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Veľkonočná radosť nám každý rok dáva 
znova pocítiť, že nie sme stratení, že máme 
prečo žiť, k niečomu konkrétnemu smero-
vať. Kristus zmŕtvychvstaním prekonáva 

smrť a s ňou všetky jej hriešne príčiny – predovšet-
kým pýchu a neposlušnosť.

Život prvotných kresťanov bol poznamena-
ný práve takouto radosťou, ktorá ich povznášala 
nielen nad ponurým pocitom vlastných hriechov, 
no dávala im svetlo, silu a nádej aj v tých najťaž-
ších okolnostiach prenasledovania. Ak Kristus 
porazil večného nepriateľa, to ani jeho časní po-
sluhovači nemajú šancu. Ba, čo je ešte lepšie, že tí 
istí služobníci tmy boli vyvádzaní na svetlo, kde 
neraz končili ako mučeníci - Kristovi svedkovia. 

Dvojaký následok nepriaznivých pocitov
Hľadiac na svoje životy zdá sa nám, že víťazstvo 
Kristovho kríža a zmŕtvychvstania sa na nich zvlášť 
neprejavuje. Akoby sme boli stále v zajatí zákona, 
ktorý nám hriech permanentne napomína, len 
ničím nepomáha zmeniť sa. Je ako obviniteľ, kto-
rý hľadá chyby zasluhujúce nám tresty. Takéto ne-
priaznivé pocity majú potom dvojaký následok. 
Jedných zatvrdzjú v neúprosnej až nemilosrdnej 
vojne proti všetkým neduhom vo svojom živote 
a čo je horšie, aj v živote najbližších. Druhých zasa 
ženú k falošnému pocitu slobody, odvrhujúcej akú-
koľvek vinu, hriech, trest, vykúpenie a nakoniec aj 
samého Boha. Ani jedna cesta nie je podľa Božej 
vôle. Moralizátori sa tak snažia potlačiť svoje i cu-
dzie slabosti, že si neraz neuvodomujú vlastné hl-
boké pády morálneho i vzťahového charakteru. 
Z Boha robia presne toho Sudcu, ktorý túži ako 
sadista len nás trestať, strašiť peklom. Takýto Boh 
by isto neurobil nič pre záchranu človeka a nie to 
ešte obetoval jednorodeného Syna. Odmietnutie 
danej pozície nemôže byť odvrhnutím pekla. Je to 
odmietnutie zvaľovať vinu na Boha. Ak chce niekto 
do pekla, Boh ho tam isto nepošle, ale pôjde ta sám, 
len aby nemusel byť poslušný láskavému a z toho 
vyplýva, že aj „slabému – lebo milosrdnému“ Bohu. 
Naopak, strach zo zákona a jeho trestov vynucu-
je druhú skupinu vzoprieť sa a hneď na začiatku 

ísť svojou cestou popierania akejkoľvek duchov-
nosti neuvedomujúc si, že slobodou v mene hu-
manizmu poprierajú samotnú duchovnú pod-
statu človeka. A koniec je ten istý – bezbožné 
prázdno, úzkosť, hnev, a to nie je nič iné ako peklo. 

Zlatá stredná cesta
Zlatá stredná cesta platí aj pre duchovný život. Je to 
tá rovnováha, ktorou nazývame všetky čnosti, a kto-
rá rovnako ctí ľudskú slobodu a schopnosti, ako aj 
necháva neustále Bohu možnosť napovedať nám či 
pomôcť svojimi milosťmi. Preto sa život priemer-
ného kresťana vôbec nemusí vonkajškom odlišovať 
od života dokonca neveriacich ľudí. Tiež musíme 
riešiť svoje problémy a trápenia, no nie sami. A tu 
je zásadný rozdiel. Kresťan, čo akú ťazkú cestu by 
v živote neprechodil, je si vedomý Božej spoluú-
časti, ktorá ho len tak nenechá napospas „osudu“. 

Udalosti, ktoré si pripomíname od Kvetnej do 
Veľkonočnej nedele, nám priamo na spásonosných 
skúsenostiach Ježiša ukazujú, čo sa môže stať a ako 
rýchlo sa môže meniť ľudský príbeh. V jeden deň 
Ježiša vítajú ako prisľúbeného Mesiáša, aby ho o pár 
dní neskôr hnali na smrť ako najhoršieho vraha. 
Kristus pritom každú udalosť prežíva naplno, aby 
pomohol apoštolom neskôr pochopiť, čo sa týmito 
skutočnosťami naplnilo a aké to bude mať následky 
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do budúcna. Pritom ich rovnako pripravuje k pochopeniu 
toho, že nič nie je tak strašné a neočakávané, čo by Boh nemo-
hol premeniť na dobrá nekonečného chrakteru.

Zmŕtvychvstanie dáva novú silu
Na daný moment apoštoli vôbec neboli pripravení správne 
hodnotiť situáciu. Pravdepodobne pri slávnostnom vstupe 
do Jeruzalema niektorým z nich radosťou podskočilo srdce 
vidiac zástupy vítajúce svojho kráľa. Možno tajne dúfali, že 
budú budúcimi ministrami. Tak sa aj stalo, hoc aj nie v takom 
svetskom pláne. Rovnako nesprávne pochopili všetky udalosti 
Veľkého piatku, keď sa ich veľkolepý svet a sen o ňom rozply-
nul za okamih. Zabudli na všetky zázraky ako prejav Božej 
moci a zostala im iba temnota a beznádej. No vďaka zmŕt-
vychvstaniu všetko dostalo svoj zmysel, ba viac istotu, že ani 
jedno z Božích prisľúbení neostane nenaplnené.

Z tohto miesta má pokračovať kresťanská nádej. Veď v ži-
vote nás stretá toľko zápletiek, že na prvý pohľad nie je mož-
né ich správne pochopiť. Pán Boh poznajúci nás do hlbiny 
rozumie našim nepochopeniam, chybám, urýchleným zá-
verom a z nich vytreskujúcemu hnevu či reptaniu. Je trpezli-
vý a čaká na ďalšiu príležitosť, skrze ktorú nám ukáže pravý 
zmysel udalostí nášho života. Našou úlohou a zároveň darom 
je hneď na začiatku sa naučiť prijímať a reflektovať svoj život 
vo svetle Kristovho zmŕtvychvstania ako vrcholnej udalosti 
spásy sveta, ako aj Božej prozreteľnosti, ktorá toto všetko koná 
s cieľom nášho posvätenia. u

Hlasy z domova a misií vydáva:
Spoločnosť Božieho Slova, 
Misijný dom Matky Božej, Kalvária 3, 949 01 Nitra
Šéfredaktor: P. Martin Štefanec SVD; 
Redaktori: P. Ján Halama SVD, P. Peter Kubík SVD, 
P. Martin Madassery SVD;
Jazyková úprava: Zuzana Fyodorovová; 
Grafická úprava: Pergamen, Trnava; 
Vytlačili: Tlačiareň P+M, s.r.o.; 
Objedn. zasielajte na adresu red.: „Časopisy“, 
Spoločnosť Božieho Slova, Misijný dom Matky Božej, 
Kalvária 3, 949 01 Nitra; Tel.: 037/ 776 94 29, 
ISSN 1337-4842, EV 3324/09
Periodicita vydávania: mesačník
IČO vydavateľa: IČO 00 586 757
Webová stránka: www.verbisti.sk, e-mail: hlasy@svd.sk

1HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

HLASY Z MISIÍ

APRÍL 2017



▲ Svätý Otec František oslávil 
59 rokov rehoľného života jezuitu

V marci si Svätý Otec František pripomenul 59. 
výročie svojho rehoľného života jezuitu. Priblížme 
si pri tejto príležitosti hlavné momenty jeho života 
ako rehoľníka. Do noviciátu Spoločnosti Ježišovej 
vstúpil, keď mal 21 rokov. Bolo to 11. marca 1958 
v argentínskej Córdobe. Už pred týmto rozhodnu-
tím sa pripravoval na kňazstvo v diecéznom semi-
nári Villa Devoto v Buenos Aires. Po absolvovaní 
predpísaných dvoch rokov noviciátu Jorge Ber-
goglio zložil rehoľné sľuby a pokračoval v príprave 
na kňazstvo filozofickými a teologickými štúdia-
mi v jezuitských kolégiách najprv v Čile a neskôr 
v rodnej Argentíne. Keď v roku 1969 prijal kňazskú 
vysviacku, bol v reholi už vyše 10 rokov. Po posled-
ných sľuboch, ktoré zložil 22. apríla 1973, bol páter 
Bergoglio v Argentíne krátky čas novicmajstrom. 
Už zakrátko, 31. júla 1973 ho ako 36-ročného ge-
nerálny predstavený jezuitov P. Pedro Arrupe vy-
menoval za argentínskeho provinciála a túto služ-
bu vykonával šesť rokov. Po vymenovaní za biskupa 
v roku 1992 pápežom sv. Jánom Pavlom II. už Mons. 
Bergoglio viac nepodliehal pod rehoľných pred-
stavených, avšak neprestal byť jezuitom. Aj neskôr 
ako arcibiskup Buenos Aires, kardinál a napokon 
i ako pápež sa stále hlási k svojej rehoľnej prísluš-
nosti. Pri mnohých príležitostiach to dal najavo aj 
svojou osobnou blízkosťou rehoľným spolubratom, 
napr. pri stretnutiach s generálnymi predstavenými 
rehole, či už s pátrom Adolfom Nicolásom SJ alebo 
s jeho nástupcom, súčasným generálnym predsta-
veným P. Arturom Sosom SJ. Len celkom nedávno, 
24. októbra 2016, Svätý Otec František osobne pri-
šiel medzi delegátov Spoločnosti Ježišovej z celé-
ho sveta zhromaždených v Ríme na 36. generálnej 
kongregácii rehole. •

Milí misijní priatelia!

V tomto mesiaci nás čaká Veľký týždeň, 
kedy budeme prežívať Kristovo utr-
penie a prejdeme k oslave jeho víťaz-
stva nad hriechom a smrťou. Ježišovo 
umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie, to 
je prechod (pascha) zo smrti do života. 
Tieto udalosti nám zaslúžili Božie mi-

losrdenstvo. Ale zároveň toto paschálne tajomstvo je uda-
losť, ktorá nám samým umožňuje prijímať milosrdenstvo, 
hlavne vo sviatosti zmierenia, a konať milosrdne vo vzťahu 
k druhým. Vďaka Kristovej pasche prežívame aj vlastnú pa-
schu - najprv to bolo krstom a teraz vždy, keď odmietame 
hriech a žijeme s Ježišom novým životom.

Pri obnove krstných sľubov počas veľkonočnej vigílie bu-
deme vyznávať: „Zriekam. Verím.“ V čom sme sa zmýšľaním 
i skutkami trénovali celé pôstne obdobie, to počas veľkonočnej 
vigílie vyznávame aj ústami. V podstate pritom povieme: „Ježiš 
Kristus je Pán!“ (Flp 2, 11). Kristus je Pán aj ako kráľ vchádza-
júci slávnostne do Jeruzalema, aj ako Boží Syn, ktorý „sa zrie-
kol seba samého“, aj ako ten, ktorého potupovali a opľúvali, aj 
ako ukrižovaný na kríži. A potom aj ako zmŕtvychvstalý. Ne-
máme iného Mesiáša, nemáme iného Pánovho Pomazaného, 
nemáme iného Krista! Preto si vážme milosrdenstvo Páno-
vo, lebo skrze Krista nás vyslobodil z moci hriechu a diabla. 

Milí naši misijní priatelia a dobrodinci, prajeme vám po-
žehnané veľkonočné sviatky, radosť z Kristovho zmŕtvych-
vstania a vďačnosť za Kristovu obetu, ktorú za nás podstúpil. 
To vám želá redakcia časopisu Hlasy. 

