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Keď čítame v Lukášovom evanjeliu správu 
o obetovaní Pána, dozvedáme sa o dvoch 
zostarených ľuďoch, ktorí mali milosť dožiť 
sa a osobne vidieť očakávaného Spasiteľa. 

Simeon a Anna, o ktorých hovoríme, sú ľudia náde-
je, ktorá ich nesklamala, a hoci až na samom konci 
života, predsa len sa naplnila. 

Oni sú rovnako aj obrazom celého Izraela, kto-
rému predovšetkým bol Mesiáš sľúbený. Každý 
súčasník Ježiša, nielen naši dvaja starkí, mali mož-
nosť podržať sväté Dieťa na rukách, no to si vy-
žadovalo otvorenosť Duchu Božiemu a správ-
ne chápanie osoby Mesiáša, ktoré nebolo potom 
ani o  tridsať rokov u samotných apoštolov. Veď 
kto by čakal, že Boží Pomazaný (hebr. Mašíách, 
gr. Christós), ktorým sa označovali králi, veľkňa-
zi a proroci, bude zdanlivo obyčajným dieťaťom 
a k tomu ešte aj z biednej rodiny. Niet sa čo diviť 
vtedajším Izraelitom, veď na ich mieste by sme 
pravdepodobne mysleli a postupovali podobne. 
V jednom americkom filme Joshua, pravdepodobne 
protestantskom (nemám podobné žánre v láske, pre-
tože sú trochu pritiahnuté za vlasy), prichádza rov-
nomenný hrdiny do katolíckej farnosti a zázrakmi 
dokazuje, že Boh je aj teraz medzi nami prítomný. 
Vyzerá ako obyčajný mladý remeselník ochotný po-
môcť každému, kto to potrebuje. Zdá sa mi, že Joshua 
bol predstavený ako protestant, čím to autori filmu 
natreli katolíkom. 

Odhliadnuc od konfesionálnych rozdelení, šo-
vinizmu a neúcty, film ukázal na to isté, čo sa dia-
lo v Ježišovej súčasnosti. Veriaci ľudia, tí, ktorí prví 
mali pochopiť a prijať Mesiáša, ho nespoznali i ne-
priznali. Namiesto nich ho nasledovali prostitútky, 
mýtnici, nevzdelaná bedač, ktorí však boli otvorení 
Božiemu Duchu.

Toto nebezpečenstvo stále hrozí kresťanom 
nezávisle od cirkvi. Možno vidieť istú súvis-

losť medzi veľkosťou miestnej cirkvi,  jej vzťa-
hov k spoločnosti a blízkosti ku Kristovi. Ak sa 
máme až príliš dobre a spokojne, dobré vzťa-
hy s  občianskymi predstaviteľmi, materiálne 
zabezbečenie, Krista len hlásame, aby sa ne-
povedalo, ale v  bežnom živote sa nehlásime 
k jeho morálke, len k jeho menu, kvôli ktoré-
mu vieme viesť aj rozbroje, aj vojny a pod. Zne-
užiť Božie meno na svoje ciele je veľmi jedno-
duché a  história podáva mnoho svedectiev, 
ako sme to robili (katolíci, protestanti, pra-
voslávni), pričom ďaleko spomínať netreba. 
Vlastne podobne sa správali aj apoštoli, ako ty-
pickí predstavitelia svojej doby, národa a jeho fi-
lozofie... Ježiš Kristus ako cisár, v mene ktorého je 
všetko možné. No sviatok Obetovania nám chce 
napomenúť práve tú „krehkosť“ Boha, s ktorou 
sa on dáva človeku. On nebol, nie je, ani nebude 
imperátorom, ktorý tvrdou rukou ničí ľudských 
nepriateľov. Práve naopak, on je to chudobné die-
ťa z Betlehema, chlapec z Nazareta, láskavý učiteľ 
z Galiley, znevážený Služobník Boží na Golgo-
te. Od narodenia až po smrť nám ukazuje cestu 
jednoduchosti, dostupnosti, služby a všetkých 
dobrých čností, ktoré sú typické nie roztopaš-
ným kráľom, ale pokorným ľuďom.

Smrťou Ježiša sa však jeho príklad nekončí. 
V zmŕtvychvstaní a nanebovstúpení prichádza 
jeho oslávenie. Tu Kristus predsa len prijíma trón 
po pravici svojho Otca, no znova ako láskavý kráľ, 
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ktorý spravodlivosť miluje, ale rovnako aj milosrdenstvom 
prekypuje.

Ak sa vrátime k Simeonovi a Anne, pochopíme, že v každom 
kŕčovitom tele sú ľudia – služobníci, ktorí vo dne, v noci stoja 
v modlitbe pred Pánom. Simeon bol kňazom, Anna vdovou, ži-
votom na spôsob našich rehoľných sestier. Práve vďaka času pre 
Boha ho videli telesnými očami. Znova je tu výzva akúkoľvek 
aktivitu, plány prednášať a konzultovať s Bohom, ktorého tak 
pozývame byť v našej robote, v ľuďoch, ktorým chceme slúžiť.

Boha a jeho pravdu treba stále hľadať a nachádzať vo svo-
jej službe. Niesmieme byť len dobrými ľuďmi, charitatívnymi 
pracovníkmi, ale aj svedkami Krista. Ľudskosť, aj keď sa použí-
va v dobrom zmysle slova, je schopná okrem dobra aj hrozné 
veci. Len s Kristom dokážeme prekonať pokušenie robiť to, čo 
sa nám alebo iným páči, čo nám vysluhuje obdiv. My nenosíme 
Krista na rukách len ako malé dieťa, ale mu pomáhame bežať do 
Egypta, vrátiť sa, podopierame ho na krížovej ceste, vytierame 
tvár, keď na neho všetci pľujú. A to nie je vždy docenená robota.

Tu ide reč o obetovaní života Bohu a blížnym. A hoci oso-
bitným spôsobom za zasväcujú rehoľníci, obeta je pozvaním 
pre každého kresťana. Niekedy si ju vlastne mnohí ani neuve-
domujú, keď automaticky podávajú pomocnú ruku deliac sa 
tak so svojím talentom, časom, majetkom. Obeta je otvorenosť 
pre ľudí a Boha v nich.

