nespokojné je naše srdce, kým nespočinie v tebe.“

Treba teda kresťanovi ľudské hodnoty, nestačia mu len nábo-
ženské? Samozrejme, že nestačia. Veď kresťan je ľudská osoba, 
člen ľudskej rodiny – čokoľvek je dobré pre ľudstvo ako celok, je 
dobré aj pre kresťana ako jednotlivca. Kresťanstvo nás pozdvi-
huje vyššie, ale nemení našu prirodzenosť. Boh sám sa stal jed-
ným z nás, aby nám tak zjavil pravdu o ľudskej existencii. Ježiš 
Kristus je Boh, ale tiež i 100%-ný človek. Ak v ňom poznávame 
Boha, v ňom poznávame aj seba samých, ideálnu ľudskú bytosť, 
dokonalého človeka. Aj keď sme presvedčení, že jediná vec, kto-
rá má ozajstný zmysel, je svätosť, musíme uznať, že svätosť nie 
je niečo abstraktné a oddelené od našej ľudskej prirodzenos-
ti. Najprv treba byť človekom, až tak sa môžeme stať svätcom. 
Všetka milosť buduje na prirodzenosti, s rebríčkom hodnôt. 
Treba nám rozlišovať, čo je a čo nie je dôležité v našom živote.

Ježiš ukazoval, kde máme mať svoje priority. Podstata jeho 
učenia o hodnotách spočíva v relatívnej nedôležitosti mate-
riálnej prosperity v porovnaní s večným životom. Jediné, čo 
nám na konci života ostane, bude to, čo sme urobili pre Boha 
a kvôli nemu pre iných.

Milí čitatelia, prajem vám, aby ste sa budovali ako hodnotní 
členovia ľudskej rodiny, ktorí budú svojím príkladom dvíhať 
spoločnosť bližšie k Bohu.  u
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▲ Pápež kardiológom z celého sveta: 
Lekárska veda nech slúži aj najchudobnejším

Pápež František sa 31. augusta po generálnej audiencii stre-
tol s lekármi a vedcami medicínskych odborov z viac než 140 
krajín. 35-tisíc kardiológov sa v týchto dňoch zišlo v Ríme na 
Medzinárodnom kardiologickom kongrese v areáli Fiera di 
Roma, kde hovorili najmä o kardiovaskulárnej prevencii. Svä-
tý Otec sa na úvod stretnutia poďakoval lekárom za ich prácu 
a prihovoril sa im aj týmito slovami: „Magistérium Cirkvi vždy 
potvrdzovalo dôležitosť vedeckého výskumu pre život a zdravie 
ľudí. Rovnako dnes vás Cirkev nielenže sprevádza na tejto tak 
namáhavej ceste, ale podporuje vás a snaží sa vám byť oporou, 
lebo chápe, že to, čo je zamerané na efektívne dobro človeka, je 
vždy konaním, ktoré pochádza od Boha.“ Pápež poukázal na to, 
že vedec pri svojom výskume prichádza do kontaktu i s duchov-
nými otázkami, keďže človek je tvorom Božím. Otvorenosť voči 
Bohu je podľa jeho slov prospešné i pre samotnú vedu: „Otvo-
renosť pre Božiu milosť prostredníctvom viery nepoškodzuje 
myseľ, naopak ju pobáda napredovať k poznaniu pravdy širšej 
a užitočnej pre ľudstvo.“ Svätý Otec František vyzval medziná-
rodne uznávaných kardiológov, aby bojovali proti kultúre skar-
tovania, ktorú dnešný svet ponúka. Na záver slovami Druhého 
vatikánskeho koncilu pripomenul, že „sú tu zákony vtlačené do 
samotnej prírody, s ktorou nikto nesmie manipulovať, ale iba 
«objavovať, využívať a usporiadavať», aby život vždy viac zod-
povedal úmyslom Stvoriteľa (porov. Gaudium et spes, 36). Pre-
to je dôležité, aby sa človek vedy, keď sa konfrontuje s veľkým 
tajomstvom ľudskej existencie, nenechal premôcť pokušením 
udusiť pravdu (porov. Rim 1,18).“ Pápež František sa s Rozlú-
čil sa s účastníkmi Medzinárodného kardiologického kongre-
su rozlúčil slovami: „Znovu vám ďakujem za vašu prácu – aj ja 
som bol v rukách niektorých z vás – a prosím Pána, aby požeh-
nal váš výskum a lekársku starostlivosť tak, aby sa všetkým do-
stalo úľavy od bolesti, väčšej kvality života a posilnenia zmyslu 
pre nádej, i ten každodenný zápas, aby nebolo ‚skartovaných‘ 
v ľudskom živote a v plnosti ľudského života“. •

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Milí misijní 
priatelia!

Október je mesiac misií. Boh 
volá každého kresťana svo-
jím spôsobom k evanjelizácii 
pre Krista. Je úlohou každé-
ho z nás, aby dokázal evan-
jelizovať. Boh nás volá, aby 

sme „vyšli“ a boli časťou rodiny alebo nejakého 
spoločenstva. Potrebujeme ísť vpred a deliť sa 
s Kristom s inými. Naše nadšenie a láska k Bohu 
bude tým, čo bude druhých evanjelizovať najviac. 
Keď naši blížni uvidia Boha v nás, vtedy bude pre-
biehať aj účinná evanjelizácia. V tomto nám po-
máha práve modlitba a v októbri sa zvlášť mod-
líme sv. ruženec. Je to šťastná cesta k úcte Boha 
a Panny Márie. Keď chválime Máriu, robíme to pre 
jej vzťah k Ježišovi. Ona je lampa. On je svetlo. Mi-
lujme ruženec, lebo naši predkovia v ňom nachá-
dzali silu a odvahu praktizovať svoju vieru. Miluj-
me ho, lebo je drahocennou praxou našich rodín. 
Spája starých s mladými, minulosť s prítomnos-
ťou. A čo budúcnosť? Tá závisí od dnešných mla-
dých ľudí, od nových domovov, ktoré si založia. 
Naša krajina bude chudobnejšia a naše domy 
chladnejšie, keď sa v rodinách nebudú modlievať 
ruženec. Akým požehnaním je rodinná ružencová 
modlitba!  Prostredníctvom ruženca získavame 
množstvo milostí, ako sme ich prijímali priamo 
z rúk Vykupiteľovej matky.
Svätý Otec Ján Pavol II. povedal: „Ruženec je moja 
najobľúbenejšia modlitba. Je to nádherná mod-
litba. Nádherná vo svojej jednoduchosti a hĺbke. 
Modliť sa ruženec znamená kontemplovať s Má-
riou Kristovu tvár.” 
 Nebojme sa spoznať modlitbu ruženca. Presvedčí-
me sa, že nás posilní vo viere. Modlime sa ho s veľ-
kou dôverou a láskou, a to bude aj účinnou pomo-
cou pri našom vydávaní svedectva o Kristovi. •

Páter Martin Štefanec SVD
šéfredaktor

Sv. omšu za odberateľov Hlasov 
odslúžim 1. októbra,

za horliteľov 3. októbra 2016,
šéfredaktor
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◀  Pápež s Brazílčanmi odhalil vo Vatikáne sochu 
Panny Márie z Aparecidy

Pápež František vo Vatikánskych záhradách odhalil 5. septembra sochu Panny 
Márie z Aparecidy. Slávnostného okamihu sa v sobotu 3. septembra zúčastnil 
aj arcibiskup brazílskej Aparecidy kardinál Raymundo Damasceno Assis spo-
lu so skupinou približne 250 krajanov. Nechýbal ani kardinál Giuseppe Ber-
tello, predseda Pápežskej komisie pre Vatikánsky štát a predseda vatikánskeho 
Governatorátu. Pri inaugurácii sochy z dielne brazílskeho umelca si Svätý Otec 
zaspomínal na svoju návštevu v Aparecide pred troma rokmi, keď sa zúčastnil 
aj na Svetových dňoch mládeže v Riu de Janeiro: „Som spokojný, že podobi-
zeň Našej Panej z Aparecidy je vo (Vatikánskych) záhradách. V roku 2013 som 
sľúbil, že sa tam tento alebo na budúci rok vrátim. Neviem, či to bude možné, 
ale aspoň ju budem mať bližšie práve tu. Pozývam vás modliť sa, aby naďalej 
ochraňovala celú Brazíliu, celý brazílsky národ v tomto smutnom okamihu; 
aby ochraňovala najchudobnejších, vyradených, opustených starých, deti ulice; 
aby ochraňovala skartovaných a tých, ktorí sú v rukách vykorisťovateľov; aby 
zachránila svoj ľud sociálnou spravodlivosťou a láskou Ježiša Krista, jej Syna.“ •

▪  Na Haiti zavraždili španielsku 
misionárku, ktorá pracovala 
s chudobnými

V hlavnom meste Port-au-Prin-
ce zomrela španielska misionár-
ka Isabel Sola Macasová po tom, 
ako ju v piatok 2. septembra po-
čas jazdy v aute smrteľne zasiah-
li dva výstrely. Dôvodom vraždy 
mohol byť pokus o lúpež, avšak 
vyšetrovanie stále prebieha. Na 
rehoľníčku si spomenul aj Svätý 
Otec v nedeľu po modlitbe An-
jel Pána, pričom sa prihovoril za 
väčšiu bezpečnosť pre rehoľné ses-
try: „Modlime sa obzvlášť za špa-
nielsku misionársku sestru Isabel, 
ktorá bola zavraždená v hlavnom 
meste Haiti, v krajine toľko skú-
šanej, pre ktorú si želám, aby sa 
zastavili takéto násilné činy a aby 
v nej bola väčšia bezpečnosť pre 
všetkých. Spomeňme si aj na iné 
sestry, ktoré nedávno zakúsili ná-
silie v iných krajinách.“ Rodáčka 
z Barcelony bola členkou Kon-
gregácie Ježiša a Márie a na Haiti 
pracovala vyše osem rokov medzi 
chudobnými a sociálne vylúčený-
mi. Mnohí si na ňu spomínajú aj 
v súvislosti s jej pomocou po niči-
vom zemetrasení, ktoré karibskú 
krajinu postihlo v roku 2010. 
Isabel Sola Macasová je už ôsma 
katolícka rehoľníčka v poradí, kto-
rú zavraždili počas služby vo svete 
od začiatku tohto roku, zatiaľ čo za 
rovnaké obdobie prišlo o život se-
dem kňazov.•

▪  Biskup Haľko požehnal 
kalváriu v slovenskej farnosti 
Boromlak v Rumunsku

V slovenskej farnosti Boromlak 
v Rumunsku 27. augusta slávnost-
ne požehnali krížovú cestu a mo-
numentálny 13 metrový kríž. Die-
lo vzniklo z iniciatívy miestneho 
farára Antona Merčaka a sloven-
ského poslanca dolnej komory 
rumunského parlamentu Adriana 
Merka. Kalváriu i zvnútra osvetle-
ný kríž požehnal bratislavský po-
mocný biskup Mons. Jozef Haľko, 
ktorý v homílii poukázal na sym-
boliku stúpania a svetla Kristovej 
lásky. Na slávnosti koncelebrovali 
oradejský biskup László Böcskei, 
gréckokatolícky biskup Virgil 
Bercea, ako aj kňazi slovenského 
pôvodu pôsobiaci medzi rumun-
skými Slovákmi. "Nech táto nová 
krížová cesta pripomína svetlo, 
ktoré žiarilo z ukrižovaného Je-
žiša, keď sa uprostred nenávisti 
s láskou modlil za svojich mučite-
ľov," poprial dokončenému dielu 
Mons. Haľko. •

▲  V Kazachstane blahorečili 
Božieho sluhu otca 
Vladislava Bukovinského

V nedeľu 11. septembra 2016 za 
účasti kardinála Angela Amata, pre-
fekta Kongregácie pre kauzy svä-
tých, bol otec Vladislav Bukovinský, 
apoštol Kazachstanu, v katedrále 
Panny Márie Fatimskej – Matky 
všetkých národov v Karagande pri-
pojený k blahoslaveným. Otec Vla-
dislav Bukovinský, pôvodom z Poľ-
ska, bol katolícky kňaz a právnik. Za 
totalitného sovietskeho režimu bol 
deportovaný do koncentračného 
tábora Karlag pri Karagande. Po 
13 rokoch prežitých vo väzení bol 
prepustený; a hoci mu bolo ponú-
kané odísť do Poľska, dobrovoľne 
prijal sovietske občianstvo a ako 
kňaz zostal do svojej smrti slúžiť 
ľuďom v Kazachstane. •
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Otázka: ste živí? Hlúpa otázka, 
však? Ale aký máte dôkaz na 
to, že ste živí? Snáď iba to, že 
nie ste mŕtvi. To je však málo. 