Páter Martin Štefanec SVD
šéfredaktor

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Sv. omšu za odberateľov Hlasov 
odslúžim 3. apríla, 

za horliteľov 4. apríla 2017.
Šéfredaktor
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◀ Učebne v Ugande navštevujú prvé študentky

V Centre Nepoškvrneného srdca Panny Márie v Ugande, ktoré od roku 2012 
prevádzkuje Slovenská katolícka charita (SKCH), otvorila v marci svoje brány 
krajčírska učebňa. Aktuálne ju navštevuje prvých päť študentiek, ku ktorým 
sa postupne pridajú ďalšie, informuje charita na svojej internetovej stránke. 
V centre Charita podáva pomocnú ruku aktuálne viac ako 50 HIV pozitív-
nym deťom. Ide zväčša o siroty a polosiroty, ktoré AIDS pripravil o jedného 
alebo oboch rodičov. Snahou charity je byť im oporou, ponúknuť im lásku, 
starostlivosť a prijatie, dbať o ich zdravotný stav, dohliadať na ich výchovu 
a vzdelanie. Budovanie centra prebieha postupne a v 2016 sa podarilo v jeho 
priestore vybudovať novú budovu škôlky a nové odborné učebne, v ktorých 
budú môcť deti z centra, ako aj zo širšieho okolia získať svoje prvé pracovné 
zručnosti. Prostredníctvom nadobudnutej praxe sa v budúcnosti ľahšie uplat-
nia ako šikovní stolári, murári či krajčírky. Kým škôlka privítala najmenšie 
deti už skôr, odborné učebne budú sprevádzkované postupne. •

▪ Pápež František sa 
rozhodol na svojich cestách 
využívať elektrický automobil

Pápež František chce na svojich 
cestách využívať výlučne elektric-
ký automobil, ktorý neznečisťu-
je životné prostredie. Ide o biely 
Nissan Leaf, ktorý Svätému Ot-
covi k 80. narodeninám venova-
la nemecká firma Wermuth As-
set Management GmbH. Auto 
je vybavené solárnymi panelmi 
a  zvláštnym systémom, vďaka 
ktorému je možné dobiť aku-
mulátor za jednu hodinu, píše 
taliansky denník La Repubbli-
ca. Ide o ďalšie zo série rozhod-
nutí pápeža, ktoré upozorňujú 
na rešpekt k životnému prostre-
diu. Systematický pohľad na túto 
problematiku ponúka Františko-
va encyklika “Laudato si’”. Elek-
trický automobil užíval už skôr, 
napríklad počas svojej návštevy 
v  bývalom koncentračnom tá-
bore v  Auschwitzi. Ekologická 
problematika však nevstúpila do 
Vatikánu až s Františkom. Už za 
Benedikta XVI. bolo na Aule Pav-
la VI. nainštalovaných 2,5 tisíc 
solárnych panelov. Nie je vylúče-
né, že v krátkej dobe celý Vatikán-
sky štát začne využívať výlučne 
energiu z obnoviteľných zdrojov, 
dodáva taliansky denník. •

▲ Africkí biskupi žiadajú udržať 
pôvodné vysielanie Vatikánskeho 
rozhlasu 

Africkí biskupi vyjadrili znepokojenie 
nad zrušením vysielania Vatikánskeho 
rozhlasu na krátkych vlnách, ktoré „mi-
liónom Afričanov dávalo možnosť po-
čúvať Svätého Otca a deliť sa o záujmy 
a poslanie Cirkvi“. „Sme presvedčení 
o tom, že správy Vatikánskeho rozhla-
su by mali byť dostupné aj na internete. 
Problém však spočíva v tom, že mnoho 
Afričanov nemá zariadenia a technoló-
gie, ktoré by im umožnili prístup k tým-
to službám,“ vysvetľujú členovia stálej 
rady Sympózia afrických biskupských 
konferencií vrátane Madagaskaru (SE-
CAM). Podľa agentúry Fides požiada-
li v liste vatikánsky Sekretariát pre ko-
munikáciu, aby vysielanie na krátkych 
vlnách ďalej pokračovalo. •

▲ Podpaľači zničili vstup 
do Chrámu Nanebovstúpenia 
na Olivovej hore

Terčom podpaľačstva sa v noci 
z utorka na stredu 8. marca stala 
vstupná brána do Chrámu Na-
nebovstúpenia na Olivovej hore 
v Jeruzaleme. Apoštolský admi-
nistrátor Latinského patriarchá-
tu v  Jeruzaleme P. Pierbattista 
Pizzaballa čin odsúdil s tým, že 
skôr ako o útok namierený pro-
ti náboženstvu tu ide pravdepo-
dobne o  skutok ekonomického 
výpalníctva. V jeho pozadí môže 
byť známy konflikt dvoch rodín, 
zápasiacich o kontrolu nad vy-
beraním vstupného do objektu. 
Presnejšie informácie o zodpo-
vednosti za trestný čin však musí 
priniesť policajné vyšetrovanie. •
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Evanjelium piatej pôstnej nedele 
(Jn 11, 1-45) – vlastne všetky 
tri čítania piatej pôstnej nedele 
– nás jasne navigujú na myš-

lienku života po smrti, alebo snáď ešte 
lepšie: života, ktorý dáva Kristus; ja si 
dovolím dnes ísť na vec trocha prene-
sene. Chcel by som uvažovať o živote 
a smrti v morálnom zmysle. Myslím, že 
táto oblasť môže byť pre mnohých z nás 
dokonca ešte naliehavejšia ako oblasť 
života a smrti v doslovnom zmysle. A to 
preto, lebo morálna smrť, do ktorej člo-
vek môže upadnúť už zaživa, má 
svoje logické pokračovanie aj vo 
večnosti. 

K totálnemu morálnemu úpad-
ku, ktorý veľmi výstižne popisuje 
stav mŕtveho Lazára, nepríde na-
raz, skokom. Je to skorej vec vývo-
ja. Lazár, ako počúvame z úst jeho 
sestry, už zapáchal, pretože bol už 
štyri dni v hrobe a jeho telo sa už 
rozkladalo. Je to veľmi presný popis člo-
veka, ktorý sa nachádza na dne mravné-
ho úpadku. Rozklad, smrad a v podstate 
izolácia taká, aká panuje v hrobe. Aj keď 
možno zvonka ten hrob nemusel vyze-
rať celkom nepríťažlivo. 

Spája ich dom
Poďme však na vec po poriadku. Na 
základe biblických rozprávaní sa zvyk-
neme vyjadrovať o Ježišovi ako o di-
votvorcovi. Ježiš uzdravoval chorých, 
vyháňal zlých duchov a kriesil mŕt-
vych. Viete však, koľko mŕtvych Ježiš 
vlastne vzkriesil? Troch. A síce Jairovu 
dcéru (Mk 5, 21-24; 35-43), naimského 
mládenca (Lk 7, 11-17) a Lazára (Jn 11, 

1-45). A viete, čo majú tieto tri vzkrie-
senia spoločného? Myslím, že keď si ich 
postavíme za seba, pekne mám popisu-
jú napredovanie morálneho úpadku 
človeka. Všimnime si ako. 

Pri všetkých troch je dôležité slovo 
dom. Jairova dcéra, keď zomrela, bola 
ako mŕtva vystretá ešte v dome. Na-
imský mládenec už nebol doma. No 
nebol ešte ani na cintoríne. Bol na ces-
te z domu na cintorín. A Lazár bol už 
dávno z domu preč. Bol už úplne „za-
bývaný“ na cintoríne. 

Prečo je slovo dom dôležité? 
Slovo dom nám popisuje miesto na-
šej formácie. Môže to byť naozaj dom, 
môže to byť skupina ľudí: naša rodina, 
Cirkev. Môže to byť však aj stav našej 
nevinnosti. Človek je najprv stotožnený 
s domom a s jeho hodnotami. No po-
stupne sa to môže začať meniť. Začne 
ho priťahovať niečo iné, niečo mimo 
domu. Nazvime to cintorín. Aj keď to, 
samozrejme, takto nevyzerá. No k to-
muto to bude postupne viesť. Človek 
začne najprv pomaly koketovať s myš-
lienkou ísť z domu a zanechať svoju 
pôvodnú formáciu. Postupne sa – ak si 
neosvojí zdravé zábrany – týmto myš-
lienkam oddá naplno a zomrie. Zomrie 

doma. Ostane síce v dome telesne, no 
duchovne, duševne, mysľou je mimo. 
Nekomunikuje už so svojimi blízkymi, 
ich svet mu je vzdialený, nezdieľa ho, 
nemajú si už čo povedať. On je mysľou 
už inde. A už aj rozmýšľa o tom, že sa 
aj telesne premiestni tam: inde, mimo 
dom. Toto je stav Jairovej dcéry. 

Tu však pozor! Aby ste ma neporo-
zumeli nesprávne. Uznávam, že nie-
kedy je nutné niektoré hodnoty domu 
– v mene svojho duchovného i dušev-
ného zdravia – aj naozaj opustiť. Môže 
sa totiž stať, že mnohé hodnoty, ktoré 
nám doma vštepovali, neboli vôbec 
hodnotami a my sa potrebujeme od 
nich oslobodiť. Niektoré predsudky, 
presvedčenia sú pre nás doslova ako vä-
zením, z ktorého sa potrebujeme dostať 
von. Povzbudenia a myšlienky v tom-
to smere sa hojne nachádzajú v Písme 
a  rozpoznanie nutnosti oslobodiť sa 
od tohto sveta je súčasťou zdravého 
duchovného rastu. A je možné, že na 
ceste k tomuto rastu nás bude dopre-

Proces
úpadku

 Text: P. Milan Bubák SVD 

 Foto: Martin Štefanec SVD

Kristus volá k pokániu každého 
a zakiaľ žijeme, každý z nás 
budeme mať tendencie hrešiť, 
a preto každý z nás musí 
žiť v pokore a nepretržitej 
otvorenosti voči pokániu. 
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vádzať aj pocit viny. Ne-bude to však 
pocit zdravý. Toto treba mať preto sil-
ne na mysli. A treba povedať, že nie je 
vždy jednoduché spoznať, čo je čo. Čo 
je volanie k rastu a čo je cesta k rozkla-
du. No dá sa to!

Dopracovať sa k novému začiatku
Keď človek so svojím duchovným 
úpadkom teda nič nerobí, vyberie sa 
postupne na cestu na cintorín. To je 
prípad naimského mládenca. Rakvu 
s jeho telom nesú, oplakáva ho dav. Naj-
viac jeho matka. No cesta je nezvratná. 
V dome mŕtvola ostať nemôže. Mŕt-
vola je určená na cintorín. Keby ste sa 
však naimského mládenca spýtali, kam 
ide, zaiste by vám neodpovedal, že na 
cintorín. On by bol presvedčený, že ide 
k novému životu: k životu veľkých mož-
ností, slobody, sebarealizácie. No v sku-
točnosti ide na cintorín. 

A keď sa s tým nič neurobí, na ten 
cintorín naozaj aj príde. A prichádza 
hrob. Ako u Lazára. A pred tým zamo-

tanie do plachiet. Čo je popis otroc-
tva a nehybnosti, do ktorého človeka 
jeho nemravný spôsob života privádza. 
A potom už len uloženie do izolácie 
a chladu hrobu, zapečatenie a odchod 
blízkych domov. A začne rozklad, sa-
mota, zápach.

Viem, že tieto myšlienky nemusia 
znieť pre niektorých príťažlivo. Žijeme 
totiž v čase, ktorý má silnú tendenciu 
obracať veci naopak a vytvárať si o nich 
vlastné definície. Toto je charakteristi-
ka tzv. postmoderny. Napríklad si mys-
lím, že mnohí by dnes cintorín nazvali 
úžasným miestom sebarealizácie. Alebo 
smrad by nazvali vôňou. A keby ste im 
tvrdili, že to je naozaj smrad, lebo vy to 
tak cítite, obvinili by vás, že váš nos ne-
funguje dobre. A keby ste sa začali strá-
niť ich rozkladu, alebo by ste mali chuť 
upozorniť ich, že to, čo vidíte, je žumpa, 
obvinili by vás, že neviete, čo je krásne. 
Alebo že ste prinajmenšom netolerant-
ný. Či nám presne takto nepredstavujú 
súčasný ideál médiá? Hlavne tie bulvár-

ne? Ľudia rozličných životných štýlov 
vychádzajú postupne pred nás zo svo-
jich hrobov a predvádzajú sa nám. 

No Cirkev nás aj napriek tomuto 
popleteniu a všeobecnej pomätenosti 
upozorňuje, že smrad je naozaj smrad, 
že rozklad je rozklad, žumpa je žum-
pa, a že náš čuch je v poriadku. No toto 
počuť nie je pre tých v tom hrobe vždy 
príjemné. Uvediem citát, ktorý sa nachá-
dzal pred rokmi v jednom čísle časopisu 
Domino fórum, ktoré písalo o epidémii 
AIDS v článku Kto ešte má strach z HIV. 
Na záver Stanislav Gilan, autor článku, 
útočí na Cirkev, ktorá trvá, že jediným 
prostriedkom proti epidémiám, ako sú 
tieto, je sexuálna zdržanlivosť. Píše: „Báj-
ky o vernosti, o sexuálnej zdržanlivos-
ti, nezmyselné ideologicky podložené 
požiadavky, zákaz antikoncepcie, naj-
mä kondómov vedú priamo k rozširo-
vaniu infekcie a mali by byť hodnotené 
ako trestný čin.“ 

Pomôže jedine Pravda, Kristus
Čo nám pomôže? Po prvé, pravda. Je 
dôležité žiť v pravde a priznať si svoj 
stav. Po druhé, Kristus. Darcom živo-
ta, nech sme v ktoromkoľvek štádiu, je 
Kristus. On znova nastoľuje integritu, 
nevinnosť a život človeku bez ohľadu 
na to, v akom stave sa nachádza. A po 
tretie, nech nás nemetie, že všetci bez 
výnimky sa občas nachádzame v nie-
ktorom zo spomínaných štádií. Či je 
človek veriaci alebo neveriaci, jedno-
duchý laik alebo povedzme i kňaz. To 
hovorím preto, lebo niektorí sa snažia 
zmietnuť zo stola ponuky, ktoré Cir-
kev v mene Ježišovom ľuďom ponúka 
s tým, že veď aj predstavitelia Cirkvi sú 
hriešni. Kristus volá k pokániu každé-
ho a zakiaľ žijeme, každý z nás bude-
me mať tendencie hrešiť, a preto každý 
z nás musí žiť v pokore a nepretržitej 
otvorenosti voči pokániu. 

Nech nám volanie Pána k životu, či 
je to „Dievča, hovorím ti, vstaň!“ ale-
bo „Mládenec, hovorím ti, vstaň!“ ale-
bo „Lazár, poď von!“ znie ako volanie 
k slobode, k odvahe, k životu či k nové-
mu začiatku. u
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UDALOSTI 
apríl 2017
2. apríl
Výročie smrti sv. Jána Pavla II. 
(2005);

6. apríl
Br. Electus Viktor Maťašovský 
SVD, 20. výročie smrti (1997);

9. apríl
Kvetná nedeľa;

13. apríl
Zelený štvrtok;

14. apríl
Veľký piatok;

15. apríl
Biela Sobota;

16. apríl
Veľkonočná nedeľa Pánovho 
zmŕtvychvstania;

23. apríl
Nedeľa Božieho milosrdenstva; 
sv. Vojtech, mučeník;

29. apríl
Sv. Katarína Sienská,
spolupatróna Európy, sviatok.