Milí čitatelia, prajem vám, aby sme vedeli dávať svedectvo 
o živom Bohu,ktorý je prítomný medzi nami a zvlášť v Cirkvi, 
v ktorej žije v sviatostiach dávajúc sa každému hladnému po 
milosti. Nech hľadajúci uvidia nie štruktúry, ale Krista, ktorý 
zobral všetky svoje ovce v jedno stádo, aby nás naučil žiť tú lás-
ku, ktorou je on sám.  u
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▲ Cirkev zažila minulý rok desať kanonizácií 
a štrnásť slávností blahorečenia

V  roku 2016 zažila Cirkev desať kanonizácií 
a štrnásť slávností blahorečenia. Prehľad za uply-
nulý rok predstavil začiatkom januára na Pápež-
skej univerzite Urbaniana v Ríme prefekt Kon-
gregácie pre kauzy svätých kard. Angelo Amato. 
Do skupiny desiatich nových svätých, ktorí po-
chádzajú z ôsmich rôznych krajín, patrí jeden 
biskup (Manuel González García) a štyria kňa-
zi (Gabriel Brochero, Stanisław Papczyński, Lo-
dovico Pavoni, Alfonso Maria Fusco), z ktorých 
traja sú zakladatelia rehoľných kongregácií. Ďalej 
je to francúzsky mučeník Salomon Leclercq a tri 
rehoľné sestry: Matka Tereza z Kalkaty a Mária 
Alžbeta Hesselbladová, obe zakladateľky rehoľ-
ných rádov, a napokon karmelitánska mystička 
sv. Alžbeta od Najsvätejšej Trojice. Skupinu uza-
tvára laik, mladý mexický mučeník José Sánchez 
del Río. Štrnásť blahorečení v uplynulom roku 
prebehlo v siedmich rôznych krajinách: v Albán-
sku, Argentíne, Francúzsku, Nemecku, Taliansku, 
Kazachstane a v Laose. Blahorečených mučení-
kov, medzi ktorými boli kňazi, zasvätení a laici, 
bolo celkom šesťdesiatdeväť. Medzi blahoslave-
nými bolo aj sedem vyznávačov - svedkov viery, 
ktorí nezomreli mučeníckou smrťou. •

Milí misijní priatelia!

Hneď na začiatku februára si pripomí-
name udalosť, keď Jozef s Máriou pri-
nášajú do chrámu malého Ježiša. Berie 
ho do rúk starec Simeon a takto velebí 
Boha: „Svetlo na osvietenie pohanov 
a sláva Izraela, svojho ľudu.“ Ježiš Kristus 
je tým svetlom, ktoré osvecuje pohanov 

a on je aj slávou tých, ktorí uveria v neho. 
Na sviatok Obetovania Pána, ľudovo nazývaný Hromni-

ce, nám Cirkev dáva do rúk sviecu, aby nám niečo povedala. 
Môže nám táto vosková vec niečo povedať? Ale môže. Hoci 
nevie rozprávať, hovorí nám svojím významom a svojou sym-
bolikou. Bol čas, keď svieca nebola, urobil ju majster sviečkar. 
Ale bola by len kúsok vosku, keby do nej nevložil knôt, ktorý 
je akoby dušou sviečky. Nemala by žiaden zmysel, keby si ju 
nikto nekúpil a doma v potrebe nezapálil. A keď už horí, vo 
svojej službe sa ničí, zhára, až príde čas, keď celkom dohorí. 
Toto je život každej sviece, ale toto je život každého človeka. 

I my sme kedysi neboli, kým nás pod srdcom matky neu-
tvoril Stvoriteľ. Ako knôt vložil Boh do nášho tela dušu. Ale 
nemali by sme zmysel, keby si nás Boh krstom nepovýšil me-
dzi svoje deti a očakáva od nás, že sa budeme v službe ničiť, 
zhárať, obetovať sa pre neho. Tak ako svieca až dohorí, prestane 
existovať. Ľudský život tiež raz celkom iste „dohorí“. 

Každá svieca môže dobre poslúžiť svojmu majiteľovi. Ale 
v tých službách je obrovský rozdiel. Dve sviece horia, svietia. 
Ale výsledok je rôzny. Jedna slúži pri bohoslužbách, zhára sa 
na Božiu slávu, ale druhá môže slúžiť i zlodejovi, aby kradol, 
vrahovi, aby zabíjal, nemravníkovi pri smilstve. Sviečka môže 
byť doma na stole, kde sa celá rodina večer modlí, ale môže 
byť i v krčme. Vidíme, že aj jedna, aj druhá svieca sa ničí pre 
majiteľa, zhára, ale jedna je požehnávaná, kým druhá preklí-
naná, zlorečená. Toto nám môže slúžiť na zamyslenie. Život 
každého človeka je ako život sviece. Som svieca, ktorá zhá-
ra, ale v službe Bohu alebo v službe Zlého? Za koho zháram, 
za koho som zháral doteraz? Komu som žil? Žijem na Božiu 
slávu, alebo žijem hriechu? Vždy keď berieme sviecu do rúk, 
spomeňme si, že náš život je taký ako tá svieca. Ale je veľký 
rozdiel, či je môj život v službách Zlého alebo v službách Bohu. 