To, že nie sme fyzicky mŕtvi, že nie sme 
ešte na cintoríne, predsa nemusí automa-
ticky znamenať, že sme živí. Čo je teda 
dôkazom toho, že sme živí?

Sväté písmo často vyjadruje, že oprav-
divo živým človekom je ten človek, ktorý 
je schopný vďačnosti. Ak sa nám to cel-
kom nezdá, poďme na vec po poriadku. 

Rakúsky benediktínsky brat David 
Steindl-Rast napísal pred časom pre-
krásnu knihu s názvom Vďačnosť, srdce 
modlitby (Brother David Steindl-Rast, 
Gratefulness, the Heart of Prayer. An Ap-
proach to Life in Fullness, Paulist Press, 
New York, 1984). Ako sám názov hovorí, 
ak sa chce človek opravdivo naučiť mod-
liť (a dnešné evanjelium je v skutočnosti 
o modlitbe, pretože ten, čo sa vrátil, vrá-
til sa preto, aby velebil Boha, čiže aby sa 
modlil), musí sa naučiť byť vďačný. A on 
sa pýta, prečo niektorí ľudia nie sú vďač-
ní, a to aj napriek tomu, že v podstate nie 
sú zlými ľuďmi alebo dokonca aj napriek 
tomu, že chcú byť vďační? Odpovedá si: 
preto, lebo veľa týchto ľudí nie je otvore-
ných na prekvapenia života. A prečo nie 
sú otvorení na prekvapenia života? Lebo 
spia, lebo nie sú živí. On tu píše o vďač-
nosti takto:

Prekvapenie začiatkom vďačnosti
Prvá podmienka je, aby si sa prebudil. To, 
že si už prebudený, je viditeľné na tom, 
že sa dokážeš čudovať, že dokážeš žas-
núť nad vecami, a to aj napriek tomu, že 
ich poznáš a že si ich už videl. Napríklad: 
ako reaguješ na ranné slnko, na prekrás-
nu dúhu po daždi? Neberieš to ako niečo, 
čo tu už bolo a o čom si povieš: a čo je na 
tom? Filozof Platón hovorí, že prekvape-

nie je začiatkom filozofie. Prekvapenie je 
aj začiatkom vďačnosti. Brat Dávid sa tu 
delí o zážitok z vlastného života. Spomí-
na, že to bolo počas druhej svetovej vojny. 
Vo Viedni prišlo k leteckému bombové-
mu útoku. Bolo to náhle. Dávid bol vte-
dy ešte malým chlapcom a bol ďaleko od 
domova a od akéhokoľvek leteckého kry-
tu. A tak v strachu vbehol do otvoreného 
kostola, pri ktorom sa práve nachádzal. 
Vbehol pod lavicu, schúlil sa, rukami si 
zakryl hlavu a čakal. Každú chvíľu čakal, 
že mohutná klenba kostola sa mu zrúti 
na hlavu a že ho pochová navždy. Nestalo 
sa tak. Nálet pominul, nastalo ticho a on 
vyliezol zo svojho chabého úkrytu. Keď 
sa dostal na ulicu, s prekvapením poze-
ral na rumovisko, ktoré ostalo z okolitých 
domov, ktoré ešte pred pár minútami stá-
li v celej svojej kráse. Avšak najväčšie pre-
kvapenie prežíval vtedy, keď si uvedomil, 
že on žije. To bolo prekvapenie. Nebola 
to novinka. On tu predsa žil už niekoľko 
rokov. Avšak v tejto chvíľke to bol dar: ne-
zomrel v ruinách kostola. Dávid hovorí: 
„Nikdy predtým som nevidel trávu tak 
nádherne zelenú, ako v tomto okamihu.“ 

Prekvapenie je teda začiatkom tej 
nádhernej plnosti života, ktorá sa nazý-
va vďačnosť (a vďačnosť je podmienkou 
na to, aby sme boli schopní modliť sa). 
Avšak iba začiatkom. Istá udalosť, ktorá 
v nás náhle vyburcuje pocit prekvapenia, 
nesmie byť osamotená. Postoj prekvape-
nia musí byť trvalým postojom človeka, 
ak chce byť človekom vďačným. 

Postoj prekvapenia je pre človeka, kto-
rý celý život spí, náročným procesom. Je 
to proces, ktorý zahŕňa to, aby sme vedeli 
nad vecami, ktoré stoja pred nami, postáť, 
dumať nad nimi a uznať, že sú darom. Je 
to proces, ktorý má podľa Davida Stein-
dl-Rasta tri kroky: musí to ísť cez náš ro-
zum, cez našu vôľu a cez naše city.

Rozum
 Nie je možné byť vďačným, ak sa do pro-
cesu prekvapenia nad darom nezapojí 
náš rozum. To, že rozpoznáme dar ako 
dar, sa deje prostredníctvom nášho rozu-
mu. Pre niektorých ľudí toto nie je ľahké 
a jednoduché. Je to preto, lebo si zvykli 
pozerať sa na veci ako na samozrejmosť 
a brať ich automaticky. Sú to ľudia príliš 
ustrnutí a leniví na to, aby sa pri veciach 
zastavili a o nich pouvažovali. Niekto-
rí z nás sme si na to, že nám veci padajú 
priamo do lona, zvykli až príliš. Nikdy 
sme v živote nemuseli o nič bojovať. Nik-
dy sme sa nemuseli pre nič namáhať. Veci 
nám zaobstarával vždy niekto iný. Ponaj-
prv rodičia, ktorí chceli, aby sme mali 
ľahký a bezstarostný život (ľahší a bezsta-
rostnejší ako oni) a potom neskôr sa vždy 
našiel niekto, kto nám poslúžil podobne. 
A tak sme sa naučili brať veci ako samo-
zrejmosť. A za samozrejmosť neďakuje-
me. Samozrejmosť je predsa samozrejmá. 
Lenže v takomto samozrejmom pozera-
ní sa na dary života tkvie jeden z najväč-
ších problémov súčasného človeka. Prvá 
vec, na ktorú sa sústreďujú ľudia, ktorí sa 
liečia zo závislosti, je prebratie zodpoved-
nosti za svoj vlastný život. Nikto mi nie je 

Vďačnosť
 Text: P. Milan Bubák SVD

 Foto: Pavol Filadelfi SVD
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povinný nič dať. Nikto nie je povinný sa 
o mňa starať. O môj vlastný život sa mu-
sím postarať len a len ja sám. Nikto iný 
to robiť namiesto mňa nie je povinný. Ak 
sa o mňa niekto predsa postará, je to jeho 
vlastné rozhodnutie a prejav priazne voči 
mne. Nie je to jeho povinnosť. A ja som 
mu teda povinný preukázať za to vďaku. 
Ľudia sa dostávajú do závislosti (napr. na 
alkohole alebo na drogách) často práve 
preto, lebo nevedia zniesť pocit, že svet 
nie je ich dlžníkom. Že im nikto nie je 
povinný nič automaticky dávať a robiť. 
Tento pocit je pre mnohých ľudí, zvyknu-
tých brať veci ako samozrejmosti života, 
príliš bolestivý. Preto sa rozhodnú túto 
bolesť mierniť (napr. alkoholom), a tak 
postupne upadajú do závislosti. Vďač-
nosť je teda prostriedkom buď prevencie 
alebo liečby závislostí akéhokoľvek typu. 

Alebo tu môže byť aj opačná mož-
nosť. Nebrať veci za celkom samozrejmé, 
ale naopak vidieť za nimi vždy čosi iné 
než to, čo tam naozaj je. Len si všimnite 
postoje mnohých, ktorí otvárajú dary, 
ktoré neočakávane od niekoho dostali. 
Často počuť poznámky ako: “Čo ten asi 
odo mňa chce, keď mi kúpil taký drahý 
dar?” A dostaneme sa do postoja ostra-

žitosti. Alebo: “Je možné, aby za to vyvalil 
toľko peňazí? To určite kúpil v nejakom 
bazáre a iste to má nejakú vadu...” Hľadá-
me dôkaz, že za darom naozaj nie je nič 
iné len veľkodušnosť. Je v nás jednodu-
cho túžba po prekvapení z toho, že dar, 
ktorý sme dostali, je naozajstným darom 
daným nám zadarmo. Na to, aby náš ro-
zum bol schopný rozpoznať, že dar je na-
ozaj darom, musí byť dostatočne pokor-
ný. Musí vedieť, že sú veci, ktoré sú síce 
rozpoznateľné, avšak nie sú dokázateľ-
né. Dôkaz leží v žití. V žití – v pokornom 
a úprimnom prežívaní vlastného živo-
ta – sa nachádza viac vecí, ktoré intelekt 
jednoducho nie je schopný obsiahnuť. 
S tým sa musí intelekt vysporiadať. 

Vôľa
Je ďalšou zastávkou nášho procesu stať 
sa vďačnými. Intelekt rozpozná, že čosi 
je darom. Vôľa však musí uznať, že to 
je naozaj dar. Rozpoznať a uznať: toto 
sú dve odlišné skutočnosti. Je možne 
rozpoznať niečo aj proti vlastnej vôli, 
a teda to neuznať: “Je to tak, ale neprijí-
mam to, hnevá ma to...” Po postoji pre-
kvapenia nad vecami, ktoré sme dostali, 
človek ich rozpozná ako dar. Daný svet, 

v ktorom žijem, mi je naozaj daný. Daná 
chvíľa, v ktorej prežívam svoj život, mi 
je naozaj daná. Daný kontext, v ktorom 
sa momentálne nachádzam, mi je nao-
zaj daný. Ja som to nevytvoril. Bolo mi 
to dané. Iba keď toto uznám svojou vô-
ľou, môžem byť vďačný. Uznanie daru 
môže byť často ďaleko obtiažnejšie ako 
jeho rozpoznanie. Prečo? Lebo to, s čím 
tu človek bojuje, je jeho pocit závislos-
ti či nezávislosti. Nikto z nás netúži byť 
závislým. Ani od Boha, ani od ľudí. Keď 
uznám dar, som závislý od darcu. Dar je 
niečo, čo nemôžeme dať sebe samým... 
To by bol nezmysel, aby som si sebe nie-
čo venoval a bol vďačný za to sebe. Vďač-
nosť za dar ide jednoducho ponad mňa 
samého. Ak chcem byť vďačný, musím 
uznať, že som závislý. A to nie je ľahké. 
Lenže: je to závislosť obojstranná. Prijí-
mateľ daru je závislý na dare, avšak darca 
potrebuje vďaku...