   ◆ ◆ ◆

Úmysel apoštolátu modlitby 
na mesiac apríl:

Za mladých, aby dokázali 
štedro odpovedať na svoje 
povolanie a brali vážne
aj možnosť zasvätiť sa Pánovi
v kňazstve alebo
v zasvätenom živote.

▸  Kapela Heartbeat 
v UPeCe Bratislava

Koncom februára zavítala do Univer-
zitného pastoračného centra (UPeCe) 
Bratislava populárna gospelová kape-
la Heartbeat. V talkshow Ani si nesa-
dajte, ktorú moderoval Jozef Makar, sa 
skupina predstavila stovkám mladým, 
ktorí sa prišli do UPeCe na ňu pozrieť. 

Domovom kapely Heartbeat je spolo-
čenstvo Piar v Prievidzi. Vzťahy k Bohu 
a medzi sebou z neho štyri ženy a je-
den muž prenášajú do chválovej kapely. 
Túžia cez ňu prinášať slobodu, radosť 
a Božiu prítomnosť a zjavovať Otcovo 
srdce, k čomu využívajú hudobné dary. 
Veľa piesní vzniká v spoločnej modlitbe 
a týkajú sa toho, čo im dáva poznať Boh 
na mieste konkrétnej služby. 

Do povedomia slovenskej „chválo-
vej scény“ sa kapela Heartbeat dostala 
pred viac než tromi rokmi najmä vďaka 
originálnym melódiám a textom, ktoré 
prinášajú autenticitu hlbokého vzťahu 
s Bohom. V decembri 2015 vyšiel ich 
album Na ničom nezáleží viac, ktorého 
prvý náklad sa vtedy do mesiaca vypre-
dal. V talskhow v UPeCe prezradili, že 
chystajú nový album a naživo zaspieva-
li aj nové piesne, ktoré bude obsahovať. 
„Vyspievame presne to, čo vnímame 
v konkrétnej situácii. V chvále teda nie 
sme také obmedzené, že sa musíme držať 
textov a štruktúry piesne, ale vnímame 

poznanie, ktoré nám zjavuje Boh v danej 
situácii, na tom danom mieste, kde sme,“ 
hovoria o sebe dievčatá zo skupiny.

Táto skupina bola v UPeCe mimo-
riadne dobre prijatá, pretože členky 
skupiny sa podelili aj o prežívanie svojej 
viery, osobné vnútorné obrátenie a ich 
vlastné svedectvo viery v Boha. Svojím 
spevom nadchli mladých. Ich svedec-
tvo je silné a je povzbudením pre kaž-
dého: „Boh sa nám dáva poznať, keď sa 
spolu modlíme, uctievame a chválime.“ 
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Heartbeat
Chválová (worshipová) kapela, ktorá 
vychádza zo spoločenstva Piar v Prie-
vidzi. Spojila ich „túžba zjavovať Ot-
covo srdce, prinášať slobodu, radosť 
a  Božiu prítomnosť“. Päťčlennú zo-
stavu tvoria líderka Zuzana Furjelová 
(akustická gitara, spev), Jana Palajová 
(akustická gitara, spev), Gabriela Po-
liaková (klavír, spev), Tatiana Teslí-
ková (basgitara) a Peter Melicherčík 
(cajon). •

▪  Páter Štefan Gerboc SVD 
oslávil 65 rokov

Počas rekolekcie kňazov v Kostole sv. 
Benedikta v Ivanke pri Nitre oslávil P. 
Štefan Gerboc SVD svoje 65. narode-
niny. Sv. omšu celebroval a zároveň ka-
zateľom bol P. provinciál Pavol Kruták 
SVD. P. Gerboc pôsobí ako duchovný 
otec v kláštore sestier Služobníc Ducha 
Svätého, ktoré majú svoj hlavný dom 
v Ivanke pri Nitre. •

◀  Život v UPeCe Bratislava

UPeCe Bratislava je miesto, ktoré slúži 
mladým na duchovný rozvoj a ponúka 
rôzne hodnotné podujatia. V pôstnom 
období sa v UPeCe koná trojdňová ado-
rácia (3DA) na tému Ovocie tajomstva. 
Hosťom bude o. Marek Varga, správca 
prešovského UPeCe. Okrem toho sa 
v UPeCe konajú rôzne duchovné obno-
vy, diskusie so vzácnymi hosťami, športo-
vé akcie, kurz Filip a iné. Na fotografii je 
správca UPeCe P. Stanislav Krajňák SVD 
a kaplán UPeCe Martin Štefanec SVD 
počas floorbalového turnaja medzi pas-
toračnými centrami z celého Slovenska. •

Kard. Grocholewski bude 
vyslancom Svätého Otca 
na mariánskej slávnosti 
v Poľsku 

Kardinál Zenon Grocholewski, 
emeritný prefekt Kongregácie pre 
katolícku výchovu bude zastupovať 
Svätého Otca Františka na slávnos-
ti korunovácie obrazu Panny Márie 
„Uzdravenia chorých“ v katedrálnej 
svätyni diecézy Świdnica na juhozá-
pade Poľska dňa 13. mája 2017 pri 
príležitosti 100. výročia zjavení vo 
Fatime. Menovanie Svätého Otca 
dnes publikovalo Tlačové stredi-
sVatikán/Poľsko 11. marca – Kardi-
nál Zenon Grocholewski, emeritný 
prefekt Kongregácie pre katolícku 
výchovu bude zastupovať Svätého 
Otca Františka na slávnosti koruno-
vácie obrazu Panny Márie „Uzdra-
venia chorých“ v katedrálnej sväty-
ni diecézy Świdnica na juhozápade 
Poľska dňa 13. mája 2017 pri príle-
žitosti 100. výročia zjavení vo Fati-
me. Menovanie Svätého Otca dnes 
publikovalo Tlačové stredisko Svä-
tej stolice. •
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Najdôležitejším momentom 
v liturgii celého roka je Veľ-
konočná vigília, čiže večer-
ná liturgia Bielej soboty. Po-

uvažujme nad niektorými znakmi 
tejto Noci, skrze ktoré Snúbenica ho-
vorí o svojom Ženíchovi a o jeho lás-
ke k Nej.

SVETLO
Je prvým symbolom v poriadku 
Paschálnej Vigílie - t.j. Bielej so-
boty. Tma, do ktorej sme pohrú-
žení – prv, než sa zapáli ohnisko 
a  prinesie sa veľkonočná svie-
ca do vnútra kostola - dovoľuje 
nám srdcom pochopiť rozpráva-
nie Cirkvi o svetle. Strach pred 
tmou je jedným z najzákladnej-
ších ľudských strachov. Po tme 
nedokážem nájsť cestu domov, mô-
žem nanajvýš čakať na svitanie alebo 
blúdiť, a pritom sa báť ešte viac. Vtedy 
dokážeme oceniť svetlo. Ono prináša 
človeku pokoj, pomáha mu nájsť sa vo 
svete, ktorý začína vo svetle naberať 
znova tie správne rozmery, ukazuje 
smer cesty, pomáha rásť, dozrievať. Aj 
preto hovorí Sväté písmo o Bohu, že 
je svetlo a niet v ňom nijakej tmy“ (1 
Jn 1,15), a našu účasť na Božom živote 
nazývame trvaním vo svetle: „Kedysi 

ste boli tmou, ale teraz ste svetlom 
v Pánovi. Žite ako deti svetla! Ovocie 
svetla je v každej dobrote, spravodli-
vosti a pravde“ (Ef 5,8-9).

Liturgia vyjadruje rôznymi spôsob-
mi, že Kristus je svetlo. Zapaľujeme 
ohnisko a  posväcujeme plameň, od 
ktorého sa následne zapaľuje paškál, 
čiže vosková svieca, ktorá symbolizu-
je prítomnosť Zmŕtvychvstalého. Ten, 

kto sa už niekedy zúčastnil na liturgii, 
ktorá bola slávená skutočne v  noci, 
vie, že netreba nič viac komentovať - 
symbol hovorí viac než slovo. Svetlo sa 
rozširuje medzi všetkých prítomných. 
Prijímame od paškálu oheň a zapaľu-
jeme svoje sviece. Na koniec sa zapí-
najú všetky svetlá v kostole.

Vtedy zaznieva paschálne posol-
stvo, tzv. Exsultet (z  lat. posolstvo). 
Obsah tohto chválospevu zahŕňa 
v sebe všetko to, za čo Cirkev ďakuje 

Bohu počas sviatkov Paschy: spieva sa 
v ňom o prechode zo smrti do života; 
oslavuje sa tajomstvo Krista - Spasite-
ľa a kresťana - spaseného; slávi sa pa-
schálna noc, v ktorej sa nebo snúbi so 
zemou, človek je zmierený s Bohom; 
chválospev povzbudzuje veriacich, 
aby prijali Kristovo svetlo.

SLOVO
Počas tejto noci máme viac čítaní ako 
obyčajne: sedem zo Starého zákona 
a po jednom zo sv. Pavla a z konkrét-
neho evanjelia (z  pastoračných dô-
vodov sa v  kostoloch zvyčajne číta 
menej čítaní, aby sa liturgia nepredl-
žovala). Číslo sedem nie je náhodné, 
každé z nich má svoj význam: štyri 
prvé sa vzťahujú na štyri noci výraz-
ného Božieho pôsobenia, ktoré spo-
mína židovská paschálna tradícia: noc 

Symboly
vo veľkonočnej
liturgii 

 Text: P. Ján Halama SVD

 Foto: Archív SVD

Vo vode krstu sa má utopiť
všetko, čo nás oddeľuje od Boha. 
Má z nej zmŕtvychvstať kresťan; 
ten, ktorý nielen verí v Krista,
ale patrí mu a dá sa mu formovať.

To, čo je najdôležitejšie, sa niekedy nedá vyjadriť
slovami, dá sa jedine zakúsiť. Keď Cirkev slávi liturgiu, 
oslavuje svoje zásnuby so Ženíchom. Nesnaží sa 
teologicky definovať, čím sú tie zásnuby. Skôr poukazuje, 
než opisuje, skôr miluje, než hovorí o láske. Liturgia Cirkvi 
hovorí skrze symboly: nedokáže všetko opísať slovami.
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stvorenia sveta, noc obety Abraháma, 
východu z Egypta a noc očakávaného 
príchodu Mesiáša. Zvyšné tri čítania 
nás majú voviesť do témy krstu, rov-
nako ako posledné čítanie pred evan-
jeliom z Listu Rimanom. Okrem toho 
má sedmička v  biblickej symbolike 
špeciálny význam. Ako súčet počtu 
4 , ktorý značí svet (štyri živly, ktoré 
tvoria svet, sú to: voda, vzduch, zem 
a oheň) a počtu 3, ktorý poukazuje 
na Boha - je symbolom zmluvy Pána 
s celým stvorením. 

VODA
Veľká noc bola od najdávnejších čias 
prednostným časom vysluhovania 
krstu a obnovy jeho povedomia u po-
krstených. V určitom období to bol je-
diný deň v roku, kedy sa udeľoval krst. 
A preto počas veľkonočnej liturgie, aj 

keď nikoho nekrstíme, všetci pokrste-
ní obnovujú svoje krstné sľuby. 

Krst - obmytie poukazuje na vodu. 
Môže sa nám to zdať banálne; čo môže 
byť samozrejmejšie od vody? Stačí 
otočiť kohútik na vodovode. Vieme, že 
slúži na umývanie i na pitie - taktiež 
symbolika krstného kúpeľa (obmy-
tia) je pre nás samozrejmá. A predsa 
ľudia, ktorí žili v staroveku, sa vedeli 
fascinovať jednoduchými vecami. Vo 
väčšine kultúr a náboženstiev z vody 
povstáva všetko, ona je matkou, pra-
meňom všetkého, čo jestvuje. Stačí si 
pripomenúť biblickú tradíciu; všetko, 
čo je, vzniklo, keď sa Duch Boží počas 
stvorenia vznášal nad vodami (por. 
Gen 1,2). Pravdepodobne, vedomie 
rituálneho obmývania, ktoré existova-
lo v iných náboženstvách, dalo podnet 
cirkevným otcom, aby zdôrazňovali 

rozdiely medzi pohanskými zvykmi 
a kresťanským obmytím. „Avšak nie 
každá voda uzdravuje, iba tá, ktorá má 
Kristovu milosť. Voda môže uzdravo-
vať len vtedy, keď na ňu zostúpi Duch 
Svätý a posvätí ju (sv. Ambróz, De sa-
cramentis 1,5,15). Voda je tiež sym-
bolom Ducha Svätého - „V posledný, 
veľký deň sviatkov Ježiš vstal a zavolal: 
˝Ak je niekto smädný a verí vo mňa, 
nech príde ku mne a nech pije. Ako 
hovorí Písmo, z  jeho vnútra potečú 
prúdy živej vody. ˝ To povedal o Du-
chu, ktorého mali dostať tí, čo v neho 
uverili.“ (Jn 7,37-39). Cirkev preto 
posväcuje vodu skôr, než ju použije 
na krst. Starobylá modlitba posväte-
nia vody pripomína vody zázračného 
Božieho pôsobenia: vody stvorenia, 
nad ktorými sa vznášal Duch, vody 
potopy, v ktorých bola pochovaná ľud-
ská neprávosť, vody Červeného mora, 
cez ktoré prešli Izraeliti, vody Jordánu, 
v ktorých bol pokrstený Ježiš. Spomína 
tiež vodu, ktorá vyšla na kríži z Ježi-
šovho prebodnutého boku, ako aj mi-
sijný príkaz učenia a krstenia všetkých 
národov, ktorý odovzdal Ježiš apošto-
lom po svojom zmŕtvychvstaní. Po-
norenie paškálu počas tohoto obradu 
v krstiteľnici zdôrazňuje prosbu, aby 
skrze Krista zostúpil na krstnú vodu 
Duch a znovuzrodil tých, ktorí majú 
byť pokrstení.