Páter Martin Štefanec SVD
šéfredaktor

DÔLEŽITÉ OZNAMY

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

6. februára 2017.
Šéfredaktor

2 HLASY Z DOMOVA A MISIÍ FEBRUÁR 2017

EDITORIÁL



◀  Svätojakubská cesta do Santiaga 
zaznamenala  nový pútnický rekord 

Svätojakubská pútnická cesta do Santiaga de Com-
postela zaznamenala minulý rok nový rekord týkajúci 
sa počtu pútnikov. Ako informovala pútnická kance-
lária pri Bazilike sv. Jakuba, vlani získalo listinu pút-
nika celkom 278 041 ľudí. Vďaka tomu bol prekonaný 
doterajší rekord z roku 2010, kedy ku hrobu svätého 
apoštola Jakuba prišlo 272 412 pútnikov. Podľa úda-
jov zo severošpanielskeho pútnickeho mesta medzi 
tými, čo prišli, vedú Španieli, potom nasledujú Taliani 
a Nemci. Potvrdenie o vykonaní púte získavajú všetci, 
ktorí v preukaze pútnika uvedú, že išli najmenej sto 
posledných kilometrov svätojakubskej cesty peši ale-
bo išli dvesto kilometrov na bicykli. •

▪  Na týždňovú procesiu 
s čiernou sochou Krista prišlo 
18 miliónov ľudí

Milióny ľudí sa na Filipínach zú-
častnili na procesii s  tradičným 
označením Nazareno Nero (Čier-
ny Nazaretčan), ktorá sa každo-
ročne koná 9. januára. Čiernej 
sochy, ktorá reprezentuje Ježiša 
Krista nesúceho kríž sa v uliciach 
mesta snažia veriaci dotknúť ru-
kou a vyprosiť si Božie milosti. 
Tento rok sa na procesii, ktorá 
trvá celý deň zúčastnilo okolo 18 
miliónov ľudí. Sochu Krista pri-
niesol na Filipíny augustiniánsky 
kňaz v roku 1607. Podľa legendy 
na lodi vypukol požiar, a preto je 
socha čierna. Filipíny sú krajinou, 
kde až 80% z približne 100-milió-
nového obyvateľstva predstavujú 
katolíci. Táto bývalá španielska 
kolónia je známa svojimi oslavami 
cirkevných sviatkov. Najznámejší 
je práve sviatok „Čierneho Naza-
retčana“. Kvôli bezpečnosti veľké-
ho počtu ľudí, ktorí sa zúčastnili 
tejto procesie, bolo v centre Ma-
nily v pohotovosti 4 tisíc vojakov 
a policajtov. •

▪  V nedeľu Krstu Pána pápež 
František pokrstil v Sixtínskej 
kaplnke 28 detí

Na sviatok Krstu Krista Pána pokrstil 
Svätý Otec František v Sixtínskej kapln-
ke 28 detí. Sviatosť osobne vyslúžil 13 
dievčatám a 15 chlapcom, z ktorých pia-
ti budú nosiť meno František. Rodičia 
detí sú zamestnanci Vatikánu, pracujúci 
na najrozličnejších úsekoch počnúc ad-
ministratívou, cez bezpečnostné zložky, 
médiá či vatikánske múzeá. Svätú omšu 
slávil pápež v tento deň tradične ráno 
o 9.30. Po tom, ako rodičia predstavili 
mená detí a požiadali Svätú Cirkev o vie-
ru pre svoje deti, zaviazali sa vychová-
vať ich vo viere. Svätý Otec im v homílii 
pripomenul, že krstný dar viery spočíva 
nielen vo vyznávaní ústami pri recitovaní 
kréda, ale v kresťanskom živote. •

▲  Argentínska Katolícka cirkev 
bude mať rozhlasovú stanicu 
v Antarktíde

Argentínska Katolícka cirkev chce 
nainštalovať rozhlasový vysielač 
FM v oblasti Antarktídy. „Rádio 
bude fungovať na polárnej zák-
ladni Marambio, provincie Ohňo-
vej zeme, Antarktídy a ostrovov 
Južného Atlantiku, na kanále 220 
s frekvenciou 91,9 MHz,“ uvádza 
sa v oficiálnej správe argentínskej 
Národnej organizácie komuni-
kačných prostriedkov. Katolíc-
ka stanica bude mať „180 dní na 
predloženie záverečnej technickej 
dokumentácie na schválenie a ná-
sledne umožnenie prevádzky“. •
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Ježiš hovorí: „Súd si zaslúži každý, 
kto sa na svojho brata hnevá.“

Túto myšlienku mnohí z nás po-
známe dobre a naháňa nám hrôzu. 

A oprávnene nás privádza do zmätku. 
Týka sa totiž jednej z najsilnejších emó-
cií, ktoré my ľudia – všetci bez výnimky 
– prežívame. Veď kto z nás prežije čo len 
jeden deň bez hnevu? A nemáme dojem, 
že by to bolo vždy neoprávnene. Hnev 
je emócia. Emócie vo všeobecnosti nám 
boli dané, aby nám pomáhali pri preži-
tí – nielen fyzickom, ale aj spolo-
čenskom, napríklad vo vzťahoch. 
Emócie nás upozorňujú, že sa nie-
čo deje. Napríklad emócia strachu 
nás upozorňuje na nebezpečen-
stvo a nabáda nás, aby sme patrič-
ne reagovali. Bez emócie strachu 
by sme neprežili. Nebezpečenstvo 
by nás zničilo. A to nielen naprí-
klad blížiaci sa zúrivý pes, ktorý 
nás môže napadnúť fyzicky, ale 
aj napríklad zlé úmysly človeka, 
ktorý nás môže ohroziť duševne alebo 
duchovne. Podobne je to tiež napríklad 
s emóciou hanby. Tá nás upozorňuje na 
hranice: či sme my vo vzťahoch k iným 
nezašli priďaleko alebo naopak, či iní vo 
vzťahu k nám nezašli priďaleko. Emó-
cia hanby nás vedie k tomu, aby sme si 
chránili hranice, alebo aby sme sa skryli. 
Emócia viny nám zasa hovorí o opaku: 
aby sme sa odkryli. Táto emócia sa ozve 
vždy vtedy, keď sme sa previnili proti ne-
jakým hodnotám, ktoré majú pre náš ži-
vot alebo pre naše vzťahy veľký význam. 
Pocit viny nás potom vedie k tomu, aby 
sme si to priznali a aby sme to napravili. 

Podobne je to aj s ostatnými emóciami: 
emócia smútku, zhnusenia, prekvapenia, 
radosti, prijatia, anticipácie a pod. 