City
Tretím krokom je citový prejav vďač-
nosti. Najlepšie sa tomuto postoju učí-
me od detí. Pred časom som videl fo-
tografiu dvoch afrických detí, ktoré sa 
prekrásne smiali. Pod obrázkom bol ná-
pis: “Radosť, to je vďačnosť Božích detí!” 
Citové vyburcovanie, výbuch radosti je 
to, ako sa prejavuje navonok vďačnosť. 
To je vec srdca. U mnohých z nás je to 
však nesmierne ťažké. Zvlášť u  tých, 
ktorí sme vyrastali s citovými ranami. 
Predstavte si napríklad takúto situáciu. 
Niekto sa na vás usmeje. Vy sa usmejete 
naspäť. Po chvíli však zistíte, že úsmev 
nepatril vám, ale niekomu, kto stojí za 
vami. Reakcia? Cítite sa citovo zranení. 
Samozrejme v  takomto prípade nej-
de o nejakú neznesiteľnú traumu. Av-
šak predstavte si človeka, ktorého city 
boli opakovane zraňované, hlavne po-
čas detstva. Takýto človek prijal niečo 
a uznal, že to je dar len preto, aby sa vzá-
pätí presvedčil, že tu vôbec nešlo o žia-
den dar, alebo že za tým všetkým bolo 
čosi úplne iné. A tak sa človek stane po-
stupne emocionálne stuhnutým. A tu je 
možno pôvod aj nedostatku vďačnosti. 
Funguje vďačnosť u nás?  u
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UDALOSTI 
október 2016
1. október
Sv. Terézia z Lisieux, panna
a učiteľka Cirkvi, patrónka misií;
2. október
Sv. Anjeli strážcovia;
4. október
Sv. František Assiský;
5. október
Sv. Faustína Kowalská;
výročie kanonizácie
sv. Arnolda Janssena a Jozefa 
Freinademetza (2003);
7. október
Ružencová Panna Mária;
11. október
Sv. Ján XXIII, pápež;
15. október
Sv. Terézia od Ježiša, panna 
a učiteľka Cirkvi; 15. výročie 
smrti pátra Juraja Vojenčiaka 
SVD (2001);
17. október
Medzinárodný deň
za odstránenie chudoby;
22. október
Sv. Ján Pavol II., pápež;
23. október
Misijná nedeľa;
29. október
10. výročie smrti pátra Emila 
Prokopa SVD (2006).

 ◆ ◆ ◆

Misijný úmysel apoštolátu 
modlitby na mesiac
október:

Svetový deň modlitieb
za misie - Aby Svetový deň 
modlitieb za misie obnovil 
vo všetkých kresťanských 
spoločenstvách radosť
z evanjelia a zodpovednosť
za jeho ohlasovanie.

▸  Duchovné cvičenia vo Vidinej

1. – 6. septembra sa konali duchovné 
cvičenia bohoslovcov SVD vo Vidinej. 
Exercície dával páter Igor Kráľ SVD 
(na fotografii vľavo), ktorý si pripravil 
výklad Evanjelia podľa sv. Lukáša. Tie-
to duchovné cvičenia prebiehali pod-
ľa osvedčenej metódy sv. Ignáca. Bo-
hoslovci si každý rok pred skladaním 
sľubov konajú duchovné cvičenia, aby 
sa na ne čo najlepšie pripravili a v mo-
mente dávania svojich sľubov Bohu boli 
s ním čo najviac zjednotení. Pozývame 
všetkých našich misijných priateľov 
k modlitbe za našich bohoslovcov a tiež 
za nové kňazské-misijné povolania. •

▪  15 rokov Misijného domu 
sv. Arnolda v Bratislave-Petržalke

Misijný dom sv. Arnolda Janssena 
v  Petržalke slávi na sviatok Sedem-
bolestnej Panny Márie 15 rokov svo-
jej činnosti. V roku 2001 ho požehnal 
a uviedol do činnosti pán kardinál Jo-
zef Tomko. Misijný dom sv. Arnolda 
slúži ako miesto formácie našich bo-
hoslovcov. Bohu vďaka za tento dom, 
z ktorého vyšli už desiatky našich kňa-
zov-misionárov. Uzávierka tohto čísla 
Hlasov prebehla pred samotnou sláv-
nosťou, preto bližšie informácie a foto-
grafie z oslavy prinesieme v budúcom 
čísle Hlasov. •

▼  Sv. omšu na cyklopúti  
celebroval misionár z Japonska

Dňa 28. augusta sa konala cyklistic-
ká púť k starobylému kostolíku z 12. 
storočia v Pominovci, farnosť Bolešov, 
okres Ilava. Románsky, malým cintorí-
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nom obklopený, kostolík sv. Jána Krsti-
teľa osamelo stojí uprostred polí medzi 
vieskami stredného Považia. Tento sta-
robylý kostolík zachovaný od 12. storo-
čia v temer nezmenenej podobe svojou 
malebnosťou silno pripomína známy 
Dražovský kostolík pri Nitre. Kostol 

sv. Jána Krstiteľa je jedinou pamiatkou 
na dedinku Pominovec, ktorú zničili 
záplavy ešte v stredoveku. Slávnostnú 
sv. omšu na cyklopúti celebroval páter 
Pavol Filadelfi SVD, misionár v Japon-
sku. Na záver svätej omše požehnal aj 
bicykle pútnikov. •

Modlitby za kňazov pozývajú 
k 40-dňovej reťazi pôstu 
a modlitieb za kňazov 

Spoločenstvo Modlitby za kňazov 
pozýva aj v tomto roku zapojiť sa do 
40-dňovej reťaze pôstu a modlitieb 
za kňazov. Modlitbová reťaz začala 
v rovnakom termíne ako po minulé 
roky, teda na sviatok Sedembolest-
nej Panny Márie a trvať bude do 24. 
októbra 2016.

K pôstu a modlitbám za kňazov 
sa môže pripojiť každý, kto chce 
pomáhať kňazom v  ich náročnej 
službe či osobnom živote. Je len na 
každom veriacom aké modlitby, či 
formu pôstu si zvolí. Organizátori 
síce odporúčajú pôst ako ho v Cirkvi 
poznáme na Popolcovú stredu, resp. 
Veľký piatok, ale ponechávajú na 
každom jednotlivcovi, aký spôsob si 
vyberie. Ponúkajú napríklad úmysly 
za nové kňazské povolania, za novo-
kňazov, starých, či chorých kňazov. 
Za kňazov v médiách, misionárov, 
kňazov, ktorí pôsobia pri ťažko cho-
rých ľuďoch, ako aj za svojich kňa-
zov vo farnostiach, za kňazov mimo 
pastorácie, za otcov biskupov i Svä-
tého Otca Františka.

Na stránke www.postaputzakna-
zov.sk sa dá vytlačiť praktická tabuľ-
ka pre zapisovanie na konkrétny deň 
reťaze, ale dajú sa tu nájsť aj ďalšie 
potrebné informácie.
 "Počas tohto obdobia obetované-
ho za kňazov sa chceme s prosbami 
o pomoc obracať aj na Pannu Máriu 
- Matku všetkých kňazov. Preto na 
sobotu 8. októbra 2016 . organizu-
jeme v poradí tretiu Púť za kňazov 
k Sedembolestnej do Šaštína," hovo-
rí Samuel Brečka zo Spoločenstva. 
V  Národnej bazilike budú kňazi 
s veriacimi prosiť za orodovanie aj 
blahoslavenú sestru Zdenku, pretože 
je ich veľkým vzorom v pomoci kňa-
zom. Jej relikviu do Šaštína prinesú 
Milosrdné sestry Svätého Kríža. •
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Ako by si popísal farnosť, v ktorej pô-
sobíš? 
Keď sa na to pozrie človek zvonka, far-
nosti v Japonsku vyzerajú tak isto ako 
aj naše na Slovensku. Sú tam nedeľné 
bohoslužby, tiež bohoslužby počas týž-
dňa. Ľudia sa zúčastňujú na farských 
aktivitách. Trošku odlišné od spôsobu 
pastorácie na Slovensku sú katechézy, 
ktoré mávame aj počas týždňa. Ľudia 
si môžu vybrať katechézu podľa toho, 
čo ich oslovuje. Katechézy pripravuje-
me viacerí kňazi a sú buď o Sv. písme 
alebo na témy z katechizmu. Sme traja 
kňazi vo farnosti. Každý z nás si vyberie 
deň, kedy má katechézu i tému, ktorej 
sa chce venovať. 

Čo pokladáš za tému číslo jeden? 
Na prvom mieste je potrebné zabez-
pečiť úvod do kresťanstva, prípravu 
na krsty. Tú mávame v sobotu, aby tam 
mohlo prísť čo najviac ľudí. A potom už 
ponúkame ďalšie prednášky o Sv. pís-
me, histórii Cirkvi, aktuálnych témach. 

V Tajimi ste traja, ako funguje vaša spo-
lupráca? 
Správca farnosti je Japonec, kapláni 
sme dvaja: Filipínec a ja. Nablízku je ko-

munita starších troch pátrov, ktorí nám 
vypomáhajú hlavne s katechézami. 

Koľko máte veriacich? 
Vo farnosti máme zaregistrovaných 400 
veriacich. Je to dosť málo na to, že mesto 
má 112 tisíc obyvateľov. V našom okolí 
nie je žiadny iný kostol. Ľudí, ktorí na-
vštevujú pravidelne sv. omše, je asi 150. 

Kresťania sú teda vo veľkej menšine. 
Ako žijú svoju vieru? 
Tým, že mnohí prijali vieru v dospe-
losti a nechali sa pokrstiť, vieru preží-
vajú veľmi intenzívne ako niečo, čo je 
pre nich dôležité. Keď sa dospelý človek 
v Japonsku rozhodne, že prijme vieru 
a dá sa pokrstiť, musí počítať aj s určitý-
mi ťažkosťami. Je často sám kresťanom 
v rodine. To znamená, že môže byť aj 
nepochopený, alebo že ho dokonca vy-
lúčia z rodiny. Dokáže to znášať preto, 
lebo vie, že objavil vyššiu hodnotu. Sú 
to neraz hrdinovia viery. 

Čo ich fascinuje na našej viere a privá-
dza k tomu, že v dospelom veku sa dá-
vajú pokrstiť? 
Dôležitým faktorom je, že mnohí sa 
stretli s kresťanstvom už v ško-

Dôslednosť a vernosť
Japoncov ma oslovila

 Text: P. Martin Štefanec SVD 

 Foto: Archív P. Filadelfiho

P. Pavol Filadelfi SVD pôsobí v Japonsku od roku 2009.
Najskôr býval dva a pol roka v komunite, ktorá bola určená

pre novomisionárov. Učil sa jazyk, navštevoval jazykovú školu na Nanzan 
Univerzite. Potom nasledovalo prvé misijné určenie v rámci Japonska,

keď ho predstavení poslali za kaplána do mesta Akita. Tam pôsobil 
dva roky a v súčasnosti je už tretí rok v meste Tajimi. O svojej misijnej 

skúsenosti rozpráva v nasledujúcom rozhovore. 
P. Pavol Filadelfi SVD,

misionár v Japonsku
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lách alebo v kresťanských škôlkach. Aj 
my verbisti v Japonsku máme niektoré 
základné, stredné a jednu vysokú ško-
lu (Nanzan University) a tiež v rámci 
farností máme nejaké škôlky. Mnohí 
z tých, ktorí prídu, sa už takýmto spô-
sobom stretli s kresťanstvom. Naprí-
klad sa vedia modliť, alebo si pamätajú 
nejakú mariánsku pesničku, ktorú sa 
učili v škôlke. Istým spôsobom už majú 
duchovný základ. 

Dá sa povedať, že sa pre krst rozhodnú 
v nejakom významnom momente svoj-
ho života? 
Takým momentom, kedy sa rozhodujú 
vstúpiť do Katolíckej cirkvi, je niekedy 
aj to, že prežívajú krízu v živote. Začnú 
hľadať Boha a uvažovať nad zmyslom 
života. Prídu. Pre mnohých je to po-
sledná záchrana. 