Krstná voda je zároveň znakom smr-
ti i života, potopy pochovávajúcej hrieš-
ny život a oživujúceho prameňa, ktorý 
vychádza spod svätyne Pána vo videní 
Izaiáša (46,5) a Zjavenia sv. Jána (22,1-
2). Vo vode krstu sa má utopiť všet-
ko, čo nás oddeľuje od Boha. Má z nej 
zmŕtvychvstať kresťan; ten, ktorý nie-
len verí v Krista, ale patrí mu a dá sa 
mu formovať. Každý z nás, ak chce byť 
skutočným kresťanom, pôjde cestou 
Ježišovou. Taký je záväzok vyplývajú-
ci z krstu. Sv. Lev hovorí, že je veľkým 
hriechom nezúčastniť sa na veľkonoč-
ných obradoch, ale oveľa nebezpečnej-
šie je zúčastniť sa na liturgii, a pritom 
nemať účasť na Kristovom utrpení kaž-
dý deň (por. Tr. LXX, 4). u
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Zrekonštruovaný kostol 
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Prichádzal si s nejakou konkrétnou úlo-
hou do Petrohradu?
Sem ma preložili z Irkutska, kde som 
slúžil ako kaplán dva roky. V Petrohra-
de som mal pokračovať v práci, ktorú 
predo mnou päť rokov úspešne vypĺ-
ňal páter Miroslav Foriš. Farnosť bola 
dosť malá a obrovská časť práce spo-
čívala i dodnes spočíva v opravách či 
podobných projektoch na vytvorenie 
dôstojného liturgického a pastoračné-
ho priestoru pre rozvoj farnosti. Otec 
Miroslav položil veľmi silné základy 
a zasadil takú priečku, že som si naj-
skôr myslel, že je ľahšie ju podliezť. Ale 
po tréningoch, ktoré nám prinášali kaž-
dodenné problémy, som sa ju naučil 
s pomocou našich spolupracovníkov 
ako aj farára, preskakovať.

 
Ako na teba vplýva Petrohrad? Ako si si 
zvykol v tomto meste?
Mesto je krásne. Ide o výkvet európskej 
architektúry v ruskom svete a je tu čo 
pozerať. Daň za tú krásu si však berie 
počasie, ktoré je také nevyspytateľné, 
pritom veľmi daždivé. Zima je tu eu-

rópska, mierna a nie vždy so snehom.  
Zvyknúť si bolo dosť ťažké kvôli neustá-
le zamračenému nebu, nedostatku sln-
ka. Ale podarilo sa. Hlavným momen-
tom nie je totiž počasie a architektúra, 
no ľudia, ktorí ma prijali.

Ako je členené mesto, čo sa týka far-
ností?
Petrohrad má ako bývalé hlavné mesto 
veľké katolícke dedičstvo, preto je tu 
najviac katolíckych farností na jednu 
obec – spolu šesť, pričom každá spra-
vuje svoju časť mesta a časti niektorých 
okresov kraja, no pri jeho rozdelení do 
farností v roku 2010 si mohli veriaci 
vybrať, kam budú chodiť. Naša farnosť 
je jediná na pravom brehu rieky Neva, 
keďže bola vytvorená na katolíckom 
cintoríne na vtedajšom okraji mesta 
v polovici 19. storočia.

Sú v meste prítomné ešte ďalšie vierovy-
znania? Ako spolu vychádzate?
Rusko je pravoslávne, a preto cerkvi (pra-
voslávne chrámy) stoja v centre mes-
ta takmer na každom námestí. 

Poslanie misionára 
v Petrohrade 

 Text spracoval: P. Martin Štefanec SVD

 Foto: Archív P. Marhefku SVD

P. Michal Marhefka SVD pochádza z Ľubice. Kňazom misionárom
chcel byť od svojich trinástich rokov. O reholi verbistov (SVD)

a ich pôsobení v rámci celého sveta sa dozvedel prostredníctvom
časopisu Hlasy. Do SVD vstúpil v roku 2000. Po vysviacke v roku 2008 

pôsobil rok ako kaplán v Nitre. V auguste 2009 odletel na misie
do Ruska. Po kurze jazyka v Blagoveščensku na Amure pri čínskej
hranici bol prevedený do farnosti v Irkutsku. V súčasnosti pôsobí 

v bývalom Leningrade, teda meste Petrohrad. O svojej misii v tomto 
zaujímavom meste rozpráva v nasledujúcom rozhovore. 

P. Michal Marhefka SVD (vľavo)
s prvoprijímajúcimi deťmi
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Návštevnosť je, aká je. Bývalé hlavné 
mesto v sebe zhromaždilo príslušníkov 
všetkých kresťanských konfesií, ako aj 
iných náboženstiev. Doteraz sa tu zacho-
vali luteránske cirkvi (slovo „evanjelici” 
tu nepoznajú), arménska cirkev, mosli-
movia, budhisti, ortodoxní i reformova-
ní židia. O svojom existovaní vzájomne 
vieme, formálne sa stretávame, sem tam 
niečo neutrálne spoločne podnikneme, 
ale hlbšie v spolupráci nejde nikto.

Kto prichádza na sv. omše do katolíc-
kych kostolov?
Väčšina našich veriacich sú potomkovia 
Poliakov, či už z Ruska, Bieloruska alebo 
Ukrajiny, potom potomkovia Litovcov 
a Lotyšov a iní. No spoločne sú to „Ros-
siane”, obyvatelia Ruskej federácie, čo sa 
jasne prejavuje nielen v jazyku, ale hlav-
nej v postsocialistickej kultúre. Okrem 
nich sú tu aj skupiny cudzincov, zväčša 
študentov z Latinskej Ameriky, Afriky 
a Indie. Pre nich sa nájdu sv. omše po 
španielsky, anglicky a francúzsky.

 
Čo je tvojou úlohou?
Ja sám som kaplánom vo farnosti. Ke-
ďže farár je už v pokročilom veku a má 
na starosti zháňanie prostried-
kov na opravu kostola, prakticky 
zodpovedám za organizáciu ce-
lej farnosti. Ona nie je taká veľká, 
aby to bolo náročné, ale vždy je 
čo robiť. Okrem individuálnych 
katechizácií dospelých treba za-
bezpečiť kúrenie alebo iné práce, 
ktoré potom poslúžia komfortnej 
a krásnej liturgii.

Koľko verbistov pôsobí v Petrohrade?
V  Petrohrade žijeme ako komuni-
ta siedmich verbistov v  byte, ktorý 
funguje ako Misijný dom sv. Andre-
ja. Okrem piatich kňazov, ktorí zastá-
vajú rôzne formačné a  akademické 
funkcie, tu žijú naši dvaja seminaristi. 
Ku komunite patrí aj jeden brat, kto-
rý spravuje náš dedinský domček. 

 Čo chystáte na Veľkú noc? Ako sa zvyk-
ne sláviť?
Liturgické tradície úplne zodpoveda-
jú Rímskemu misálu, preto nemáme 
žiadne netypické obrady. Tohto roku 
by mali byť pokrstení dvaja dospelí, tak 
už teraz počas pôstu si vychutnávame 
osobitné skrutíniá. Osobitosťou je, že 
na každý veľký sviatok pokračujeme 
liturgické slávenie v agapé.

 
Ako Rusi vnímajú rodinu a jej hodnotu?
Socializmus, aj keď sa zdá, akoby za-
chovával morálku, naopak, veľmi veľa 
zničil. Rozvod je tu bežný jav. Pre mňa 
bolo zvláštne, keď mi stará babka ho-
vorí, ako krátko žila s mužom po sobáši 
a potom mala ešte dvoch mužov – na-
divoko. Interrupcia sa brala ako jeden 

zo spôsobov antikoncepcie. Detí je kvô-
li nestabilným vzťahom aj zo strachu 
o kvalitnú budúcnosť málo. Tri, to je 
už veľadetná rodina. Ale sú aj výnimky, 
kedy kresťanské páry rodia štyri a viac 
detí, ale to musia mať dobrý duchovný 
základ, lebo neraz sa im vlastní rodičia 
vysmievajú.

 
Odchádzajú za prácou do zahraničia?
Za prácou do zahraničia Rusi neod-
chádzajú. Práve naopak, pracuje tu veľa 
cudzincov z bývalých republík ZSSR – 

Ukrajinci, Bielorusi, Kirgizi, Tadžiki, 
Uzbeki. Do zahraničia sa niektorí sna-
žia dostať ako do zasnúbenej zeme tú-
žiac po materiálne a politicky lepších 
výdobytkoch. Ale na takýto krok treba 
mať peniaze. 

 
Ako sa Petrohrad zmenil od rozpadu 
ZSSR?
Neviem to porovnať. Zo slov miestnych 
občanov sa zdá, že mesto sa navonok 
nezmenilo. Vždy bolo skvostom ce-
lého Ruska. Ako všade aj tu je obrov-
ské množstvo áut, no a  so slobodou 
aj turistov. Pribudli nové sídliská, čo 
vytvorilo okolo Petrohradu obrovskú 
aglomeráciu.

 
Na čo sú ľudia z vášho mesta hrdí? Čo 
ich charakterizuje?
Medzi Petrohradčanmi a Moskovčan-
mi je neustále súťaž, ktoré mesto je lep-

Naša farnosť je jediná na pravom 
brehu rieky Neva, keďže bola 
vytvorená na katolíckom cintoríne 
na vtedajšom okraji mesta 
v polovici 19. storočia.
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šie. Jednoznačne vyhráva Petrohrad so 
svojou európskou architektúrou 18.-20. 
storočia, nádherné a monumentálne 
stavby, katedrály, parky, sochy a súso-
šia, fontány atď. Petrohradčania majú 
dokonca svoje slovíčka, ktoré vyjad-
rujú ich vzťah k umeleckému a krás-
nemu. No a nakoniec každý miestny 
lokálpatriot je fanúšikom futbalového 
klubu Zenit.

 
Aké máš plány do budúcnosti?
Aké už môžu byť plány pre rehoľníka?! 
Mám sny a želania, aby nám kostol dob-
re opravili, aby sme urobili kúrenie, aby 
fanosť rástla a pritom nestrácala rodin-
né zázemie, aké bolo doteraz, no a aby 
som slúžil, ako sa patrí, a nestal sa ma-
lým cisárom.

 
Čo odkážeš čitateľom Hlasov a misij-
ným priateľom?

Milí misijní priatelia, všetkých po-
zývam k nám za roh – do Petrohra-
du. A ak nemôžete, pamätajte na nás 
v modlitbách, aby Cirkev Kristova bola 
svedkom aj v tomto mnohoskúšanom 
kraji. u

• Kostol pred opravou 
• Konštrukcia veže, kde nebol kríž 78 rokov 
• Práce na veži sa nebojí ani kňaz
 (P. Michal Marhefka vľavo
• Vo farnosti pulzuje život. Veriaci
 sa zúčastňujú bohoslužieb
 a prijímajú sviatosti

Septembrová
apoštolská cesta pápeža 
Františka do Kolumbie
má svoje logo

Urobme prvý krok. Tak znie slogan 
apoštolskej cesty pápeža Františka 
v Kolumbii, ktorú Svätý Otec potvrdil 
v rozhovore pre nemecký týždenník 
Die Zeit. Ako informovalo Tlačové 
stredisko Svätej stolice, návšteva pá-
peža Františka v Kolumbii sa usku-
toční na pozvanie prezidenta Kolum-
bijskej republiky a kolumbijských 
biskupov v dňoch 6. – 11. septembra 
2017. Svätý Otec zavíta do miest Bo-
gotá, Villavicencio, Medellín a Carta-
gena. Logo znázorňuje kráčajúceho 
pápeža Františka, ktorý symbolizuje 
pohyb vpred. Okrem sloganu cesty 
«Urobme prvý krok» emblém obsa-
huje podpis Svätého Otca a pod ním 
nápis „Apoštolská návšteva Kolum-
bie 2017“. Tá má byť podľa vyjadrenia, 
ktoré zverejnili kolumbijskí organi-
zátori, „momentom milosti a rados-
ti, aby sme mohli snívať s možnos-
ťou premeniť našu krajinu a urobiť 
prvý krok. Svätý Otec je misionárom 
zmierenia“. Kolumbia zažila najdlhší 
vojnový konflikt v Latinskej Amerike. 
Vyše päťdesiat rokov trvajúca občian-
ska vojna sa vlani v novembri skonči-
la podpísaním mierovej dohody me-
dzi kolumbijskou vládou a najväčšou 
povstaleckou organizáciou v krajine, 
Revolučnými ozbrojenými silami 
Kolumbie (FARC). •
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Srdečne vás všetkých pozdravu-
jeme z Ríma! Chceli by sme sa 
s vami podeliť o našom vzác-
nom čase noviciátu, ktorý tu 

prežívame. Našu komunitu tvoríme tri 
novicky: Ida z Nemecka, Lenka z Čiech 
a Mirka zo Slovenska a dve sestry: naša 
novicmajsterka sr. Laura Vlčáková zo 
Slovenska a sr. Mary Joy Quizan z Fili-
pín. Už tretí rok máme v našej kongre-
gácii projekt spoločného európskeho 
noviciátu a jeho miestom je dom náš-
ho Generalátu v Ríme. Sme samostatná 
komunita, nezávislá od Generalátu, ale 
sme vďačné za medzinárodnosť, ktorú 
tu môžeme vďaka tomu zažiť. Komu-
nitu sestier na Generaláte totiž tvoria 
sestry pätnástich rôznych národností. 
Stretávame sestry aj pátrov verbistov, 
ktorí sem prichádzajú z celého sveta na 
rôzne stretnutia. Je to pre nás možnosť 
spoznať ich misijnú krajinu a ich apoš-
toláty. Napríklad v januári bol neďaleko 
Ríma v exercičnom dome SVD spoloč-
ný seminár zameraný na medzikultúr-
nosť. Zúčastnili sa ho naše sestry a pátri 
verbisti z celého sveta pracujúci vo for-
mácii. Ich návšteva na Generaláte bola 
veľmi radostná. Aj my sme sa tešili, že 
sme sa mohli porozprávať napríklad so 
sestrou z Brazílie, ktorá je novicmajster-
kou v Ghane, kde majú trinásť noviciek 
z celej Afriky, alebo s pátrom z Indoné-
zie, ktorý pôsobí 20 rokov v Rusku. 