Aj hnev funguje podľa toho istého 
kľúča. Aj on je nám daný, aby nás chránil 
pri prežití. Jeho úlohou je upozorňovať 
nás na nespravodlivosť. Spravodlivosť 
znamená dať každému to, čo mu patrí. 
Všetci máme svoje potreby, bez uspoko-
jenia ktorých by sme buď neprežili, alebo 
ak by sme aj prežili, nerozvinuli by sme 
sa do plnej podoby, v ktorej nás chce mať 

Boh. Naše potreby zahrňujú napríklad 
nielen jedlo alebo prístrešie, ale aj pocit 
bezpečia, pocit, že nás ľudia prijímajú, že 
nás uznávajú, že si nás ctia a vážia, ale aj 
to, že nám umožnia ísť za hlasom nášho 
povolania, kde by sme mohli naplno roz-
vinúť svoj vnútorný potenciál. Ba mohli 
by sme ísť ešte ďalej – a na to, že aj toto je 
naša potreba, mnohí zabúdajú – našou 
potrebou je dokonca aj potreba svätos-
ti: Boh nás volá k svätosti a my ju chce-
me dosiahnuť. A nemalo by byť na svete 
takej sily, ktorá by nám v tomto bránila. 

Vždy, keď nám niekto naše potre-
by blokuje alebo nám ich obmedzuje, 

ozve sa v nás hnev. Niekto nám bráni 
v tom, čo nám patrí. Alebo niekto nám 
to, čo nám patrí, berie. Napríklad: ľudia 
trpia hlad a niekto bohatne na ich mo-
zoľoch. Ozve sa v nich hnev. Niekto nás 
okradne, ozve sa v nás hnev. Niekto nás 
poníži. Nám ako ľuďom patrí úcta a reš-
pekt. Ozve sa v nás hnev. Niekto nám 
bráni v nasledovaní hlasu nášho vnútra: 
chcem sa stať človekom istého vzdelania 
alebo postavenia. Ozve sa vo mne hnev. 
Samozrejme, nakoľko žiaden človek nie 
je ostrov, a vlastne sme spolu pospájaní 
vzťahmi a spolucítením, toto isté sa sta-
ne, keď sa nespravodlivosť pácha aj voči 
iným ľuďom – niekomu nám blízkemu, 
alebo – ak máme vypestovaný cit pre vše-
obecnú spravodlivosť – aj voči niekomu 
vzdialenejšiemu.

V takomto zmysle je teda potom emó-
cia hnevu nutnosťou. Bez nej by nás ľu-
dia vydierali, blokovali nám prísun toho, 
na čo máme právo, ubíjali nás, využívali 
nás, ponižovali nás a my by sme pri tom 
všetkom mlčali. Mlčali by sme, lebo by 
nám chýbala vnútorná energia, ktorá by 

Ako narábať
s hnevom

 Text: P. Milan Bubák SVD 

 Foto: Piotr Handziuk SVD

Písmo ľudí povzbudzuje, nie žeby 
necítili emóciu hnevu, ale aby 
sa touto emóciou hnevu nikdy 
nenechali vyburcovať k takému 
stavu, ktorý by bol hriešny.
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nás upozorňovala na to, že sa stala ne-
spravodlivosť a ktorá by nás burcovala, 
aby sme reagovali. Človek ju musí mať, 
musí ju cítiť a musí ju počúvať. Inak by sa 
stal nástrojom nespravodlivosti alebo vy-
užívania zo strany tých, ktorí sú silnejší. 
Boh nám dal hnev, aby nás ním chránil. 

V tomto zmysle sa vyjadruje dosť zau-
jímavo filozof Aristoteles. On hovorí, že 
ak by som v prípade, keď niekto na mne 
pácha hrubú nespravodlivosť nebol na-
hnevaný, alebo sa tváril, že nie som na-
hnevaný, bol by som doslova “hlupák”. 
Aristoteles, ktorý žil tri storočia pred 
Kristom, bol medzi prvými, ktorí začali 
považovať hnev za prostriedok, slúžiaci 
– ak sa s ním dobre zachádza – k rastu 
a dozrievaniu človeka. Aristoteles zavie-
dol do diskusie o hneve metaforu tem-
peramentu (povahy, temper). Človek so 
zlým temperamentom (ill-tempered) je 
človek, ktorý sa ľahko nechá vyprovoko-
vať k hnevu. Človek s dobrým tempera-
mentom (good-tempered) je človek, kto-
rý sa nahnevá na odôvodnené veci a na 
adekvátnu dĺžku času. Aristotoles veľmi 

výrazne podčiarkoval schopnosť člove-
ka nehnevať sa. Doslova hovorí: „Tí, ktorí 
sa nenahnevajú na veci, na ktoré by mali 
byť nahnevaní, sa považujú za hlupá-
kov.” Takíto ľudia, ktorí nie sú schopní či 
už obrániť seba samých alebo napadnúť 
nespravodlivosť okolo seba, sa považu-
jú za ľudí so zlým temperamentom (ill-
-tempered), a to nie preto, že by sa boli 
nechali „vyviesť z miery” (“lost their tem-
per”) a že by tak boli upadli do zlosti, ale 
naopak preto, že upadli do „nečnostnej“ 
pasivity. Podľa Aristotela sa teda človeka 
stáva človekom so zlým temperamentom 
(ill-tempered) nielen prostredníctvom 
nezmyselného výbuchu zlosti, ale aj pro-
stredníctvom neschopnosti „povstať’, 
nechať sa vyburcovať, keď si to situácia 
vyžaduje (Evelyn Eaton Whitehead and 
James D. Whitehead, Seasons of Strenght. 
New Vision of Adult Christian Maturing, 
An Image Book, Doubleday, New York, 
1984, str. 116).