Ktorú pastoračnú činnosť máš najradšej? 
Ako kaplán vo farnosti mám na starosti 
sv. omše a okrem toho katechézy. Veľmi 
rád navštevujem chorých, kde chodím 
pravidelne. Tam prežívam také povzbu-
denie, že sa stretávam s  ľuďmi, ktorí 
už nemôžu prichádzať do kostola a sú 
verní Cirkvi, modlia sa, čakajú, pokým 
kňaz príde a donesie im sv. prijímanie. 
V rámci týchto návštev chorých cho-
dím aj do nemocníc. 

Poznáme ťa ešte z čias tvojej formácie 
na Slovensku ako technicky zručného, 
ktorý si so všetkým poradí. Využívaš tie-
to dary na misiách? 
Naplno. Keď som išiel do Japonska, 
myslel som si, že manuálne a technic-
ké zručnosti nevyužijem, že nebude 
potreba. Ale opak je pravdou. V Japon-
sku máme mnohé staré fary, ktoré tre-
ba opravovať, kostoly, kde treba opra-
viť lavice, vyrobiť nové stoličky, urobiť 
napr. novú sväteničku a pod. V tomto 
som sa tam našiel. 

Čo také si robil nedávno? 
Robil som nový bohostánok do kosto-
la a tiež stoličky, ktoré sú pri oltári pre 
miništrantov. 

Ako dlho ti to trvalo? 
Bohostánok mi trval asi týždeň. 

Čo na Japoncoch obdivuješ? 
Pri správaní u Japoncov som si všimol 
dôslednosť a vernosť tomu, čo robia 
a čo žijú. Napríklad dokážu sa jednej 
veci, či už je to záľuba alebo povola-
nie, venovať celý život a zdokonaľovať 
sa. Byť v tom majstrom. Preto aj v Ja-
ponsku povieme, že niekto je učiteľ-
-sensei. Sensei napríklad v škole, ale-
bo je to nejaký majster kuchár, ktorý 
vie robiť dobré suši, alebo je to sensei, 
ktorý učí bojové umenie. K takej do-
konalosti sa ľudia nedopracovali iba 
tak, ale tým, že to verne robili od mla-
da až do staroby. 

Ako tam vyzerá pracovné tempo v porov-
naní so Slovenskom? 
Je pravda, že v Japonsku sa pracuje dlh-
šie. Pracovná doba je rovnaká, ale ten 
konečný čas, ktorý venujú práci, je dlh-
ší. Mám pocit, že nie je tam taký zhon. 

Objavil si za tých 7 rokov v Japonsku ne-
jaký účinný spôsob, ktorý ti pomáha pri 
ohlasovaní evanjelia? 
Keď som prišiel do Japonska, kládol 
som si otázku. Akým spôsobom ohla-
sovať evanjelium? Čo kázať? Čo by 
bolo treba? A vlastne až teraz, keď už 
som v druhej farnosti, viac rozumiem 
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• Kostol v meste Tajimi, kde páter
 Pavol v súčasnosti pôsobí
• Fudžisan, skrátene Fudži, je najvyššia
 sopka a zároveň aj najvyšší vrch (3 776 m)
 v Japonsku. Nachádza sa na okraji
 ostrova Honšú, pri pobreží Pacifiku,
 na západ od Tokia
• Japonsko je celosvetovo známe vysokými 

vzdelávacími štandardami a percentom 
gramotnosti. Verbisti zriadili v Japonsku 
niekoľko škôl

• Misionár si vie pripraviť chutné jedlo
 z darov Japonska: rybu a ryžu
• Bohostánok, ktorý páter Pavol sám
 vyrobil pre kostol



a stretávam sa s ľuďmi, prichádzam na 
to, že najdôležitejšie je hovoriť úplne 
základné pravdy viery. Hovoriť pria-
mo, o Bohu. Vysvetľovať Sv. písmo, vy-
svetľovať učenie Cirkvi. Stalo sa mi, že 
som bol na návšteve v jednej rodine, 
boli to dobrí veriaci. Prišla reč na to, 
že Ježiš je Božím Synom. Títo známi 
sa začali nechápavo pozerať. Pochopil 
som, že nevedia, že Ježiš je Boží Syn od 
narodenia. Mysleli si, že je Boží Syn od 
svojho krstu. To bol impulz, kedy som 
začal dávať aj na internet svoje kázne 
v japončine a rozposielať ich ľuďom 
z farnosti.

Čomu všetkému sa verbisti v Japonsku 
venujú? 
Verbisti pôsobia v Japonsku viac ako 
100 rokov. Začali sme na ostrove Honšu 
v prefektúre Akita. Zo severu postup-
ne postupovali dolu, až prišli do mesta 
Nagoya. Je tam aj náš provincialát, se-
minár, stredné školy, kde pôsobia naši 
pátri a tiež Nanzan University, ktorú 

verbisti založili a udržujú. Ako verbisti 
pôsobíme v Japonsku v dvoch oblas-
tiach. Sú to školy a farnosti. Obidvoje 
je misijná oblasť, ktorá je dôležitá. Štu-
denti, ktorí absolvujú naše školy, v rám-
ci študijného programu sa oboznámia 
s kresťanstvom a mnohí sa potom ne-
skôr preň i rozhodnú. 

Splnili sa tvoje očakávania? 
Keď som išiel do Japonska, nevedel som 
si predstaviť, ako presne tam budem 
pracovať, čo všetko sa bude odo mňa 
vyžadovať. Som prekvapený, že misijnej 
práce je tam dosť a pôsobenie je široké. 
Človek sa tam môže uplatniť so všet-
kými darmi, ktoré má. Po niekoľkých 
rokoch vidím, že je potrebné tam byť. 
Ľudia sú veľmi vďační, keď príde misi-
onár, keď žije s nimi ich vieru, vysvet-
ľuje im pravdy viery a hovorí o Pánu 
Bohu. Po siedmich rokoch v Japonsku 
ako misionár cítim, že misia v Japonsku 
ma napĺňa, a to ma povzbudzuje k ďal-
šej činnosti.  u 

OKTÓBER 2016

V Bavorsku spomínali
na návštevu emeritného 
pápeža Benedikta XVI. 

Po celom Bavorsku sa konali spo-
mienkové akcie, ktoré sa vracali 
k návšteve emeritného pápeža Be-
nedikta XVI. pred desiatimi rok-
mi. „Kto verí, nikdy nie je sám,“ 
pod týmto mottom sa v dňoch 9. 
- 14. septembra 2016 niesla zatiaľ 
posledná cesta bavorského pápeža 
do rodnej vlasti, spojená s miesta-
mi jeho života a pôsobenia, medzi 
ktorými boli napríklad Mníchov, 
Altötting, Marktl am Inn, Regens-
burg a Freising. Vrcholnou udalos-
ťou spomienkového týždňa bola 
utorková prednáška kard. Gerhar-
da Ludwiga Müllera k vtedajšej re-
gensburskej prednáške, ktorej téma, 
ako povedal, nestratila ani po desia-
tich rokoch nič zo svojej výbušnos-
ti. Iný kardinál Kurt Koch túto reč 
Benedikta XVI. nedávno označil za 
prorockú. 

O  prednáške na Regensburg-
skej univerzite sa hovorí aj v novo-
vydanom knižnom rozhovore ne-
meckého novinára Petra Seewalda 
s  emeritným pápežom. Novinára 
zaujímalo, či podnet k prednáške 
- teda čítanie dialógu byzantského 
cisára Manuela II. Paeologa s perz-
ským vzdelancom - bol náhodný. 
Z odpovede Benedikta XVI. vyplý-
va, že nie, pretože sa dialógom me-
dzi kresťanstvom a islamom zaobe-
ral dlhšie obdobie a  systematicky. 
Knihu v pondelok v mníchovskom 
Literárnom dome predstavil dlho-
ročný Benediktov osobný sekre-
tár, arcibiskup Georg Gänswein. Na 
prezentácii tiež vystúpil publicista 
Peter Seewald. Pripustil, že existujú 
ešte dlhé pasáže rozhovoru s emerit-
ným pápežom, ktoré v knihe neboli 
zverejnené. •
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Horela vášňou
pre Boha
a jeho ľud
Matka Terézia Messnerová, 
prvá generálna predstavená
Misijnej kongregácie služobníc
Ducha Svätého

 Text: Franziska Carolina Rehbein, SSpS (4. časť)

 Foto: Archív SVD

Príprava na vedenie
Arnold Janssen si všimol vodcovské 
schopnosti sr. Terézie. Mala pre také 
úlohy zdravú duchovnosť, vysoký úsu-
dok a potrebnú pozornosť. Od svojho 
uvedenia do funkcie novicmaj-
sterky 4. novembra 1894 bola sr. 
Terézia aj členkou miestnej rady. 
Pod vedením Matky Márie, pred-
stavenej, keď sa ona stala klauzúr-
nou sestrou, Matka Jozefa sa stala 
predstavenou a sr. Terézia ostala 
členkou miestnej rady. Pôsobila 
v nej deväť rokov. 

Vzťah dôvery medzi Matkou 
Jozefou a sr. Teréziou bol príklad-
ný a sr. Terézia dala na prvé miesto to, 
aby bola jednej mysle s Matkou Jozefou. 
Tento prístup bol zásadný pre počiatoč-
nú fázu kongregácie a tiež bol odovzda-
ný nasledujúcej generácii.

6. decembra 1900 zakladateľ vymeno-
val sr. Teréziu za asistentku Matky Jozefy 
vo vedení komunity. Stále bola novicmaj-
sterkou, postulantmajsterkou a bola zod-
povedná za viaceré oblasti práce.

Odhliadnuc od organizácie praktic-
kej práce, zakladateľ mal v mysli ďalší 
cieľ: schopné sestry, ktoré mohli pre-
vziať zodpovedné úlohy v misiách, mali 
dostať od novicmajsterky dobrý výcvik. 

Sr. Terézia pripravovala so svojimi 
asistentkami sestry pre budúce úlo-
hy vedúcich a predstavených, učiac sa 
najmä z jej príkladu a vedenia. V roku 
1901, 8. decembra prvých deväť sestier 

mladej kongregácie, vrátane Matky 
Jozefy a  sestry Terézie, zložilo svo-
je doživotné sľuby. Sr. Terézia si bola 
veľmi dobre vedomá dôležitosti toho 
dňa pre seba aj pre celú kongregáciu. 
Sr. Terézia zaznamenala udalosť veľ-
mi dojímavo, čo svedčí o tom, aký to 
bol dôležitý deň pre zakladateľa, pre 
ňu samotnú a pre všetky spolusestry. 
Aj ony zachytili niečo z tej spaľujúcej 
lásky, ktorou sa zasvätila Pánovi. Tieto 
prvé doživotné sľuby ukončili založe-
nie kongregácie tak, ako bola, pretože 
všetky jej fázy od vstupu až po sľuby 
boli už kompletné.

Na žiadosť Matky Jozefy Arnold 
Janssen zveril vedenie sestier pripravu-
júcich sa na doživotné sľuby sr. Terézii 
a stalo sa tak 1. marca 1902. Toto vyme-
novanie ukazuje, akú veľkú dôveru mali 
obaja, Matka Jozefa aj zakladateľ, k bý-
valej „nezručnej postulantke“. Napriek 
tomu v tom čase už niesla nespočetné 
množstvo úradov a úloh. 