Noviciát je časom prehlbovania 
vzťahu k Ježišovi a k povolaniu, časom 

stíšenia a prehlbovania vnútorného ži-
vota. K tomu nám pomáhajú duchov-
né rozhovory so sr. Laurou, duchovné 
sprevádzanie kňazov a tiež náš denný 
program, v ktorom máme veľa priesto-
ru pre spoločnú aj osobnú modlitbu, 
štúdium, reflexiu, ale aj prácu v komu-
nite a apoštolát, ktoré nám majú tiež 
napomáhať vo formácii. 

Naše štúdium prebieha rôznymi 
formami: máme hodiny s našou no-
vicmajsterkou a tiež sú medzi nás po-
zvaní prednášatelia z  kruhu našich 
sestier alebo kňazov verbistov. Študu-
jeme Konštitúcie a históriu našej kon-
gregácie. Prednášky mávame na rôzne 
témy: misiológia, psychológia, medzi-
kultúrnosť, liturgia, nenásilná komu-
nikácia, sväté sľuby a emócie, teológia 
sľubov a ďalšie. Sme tiež veľmi vďač-
né za možnosť zúčastniť sa na pred-
náškach na univerzite Angelicum, kde 
sme navštevovali dva kurzy – Spiritu-
álnu teológiu a Úvod do Svätého písma. 
Taktiež mávame viacdenné seminá-
re spoločne s novickami uršulínkami 
(OSU) a Školskými sestrami de Notre 
Dame (SSND). 

Na úvod noviciátu sme študovali dva 
mesiace taliančinu, keďže v našej misij-
nej kongregácii hovoríme jazykom ľudí, 
ku ktorým sme poslané (aj keď v našom 
prípade platí, že „capire è piú facile che 
parlare“, t. j. rozumieť je ľahšie ako ho-
voriť a niekedy aj to „rozumieť“ nie je 
až také ľahké). 

Okrem starostlivosti o potreby na-
šej komunity (varenie, upratovanie, 
nákupy a pod.) pomáhame aj v komu-
nite Generalátu. Máme aj vlastnú malú 
záhradu. Apoštolát máme pravidel-
ne v sobotu a je trojaký: Ida v nemec-
kej farnosti učí deti katechizmus a my 
chodíme do Arrupe – centra pre rodi-
ny imigrantov, kde trávime čas s deťmi 

Srdečný
pozdrav
z Ríma

 Text a foto: Misijné sestry SSpS

MISIJNÉ SESTRY SSPS

• Oslava narodenín spolusestry
• Modliace sa sestry za choré dievča
• Pred sv. omšou v podzemí baziliky sv. Petra
• Komunita sestier SSpS počas Slovenského 

kultúrneho dňa. Zľava Ida, sr. Mirka,
 sr. Laura, Evelyn
• So sestrami z Generalátu SSpS
 počas kanonizácie Matky Terezy
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a spoločne sa tiež venujeme dvom sýr-
skym utečeneckým rodinám, ktorým 
náš Generalát poskytol ubytovanie. 

Byť tu v Ríme je pre nás darom aj 
vďaka možnosti byť blízko pri Svätom 
Otcovi. Počas Roku milosrdenstva sme 
mali niekoľkokrát možnosť prejsť Svä-
tými bránami a tiež sa zúčastniť na jeho 
ukončení. Boli sme tiež na svätorečení 
Matky Terezy a silným zážitkom bola 
pre nás aj Púť siedmich kostolov zalo-
žená sv. Filipom Nerim v 16. storočí, 
pri ktorej sme spolu s ďalšími päťsto 
pútnikmi od západu slnka do úsvitu 
putovali k siedmim hlavným rímskym 
bazilikám. 

Noviciát sme začali minulý rok 20. 
mája na sviatok našej spoluzaklada-
teľky Matky Jozefy, ktorá je patrónkou 

nášho noviciátu. V ten istý deň odo-
vzdala svoj život Pánovi sr. Veronika 
Theresia Racková SSpS, ktorá bola po-
strelená v Južnom Sudáne. Svedectvo 
jej života a smrti je pre nás aj teraz po-
silou a povzbudením. 

Kánonický rok noviciátu sa tak už 
pomaly blíži ku koncu a pred nami 
je polročná apoštolská prax v našich 
domácich provinciách. Sme naozaj 
veľmi vďačné za čas, ktorý prežívame 
a ľudí, ktorých nám Pán posiela. Prosí-
me o vašu modlitbu, aby sme sa nechali 
formovať a boli otvorené na Pána a Jeho 
vôľu v našich životoch. 

Mirka a Lenka,
novicky v Misijnej kongregácii

služobníc Ducha Svätého 

MISIJNÉ SESTRY SSPS

APRÍL 2017

Stovky koptských
kresťanov musia utekať
zo severu Sinajského
polostrova

Na severe Sinajského polostrova 
bolo za posledných desať dní zabi-
tých sedem kresťanov koptského vy-
znania. Z tohto dôvodu sa už stovky 
koptských kresťanov rozhodli opus-
tiť Al Arich, hlavné mesto egyptskej 
administratívnej oblasti Severný Si-
naj. Koptskí kresťania utekajú pred 
novou vlnou násilností, ktorú na 
stredozemnom pobreží Sinajského 
polostrova rozpútali teroristi  tzv. 
Islamského štátu. Násilie páchané 
v tejto oblasti odsúdili aj predstavi-
telia egyptskej náboženskej organi-
zácie Dar al Ifta al Misryah na čele 
s veľkým muftim.
Kopti tvoria 10% egyptskej populá-
cie a sú najväčšou kresťanskou ko-
munitou na Blízkom východe. Is-
lamský štát už v roku 2015 v Syrte, 
v Líbii, demonštratívnou dekapitá-
ciou popravil dvadsiatku egyptských 
koptských kresťanov. •
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Tajomstvo Veľkej noci je pre kres-
ťana základom viery – a priznaj-
me si úprimne – nevyčerpateľ-
ným zdrojom Božích milostí 

v každodennom živote.
Liturgické slávenia trvajú niekoľko 

dní, všetko má svoj čas a význam; preží-
vame spolu s Ježišom priateľstvo a zradu 
priateľa, ideme vedľa Ježiša na krížovej 
ceste a sme svedkami Jeho smrti na krí-
ži a potom vo svätej noci veľkonočnej 
vigílie máme účasť na Kristovom zmŕt-
vychvstaní. Otvorený a prázdny 
hrob nie je prekvapením, lebo 
vieme, že náš Pán premohol smrť 
a hriech. Aké jednoduché, príde-
me do kostola a celá Cirkev s ra-
dosťou a nadšením spieva ALE-
LUJA! 

Ako vysvetliť 
zmŕtvychvstanie? 
Veľká radosť a úľava, lenže na druhej 
strane nevieme, ako si zmŕtvychvsta-
nie máme priblížiť. Ak sa zastavíme pri 
smrti, logicky nám príde, že musíme 
vysvetľovať, že Ježiš naozaj umrel a po-
chovali ho. Logický je aj druhý krok, zis-
ťujeme, nakoľko sú hodnoverní sved-
kovia zmŕtvychvstalého Pána, teda aby 
sme Ježišovi mohli uveriť. Pokušenie je 
veľmi konkrétne, lebo očakávame, že 
zmŕtvychvstanie vysvetlíme rozumom, 
ale to nie je možné, to je najväčší Ježišov 
zázrak a základ naše viery. 

Podľa evanjelií však vieme, že i uče-
níci nemohli uveriť, že Ježiš naozaj vstal 
z mŕtvych. Svedectvo Márie Magda-

lény, ktorá stretla Ježiša v záhrade, ako 
aj svedectvo Petra a Jána, ktorí vošli do 
prázdneho hrobu, nestačilo. Aj keď Je-
žiš prišiel cez zatvorené dvere a daroval 
každému POKOJ a všetci ho spoznali, 
aj v takejto dych berúcej chvíli nemohli 
kvôli strachu a prekvapeniu urobiť nič 
iné, len sa divili, že vidia Ježiša živého 
a zmŕtvychvstalého. 

Spomeňme si, koľkokrát Ježiš predpo-
vedal a vysvetľoval, že musí trpieť, že ho 
zabijú, ale na tretí deň vstane z mŕtvych. 

Keď to hovoril, nerozumeli a riešili svoje 
veci, kto aký post bude mať v Ježišovom 
kráľovstve; keď sa Jeho slová potvrdili 
a uvideli Krista zmŕtvychvstalého, vte-
dy uznali, že žije, ale nechápali, ako žije 
a len sa divili.

Zmŕtvychvstanie je vždy základom 
ohlasovania kresťanskej viery. Napriek 
tomu, že vieme pochopiť utrpenie 
a smrť, čiže ľudsky hovoríme, že všetko 
končí, Ježiš tajomnou mocou premáha 
smrť a hriech a vstane z mŕtvych. A ešte 
jedna dôležitá vec. Ježiš nevysvetľuje, 
ako premohol smrť a hriech, ON je pra-
vý Boh a pravý človek, na ktorom vidia 
rany po klincoch a ranu na boku, ale po 

zmŕtvychvstaní jeho telo získalo iný roz-
mer. Učeníci opakovane nemohli uveriť 
– pamätáme si? – pred nimi jedol a až 
vtedy sa upokojili. Aby učeníci uverili, 
museli vidieť aj tajomstvo a iba opako-
vaným stretávaním sa so Zmŕtvychvsta-
lým prijali a spracovali Jeho tajomstvo. 
Správne, nie rozumom, ale srdcom, nie 
slovami, ale prijatím pokoja, ktorý im Je-
žiš daroval. Bol to pokoj, aký napĺňa ce-
lého človeka a pomáha vo vzťahu s Ježi-
šom, na začiatku údiv, až potom prijatie 
Ježiša ako osoby.

Nádej zmŕtvychvstalého
Prví veriaci to mali komplikované. Žili 
v prostredí, kde bolo dôsledne oddele-
né ľudské od božského. Ľudia na zemi, 
no bôžikovia a nepraví bohovia mimo 
zeme, na inom mieste. Preto už apoštol 
Pavol vysvetľoval Korinťanom, že naša 
nádej v Krista nie je iba na tejto zemi. 
Inými slovami, Pavol nedokazuje, ako 
vstal Ježiš z mŕtvych, ale naopak zdôraz-
ňuje, čo sa stane, ak by vzkriesenia nebo-

Veľká noc
je radosť a nádej
v Ježišovi
 P. Peter Kubík SVD

 Foto: Archív SVD

Ježiš ponúka vzťah, ponúka nový 
život. Osobné stretnutie pri 
modlitbe a pri sv. omši prehlbujú 
vieru. Sme zjednotení s Ježišom, 
naplnení radosťou a nádejou.
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lo: „Ak sa hlása, že Kristus bol vzkriesený 
z mŕtvych, akože niektorí z vás hovoria, že 
zmŕtvychvstania niet? Veď ak niet zmŕt-
vychvstania, nebol ani Kristus vzkriesený. 
Ale ak nebol Kristus vzkriesený, potom 
je márne naše hlásanie a márna je aj vaša 
viera.“ (porovnaj 1 Kor 15, 12-17)

Na lepšie porozumenie si pripomeň-
me Boží plán spásy, podľa ktorého člo-
vek má svoje miesto na tejto zemi a po-
tom bude naveky s Bohom v nebi, kde 
bude Boha spoznávať z tváre do tváre. 
Ľudská smrť, akokoľvek smutná a bo-
lestná, je prechodom do večnosti. Hoci 
sme veľmi pripútaní k zemi, dokážeme 
uveriť Zmŕtvychvstalému práve na zá-
klade jeho najväčšieho zázraku, lebo 
ON premohol smrť a hriech. Hoci sme 
hriešni a hriech spôsobuje smrť, Ježiš 
naše hriechy niesol a bol ukrižovaný, 
inými slovami: obetoval sa za nás. Len-
že Ježišovo zmŕtvychvstanie je ďalší 
krok na ceste spásy. On dal svoj život na 
obetu a potom si ho vzal späť. Ak uve-
ríme, nádej a radosť naplní naše srdce.