Toto boli slová pohanského filozofa. 
Ale čo na to Písmo a vôbec kresťanstvo? 
Dojem mnohých z nás je, že aj Písmo, aj 

kresťanstvo majú opačný názor. Naprí-
klad i výrok Ježišov v dnešnom evanjeliu 
jasne hovorí, že hnevať sa je hriech a že 
kto by sa na svojho brata hneval, pôjde 
pred súd. Podobné výroky sa nachádza-
jú aj na iných miestach Písma, napríklad 
apoštol Pavol píše: 

Ale teraz odložte aj vy všetko: hnev, 
rozhorčenie, zlobu, rúhanie i mrzké reči 
zo svojich úst. (Kol 3, 8)

Alebo inde:
Lebo sa bojím, aby som vás, až prídem, 

nenašiel azda takých, akých nechcem, 
a vy aby ste nenašli mňa, akého nechcete. 
Aby azda neboli sváry, žiarlivosť, hnevy, 
rozbroje, utŕhania, klebety, vystatovanie, 
nepokoje. (2 Kor 12, 20)

A skutky tela sú zjavné: je to smilstvo, 
nečistota chlipnosť, modloslužba, čary, 
nepriateľstvá, sváry, žiarlivosť, hnevy, 
zvady, rozbroje, rozkoly, závisť, opilstvo, 
hýrenie a im podobné. (Gal 5, 19-20)

Alebo apoštol Jakub:
Vedzte, bratia moji milovaní: každý 

človek má byť rýchly, keď treba počúvať, 
ale pomalý do reči a pomalý do hnevu, 
lebo človek v hneve nekoná, čo je spra-
vodlivé pred Bohom. (Jak 1, 19-20)

Tieto a  podobné výroky v  Pís-
me sú spolu s tým, ktorý sa nachádza 
v dnešnom evanjeliu, veľmi dôležité. No 
treba ich chápať správne. Totiž: treba roz-
lišovať medzi emóciou hnevu a vyjadre-
ním hnevu. Emócia hnevu nemôže byť 
zlá. Emócia hnevu je – ako sme si to spo-
menuli vyššie – darom od Boha. Nikde 
v Písme sa nenachádza jediný výrok, kto-
rý by odsúdil emóciu hnevu. Inak je to 
ale s vyjadrením hnevu. Vyjadrenie tejto 
emócie (konečne ako každej inej emó-
cie) môže byť dobré alebo zlé. A pres-
ne o toto vo všetkých výrokoch Písma 
o hneve ide. Písmo ľudí povzbudzuje, 
nie žeby necítili emóciu hnevu, ale aby 
sa touto emóciou hnevu nikdy nenechali 
vyburcovať k takému stavu, ktorý by bol 
hriešny. Vo všetkých vyššie menovaných 
citátoch svätopisci nemyslia na emóciu 
hnevu, ale na vyjadrenie hnevu. Svedčia 
o tom ostatné veci, ktoré vo svojich tex-
toch spolu s hnevom menujú. Na nich 
jasne vidíme, že tu je poukaz nie  
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▲  Páter Dušan Šimala oslávil 
50. narodeniny

V roku 2016 došlo k zmene správcu 
farnosti Nový Hrozenkov na Morave, 
ktorú od augusta ako administrátor 
farnosti spravuje P. Dušan Šimala SVD. 
Vstúpil pri svojom kňazskom pôsobení 
nielen do novej farnosti, ale aj 1. januá-
ra roku 2017 na slávnosť Panny Márie 
Bohorodičky oslávil krásne životné ju-
bileum 50. rokov života.

Hoci sa snažil toto životné jubile-
um zatajiť, jeho farníci ho (dúfam, že 
milo :-) prekvapili a v oboch kostoloch 
v Karolinke aj v Novom Hrozenkove 
mu zástupcovia z farnosti po slávnost-
nej bohoslužbe popriali do ďalších 
rokov hojnosť Božieho požehnania, 
pevné zdravie a vyjadrili želanie, aby 
sa mu vo farnosti páčilo a vo svojich 
nových farníkoch získal rodinu, ktorá 
mu bude ochotná pri jeho službe po-
núknuť vždy pomocnú ruku a otvo-
riť dvere svojho domu aj svoje srdcia.

Okrem kvetinových darov, ktoré po-
tom zdobili kostoly, od svojich farníkov 
dostal poukaz na pobyt v kúpeľoch Lu-
hačovice, keby si od nich potreboval 

na emóciu, ale na správanie. To isté je 
vidieť aj na výroku z dnešného evanje-
lia. To čo má Ježiš na mysli vidieť z jeho 
ďalších slov: 

No ja vám hovorím: Pred súd pôjde 
každý, kto sa na svojho brata hnevá [kto 
je voči nemu plný zlosti alebo „zúrivos-
ti”]. Kto svojmu bratovi povie ‘Hlupák’, 
pôjde pred veľradu. A kto mu povie ‘Ty 
bohapustý blázon’ [odrodilec, renegát], 
pôjde do pekelného ohňa.” (Mt 5, 22)

Ježiš tu jasne hovorí o správaní a nie 
o emócii. Povedať niekomu hlupák ale-
bo bohapustý blázon nie je emócia, ale 
vyjadrenie emócie, t.j. správanie. 

Veľmi kľúčovým pri snahe o pocho-
penie hnevu a pri snahe o rozlišovanie 
medzi emóciou hnevu a vyjadrením 
hnevu je výrok apoštola Pavla z listu 
Efezanom: 

Odložte starého človeka s predo-
šlým spôsobom života, ktorý sa ženie 
za klamnými žiadosťami do skazy a ob-
novte sa duchovne premenou zmýšľa-
nia, oblečte si nového človeka, ktorý je 
stvorený podľa Boha v spravodlivosti 
a pravej svätosti. Preto odložte lož a ho-
vorte pravdu každý so svojím blížnym, 
veď sme si navzájom údmi. Hnevajte sa, 
ale nehrešte! Slnko nech nezapadá nad 
vaším hnevom” (Ef 4, 22-26).

„Hnevajte sa, ale nehrešte!“ – toto 
je skutočne dôležitý výrok. Je možné 
hnevať sa, a pritom nehrešiť. A o tom, 
že hnevať sa treba, keď človek cíti ne-
spravodlivosť, svedčí výrok apošto-
la Pavla v predchádzajúcej vete tohto 
textu, kde hovorí: „Preto odložte lož 
a hovorte pravdu každý so svojím blíž-
nym...“ „Odložte lož a hovorte pravdu.“ 
Ak v sebe cítim hnev a budem sa tváriť, 
že nič necítim, potom budem klamať 
a nebudem služobníkom pravdy. 