Sr. Terézia brala vstup mladých žien 
veľmi vážne. Veľmi dobre vedela, že 
budúcnosť kongregácie najmä jej ži-
votaschopnosť a efektivita závisia do 
veľkej miery na dobrom výbere sestier. 
Mala všeobecne známy zmysel pre 
spravodlivosť. Nepripustila žiadnu 
diskusiu, keď prišlo na predvádzanie 
sa, napríklad aristokratický pôvod, 
schopnosti, majetok a podobne. Všet-
ci boli pred ňou rovní. Chcela len tie, 
ktoré boli skutočne povolané. V ťaž-
kých prípadoch sa rada odvolávala na 
pravidlo, ktoré určovalo: „V sporných 
situáciách je na prvom mieste dobro 
kongregácie.“

Tvoje radosti budú mojimi 
radosťami, tvoje ťažkosti
mojimi ťažkosťami. Bude pre mňa 
radosťou pomôcť ti kdekoľvek 
budem môcť. Okrem toho,
každý deň budeš v mojich 
úbohých modlitbách. 
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Úrad asistentky Matky Jozefy pri-
niesol sestre Terézii novú prácu a obe-
ty, hlavne počas choroby Matky Jozefy. 
Celá váha zodpovednosti za vedenie 
teraz spočívala na pleciach sestry Teré-
zie. Počas prvých mesiacov roku 1903 
sa zdalo toto bremeno takmer neľud-
sky veľké. Objavilo sa niekoľko prípa-
dov ovčích kiahní. Sr. Terézia sa snažila 
zamedziť kontaktom medzi zdravými 
sestrami a tými, čo boli infikované, aby 
tak minimalizovala nebezpečenstvo 
nákazy. Napriek vlastnej fyzickej sla-
bosti sr. Terézia stála pri sestrách, po-
máhala im a utešovala ich.

20. mája v roku 1903 Matka Jozefa, 
druhá spoluzakladateľka kongregácie, 
po dlhej chorobe znášanej s veľkou tr-
pezlivosťou odišla na večný odpočinok. 
V tom čase bol zakladateľ v Rakúsku 
a sr. Terézia, ako jej doterajšia asistent-
ka, prevzala zodpovednosť. Starala sa 
o všetko, čo bolo potrebné a tiež o do-
časné vedenie kongregácie. V liste da-
tovanom 6. júla 1903 Arnold Janssen 

ustanovil sr. Teréziu Messnerovú za 
novú generálnu predstavenú a sr. Ra-
phaele Brunsovú za jej asistentku.

Prvá generálna predstavená 
kongregácie
Toto vymenovanie ovplyvnilo život 
Matky Terézie na mnohé roky. Nová 
predstavená bola volená na tri roky. Vo 
veku tridsaťpäť rokov sa stala prvou ge-
nerálnou predstavenou Misijnej kon-
gregácie služobníc Ducha Svätého vy-
menovanou zakladateľom Arnoldom 
Janssenom. Titul či dôstojnosť úradu 
neznamenal pre Matku Teréziu toľko, 
ako pre ňu znamenala veľká zodpoved-
nosť tejto úlohy.

Jej prvý oficiálny list sestrám sved-
čí o postoji poníženosti a tiež dôvery 
Bohu, s ktorou prijala náročnú úlohu. 
Medzi iným napísala: „Som si dobre 
vedomá toho, moje drahé sestry, že nie 
som ani hodná tohto vyznamenania, 
ani dosť silná pre také bremeno. Skôr, 
ak by to záležalo len odo mňa, kongre-

gáciu viac zraním, než budem pre ňu 
užitočná, ale verím, že dokážem nájsť 
silu aj odvahu, dôveru a vieru vo vy-
jadrenú vôľu predstavených. Dokonca 
som našla pokoj a odvahu v myšlienke, 
že Boží Duch láskou posilňuje, oživuje 
a uschopňuje tých, ktorí sú slabí. 

Preto, moja drahá sestra, ťa dnes po prvý 
raz pozdravujem ako duchovná matka. 
Nesiem si ťa ako milovanú duchovnú 
dcéru v srdci odteraz až dokým ti bude 
Boh chcieť dať ďalšiu duchovnú matku. 
Tvoje radosti budú mojimi radosťami, 
tvoje ťažkosti mojimi ťažkosťami. Bude 
pre mňa radosťou pomôcť ti kdekoľvek 
budem môcť. Okrem toho, každý deň 
budeš v  mojich úbohých modlitbách. 
Podobne aj ja ťa žiadam, moja drahá 
sestra, aby si ma podporovala svojimi 
dobrými radami a  úprimnými mod-
litbami. Veľmi sa spolieham na tvo-
je modlitby, preto ťa tak veľmi žiadam 
o milodar tvojej modlitby. Úprimne ťa 
pozdravujem, moja drahá sestra, v lás-
ke Ducha Svätého.

Tvoja milujúca  sestra Terézia“

Keď Matka Terézia prevzala v roku 
1903 úrad, kongregácia mala 205 sestier 
v sľuboch, 65 noviciek a 44 postulan-
tiek, spolu 314 sestier. V  roku 1922 
v čase druhej generálnej kapituly mala 
kongregácia 106 postulantiek, 222 no-
viciek a 1280 sestier v sľuboch, čo bolo 
spolu 1608 sestier. 

V roku 1906 Arnold Janssen vyme-
noval Matku Teréziu za novú generálnu 
predstavenú napriek amputácii nohy, 
ktorú musela podstúpiť.  u

• Misijné sestry SSpS pôsobia v misijných 
krajinách na rôznych kontinentech.

 Často debatujú o tom, jako hľadať cesty 
k ľuďom. „Našou úlohou je otvoriť srdcia 
všetkých LÁSKE“ ( Matka Jozefa,

 Hendrina Stennamansová, SSpS) 
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Ježiš sa zaujíma o ľudí. A to zname-
ná, že ochotne a často robí zázraky, 
pri ktorých mnohí získavajú zdravie 
tela, duše i ducha. Je dôležité si po-

všimnúť túto situáciu, nakoľko výstižne 
dokresľuje Ježišovu lásku k nám.

Človek – žijúci v dnešnej dobe – pod 
pojmom zázrak rozumie mimoriadnu 
udalosť, ktorá buď prekročí alebo do-
konca poruší a nerešpektuje zákony prí-
rody. Kladie si preto otázku: čo je to, čo 
sa stalo? Zaujíma ho fakt a skutočnosť, 
čo sa to vlastne stalo. 

Pre Ježiša a jeho súčasníkov sú zázra-
ky znamenia, ktoré sa vzťahujú na niečo 
alebo na niekoho a pýtajú sa: aký to má 
význam? Nezaujíma ich samotný fakt 
a skutok, čo a ako to všetko prebehlo, 
ale ich význam. K lepšiemu pochope-
niu môže poslúžiť úplne banál-
ny príklad.

Profesor prírodných vied naj-
skôr opisuje a potom názorne 
ukáže študentovi konkrétny kvet. 
Otázka, ktorá je v pozadí znie: čo 
je to? Mladík daruje ten istý kvet 
dievčine, ktorú má rád. Otázka, 
ktorá sa ponúka je: čo to zname-
ná? V prvom prípade záujem je 
upriamený na samotnú skutoč-
nosť, o ktorej sa vedecky spoločne roz-
právajú; v druhom prípade sa pozornosť 
presúva zo skutočnosti na jej význam, 
čiže kvet vyjadruje jeden z najhlbších 
ľudských citov – lásku. 

Ježišove zázraky sú teda znamenia, 
ktoré majú určitý význam. Pozoruhod-
né však je, že sú znameniami len pre ve-
riacich. Vidieť v nejakej mimoriadnej 
udalosti určité znamenie vyžaduje vieru. 

V neveriacich zázraky vyvolávajú 
rôzne otázky. Nie sú dôvodom na to, 
aby neveriaci človek uveril. Môžu mu 
však otvoriť cestu k viere, ak sa pros-
tredníctvom veriaceho človeka dozvie 
ich pravý význam. 

Ježiš konal rôzne zázraky: 
• Zázraky v prírode: utíšenie búrky na 

mori, Ježiš kráča po vode ku svojim 
učeníkom, svadba v Káne, kde pre-
menil vodu na víno...;

• Uzdravenia chorých: slepí vidia, hlu-
chí počujú, chromí chodia, malo-
mocní sú čistí, čo sú v horúčke, tí sa 
uzdravujú v okamihu...;

• Vyháňanie zlých duchov: kedy Kris-
tus plný Božskej sily a moci rozkazu-
je a zlí duchovia sa musia podriadiť;

• Vzkriesenia troch mŕtvych: kedy 
Kristus úplne zmenil smrť na život, 
a predsa ako vieme u Lazára, neuve-
rili všetci, hoci bol v hrobe a už pá-
chol; 

Ježišove zázraky svedčia o tom, že 
Božie kráľovstvo je už tu prítomné. Na 
otázku Jána Krstiteľa a jeho učeníkov: 
„Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme 

čakať iného?“ Ježiš odpovedá: „Choď-
te a oznámte Jánovi, čo ste videli a po-
čuli: slepí vidia, chromí chodia, malo-
mocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi 
vstávajú a chudobným sa hlása evan-
jelium“ (Lk 7,19.22). Ježišove zázraky 
sú teda znamením prítomnosti Božie-
ho kráľovstva. Vďaka jeho uzdravujúcej 
moci hluchí, slepí, chromí, malomocní, 
chudobní a aj mŕtvi, čo povstali znovu 
do života, môžu obnoviť spoločenstvo 
s Bohom a s ľuďmi. 

Tento zámer sa neobyčajne jasne 
ukáže na hluchých, nemých, slepých, 
pretože oči, uši a ľudský hlas boli dané 
ľuďom, aby mohli navzájom komu-
nikovať. Prostredníctvom telesného 
uzdravenia Ježiš vracia hluchým, sle-
pým a nemým možnosť obnoviť me-
dziľudské vzťahy s ostatnými a zlep-

Ježišove
zázraky
 Text: P. Peter Kubík SVD

 Foto: Archív SVD

NOVÁ EVANJELIZÁCIA

Zázraky sú veľkým prejavom 
Božej sily a moci. Sú neustále 
prítomné v Cirkvi a pomáhajú 
veriacim, ale aj neveriacim, aby 
s odvahou prijali Boha. 
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šiť tak ich spolužitie v spoločnosti. Aj 
rozprávania o uzdravení posadnutých 
sa dajú vysvetliť podobne. Vyháňanie 
zlých duchov predstavuje oslobode-
nie z  izolácie a novú šancu na život 
v spoločenstve s ostatnými; je to znova 
možnosť vytvoriť vzájomné duchovné 
porozumenie.

Zvlášť stojí za pozornosť uzdrave-
nie malomocných. Jedná sa o ľudí, kto-
rí z dôvodu svojej choroby museli žiť 
izolovane, boli vylúčení z akéhokoľvek 
spoločenského života. Vďaka Ježišovmu 
uzdraveniu sa mohli znovu začleniť do 
života v spoločnosti. Uzdravenie malo-
mocných nekončí tým, že získajú fyzic-
ké zdravie. Ježišov príkaz, aby sa šli uká-
zať kňazom, ktorí im dovolia navrátiť sa 
do vlastnej dediny a do vlastnej rodiny, 
poukazuje na to, že cieľom uzdravenia 

malomocného je obnovenie vzťahov 
s ostatnými a vytvorenie spoločenstva. 

Tu nastáva okamih, kedy si veriaci 
človek začína všímať, že mnohí kresťa-
nia boli naplnení Ježišovou silou a mo-
cou a v JEHO mene konali zázraky. Pre 
mnohých veriacich na povzbudenie vo 
viere a pre neveriacich na zamyslenie 
ako je to možné vo svete, kde sa dôklad-
ne plnia prírodné zákony. 