Bez vzkriesenia niet zmyslu
Už prví kresťania našli konkrétny obraz 
ako prijať a uveriť Božiemu plánu spásy. 
Každú jar vidíme, ako klíči zrno zo zeme. 
Ak by zrno v sebe schovalo živý klíček, 
ak by nedovolilo, aby svetlo slnka a voda 
z pokojného dažďa sa ho nedotkli, tak 
potom je na mieste sa opýtať, na čo je ta-
kéto zrno? Ak teda zrno nevyklíči, stráca 
svoju hodnotu. Pavlovi bolo jasné, že bez 
vzkriesenia nemá zmysel ani človek, ani 
jeho svet. Vtedy by bol nepravdivý ľud-
ský život a nepravdivé by bolo Kristovo 
posolstvo, veď konal podľa vôle Otca 
a prišiel ľudí spasiť a vykúpiť. Nastáva 
okamih pravdy, lebo ak chce človek žiť 
skutočným ľudským životom, nemôže 
ostať bez viery v pravdu, šťastie a lásku. 
Základom takéhoto života je vzkriese-
nie, teda nový život.

Vzkriesenie-nesmrteľná láska
Preto je veľmi dôležité prijať posolstvo, 
že Ježiš je nádej nielen pre tento kon-
krétny život. Nezabudnime: Láska zna-

mená život a Vzkriesenie znamená ne-
smrteľnú lásku. Je to zaujímavé, že tí, čo 
Ježiša nepoznajú a nevedia o vzkriesení, 
možno v krátkom úseku svojho života 
medzi narodením a smrťou prežijú veľa 
dobrého alebo náročného. Nazdávajú 
sa, že to inak nemôže ani byť. A predsa 
cítia potrebu vytvoriť niečo, čo ich pre-
žije, napríklad umelecké dielo: sochu, 
obraz alebo hudbu. Aj ten najposled-
nejší človek si v sebe nesie túžbu, aby 
na zemi bol čo najdlhšie a mal sa fajn. 

Prispôsobiť sa Ježišovi
Dnešný spôsob života sa veľmi upína na 
túto zem, na veci, aké môžeme vlastniť 
a chytiť do ruky. Mnohé veci si vieme 
zmontovať svojpomocne. A vo vzťa-
hoch uprednostňujeme sociálne siete, 
kde sa nerieši duchovné, ale zdôrazňu-
jeme, čo prežívame, čo sa nám páči ale-
bo nepáči, či dáme úsmev alebo úškľa-
bok. Niekedy to pripomína firemnú 
webovú stránku, na ktorej okrem po-
nuky produktov je aj okno, kde je po-
nuka, aby sme napísali reakciu na pro-
dukt alebo čo je ešte pozoruhodnejšie, 
navrhli vylepšenie daného produktu. 
Všimnime si, ako sa zákazníkovi vy-
chádza v ústrety, ako sa produkt pri-
spôsobuje jeho potrebám, ako výsledný 
produkt je presne po chuti a podľa po-
trieb konkrétneho človeka. Naozaj, veci 
si vieme prispôsobiť na mieru, otázka 
je v tom, prečo sa nevieme prispôsobiť 
Ježišovi? On to predsa dokázal, bol ako 
my, žil ako my, dôverne pozná túžby 
a radosti človeka a išiel ďalej, lebo roz-
víjal okrem telesného a pozemského aj 
duchovné a nebeské. 

Ježiš ponúka vzťah, ponúka nový 
život. Osobné stretnutie pri modlitbe 
a pri sv. omši prehlbujú vieru. Sme zjed-
notení s  Ježišom, naplnení radosťou 
a nádejou. Nastáva ďalší krok, ochotne 
o Ježišovi povieme a svedčíme o všet-
kom, čo pre nás urobil, teda o  Jeho 
obete na kríži a  slávnom zmŕtvych-
vstaní. Spájame sa s Ježišom a blížnym 
ochotne poslúžime milosrdnou láskou. 
ALELUJA! NAOZAJ VSTAL Z MŔT-
VYCH! u
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“Tak málo stačí ku šťastiu”
Dnes sme skoro ráno vyrazili do Kitale. 
Plán bol o šiestej, ale keďže sme v Afrike, 
vyrazili sme o siedmej. I tak dobre. Vie-
zol nás Charles. Vynikajúci šofér, ktorý 
ani raz nezaváhal. Úspešne nás doviezol 
z Nairobi do Kitale, čo je cca 600 kilo-
metrová cesta. Na pomery v Keni veľmi 
dobrá cesta. Až na niektoré úseky s 20 
centimetrovými výmoľmi od kamió-
nov. Zaujímavé bolo sledovať vedľajšie 
cesty. Všetky boli blatové. U nás by ste sa 
na takú cestu ledva odvážili s Land Ro-
verom. Tu sa po nich jazdí so všetkým. 
Keď sme pri autách. U nás 80 % áut má 
na svedomí V group. Rozumej Škoda, 
Volkswagen, Audi. V Keni má 80 % vozo-
vého parku na svedomí len jedna jediná 
značka – Toyota. Osem áut z desiatich sú 
toyoty. Vzhľadom na stav kenských ciest 
je to úctyhodné číslo a svedčí o kvalite 
týchto áut. Už viete, aké auto si najbližšie 
kúpite? Ja určite áno.

Vzdialenosti v  Keni sú enormné. 
Hlavné cesty väčšinou dobré, keď však 
dobré nie sú, tak to, aké sú zlé, si ani ne-
viete predstaviť. Cesta z Nairobi do Ki-
tale nám trvala 8 hodín. Mali sme tri 
zastávky. Po ceste pri každej usadlosti 
množstvo retardérov. Takých chutných, 
veľkých a samozrejme – neoznačených. 
Retardér okrem nutného spomalenia 
znamená aj možnosť kúpiť si surovú ale-
bo pečenú kukuricu. Alebo hrach. Čer-
stvú mrkvu. Zemiaky. Tie sa tu volajú 
“irish potatoes” (írske). Guess why. (angl. 
uhádni prečo)

Škola sv. Františka v Chisare
Kitale je hlavným mestom západnej 
Kene. Je to také typické kenské mesto 
s veľmi rušným centrom a mimoriad-
ne rozťahanými “predmestiami”. Pekná 
cesta je v centre, každá odbočka z hlav-

nej cesty znamená koniec zábavy. Je jed-
no, či cesta vedie ku škole, kostolu alebo 
obchodu. Je rozbitá a červená, čo je farba 
miestnej pôdy.

Cez Kitale sme v stredu iba prebehli 
a pokračovali sme do Chisare. Do Školy 
sv. Františka pre nepočujúce deti. Pre Ke-
ňana je postihnuté dieťa trest Boží. Také 
dieťa má šťastie, ak prežije prvé roky ži-
vota. Ak sa mu to podarí, poväčšinou je 
zavreté doma. Nechodí medzi ľudí. Ne-
chodí do školy. Nemá kamarátov. Nemá 
sa s čím hrať. Je doslova a do písmena 
odsúdené na zánik. Aj tu sa však nájdu 
osvietení rodičia alebo iní príbuzní, ktorí 
postihnuté dieťa berú ako človeka. Ako 
človeka s potrebou lásky. Človeka s po-
trebou rodiny. Človeka s potrebou na-
sávať nové a nové vedomosti. Práve deti 
takýchto osvietených ľudí sa dostávajú 
do Školy sv. Františka v Chisare.

Nemajú nič, ale sú šťastné
S deťmi pracujem celý život. Nikdy som 
však nezažil také ticho a zároveň takú 
chuť do života na jednom jedinom mies-
te. Tie deti sú úžasné! Strávil som s nimi 
jeden deň. O živote som sa dozvedel viac 
ako za tých 38 rokov, čo som na svete. 
Možno je to len moje prvé očarenie z Af-
riky a možno je to nezabudnuteľná život-
ná skúsenosť. V každom prípade však 
viem, že môj doterajší život a hodnoty, 
ktoré reprezentoval, je „v kýbli“. Žijeme 
si ako prasatá v žite. Máte auto? Televí-
zor? Plnú chladničku? Počítač? Prácu? 
Väčšina z nás na všetky tieto otázky od-
povie áno. Tí osvietenejší nemajú televí-
zor. V meste je vám možno zbytočné aj to 
auto. Deti z Chisare nemajú nič. Zároveň 
majú viac ako my všetci dokopy. Sú šťast-
né. Vďaka eRku, ktoré Školu sv. Františka 
pre nepočujúce deti financuje (nezabud-
nite prispieť koledníkom z Dobrej noviny, 

vďaka ktorým táto škola existuje), majú 
tieto deti perspektívu. Majú možnosť na-
učiť sa čítať a písať. Majú možnosť spoznať 
priateľstvo. Majú možnosť trikrát denne 
sa dobre najesť. Majú možnosť zmeniť 
svoje životy k lepšiemu. Majú možnosť žiť.

Charles, Lilian, Nixon, Kezia, Kuta, 
Caroline, Bethwell, Isabella, Sharon, 
Titus, Kevin, George, Sara, Denis. To 
sú mená len niekoľkých z nich. Mená 
s osudmi, ktoré sú pre nás nepredstaviteľ-
né. Kezia Mutanyo sa narodila ako HIV 
pozitívna. V troch rokoch prišla, vďaka 
tejto chorobe, o sluch i o mamu. Stará 
sa o ňu stará mama. Jej prednes básne 
o AIDS bol zatiaľ mojím najsilnejším 
zážitkom z Afriky. Sila, ktorá z nej ide čo 
i len bez jediného vyrieknutého slova, vás 

Druhý deň v Keni
(pokračovanie z minulého čísla)

 Text a foto: Anton Frič
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zráža z nôh a tlačí vám slzy do očí. Char-
les. Talentovaný umelec. Tichý chlapec 
s dušou veľkou ako slon. Okrem sluchu 
postupne prichádza o zrak. Jeho rodina 
si nemôže dovoliť liečenie, ktoré by mu 
zachránilo oči a umožnilo mu tvoriť. 
Kuta. Malý chlapec. S uhlíkmi v očiach. 
S radosťou a chuťou do života, ktorú len 
málokedy vidíte u zdravých detí. Rozprá-
vali sme sa len dotykmi a očami. Rozu-
meli sme si. On, čo nevie rozprávať a ja, 
čo nerozumiem svahilčine.

36 detí, 36 osudov
Geniálna učiteľka Grace. Neuveriteľný tl-
močník Simon. Toľko pozitívnej energie 
som na jednom mieste ešte nezažil. Na 
raňajky kukuričná kaša. Na obed gideri – 

zmes kukurice, fazule a niekedy aj zemia-
kov. Na večeru ugali. Kukuričná kaša so 
sukumowiki – čo je miestna listová zele-
nina – a keď je k dispozícii aj s prídavkom 
sušeného mäsa. Každý deň. To isté. Bez 
reptania. Také vyčistené taniere ste po 
večeri ešte nikdy nevideli. Naše deti s ich 
neustálym “Toto mi nechutí!” sa majú čo 
učiť. Ugali chutilo aj mne. Zvyšok našej 
výpravy večeral v našej ubytovni kurča 
s ružou, mäsom, zeleninou a ovocím. Na 
záver bol aj dezert. Ten som si dal aj ja, 
ale chuť ugali bola pre mňa kulinárskym 
zážitkom dňa. Aj vďaka spoločnosti detí, 
s ktorými som večeral v ich učebni na 
školských laviciach.

Škola sv. Františka je Božie dielo. Je 
to projekt, ktorý mení osudy ľudí. Som 

hrdý, že existuje vďaka nám, Slovákom. 
Vďaka Dobrej novine a eRku. Mimocho-
dom, ak sa medzi čitateľmi týchto riad-
kov nájde zručný remeselník, ktorý má 
rád deti a chce obohatiť svoj život dob-
rovoľníckym pobytom v Keni, dajte mi 
vedieť. Deti v Škole sv. Františka potre-
bujú detské ihrisko, potrebujú niekoho, 
kto ich naučí hrať futbal, vybíjanú alebo 
farára so sedmovými kartami. Stačí veľ-
mi málo a aj vy dokážete pohnúť osud-
mi ľudí. u

Anton Frič je humanitárny a dokumen-
tárny fotograf na voľnej nohe. Otec, akti-
vista - venuje sa témam Pro life, domáce-
mu vzdelávaniu, fotografovaniu a téme 
migrácie a utečencov.
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Svätý Otec František raz pri 
stretnutí s Pápežskou radou 
na podporu novej evanjeli-
zácie povedal: „Dnešné časy 

sú plné výziev.“ A je to tak. Vo všetkých 
oblastiach. Výzvou je pracovať na sebe 
– a byť dobrým študentom. Výzvou je 
nájsť si dobrú prácu a budovať kariéru 
– najlepšie už počas štúdia na výške. 
Je ňou i vedieť sa orientovať a nájsť si 
miesto v spoločnosti. A samozrejme, 
výzvou je i nová evanjelizácia.

Ale vlastne, ono všetko je výzvou, 
ak človek nemá dôvod, ak člo-
vek nemá cieľ. Ak viem, prečo 
chcem na sebe „makať“, nie je to 
pre mňa problém. Ak viem, pre-
čo dnes musím stráviť 7 hodín 
pri knihách či kdesi pri cvičení, 
nie je to problém. Ak viem, prečo 
chcem dnes ostať dlhšie v práci, 
nie je to problém. Problém je, ak 
to neviem. Problém je, ak mám 
nesprávnu motiváciu. Problém 
je, ak sa sám v sebe nevyznám...