Prečo je ale dôležité o tomto ho-
voriť? Preto, lebo neuvedomovanie 
si spomínaných skutočností prináša 
– ako o tom svedčí prax – nesmier-
ne škody pre charaktery ľudí a pre ich 
vzájomné vzťahy. Totiž platí zásada, že 
ak cítim hnev, tento hnev vždy volá po 
vyjadrení. Hnev, ak ho už raz v sebe cí-
tim, bude vždy vyjadrený, či si to želám 

alebo nie. Dôležité je len to, aby bol 
vyjadrený nehriešnym spôsobom: t.j. 
spôsobom, ktorý by viedol k môjmu 
osobnému duchovnému rastu a pri-
bližovaniu sa jedného k druhému vo 
vzájomných vzťahoch. Ak si toto ne-
uvedomím, potom sa stanem obe-
ťou niektorého z hriešnych spôsobov 
vyjadrovania hnevu: buď priamych 
útokov a výbuchov zlosti voči člove-
ku, na ktorého som nahnevaný, alebo 
niektorej zo skrytých foriem prejavov 
hnevu: pasívno-agresívneho vyjadro-
vania hnevu (tichá domácnosť, odstup 
od dotyčného človeka, neurobenie is-
tých vecí, ktoré som zvykol robiť, ale-
bo tiché bojkotovanie akcií, ktoré ten 
druhý poriada, ohováranie a množ-
stvo iných prejavov), sarkazmu, čier-
neho humoru, žiarlivosti a pod. Toto 
všetko sú skryté, no o to nebezpeč-
nejšie formy prejavu skrytého hnevu. 

Povedzte, nestalo – alebo nestáva – 
sa vám, že dosť často reagujete vyššie 
spomínaným spôsobom a pri tom sa 
tvárite, že vy sa vlastne nehneváte, že 
všetko je v skutočnosti v najlepšom po-
riadku? Či tomu tak je, stačí malý test: 
pozri sa na svoje vzťahy s istými ľuďmi, 
s tými, voči ktorým si cítil svoj hnev. Či 
tie vzťahy sú slobodné a úprimné. 

Čo ale robiť s emóciou hnevu? Od-
poveď: vyjadrovať ju nehriešne. Na to, 
ako to robiť, treba mať istú hĺbku cha-
rakteru, ktorú človek dosahuje ras-
tom v  ľudskej a duchovnej zrelosti. 
Vyžaduje si to, aby bol schopný uva-
žovať nad svojimi potrebami a nad ich 
opodstatnenosťou (niekedy sa totiž 
emócia hnevu môže v nás ozvať ne-
opodstatnene; môžeme cítiť, že iní sa 
voči nám dopustili nespravodlivosti 
a pritom problém môže ležať v na-
šich prehnaných a neopodstatnených 
potrebách). A hlavne si to vyžaduje, 
aby sme vedeli viesť úprimný, čest-
ný a otvorený dialóg s tými, ktorých 
sa to týka. Iba vtedy emócia hnevu 
bude fungovať tak, ako má, bude pre 
nás darom, bude naším ochrancom 
a zaručeným sprievodcom na našej 
ceste rastu.  u 
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oddýchnuť, a krásne drevené retro lyže 
s lankovým viazaním a bambusovými 
palicami. Keby mu však nevyhovovala 
veľkosť tohto jedinečného modelu, tak 
má možnosť si zakúpiť nové vybave-
nie na bežky za peňažný dar, ktorý bol 
k týmto lyžiam pripevnený.

V  Karolinke bol pre farníkov po 
svätej omši pripravený pre všetkých, 
ktorí osobne chceli otcovi Dušanovi 
popriať, teplý punč a v Novom Hro-
zenkove pátrovi Dušanovi zahrala dy-
chovka z Nového Hrozenkova, ktorá 
sprevádzala aj svätú omšu a  zaspie-
vali členovia folklórneho súboru Ha-
fera z Nového Hrozenkova, ktorí na 
slávenie svätej omše prišli oblečení 
v krojoch.

Páter Dušan poďakoval svojim farní-
kom za dary a priazeň a zdôraznil, že 
oslavy jeho narodenín nesmú zatieniť 
Slávnosť Matky Božej. •

▪  Založenie Misijnej rodiny SVD

V  nedeľu na slávnosť Krstu Krista 
Pána (8. 1. 2017) zavítal do Misijné-
ho domu   Arnolda Janssena   P. Ján 
Kušnír SVD – koordinátor Misijnej 
rodiny SVD (MRSVD) na Sloven-
sku. Cieľom jeho návštevy bolo ofici-
álne založenie laického spoločenstva 
„Misijná rodina Spoločnosti Božieho 
Slova“ a prijatie prvých členov. Počas 
slávenia Eucharistie o 10.00 hod. bolo 
do Misijnej rodiny SVD prijatých 19 
členov z radov veriacich nášho kosto-
la pri Misijnom dome Arnolda Jans-
sena.   Páter Kušnír po kázni vyzval 
všetkých záujemcov o členstvo v Mi-
sijnej rodine,  aby predstúpili pred ol-
tár. Každému jednotlivcovi odovzdal 
svetlo Kristovo a tiež Misijný kríž so 
slovami: „Kristus počíta s tebou,“ na 
čo každý odpovedal, „aj ja s ním.“   Po 
ukončení svätej omše mali všetci čle-
novia Misijnej rodiny krátke stretnu-
tie, na ktorom P. Kušnír vysvetlil, čo 
všetko členstvo v nej obnáša. Povedal 
povzbudivé slová s dôrazom, že členo-
via nemajú voči Spoločnosti Božieho 
Slova žiadne záväzky, ale iba odporú-
čania. Ich úlohou je jednoducho „byť 
s misionármi na ceste“ – svedectvom 
svojho kresťanského života, modlit-
bou a tiež praktickou pomocou v rám-
ci svojich darov a možností. Rozvíjať 
svoje talenty, zveľaďovať ich v  pro-
spech dobra pre všetkých, a  tak mať 
účasť na diele misionárov. Potom nám 
tieto základné úlohy MRSVD bližšie 
vysvetlil, oboznámil nás s pôsobením 
našich slovenských misionárov  ver-
bistov v zahraničí, priblížil nám život 
hlavných patrónov SVD a  slávenie 
sviatkov Spoločnosti Božieho Slova. 
Na tejto vzácnej udalosti boli prítom-
ní aj viacerí hostia – členovia Misijnej 
rodiny z Valaskej Belej a samozrejme 
komunita našich pátrov a bratov ver-