Spomeňme si na Skutky apošto-
lov, ako sa Peter a Ján idú pomodliť do 
chrámu, vidia chromého od narode-
nia, ktorý prosí o almužnu, a ako Peter 
odpovedal na jeho prosbu: „Striebro 
a zlato nemám, ale čo mám, to ti dám: 
V  mene Ježiša Krista Nazaretského 
vstaň a choď!“ Chytil ho za pravú ruku 
a zodvihol ho. Vtom mu spevneli nohy 
a členky, vyskočil, postavil sa a chodil. 

Vošiel s nimi do chrámu, chodil, vyska-
koval a chválil Boha. Všetok ľud videl, 
ako chodí a chváli Boha, a poznali ho, 
že je to ten, čo sedával pri Krásnej brá-
ne chrámu a žobral. A naplnil ich úžas 
a vzrušenie nad tým, čo sa s ním stalo. 

Pripomeňme si nedávnu slávnosť 
svätorečenia Matky Terezy v Ríme. Bol 
prítomný aj zázračne vyliečený a mno-
hokrát lekármi vyšetrený a  nanovo 
skontrolovaný pán Marcílio Haddad 
Andrino, ktorý sa na príhovor Matky 
Terezy zázračne uzdravil zo smrteľnej 
bakteriálnej infekcie mozgu. Jeho man-
želka prikladala relikviu svätice k jeho 
hlave znova a znova. Lekári z pohľadu 
medicíny nedokázali vysvetliť zmenu 
jeho zdravotného stavu. Po zázraku, 
ktorý sa odohral v roku 2008, boli Mar-
cílio so svojou manželkou Fernandou 
obdarení ďalším dobrodením. Pred-
tým im choroba znemožňovala nádej 
na počatie dieťaťa, no dnes sú šťastný-
mi rodičmi.

Najviac uzdravení a zázrakov, ktoré 
sú lekársky dokumentované, overené 
a celé roky je zdravotný stav ľudí znova 
a znova lekársky kontrolovaný, je v Lur-
doch. Tu sa Božia Matka Mária zjavila 
dievčaťu Bernardette Soubirous v roku 
1858. Táto jednoduchá dievčina veľmi 
dôrazne vysvetľovala, že nerobí žiadne 
zázraky, ale vždy upozornila ľudí, že ak 
zájdu k prameňu v jaskyni, kde sa jej 
Panna zjavila a umyjú sa vodou z pra-
meňa, je možné, že sa zázrak uzdrave-
nia stane. Prvý zázrak bol naozaj ne-
obyčajný, lebo človek, ktorý nevidel na 
ľavé oko, v jednom okamihu zrazu zno-
va videl. Pre lekárov to bolo nemožné 
vysvetliť, nakoľko šošovka v oku naďa-
lej bola poškodená a človek predsa vi-
del. Skúmali a skúšali a on videl. 

Zázraky sú veľkým prejavom Božej 
sily a moci. Sú neustále prítomné v Cirkvi 
a pomáhajú veriacim, ale aj neveriacim, 
aby s odvahou prijali Boha. V dejinách 
Cirkvi Boh vždy vedel naplniť mnohých 
svätých svojou milosťou a prostredníc-
tvom ich slov a skutkov prejaviť svoju 
zázračnú silu a moc nad prírodnými zá-
konmi vo svete okolo nás.  u

NOVÁ EVANJELIZÁCIA
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8. septembra na sviatok Narodenia 
Panny Márie verbisti v Nitre oslávi-
li výročie založenia rehole (1875). Už 
tradične sa v tento sviatok u verbistov 
skladajú rehoľné sľuby. „Chceme prosiť 
Nebeskú Matku, aby našich seminaris-
tov sprevádzala svojím orodovaním, 
aby tento krok bol pre nich šťastným 
krokom, aby to bol krok, ktorý im dá 
nasmerovanie tou cestou, ktorou ona 
kráčala,“ povedal v úvode sv. omše pá-
ter provinciál Pavol Kruták. Po prečí-
taní evanjelia bol predstavený kandidát 
na zloženie večných sľubov. Páter pre-
fekt Igor Kráľ ho vyzval: „Nech predstú-
pi ten, ktorý chce dnes zložiť doživot-
né sľuby v Spoločnosti Božieho Slova, 
Gorazd Kohút.“ Odpovedal: „Tu som.“ 

Nasledovala kázeň, počas ktorej pá-
ter provinciál povzbudil aj všetkých 
prítomných verbistov: „Boh 
môže urobiť veci aj bez nás, nie-
kedy dokonca aj proti nám. Ale 
my nechceme ostať stáť kdesi na 
vedľajšej koľaji. Chceme napĺňať 
to, čo Boh od nás chce. Chceme 
sa stať dôležitou súčasťou plá-
nov Božích. V napĺňaní Božích 
plánov napĺňame aj náš osobný 
život. My vieme, že ak napĺňame 
Božie plány, robíme na tom naj-
krajšom a najdôležitejšom poli. 
Nech nám všetkým Boh pomáha krá-
čať touto cestou.“ 

Po homílii nasledoval samotný ob-
rad skladania sľubov. 

Seminarista Gorazd Kohút zložil 
večné sľuby čistoty, chudoby a posluš-
nosti. Z rúk provinciála P. Pavla Krutá-

ka prijal misijný kríž a misijné určenie, 
ktorým je Taliansko. 

Lukáš Hanúsek ukončil noviciát 
a zložil svoje prvé rehoľné sľuby. Pred-
stavil ho novicmajster P. Bartolomej Ba-
ráth, ktorý viedol jeho ročnú formáciu 
v noviciáte. 

Štyria seminaristi si obnovili rehoľné 
sľuby na jeden rok. Predstavil ich páter 
prefekt Igor Kráľ. Piate rehoľné sľuby 
zložili Juraj Begany, Matej Reiner. Šies-
te rehoľné sľuby zložili Tomáš Baleja 
a Donnie Ronald Sequeira. 

Pri tejto vzácnej príležitosti sklada-
nia sľubov sa v Nitre stretli spolubratia 
pracujúci aj na vzdialenejších miestach 
na Slovensku i  v Čechách. Prítomní 
boli i niektorí misionári, ktorí pracujú 
v ďalekých misiách a sú na dovolenke: 
P. Pavol Filadelfi z Japonska, P. Franti-

šek Kantár zo Zimbabwe. Po sv. omši 
sa prítomní hostia vzájomne stretli pri 
malom pohostení.

Gorazd Kohút SVD
Gorazd sa narodil rodičom Júliuso-
vi a  Magdaléne 12. decembra 1989 

v Nitre. Svojím narodením priniesol 
radosť tak rodičom, ako i svojím 12 
súrodencom, šiestim bratom a šiestim 
sestrám. Prvé roky života a  detstvo 
prežíval v rodičovskom dome v Mo-
čenku, boli obohatené častými náv-
števami Kysúc, kde Gorazdovi stále 
viac prirastala k srdcu krása prírody, 
v ktorej sa učil spoznávať Božiu prí-
tomnosť. Ako spomínajú Gorazdo-
vi rodičia a  súrodenci, už ako malé 
dieťa veľa rozprával o nebi, obdivoval 
nočnú oblohu a pýtal sa, kto to všetko 
stvoril a prečo. Prvé známky túžby po 
misionárskom živote sa u neho obja-
vovali skrze slová, že chce ísť do chu-
dobných krajín a tam sa podeliť s chle-
bom s tými, ktorí ho nemajú. Bolo to 

Verbisti skladali
rehoľné sľuby
 Text a foto: P. Martin Štefanec SVD

Boh môže urobiť veci aj bez nás, 
niekedy dokonca aj proti nám.
Ale my nechceme ostať stáť
kdesi na vedľajšej koľaji.
Chceme napĺňať to, čo Boh od nás 
chce. Chceme sa stať dôležitou 
súčasťou plánov Božích.
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v období pred tým, ako nastúpil do 
základnej školy. Tú navštevoval v Mo-
čenku od roku 1996. Spolu s nástupom 
do školy začal Gorazd miništrovať. To 

on sám pokladá za jeden z najdôleži-
tejších Božích impulzov stať sa mi-
sionárom-kňazom. Rozlišovaniu, na 
akú cestu ho Pán volá, vo veľkej mie-
re napomohol čas stredoškolských 
štúdií, ktoré absolvoval na Gymná-
ziu sv. Jána Bosca v Šaštíne-Strážach 
(2005-2009). Príhovor našej nebeskej 
Matky Márie, starostlivosť a dobrosr-
dečnosť duchovných synov Jána Bos-
ca podstatne napomohli k vstupu do 
rehoľno-misijnej Spoločnosti Božie-
ho Slova. Stalo sa tak v júli 2009 vstu-
pom do postulátu SVD. Od septembra 
2010 spolu s tromi novicmi absolvoval 
ročný noviciát vo Vidinej. 8. septem-
bra 2011 sa zasvätil Bohu zložením 
prvých rehoľných sľubov. Po nich po-

kračoval v  bakalárskom štúdiu filo-
zofie a teológie Trnavskej univerzity 
v Bratislave. Od septembra 2012 do 
augusta 2013 absolvoval pastoračnú 
prax v Misijnom dome Matky Božej 
v Nitre na Kalvárii. Bola to pre neho 
vzácna skúsenosť farskej pastorácie 
a zároveň čas načerpania nových síl 
pred pokračovaním v štúdiu katolíckej 
teológie na magisterskom stupni, ktoré 
plánuje zavŕšiť v júni 2017. Jeho túžba 
po misiách nadobudla konkrétnejšiu 
podobu skrze misijné určenie, ktoré 
mu určil páter Generálny superior so 
svojou radou a je ním Taliansko. Nech 
mu Pán pomáha svojím požehnaním 
a vedomím o našich modlitbách a du-
chovnej blízkosti.  u 



Spomienky na stretnutia 
s Matkou Terezou
„Keď som vstúpil do tejto rehole, ešte 
bola nažive. Bolo to v roku 1994. Stre-
tol som ju niekoľkokrát v Ríme a potom 
počas formácie... Keď som bol v Mexi-
ku, v Tijuane, tak sme sa stretli osobne, 
tvárou do tváre. Keď sa na mňa pozrela 
v hlučnom dave, som zacítil hlbokú lás-
ku... Pozrela sa na mňa, maličká žena, 
a vtedy som cítil, videl aj počul, že okolo 
nás nikto nie je; že v tom momente som 
pre ňu iba ja. Často to aj hovorievala, 
že vždy stretáva jedného človeka, lebo 
bol iba jediný Ježiš. Na koho sa pozrie, 
v ňom stretne Ježiša.“ 

Hnutie Žíznim ako odpoveď na 
túžbu laikov pomôcť chudobným
„Počas mnohých rokov, laici, kresťa-
nia, ktorí si všimli krásu, vznešenosť 
a hĺbku služby Matky Terezy, chceli sa 
na tom podieľať. Samozrejme, že títo 
muži, ženy, mladí ľudia, nemohli ne-
chať svoje rodiny, svoje miesta, pôso-
biská a svoju prácu a ísť napríklad do 
Afriky alebo krajín tretieho sveta. Keď 
sa Matky Terezy pýtali: ,Čo robíš?’, ona 
povedala: ,Poď a uvidíš!’ 

Ľudia tak prichádzali a slúžili mate-
riálne, umývali riady, varili, zametali, 
umývali záchody, ošetrovali ľudí, stri-
hali im vlasy, holili ich. A títo ľudia od-
chádzali z domov Matky Terezy veľmi 
obohatení a túžili sa vrátiť a viac ich to 
napĺňalo... Vtedy sme pochopili, že ľu-

dia potrebujú väčšiu motiváciu a potre-
bujú pochopiť, ako Božia milosť pôsobí 
a posväcuje ich cez škrabanie zemiakov, 
umývanie riadu, záchodov a cez službu 
tým najchudobnejším. 