Vyznám sa v sebe?
Dnes k nám denne prichádza mnoho 
výziev, každú chvíľu nový človek, každú 
chvíľu nový problém, nová skúsenosť.

Pre mňa by ale tou najväčšou výzvou 
malo byť hľadanie odpovede na otáz-
ku – aká je dnes Božia vôľa pre mňa?

Veľmi často my ľudia hovoríme – 
Božia vôľa je, aby som bol dobrým člo-
vekom, aby som zachoval Desatoro, 
aby som mal otvorené srdce a aby som 
bol spasený. A to je všetko. Asi každý 
z nás toto vie, asi každý z nás by práve 
takto odpovedal. Takže, všetko je jas-
né. Poďme na ďalšiu tému. Ale, nie je 
to úplne tak.

My ľudia máme úžasnú schopnosť 
zovšeobecňovať. Hovoriť vcelku, na-
vonok vidieť, vedieť, mať zmapované 
– Slovensko, to poznám, veď tu žijem. 

Aj Poľsko, lebo som bol minulý rok na 
Svetových dňoch mládeže. A aj evanje-
lium poznám, veď to denne či aspoň raz 
týždenne počúvam. Takže, ideme ďalej?

Ale Boh nezovšeobecňuje, On sa 
konkrétne pýta – čo dnes pre mňa uro-
bíš? Čo dnes konkrétne urobíš, aby si 
naplnil a naplnila výzvu, ktorá k tebe 
ide? Ktosi múdry raz povedal, že nová 

evanjelizácia, to je vlastne len plnenie 
Božej vôle. Konkrétne, aktuálne, práve 
dnes a práve tu. A dôsledne.

Dokážem byť vnímavý a dôsledný?
Ako často som ako dieťa povedal – mu-
sím sa lepšie učiť. Otvoril som matiku, 
trochu si to pozrel a hneď ju zatvoril. 
Pozrel sa na domácu úlohu a po chvíľ-
ke si povedal – dobre, veď to je celkom 
ľahké. A matematika bola vybavená. 
A kde je dôslednosť? Kde je konkrét-
nosť? Ako často a veľmi ľahko sa doká-
žem vyhovárať.

Budem sa vyhovárať i naďalej?
A tak dnes čelím len jednej výzve – 
som ochotný plniť Božiu vôľu? Ak áno, 
evanjelizujem. Ak áno, prijímam denne 

Jeden krok
vpred 

 Text: Tomáš Gerboc SVD

 Foto: Archív SVD

Denne počujeme, že všetko je ťažké. Že všade
je všetko – a je toho veľa, čo sa musí. Všetko, všade, 
veľa – tri slová, ktoré zabijú i slona. Ale možno nie 
všetko, nie všade a nie veľa – možno len jedna vec,
jeden krok. Vieš aký?

Ježiš kráčajúc mestami 
a dedinami videl ľudí a potreby. 
Neprišiel na svet, aby „celému 
svetu priniesol pokoj a mier“, 
ale preto, aby na konkrétnych 
ľuďoch ukázal, ako vyzerá Otcova 
starostlivá láska.
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novú výzvu. Ak áno, potom napredu-
jem a rastiem. Ak áno, potom som člo-
vekom, či sa aspoň stávam človekom 
na Boží obraz stvoreným. Ježiš kráčajúc 
mestami a dedinami videl ľudí a potre-
by. Neprišiel na svet, aby „celému svetu 

priniesol pokoj a mier“, ale preto, aby na 
konkrétnych ľuďoch ukázal, ako vyzerá 
Otcova starostlivá láska. Dvihol z pra-
chu neviestku, otvoril oči slepému, do 
spoločnosti voviedol toho, kto v nej už 
nemal miesto. Plakal nad smrťou a ra-
doval sa so svadobčanmi, pri studni ve-
noval svoj čas žene, ktorá hľadala cestu 
životom a dokonca usvedčil tých, korí 
si hovorili autority.

Ježiš vykonal konkrétne kroky. Ne-
zachraňoval v  jednom okamihu celý 
svet – okrem smrti a zmŕtvychvstania 
– ale bol vždy, vždy konkrétny. Lebo to 
bola a je Božia vôľa. A aj mňa volá, kon-
krétne mňa. Boh chce jeden krok – prá-
ve teraz a tu – a odo mňa.

Aký konkrétny krok vykonám ja po 
prečítaní tohto článku? u

APRÍL 2017

Svätý Otec sa vrátil
z duchovných cvičení,
stretne sa s rímskymi
dekanmi 

V Aricci pri Ríme Svätý Otec a členo-
via Rímskej kúrie 10. marca ukonči-
li duchovné cvičenia, ktoré spoločne 
prežívali od nedele 5. marca. Tak ako 
po iné dni začali svoj program rannou 
svätou omšou, ktorú dnes pápež Fran-
tišek obetoval za Sýriu. Taktiež sa roz-
hodol poslať na pomoc chudobným 
v Aleppe sumu 100-tisíc eur, v ktorej 
je zahrnutý aj príspevok od členov 
Rímskej kúrie. Dar bude odovzdaný 
prostredníctvom Pápežskej charity 
a rozdelený Kustódiou Svätej zeme. Po 
raňajkách sa exercitanti stretli pri uve-
dení do záverečnej meditácie s témou: 
„Prázdny hrob a zmŕtvychvstanie“. 
Na záver duchovných cvičení pápež 
František srdečne poďakoval pátrovi 
Giuliovi Michelinimu za jeho zodpo-
vednú prípravu obsažných podnetov 
na meditovanie a osobitne vyzdvihol 
jeho prirodzený a úprimný spôsob 
podávania podnetov, bez štylizovania 
sa. „Ďakujem ti, že si bol ‚normálny‘“, 
povedal pápež František.

Do Vatikánu sa pápež vrátil už 
predpoludním. Večer o 17.00 hodine 
sa presunie na Rímsky vikariát, kde sa 
stretne s dekanmi rímskej diecézy, čiže 
farármi, ktorí sú na čele jednotlivých 
rímskych prefektúr. Stretnutie Rím-
skeho biskupa s dekanmi diecézy má 
súkromný charakter a zapadá do bež-
nej praxe Svätého Otca, informovala 
zástupkyňa Tlačového strediska Svätej 
stolice Paloma Ovejerová. •



Púť do Fatimy
sprevádza P. Martin Štefanec SVD 

Termín: 26. 7. – 31 . 7. 2017
Cena: 640 Eur

Rámcový program:
• 1. deň: spoločný odchod do Viedne 
na letisko, prílet do Lisabonu, následne 
transfer do Fatimy, večera, nocľah.
• 2. deň: po raňajkách návšteva Nazaré 
- pútnické miesto, kde sa zjavila Panna 
Mária , cestou zastávka v Batalhe - náv-
števa Kláštora Panny Márie Víťaznej 
– skvost manuelistickej architektúry, 
Alcobaka - jeden z najväčších klášto-
rov v Portugalsku, cisterciánsky kláštor, 
hrobka kráľov , prehliadka historickej 
časti mesta , sv. omša, večera, účasť na 
sviečkovej procesii, nocľah.
• 3. deň: raňajky, Fatima - jedno z naj-
významnejších pútnických miest v Eu-
rópe. Tu sa zjavila Panna Mária v r. 1917 
trom deťom. Počas šiestich mesiacov deti 
dostali posolstvo pre celý svet, známe ako 
Fatimské proroctvo. V októbri bolo prí-
tomných na Cova da Iria 70 000 ľudí. Na-
vštívime rodnú dedinku Aljuster, domy 

vizionárov. Krížová cesta ,večer účasť na 
medzinárodnej sv. omši a modlitbe sv. 
ruženca, večera, nocľah.
• 4. deň: raňajky, účasť na slávnostnej sv. 
omši pri príležitosti výročia zjavenia Pan-
ny Márie na Cova da Iria – miesto prvé-
ho zjavenia, návšteva a prehliadka bazilík 
Igreja da Santissima Trindade a Ruženco-
vej baziliky Panny Márie, kde sú uložené 
ostatky vizionárov, možnosť návštevy 
centra svetového apoštolátu, večera, účasť 
na sviečkovom sprievode, nocľah.
• 5. deň: raňajky, odchod do Lisabonu 
o 8.00 hod. Prehliadka hlavného mesta 
, návšteva biskupskej katedrály Se, náv-
števa rodného domu sv. Antona Paduán-
skeho a starej štvrte Lisabonu. Prehliadka 
okrajovej štvrte Lisabonu Belém , ktorá 
nebola zničená zemetrasením , nachá-
dzajú sa tu krásne stavby zo 16. stor. ako 
kláštor a kostol sv. Hieronyma - maj-
strovské dielo manuelistického slohu, 
veža Tore de Belém, pamätník moreplav-
cov, pamätník Krista. Transfer na letisko. 
• 6. deň: v skorých ranných hodinách 
príchod na Slovensko.

V cene: 4x ubytovanie s raňajkami, 4x ve-
čera, ubytovanie v 2-posteľových izbách, 
letenka, doprava po Portugalsku, služby 
sprievodcu, zákonné poistenie. V cene nie 
je komplexné poistenie: 10,20 €/os. Osoby 
nad 70 rokov 14,80 € .V prípade spoločné-
ho odchodu do Bratislavy - cesta z Púchova 
do Budapešti a späť: 35 €. Vstupy cca 30 €. 

Info: CK Slavtour 
0918 495 185, 0907 839 212

Medžugorie 
– pobytovo-pútnický zájazd

Termín: 6. 8. – 14. 8. 2017
Cena: 259 Eur

Program:
• 1. deň: odchod z Prešova o 12:00 hod., 
tranzit cez Maďarsko a Chorvátsko do 
Medžugoria, noc v autobuse.
• 2. deň: príchod na Makarskú, kúpa-
nie v mori , večer príchod do Medžu-

goria , ubytovanie, večerný náboženský 
program, sv. omša, večera, nocľah.
• 3. deň: raňajky, náboženský program 
- návšteva Oázy Pokoja, komunity Če-
nakola – stretnutie s chlapcami, ktorí 
sa liečia zo závislostí, večerný nábožen-
ský program v kostole, sv. omša, večera, 
nocľah.
• 4. deň: raňajky, výstup na Podbrdo 
- miesto prvého zjavenia, sv. ruženec, 
adorácia, večerný náboženský program 
v kostole, sv. omša, večera, nocľah. 
• 5. deň: raňajky, výstup na Križevac, krí-
žová cesta, adorácia, večerný náboženský 
program v kostole, omša ,večera, nocľah.
• 6. deň: raňajky, celodenné kúpanie 
v mori, večerný program v Medžugo-
rí, nocľah.
• 7. deň: raňajky, celodenné kúpanie 
v mori, večerný náboženský program, 
sv. omša, večera, nocľah. 
• 8. deň: raňajky, odchod z Medžugo-
ria k moru, kúpanie , podvečer odchod 
domov.
• 9. deň: príchod na Slovensko v skorých 
ranných hodinách.

V cene je zahrnuté: 6 x ubytovanie s pol-
penziou, doprava, sprievodca CK, poiste-
nie insolventnosti CK, DPH. V cene nie je 
zahrnuté: komplexné cestovné poistenie, 
možnosť uzavrieť v CK v sume 14,60 eur 
na os. (pobyt do 70 rokov). 
Ubytovanie(U1): v súkromných domoch 
v 2, 3- lôžkových izbách vybavených soci-
álnym zariadením. K dispozícii je kuchyn-
ka na uvarenie kávy a čaju.
Povinný príplatok: Prešov 14 €, Poprad 
12 €, Žilina 10 €, Trenčín 6 €, Trnava 4 €
Doprava(D1): klimatizovaný autobus - 
autobus s audio-video zariadením.
Stravovanie(S1): 6 x večera a raňajky.
Trasa cesty (T1): Žilina, BA, Nagykaniz-
sa, Zágreb, Makarská, Medžugorie a späť.
CK si vyhradzuje právo zmeny programu, 
trasy cesty a predpokladaných časov prí-
chodov na miesta určenia. Nie zásadné.

Informácie: CK Slavtour,
Žilina 0907 839 212, 0918 495 185
Cestovať môžete aj na OBČIANSKY
PREUKAZ.