bistov z Misijného domu. Stretnutie 
sme ukončili krátkym agapé v priesto-
roch Misijného domu Arnolda Jansse-
na, kde sme mali možnosť vzájomne sa 
porozprávať a podeliť o radosť a dojmy 
z pripravenej slávnosti.•
 
▲  P. Thomas Tulung oslávil 
50. narodeniny

11. januára oslávil P. Thomas Tulung 
svoje 50. narodeniny. Počas večernej 
sv. omše v kostole sv. Arnolda Janssena 
v Bratislve-Petržalke mu zablahoželal 
P. provinciál Pavol Kruták SVD. Za-
želal mu veľa síl pri jeho pôsobení na 
Slovensku. P. Thomas Tulung pochá-
dza z ostrova Flores v Indonézii a ešte 
si pamätá slovenských misionárov. 
Vyrastal v katolíckej rodine a neskôr 
zatúžil stať sa kňazom – misionárom. 
Na Slovensko prišiel v roku 2001 ako 
prvý zahraničný verbista. Po kurze 
slovenčiny študoval na Teologickej 
fakulte Trnavskej univerzity v Brati-
slave. Za kňaza bol vysvätený v roku 
2006 a jeho misiou je Slovensko. Na 
fotografii je pred svojím rodným do-
mom na Florese. •
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Drahí bratia a sestry,
11. februára budeme sláviť 

v celej Cirkvi a zvlášť v Lur-
doch 25. svetový deň cho-

rých na tému Úžas nad tým, čo Boh 
koná: «Veľké veci mi urobil ten, ktorý 
je mocný...» (Lk 1,49). Tento deň, usta-
novený mojím predchodcom svätým 
Jánom Pavlom II. v roku 1992 a prvý-
krát slávený 11. februára 1993 práve 
v Lurdoch, poskytuje príležitosť, aby 
sme venovali osobitnú pozornosť cho-
rým alebo všeobecnejšie ľuďom trpia-
cim. A zároveň vyzýva tých, ktorí sa pre 
nich obetujú, počnúc rodinnými prís-
lušníkmi až po zdravotníckych 
pracovníkov i dobrovoľníkov, aby 
vzdávali vďaku za povolania ob-
držané od Pána sprevádzať cho-
rých bratov. Toto výročie tiež vy-
tvorí v Cirkvi duchovnú energiu 
k  stále lepšiemu vykonávaniu 
onej základnej súčasti jej posla-
nia, ktoré zahŕňa službu tým posled-
ným, chorým, trpiacim, ľuďom vylú-
čeným a postaveným na okraj (porov. 
Ján Pavol II., Motu proprio Dolentium 
hominum, 11. februára 1985,1). Chví-
le modlitieb, slávenie Eucharistie, po-
mazania chorých, zdieľanie s chorými 
a prehĺbenie bioetických a teologicko-
-pastoračných tém, o ktorých sa bude 
počas týchto dní v Lurdoch hovoriť, za-
iste poskytnú nový a dôležitý príspevok 
pre takúto službu.

Už teraz duchovne zaujímam miesto 
pri jaskyni Massabielle vedľa zobraze-

nia Nepoškvrnenej Panny, na ktorej ten, 
ktorý je mocný, urobil veľké veci pre 
spásu ľudstva. Želám si vyjadriť svoju 
duchovnú blízkosť vám všetkým, bra-
tia a sestry, ktorí prežívate utrpenie, aj 
vašim rodinám; rovnako tak vyslovu-
jem svoje ocenenie všetkým tým, ktorí 
v rôznych rolách a vo všetkých zdra-
votníckych zariadeniach rozosiatych 
po celom svete odborne, zodpovedne 
a oddane pracujú pre vašu úľavu, stara-
jú o vás a o vašu každodennú pohodu. 
Túžim povzbudiť všetkých chorých, tr-
piacich, lekára, ošetrovateľa, rodinných 
príslušníkov i dobrovoľníkov k tomu, 

aby v  Panne Márii, Uzdravenie ne-
mocných kontemplovali Božiu nehu 
ku každej ľudskej bytosti a vzor odo-
vzdanosti do Božej vôle; a aby vo viere 
živenej Slovom a sviatosťami vždy na-
chádzali silu milovať Boha a bratov i pri 
prežívaní choroby.

Rovnako ako svätá Bernadeta sme 
pred Máriiným zrakom. Pokorné diev-
ča z Lúrd rozpráva, že Panna, už ju na-
zýva „Krásna Pani“, na ňu hľadela tak, 
ako sa hľadí na človeka. Tieto prosté 
slová popisujú plnosť vzťahu. Berna-
deta chudobná, negramotná a  chorá 

cíti, že Mária na ňu hľadí ako na člove-
ka. Krásna Pani s ňou hovorí s veľkou 
úctou, s blahosklonnosťou. To nám pri-
pomína, že každý chorý je a stále zo-
stáva ľudskou bytosťou, a tak je treba 
s ním jednať. Chorí a ľudia postihnutí, 
hoc i závažne, majú svoju neodcudzi-
teľnú dôstojnosť a svoje poslanie v ži-
vote a nikdy sa nestávajú obyčajnými 
objektami; aj keď sa niekedy môžu ja-
viť iba ako pasívni, v skutočnosti to tak 
nikdy nie je.