Z podnetu ich služby sme im zača-
li pomáhať byť bližšie k Matke Tereze, 
lepšie ju poznať a prijať ju ako cestu 
posvätenia. Stať sa svätými vo svete... 
Matka Tereza hovorievala: ,Nemusí-
te nechať vaše rodiny, ani vaše domy; 
Kalkata je tam, kde ste vy. Nemusíte ísť 
ďaleko, Ježiš je tam, kde ste vy’. 

Kňazi Matky Terezy sme začali zhro-
mažďovať ľudí na modlitbu, aby hlbšie 
pochopili Božiu milosť, Božiu lásku, 
Božie pozvanie stretnúť ho v tých naj-
chudobnejších a slúžiť mu. Tak vzniklo 
pred desiatimi rokmi v Mexiku hnu-

Vatikán/Slovensko 4. septembra 
– „Táto maličká žena
sa na mňa pozrela v hlučnom 
dave a ja som zacítil hlbokú 
lásku,“ spomína si na jedno
zo stretnutí so sv. Matkou
Terezou páter Peter Kučák.
Do Kongregácie Misionárov lásky 
vstúpil ako prvý slovenský kňaz. 
V súčasnosti pôsobí v Ríme,
kde sa stará o chudobných, 
chorých, ľudí v núdzi a väzňov.
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SVEDECTVO

Svedectvo
o. Petra Kučáka,
prvého slovenského
kňaza Misionára lásky 

 Text: Páter Peter Kučák 

z Kongregácie Misionárov lásky - RV



tie Žíznim. Teraz sa rozšírilo do celé-
ho sveta, najmä v Latinskej Amerike 
a v Spojených štátoch, v Kanade, Aus-
trálii, ale aj v Európe. Máme približne 
okolo päťdesiat komunít a jedna z nich 
je aj v Čadci.“  

Ľudí v núdzi treba prijať, vypočuť 
a pomôcť im 
„Po rannej adorácii a svätej omši a ra-
ňajkách ideme medzi chudobných, do 
väzníc, do nemocníc alebo na ulicu. Od-
kedy pôsobím v Ríme, poznám tu veľa 
chudobných, hlavne slobodných ma-
mičiek, veľa chudobných rodín, bezdo-
movcov. Počúvaš ich príbehy, život, trá-
penia, strach a bojuješ s pokušeniami: 
,Možno manipuluje, možno nehovorí 
pravdu...’ To však nie je dôležité. Dôle-

žité je toho človeka prijať a počúvať ho. 
A potom vidieť, ako mu môžeme po-
môcť. Nie je to hlavne materiálne, ale 
počúvať ho. Napríklad bol som v pôrod-
nici, lebo jedno dievča rodilo, je sama, 
nemá nikoho. Volala mi: ,Prosím ťa, príď 
do nemocnice, idem rodiť’. Keď už po-
rodila, tak sa priznala, že chcela to die-
ťa potratiť. Ale potom, ako bola za nami 
a prosila nás o pomoc a my sme jej po-
vedali, že jej pomôžeme, to jej pomohlo 
v rozhodnutí dieťa donosiť a nechať žiť. 
A takýchto prípadov je viacero: keď je 
niekto depresívny, keď stratil nádej. Ako 
však povedal Svätý Otec na Svetových 
dňoch v  Krakove: ľudské problémy 
a starosti presahujú ľudské riešenia. To 
znamená nielen im ponúkať Ježiša, ale 
byť pre nich Ježišom.“  u

Biskup Galis
na Dňoch sv. Matky
Terezy v macedónskom 
meste Skopje

Na Dňoch sv. Matky Terezy, ktoré 
vyvrcholili 11. septembra 2016 po-
ntifikálnou svätou omšou na hlav-
nom námestí v Skopje, sa zúčastni-
la aj 16-členná delegácia Slovenska. 
Viedol ju predseda Trnavského sa-
mosprávneho kraja Tibor Mikuš. 
Svätú omšu celebroval osobitný pá-
pežský legát kardinál Vinko Puljić, 
skopský biskup a apoštolský exarcha 
Kiro Stojanov a biskup Galis. 

Záštitu nad podujatím, ktoré nad-
väzovalo na kanonizáciu Matky Te-
rezy vo Vatikáne, prezval prezident 
Macedónska Gjorge Ivanou. Nechý-
bali členovia vlády, predsedníčka 
ústavného súdu, časť diplomatické-
ho zboru a takmer 70 zahraničných 
hostí z cirkevných kruhov. 

Sv. Terézia z Kalkaty sa narodila 
v roku 1910 v Skopje, kde bola po-
krstená a prežila prvých 18 rokov 
života. Za svätú ju vyhlásil 4. sep-
tembra 2016 Svätý Otec František.  •
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MISIA RUMUNSKO

S  vysokoškolákmi z bratislav-
ského Univerzitného pasto-
račného centra sme sa v lete 
vydali do Rumunska na mi-

sie. Tradícia misií medzi rumunský-
mi Slovákmi je bohatá. Začala 
sa koncom deväťdesiatych ro-
kov, keď vysokoškoláci s kňaz-
mi verbistami začali chodiť do 
slovenských dedín a  robiť tam 
v lete duchovný program. Odvte-
dy tam chodia každý rok, hlavne 
do dedín Bodonoš, Derna, Bajaš, 
Gemelčička, Fogaš, Boromlak, 
Varzaľ a ďalších. Tohto roku boli 
vysokoškoláci tiež prítomní v  tých-
to dedinách, kňazi Stanislav Krajňák 
SVD a Martin Štefanec SVD boli s nimi 
v Bodonoši, Derne a Bajaši. 

Mnohí sme sa sem vracali po ur-
čitom čase, ale pre niektorých to bola 
celkom nová misia a nové skúsenos-
ti. Príprava na túto misiu spočívala 

v  mnohých stretnutiach misijného 
tímu ešte počas semestra v Bratislave. 
Prípravný tím zostavil kompletné ma-
teriály programu na 2 týždne našej mi-
sie pre deti, mládež a dospelých. 

Mali rady kreatívne hry
Čas našich stretnutí sme mali rozdele-
ný. Deti prichádzali doobeda. Vždy sme 
sa pomodlili a potom im študenti pred-
stavili nejakú tému, ku ktorej pripojili 
rôzne kreatívne aktivity, ktoré mali deti 
rady. K tomu rôzne piesne - ukazovač-
ky a stretko zakaždým vyšlo. Deti sa 

rady hrávali, sami sme zažili, ako sa te-
šili, keď nás mohli zobrať na také mies-
ta v dedine alebo okolitej prírode, kde 
sme ešte neboli. 

Témou „stretiek“ pre deti bolo: „Spo-
znávať bližšie Ježišove vlastnosti.“ Pod-
ľa toho mali na stretnutiach vymyslené 
rôzne úlohy, kde sa cvičili v tom, aby 
boli odvážni, spolupracovali, modli-
li sa spolu. 

Chýbali mladí nad 18
Stretká s mládežou bývali v poobedňaj-
ších hodinách. Mnohí mladí mali sku-
točne veľký záujem a prichádzali i na sv. 
omše. Tí však, ktorých sme poznali, čo 
chodili na stretká v minulých rokoch 
a dosiahli už vek 18 rokov, boli preč. 
Zarábali si na brigádach na Slovensku, 
v Rakúsku alebo Nemecku. Na jednej 
strane je to fajn, že si zarobia, prázdni-
ny sú veľkou príležitosťou zarobiť si na 
vysokoškolské štúdium; škoda však, že 

Letná misia
v Rumunsku
 Text a foto: P. Martin Štefanec SVD

 Foto: Archív SVD

Sme vďační rumunským 
Slovákom, že nás skutočne
milo prijali. Mnohí nás volali
na návštevy. Brali nás ako svojich. 
Túžili sa s nami podeliť so svojím 
životom, zážitkami a problémami.
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MISIA RUMUNSKO

doma nemajú príležitosť, a tak musia 
byť ďaleko od svojich rodín. 

Po sv. omšiach bývala obyčajne ka-
techéza pre veriacich. Bolo povzbudivé 
i pre nás, že ľudia sa zapájali aj do spo-
ločných modlitieb alebo diskusií počas 
stretnutí. S mládežou aj dospelými sme 
preberali Božie prikázania, kde sa zvlášť 
mohli dozvedieť zaujímavé a potrebné 
veci ohľadom úcty k životu, medziľud-
ských vzťahoch a aplikácii Božích priká-
zaní v situáciách každodenného života. 

Misie v Rumunsku
sú stále aktuálne 
„Som veľmi rada, že do tých misií sme 
išli každý deň s plným nasadením. Za-
čínali sme vždy spoločnou rannou 
modlitbou a potom celý deň s Bohom 
prežívali jeho prítomnosť. Snažili sme 
sa naozaj aj my ako misionári vzťah 
s Bohom prežívať a prehlbovať. Misie 
v Rumunsku sú dôležité, lebo myslím 
si, že lásky vo svete nikdy nie je dosť. 
Sprostredkovať Božiu lásku v Rumun-

sku deťom - Slovákom žijúcim v Ru-
munsku, mi bolo veľkou cťou. Spoznať 
deti, ľudí, ich spôsob života tu. Misie mi 
dali veľmi veľa. Dobrota, štedrosť a lás-
kavosť miestnych ľudí bola inšpiratívna 
pre nás všetkých, čo sme tu pôsobili,“ 
povedala na záver Mária Majerčáková, 
vedúca misijného tímu vysokoškolákov. 

Túžili podeliť sa s nami
Sme vďační rumunským Slovákom, že 
nás skutočne milo prijali. Mnohí nás 
volali na návštevy. Brali nás ako svo-
jich. Túžili sa s nami podeliť so svojím 
životom, zážitkami a problémami. Boli 
zvedaví aj na nás a na situáciu na Slo-
vensku. Okrem toho sa podelili s nami 
s produktami, ktoré dopestovali alebo 
vyrobili. Povzbudili nás svojím prístu-
pom k životu a svojou vierou. I napriek 
určitej tvrdosti sme videli ľudí usilov-
ných, pracovitých, skromných a popri 
tom zbožných. Je to asi tá ich nefalšo-
vaná dobrota, ktorá nás do Rumunska 
stále priťahuje.  u 

• Mária Majerčáková s deťmi
 nad obcou Bajaš
• Deti sa tešili z každej hry a úlohy.
 Radi súťažili.
• P. Martin s miništrantami v Derne
• Deti sa radi modlili. Často vyslovovali
 svoje spontánne a úprimné prosby
 a vďaky Bohu

RUMUNSKO

Hlavné mesto: Bukurešť
Jazyk: rumunčina, 
Štátne zriadenie:
poloprezidentská republika
Vznik: 10. máj 1877 

Rozloha: 238 390 km²  
Počet obyvateľov: 22 675 000

Mena: leu (RON)
Prezident: Klaus Iohannis
Predseda vlády: Victor Ponta
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CIRKEV V ÁZII

V rozhovore pre denník talianskej 
biskupskej konferencie Avvenire 

vatikánsky štátny sekretár kardinál 
Pietro Parolin potvrdil, že Svätá stolica 
vedie aktívne diplomatické rozhovo-
ry s Čínou, avšak zdôraznil, že Vatikán 
nepristúpi na dohodu, ktorá by po-
škodila lojálnych čínskych katolíkov. 
Rozhovory s  Pekingom pokračujú 