Putujte
s Hlasmi
do Fatimy
FATIMA – 100. výročie
zjavenia Panny Márie
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100 ROKOV FATIMA
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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

Premohol ma Duch Svätý
Francis MacNutt
Autor vo svojej knihe opisuje 
detailné štúdium pôsobenia 
moci Ducha Svätého. Sústre-
ďuje sa na jav, v ktorom Duch 
Svätý premôže jednotlivcov 
a zvíťazí v  ich živote často 
tým, že ich prinúti padnúť na 
zem pod Jeho mocou. 
155 strán, cena: 5,90 EUR

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

Krížové cesty
Robert Hakala
Knižočka ponúka tri rôzne 
rozjímania krížovej cesty. Ne-
tradičný pohľad na jednotlivé 
zastavenia cez oči mnohých 
účastníkov krížovej cesty. Cez 
láskavé, ľútostivé, ale i neľú-
tostné a kruté oči, cez ruky ty-
ranov i cez ruky objímajúce. 
60 strán, cena: 3,50 EUR

Rok v prírode
Miroslav Saniga
Fascinujúce fotografie, zaují-
mavé príhody so zvieratami, 
rozprávanie pretkané láskou 
ku všetkému živému. Autor 
nás zoznamuje s dejmi, kto-
ré v prírode prebiehajú pra-
videlne počas roka a pozýva 
nás prežiť dobrodružstvo.
220 strán, cena: 9,40 EUR

Umučenie Pána Ježiša
Anna Katarína Emmerichová
Anna Katarína Emmericho-
vá opisuje videnia Ukrižo-
vaného Pána Ježiša, ktoré sú 
zachytené v tejto publikácii. 
Môžu vám pomôcť vstúpiť 
do hĺbky Kristovej lásky a ži-
vým spôsobom tak rozjímať 
o jeho utrpení a smrti na krí-
ži, o tajmostve a dare spásy.
192 strán, cena: 6,61 EUR

DVD - Tajomstvo z Fatimy
Film opisuje zjavenia Božej 
Matky vo Fatime od mája 
do októbra 1917. Počas tejto 
doby sa Panna Mária zjavo-
vala každý 13. deň (s jednou 
výnimkou) pastierikom Lu-
cii, Františkovi a Hyacinte. 
Panna Mária vyslovila varo-
vania a dala deťom proroctvá.
cena: 10 EUR

Deviatnik k milosrdnej láske
Bl. Matka Speranza Ježišova
Deviatnik k Milosrdnej lás-
ke je meditáciou o modlitbe 
Otče náš. V brožúrke sú pri-
dané viaceré modlitby litánií 
k Milosrdnej láske a k Pan-
ne Márii.
63 strán, cena: 1,20 EUR

Pôst neznamená
len nejesť mäso
Marián Gavenda
Má ešte dnes zmysel postiť 
sa? A vieme, ako na to? Inšpi-
rujme sa pri výbere osobné-
ho predsavzatia a nepremeš-
kajme príležitosť, ktorú nám 
ponúka pôstny čas.
38 strán, cena: 1,50 EUR

O sviatosti zmierenia
Pietro Biblico
Brožúrka je skvelou pomôc-
kou k sviatosti zmierenia. Ob-
sahuje témy týkajúce sa svia-
tosti, napr.: výklad hriechov, 
desatoro, rady sv. Don Bosca 
k svätej spovedi, obrad svätej 
spovede či rady o  tom, ako 
začať nový život po spovedi. 
Jadrom brožúry je spovedné 
zrkadlo podľa Svätého písma.
53 strán, cena: 1,50 EUR
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Po chvíli sa ozval starší muž 
v čiernom kabáte: „S tým nič 
nenarobíme, pani. Tak to musí 
byť.“

O niekoľko metrov ďalej sa nejaký 
zamilovaný párik prechádzal pome-
dzi padajúce snehové vločky a vyzeral 
veľmi spokojne. Obaja mladí ľudia sa 
usmievali a na prvý pohľad sa zdalo, že 
ich vôbec netrápi, že nemajú dáždnik. 
Všetky negatívne vplyvy okolia statočne 
ignorovali a išli za svojím cieľom. Cie-
ľom byť šťastní...

Určite ste sa aj vy ešte pred niekoľký-
mi dňami pýtali, kedy sa konečne budú 
dať zimné bundy vymeniť za ľahké let-
né tričká. Je pravda, že nás počasie v po-
sledných dňoch poriadne vytrápilo a aj 
vďaka nemu sme boli čoraz viac otráve-
nejší a unavenejší. Aktuálne dianie tam 
vonku bolo najhorúcejšou témou nielen 
v spravodajstve, ale aj v mnohých pub-
licistických reláciách, v ktorých viace-
ro meteorológov vysvetľovalo príčinu 
aprílového snehu.

Nebavme sa o počasí
Ale dá sa povedať, že je zbytočné písať 
o počasí, keď si ho aj tak večer pozrieme 
v spravodajskom bloku. O počasí sa ľu-

dia predsa bavia len vtedy, ak si nemajú 
čo povedať. Často to býva tá povestná 
„slamka“, ktorej sa chytáme pri rozho-
vore s neznámym človekom. Lenže na 
druhej strane to môže byť veľmi vďač-
ná téma. Veď aj z obyčajnej otázky: „To 
je dnes ale počasie, však?“ sa dokáže 
vykľuť rozhovor, ktorý nám o danom 
človeku povie viac ako jeho vlastný ži-
votopis. Z  takéhoto dialógu môžeme 
napríklad zistiť obľúbené ročné obdo-
bie človeka, s ktorým máme dočinenia 
a zhodnotiť tak, či patrí medzi aktívne 
letné typy alebo je zádumčivý a viac mu 
vyhovuje zamračené a studené decem-
brové počasie. 

V každom prípade, aj keď žijeme 
všetci v tej istej krajine, na tom istom 
kontinente a na rovnakej planéte, po-
časie nikdy nie je pre každého úplne 
rovnaké. Sme rôzni. Niekoľko miliárd 
originálov z limitovanej edície, na kto-
rých svieti to isté slnko, padá ten istý 
dážď a s výnimkou niektorých krajín aj 
sneh. Počasie sa pre nás stalo niečím tak 
samozrejmým, že aj slabé zmeny chápe-
me veľmi intenzívne. A to nehovoriac 
o meteosenzitívnych ľuďoch, ktorým 
sa zmeny počasia spájajú s bolesťou, 
migrénou a depresiou.

Náladu ovplyvňuje viacero faktorov
Krátka alebo aj dlhodobá zmena či príliš 
dlhé trvanie zimy ovplyvní aj tých naji-
múnnejších ľudí. Zrazu sa cítime vyčer-
paní, bolí nás už len slabé pohnutie z po-
stele, nič sa nám nedarí, a to všetko sa 
prenáša aj na ľudí okolo nás. Ani sa nena-
zdáme a svojou zlou náladou zaútočíme 
na kolegov v práci, spolužiakov v škole 
alebo na príbuzných. Najviac nás však 
po chvíli môže bolieť to, že je to niekedy 
bezdôvodné, pretože oni za nič nemôžu. 
Oni totiž toto počasie neprivolali, ani doň 
nijako nezasiahli. A predsa ich viníme za 
svoje nešťastie. Zamysleli ste sa už nie-
kedy nad tým, prečo má človek tenden-
ciu obviňovať všetkých okolo seba práve 
vtedy, keď by sa mal zaoberať vlastným 
životom? Toto je už úvaha adresovaná 
psychológom, ktorí sa v ľudskej psychike 
vyznajú a pre ktorých tvorí jej skúmanie 
aj náplň práce. Ale ak by sme sa na celú 
túto problematiku chceli pozrieť trošku 
laicky, uzavreli by sme svoje úvahy tým, 
že všetko závisí od povahy a charakteru 
človeka. Lenže toto nie je celkom pravda. 

Tanec medzi
kvapkami dažďa

 Text: Lenka Novotná

 Foto: Archív SVD

„To počasie sa asi zbláznilo!“ vyhlásila akási žena a zúrivo triasla 
svojím dáždnikom, aby z neho striasla celý zástup mokrých 
snehových vločiek. Ostatní ľudia na autobusovej zastávke jej 
zborovo pritakávali a tvárili sa otrávene. „Veď je 3. apríl! Kedy sa 
tá hrozná zima konečne skončí?!“ pokračovala a svojou náladou 
ovplyvňovala všetkých okolo seba. Na niektorých sa jej hnev 
nalepil a sami sa začali mračiť a hromžiť, no niekoľko z nich
sa len usmievalo a myslelo si svoje.
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NAŠI DOBRODINCI

Bohuznáma – Bratislava 50,- EUR • p. Gubová 
50,- EUR • Odberatelia Hlasov – Divina 127,- 
EUR • Združenie kresťanských seniorov – Nit-
ra-Kalvária 100,- EUR • Z deviatnika – rodiny 
z Valaskej Belej 90,- EUR • p. Dušičková – Va-
laská Belá 200,- EUR • Bohuznámy – Valaská 
Belá 50,- EUR • Bohuznámy – Valaská Belá 
20,- EUR • Bohuznáma rodina – Sila 100,- 
EUR • Mária Vaňová – Chrabrany 5,- EUR 
• Odberatelia Hlasov Zuberec 100,- EUR • 
Ružencové bratstvo Terchová 180,- EUR • 
Odberatelia hlasov Spišská Nová Ves 70,- EUR 
• Ruža sv. Faustíny Mútne 50,- EUR • Veriaci 
zo Šuňavy 400,- EUR • Odb. Hlasov, Posla, 
Rod.Nepoškvrnenej 120,- EUR • Odberatelia 
Hlasov Ruskovce 50,- EUR • Spolok sv. ružen-
ca Močenok 65,- EUR • Odberatelia Hlasov 
Sedliacka Dubová 110,- EUR • Veriaci z Turia 
70,- EUR • Odberatelia Hlasov Žabokreky 
n.N 20,- EUR • Z deviatnika „Kto dá prístrešie 
sv.rodine“ Teplička nad Hornádom 70,- EUR • 

Predplatné na rok 2017
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! 

APRÍL 2017

Existuje veľmi veľa vedeckých výskumov, 
ktoré nám dookola opakujú, v akom stre-
se žijeme, čo všetko nás stresuje a ako 
stres vplýva na našu psychiku. Možno je 
to tým, že toho máme veľa, že sme tlačení 
najrôznejšími termínmi, ktoré ak nestih-
neme, tak prepadneme na celej čiare nie-
len u nadriadených či učiteľov, ale aj u ko-
legov a spolužiakov. A negatívne emócie 
spôsobené zamračeným, upršaným po-
časím to všetko znásobujú.

Veľkosť maličkostí
No možno je to len tým, že si čas nevie-
me správne rozvrhnúť a zabudli sme sa 
zo života tešiť. Zabudli sme si vychut-
návať slnečné dni, zabudli sme vo všet-
kom zlom hľadať aspoň malé čiastočky 
dobra, (ktoré tam vždy sú!) a hlavne, za-
budli sme sa smiať. Pritom úsmev je to 
jediné, čoho máme naozaj na rozdáva-
nie. Nie je ohraničený žiadnou sumou 
peňazí, nemusíme naň zarábať, ani ho 
nemusíme kupovať. A predsa je tým 
najúčinnejším liekom, ktorý v nás do-
káže vyvolať ten krásny pocit šťastia. 

„Recept“ na šťastie
Na jednej internetovej stránke som 
minule objavila veľmi dobrý recept na 
šťastie. Naozaj. Bolo tam presne napísa-
né, čo by človek mal robiť preto, aby sa 
stal úplne šťastným. S týmito parafrá-
zovanými „pravidlami šťastia“ sa s vami 
rada podelím:

1. Neprestávaj snívať. 
2. Nachádzaj inšpiráciu v obyčajných 
veciach okolo seba.
3. Pomáhaj druhým.
4. Rob veci, v ktorých si dobrý/á a ktoré 
ťa napĺňajú.
5. Čítaj knihy.
6. Obmedz čas pred televíziou.
7. Miluj svoju prácu.
8. Cvič.
9. Pozri sa strachu do očí.
10. Ver vo vlastné schopnosti.
11. Tráv viac času s rodinou a priateľmi.
12. Nechaj srdce, aby sa stalo tvojím 
kompasom.

Nemôžeme dovoliť zlým vplyvom 
okolia, aby v nás minimalizovali radosť 
zo života. A takisto nemôžeme dovo-
liť počasiu, aby nám zabránilo tešiť sa 
z každého dňa či prežitého okamihu. 
To, že sem-tam zaprší, neznamená, že 
viac nevyjde slnko. A to, že sa nám nie-
čo nepodarilo, neznamená, že sme teraz 
najhorší a nikdy viac už nič neurobíme 
perfektne. 

Veď aj apoštoli boli určite sklamaní 
z toho, že Ježiša dostatočne neuchrá-
nili, že boli zbabelí a báli sa. A možno 
sa aj obviňovali z toho, že ich vinou ho 
ukrižovali. Lenže Ježiš vstal z mŕtvych 
a ukázal im a nám všetkým, že aj sla-
bosť robí človeka silným. A z apošto-
lov sa stali neochvejní ohlasovatelia 
viery, ktorí ukázali veľkému počtu ľudí 
správny smer.

Kiež by sme vo všetkom zlom stá-
le vedeli hľadať kúsok dobra, aby sme 
v každom hneve dokázali vyčariť as-
poň malý úsmev a aby sme nezúfali, že 
sa občas neukáže slnko. Koniec koncov, 
aj medzi kvapkami dažďa sa predsa dá 
tancovať. u

Pán je moje všetko 
Pane, keď teba mám, všetko mám. 
A keď teba o niečo prosím, všetko mi 
dáš, čo slúži pre moje duchovné dobro. 
Aj keď neviem, o čo ťa mám prosiť,
ty máš to, čo naozaj potrebujem. Veď 
mám v sebe teba, moje jediné dobro. 
Vďaka ti, Pane, za všetko!
Sv. Augustín
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Ja som zničil smrť,
zvíťazil som nad nepriateľom
a človeka som uniesol do nebeských výšin.
Preto poďte, ľudia všetkých národov,
ktorí sa topíte vo svojich hriechoch
a prijmite odpustenie hriechov.
Lebo ja som vaše odpustenie,
ja som veľkonočná obeta za vašu spásu,
ja som Baránok obetovaný za vás,
ja som vaše vykúpenie,
ja som váš život,
ja som vaše vzkriesenie,
ja som svetlo,
ja som vaša spása,
ja som váš Kráľ.
Ja vám ukážem Otca.

Požehnané veľkonočné sviatky
Kristovho zmŕtvychvstania 

Vám želajú 
misionári verbisti

Veľká noc