“v duchu dobrej vôle na oboch stra-
nách”, povedal kardinál. Dodal však, 
že vypracovanie takej dohody, ktorá 
by uspokojila obe strany, si bude žia-
dať “čas, trpezlivosť a ďalekozrakosť”.  
Z pohľadu Vatikánu je podľa štátne-
ho sekretára najdôležitejšie dobro 
miestnej cirkvi. Svätej stolici zále-
ží predovšetkým na tom, aby čínski 
katolíci mohli svoju vieru dob-
re žiť a  byť zároveň dobrými ob-
čanmi, ktorí prispievajú k  posilne-
niu harmónie v  čínskej spoločnosti. 
Kardinál Parolin zdôraznil, že Va-
tikán sa nesnaží upevniť status vlá-
dou schválenej “oficiálnej” na úkor 
“podzemnej” cirkvi. Povedal, že ten-
dencia vidieť čínsky katolicizmus 
rozdelený do týchto dvoch častí “ne-
zodpovedá historickej skutočnosti 
ani životu viery čínskych katolíkov”. 
Vysvetlil: “V  skutočnosti sú tu dve 
komunity, ktoré chcú obe žiť v  pl-

nom spoločenstve s Petrovým nástup-
com.” Cieľom vatikánskej diplomacie 
je podľa neho zmierenie a  vzájom-
né objatie týchto komunít, ako aj 
poskytovanie a  prijímanie milosr-
denstva v spoločnom hlásaní evanje-
lia, ktoré je skutočne dôveryhodné.” 
Kardinál Parol tiež odpovedal na otáz-
ky týkajúce sa násilia na Blízkom vý-
chode. Poznamenal, že “intervencia 
zahraničných mocností z rozličných 
dôvodov neraz prispieva skôr k  vy-
hroteniu konfliktu a  väčšiemu utr-
peniu obyvateľstva.” Zopakoval argu-
ment pápeža Františka, že kresťanstvo 
nie je vo vojne s islamom a dodal, že 
medzi obeťami terorizmu je omnoho 
viac moslimov než kresťanov. Podľa 
kardinála štátneho sekretára je práve 
stratégiou Islamského štátu vykresliť 
tento konflikt ako náboženský. Západ 
by mal byť podľa Parolina obozretný, 
aby “do tejto pasce nepadol”.  u

Kardinál Parolin:
S Čínou
vedieme dialóg.
Kresťanstvo
nie je vo vojne
s islamom

 Text: TKKBS   Foto: Archív 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

Modlime sa za kňazov
Zostavil Viliam Judák 
Cieľom knižky je pomôcť 
nám všetkým. V prvom rade 
kňazom, aby boli skutočný-
mi kňazmi Ježiša Krista a aby 
vydržali do konca. Má nám 
pomôcť modliť sa za kňa-
zov namiesto ich hodnotenia, 
porovnávania alebo kritizo-
vania. Knižka nám pomôže 
podporovať Cirkev, pretože 
najdokonalejšie sa uskutoč-
ňuje podpora práve v mod-
litbe za jej služobníkov.
188 strán, cena: 2,06 EUR

Modlitby k anjelom
strážnym pre deti
Nádherné modlitby s obráz-
kom na drevenej podlož-
ke, ktorú je možné zavesiť 
na stenu. Sú vyhotovené pre 
malé deti v rôznych farbách.
cena za kus: 1 EUR

15 dní so svätou
Matkou Teréziou
Francesco Follo
Jej život sa odohrával v zna-
mení hľadania lásky. Zažila 
tak vykupiteľskú a milosrd-
nú Božiu lásku. Práve preto 
sa stala misionárkou milo-
srdenstva. Snažila sa pomá-
hať tým najchudobnejším 
z chudobných a pozdvihnúť 
ich ľudskosť k Bohu.
104 strán, cena: 4 EUR

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

Požehnania na dni 
sviatočné i všedné
Magdaléna Rusiňáková
Pán Ježiš nám dal zásadné od-
porúčanie: „Žehnajte a nepre-
klínajte!“ Sme povolaní žeh-
nať našim nepriateľom, veď 
ak ich žehnám a modlím sa 
za nich, je ďaleko väčšia šan-
ca na ich obrátenie. O čo skôr 
potom máme žehnať svojim 
blízkym.
36 strán, cena: 2 EUR

Živý ruženec
Jozef Hančák
Posvätný ruženec je ako 
sladká reťaz, ktorá nás spá-
ja s Bohom, puto lásky, kto-
ré nás spája s anjelmi, veža 
spásy pred útokmi pekla 
a bezpečný prístav pri na-
šom stroskotaní. 216 strán, 
cena: 8,50 EUR

Biblia – Starý a Nový Zákon
Nové vydanie Svätého Pís-
ma, ktoré vyšlo v tomto roku, 
nás znovu pozýva, aby sme 
sa zahĺbili do Božieho slo-
va a uvažovali nad ním. Ide 
o rodinné vydanie, ktoré má 
väčšie písmená, preto sa ľah-
šie číta.
3360 strán, cena: 40 EUR

Posolstvo vrchov
Reinhold Stecher
Je to jedna z najkrajších kníh 
o vrchoch a prírode. Biskup 
Stecher oduševní každé-
ho človeka, ktorý spoznal 
vrchy a  zároveň nazrel do 
jeho kníh. Radosť z príro-
dy a jeho optimizmus zapá-
li každého človeka, ktorý sa 
chce na svet a prírodu poze-
rať spolu s Bohom.
128 strán, cena: 10 EUR

Let na orlích krídlach
Elias Vella
Páter nám chce odovzdať 
svoje skúsenosti s  Ježišom 
a vtiahnuť nás do nich. Po-
skytuje živé stretnutia, nové 
stretnutia, ktoré nemožno 
zopakovať, pretože sú za-
každým jedinečné. 296 strán, 
cena: 8,60 EUR



Predseda Pakistanskej biskup-
skej konferencie a arcibiskup 

Karáčí Mons. Joseph Coutts pred-
stavil 12. septembra knihu s ná-
zvom „Prenasledovať budú aj vás. 
Kresťanské svedectvo vo svete.“ 
Prezentácia publikácie o  pro-
tikresťanskej perzekúcii z  pera 
Marty Petrosillovej, hovorkyne 
talianskej pobočky asociácie Cir-
kev v núdzi – Kirche in Not, sa 
konala v  sídle talianskeho par-
lamentu.

V Pakistane sú kresťania často 
obeťami nespravodlivosti a úto-
kov zo strany skupín islamistic-
kých extrémistov. Proti týmto 

ozbrojeným skupinám zasahuje 
aj miestna armáda. Hovorí Mons. 
Coutts:

„Teraz sú tomu dva roky, čo 
bola spustená vojenská operá-
cia namierená proti pevnostiam 
týchto skupín, aby zničila ich ar-
zenál a ich skrýše. Teda situácia – 
práve vďaka tejto vojenskej ope-
rácii – je určite lepšia v porovnaní 
s tým, ako to bolo pred nejakým 
rokom.“

Predseda Pakistanskej bis-
kupskej konferencie povedal, že 
v krajine je mnoho obetí zákona 
o blasfémii, keďže ľudí odsudzo-
vali i preto, že kritizovali samotný 

Situácia
kresťanov
v Pakistane
sa napriek
prenasledovaniu
zlepšuje
 Text: Rádio Vatikán

 Foto: Isaiah Narciso 
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zákon. Avšak Najvyšší súd pred 
niekoľkými mesiacmi uznal, že 
existuje rozdiel medzi kritikou 
zákona a kritikou proroka Mo-
hamenda. Podľa slov arcibisku-
pa Karáčí aj mnohí moslimovia 
uznávajú, že je potrebné zákon 
revidovať:

„Sú mnohí Pakistanci, aj 
mnohí moslimovia, ktorí 
tvrdia, že tento zákon sa 
dobre nevymáha a  že je 
potrebné spraviť niekto-
ré zmeny. Nie je však ešte 
jasné, ako a  čo možno 
spraviť. Ale dôležité je, 
že sa o tom začalo ho-

voriť a to určite predstavuje po-
zitívny krok vpred.“

Pakistanský arcibiskup na 
záver pripomenul, že kresťania 
z krajiny odchádzajú kvôli prena-
sledovaniu, ale sú aj moslimovia, 
ktorí migrujú z politických a tiež 
ekonomických dôvodov.  u 
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Bohuznáme rodiny z Rišňoviec 130,- EUR • Bohuznáma rodina 
z Rišňoviec 100,- EUR • Bohuznámy 20,- EUR • Ružencový 
spolok Dolné Krškany 130,- EUR • Bohuznámi Zlaté Moravce 
50,- EUR • Bohuznámy Úľany nad Žitavou 25,- EUR • Ružencové 
bratstvo Veľký Šariš 50,- EUR • Odberatelia hlasov Fačkov 
40,- EUR • Deviatnik k sv. Jozefovi Petrová Ves 50,- EUR • 
Kolektív Lásky z Lipt. Tepličky 320,- EUR • Odberatelia hlasov 
Svrčinovec 20,- EUR • Klub priateľov misií Prievidza 37,- EUR 
• Bohuznáma z Lukáčoviec 100,- EUR • Odberatelia hlasov 
Čierne pri Čadci 70,- EUR • Bohuznáma Zlaté Moravce 10,- EUR 
• Misijné združenie Podsadek 30,- EUR • Spolok sv. ruženca 
Žilina 40,- EUR • Odberatelia hlasov Žabokreky n.N. 20,- EUR • 
Bohuznáma Lovce 60,- EUR • Odberatelia Hlasov Novoť 25,- EUR 
• Odberatelia hlasov Svrčinovec 20,- EUR • Odberatelia hlasov 
Čierne pri Čadci 75,- EUR • Bohuznámi z Gbelian 50,- EUR • 
Odberatelia Hlasov pri kostole sv. Heleny Trnava 160,- EUR • 
Spol. sv. ruženca Žilina 43,- EUR • Bohuznáma Žabokreky n/
Nitrou 50,- EUR • Odberatelia hlasov Žabokreky n. N. 20,- EUR 
• Misijné združenie Podsadek 30,- EUR • Odberatelia hlasov 
Sedliacka Dubová 120,- EUR • Kolektív lásky Liptovská Teplička 
235,- EUR • Bohuznáma rodina z Veľkého Zálužia 100,- EUR 
• Bohuznáma zo Šale 200,- EUR • Rodiny z Valaskej Belej 
500,- EUR • KKS zo S. Hory, Levoče, Lokce a okolia 66,- EUR • 
Odberatelia Hlasov Svrčinovec 50,- EUR • Rodina zo Sily 100,- 
EUR • Odberatelia hlasov Žabokreky n.N. 20,- EUR • Odberatelia 
Hlasov Čierne pri Čadci 56,- EUR • Misijné združenie Podsadek 
30,- EUR • Spolok sv. ruženca Žilina 43,- EUR • 

Predplatné na rok 2016 je 12 eur 

Číslo účtu Spoločnosť Božieho Slova
IBAN: SK9509000000005029115971
(Slovenská sporiteľňa)

DAROVALI NA MISIE, MISIJNÝ 
DORAST, MISIJNÉ DOMY

Všetkým darcom vyslovujeme  
Pán Boh zaplať! 

Na zamyslenie:
"Pokora nás vedie k tomu, 
že trápenia znášame s odovzdanosťou, 
lebo vieme, že si ich zasluhujeme."

(Sv. František Saleský)



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

Svätá Terézia, ty si sa zaslúžila o to, aby si ťa uc-
tievali ako patrónku misií na celom svete; rozpo-
meň sa na svoje vrúcne túžby počas svojho po-
zemského života, aby kríž Ježiša Krista bol známy 
na celej zemeguli a aby sa evanjelium hlásalo až 

do konca časov. Pomáhaj, prosíme, kňazom, mi-
sionárom a celej Matke Cirkvi tak, ako si to pri-
sľúbila. Amen.
Svätá Terézia od Dieťaťa Ježiša, patrónka misií, 
oroduj za nás!

www.verbisti.sk

23. október 
MISIJNÁ NEDEĽA
Modlitba za misie