Po svojom pobyte pri jaskyni Ber-
nadeta vďaka modlitbe premieňa svoju 
krehkosť na podporu ostatných a vďa-
ka láske sa stáva schopnou obohaco-
vať svojich blížnych a predovšetkým 
dáva svoj život za spásu ľudstva. Pros-
ba Krásnej Panej, aby sa Bernadetta 
modlila za hriešnikov, nám pripomí-
na, že chorí a trpiaci v sebe nenosia len 

Posolstvo Svätého
Otca Františka
k 25. svetovému dňu
chorých 11. februára 2017 

 Text: w2.vatican.va

 Foto: Archív SVD

Úžas nad tým, čo Boh koná: 
„Veľké veci mi urobil ten,
ktorý je mocný...“ (Lk 1,49)
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želanie uzdraviť sa, ale tiež chcú kres-
ťansky prežívať svoj život, a dochádza-
jú až k tomu, že ho darujú ako auten-
tickí Kristovi učeníci misionári. Maria 
dáva Bernadete povolanie, aby slúžila 
chorým, a pozýva ju, aby sa stala ses-
trou lásky, čo je povolanie, ktoré ona 
napĺňa v tak veľkej miere, že sa stáva 
vzorom, na ktorý môže byť odkázaný 
každý zdravotnícky pracovník. Prosme 
teda Nepoškvrnené Počatie o milosť, 
aby sme stále dokázali nachádzať vzťah 
k chorému ako k človeku, ktorý zaiste 
potrebuje pomoc, niekedy aj v tých naj-
základnejších veciach, ale nesie v sebe 
dar, ktorý má byť zdieľaný s druhými.

Pohľad Panny Márie, Potešenie za-
rmútených osvecuje tvár Cirkvi v  jej 
každodennom nasadení pre núdznych 
a trpiacich. Cenné plody tejto cirkevnej 
starostlivosti o svet utrpenia a choro-

by sú dôvodom vďaky Pánovi Ježišovi, 
ktorý sa s nami solidarizoval svojou po-
slušnosťou Otcovej vôli až po smrť na 
kríži, aby ľudstvo bolo spasené. Solida-
rita Krista, Božieho Syna narodeného 
z Panny Márie je výrazom milosrdnej 
Božej všemohúcnosti, ktorá sa preja-
vuje v našom živote - predovšetkým ak 
je krehký, zranený, pokorený, vylúčený 
a trpiaci - a rozlieva v ňom silu nádeje, 
ktorá nám umožňuje povstať a pod-
poruje nás.

Také bohatstvo ľudskosti a viery ne-
smie vyjsť nazmar, ale skôr nám má 
pomáhať vyrovnávať sa s našimi ľud-
skými slabosťami a zároveň s výzvami 
prítomnými v zdravotníckom a tech-
nologickom prostredí. Pri príležitosti 
Svetového dňa chorých môžeme na-
chádzať nový rozmach k tomu, aby sme 
prispievali k šíreniu kultúry rešpektu-

júcej život, zdravie a životné prostre-
die, a nový impulz, aby sme bojovali za 
úctu k integrite a dôstojnosti ľudí tiež 
korektnosti k  bioetickým otázkam, 
k  ochrane slabších a  k  starostlivosti 
o životné prostredie.

Pri príležitosti 25. svetového dňa 
chorých obnovujem svoju blízkosť 
v  modlitbe a  povzbudzujem lekára, 
ošetrovateľa, dobrovoľníkov i všetkých 
zasvätených mužov a ženy angažova-
ných v  službe ľuďom chorým a zne-
výhodneným; cirkevné i  občianske 
inštitúcie pracujúce v tomto prostre-
dí; aj rodiny, ktoré sa s láskou starajú 
o  svojich chorých príbuzných. Všet-
kým prajem, aby stále boli radostným 
znamením Božej prítomnosti a lásky 
napodobňovaním žiarivého svedectva 
toľkých Božích priateľov a priateliek, 
medzi ktorými pripomínam svätého 
Jána z Boha a svätého Kamila de Lel-
lis, patrónov nemocníc a zdravotníc-
kych pracovníkov, a svätú Matku Te-
rezu z Kalkaty, misionárku Božej nehy.

Bratia a sestry, vy všetci chorí, zdra-
votnícki pracovníci a dobrovoľníci, po-
zdvihnime spoločne svoju modlitbu 
k Panne Márii, aby svojím materským 
príhovorom podporovala a sprevádza-
la našu vieru a od Krista, jej Syna, aby 
nám získavala nádej na ceste uzdra-
venia a zdravie, pocit bratstva a zod-
povednosti, nasadenie pre integrálny 
ľudský rozvoj a radostnú vďačnosť za-
každým, keď sme žasli nad jej vďačnos-
ťou a jej milosrdenstvom.

Ó, Mária, naša Matka, ktorá každé-
ho z nás v Kristovi prijímaš ako svojho 
syna, pomáhaj dôvery plnému očaká-
vaniu nášho srdca, podporuj nás v na-
šich chorobách a utrpeniach, veď nás 
ku Kristovi, svojmu Synovi a nášmu 
bratovi, a pomáhaj nám odovzdávať sa 
Otcovi, ktorý koná veľké veci.

Všetkých vás uisťujem svojou trva-
lou spomienkou v modlitbe a zo srdca 
vám udeľujem apoštolské požehnanie.

Vatikán 8. decembra 2016,
slávnosť Nepoškvrneného Počatia 

FRANTIŠEK
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Odkedy pôsobíš v Rusku a kde všade si 
tam pôsobil? 
Moja misia v Rusku začala presne na 
moje ruské meniny 17. 9., kedy Cirkev 
slávi pamiatku Sv. Roberta Belarmína, 
a to v roku 2009, kedy som pricestoval 
na Sibír do Irkutska blízko Bajkalského 
jazera, aby som tam študoval ruštinu. 
Po roku som bol pridelený do Chrámu 
sv. Oľgy v Moskve, kde som pôsobil ako 
kaplán 5 rokov a od 25. septembra 2015 
som správcom farnosti Povýšenia sv. 
kríža v malom 300-tisícovom mesteč-
ku Tambov 500 km na juh od Moskvy, 
kam ma z 15-miliónovej Moskvy pre-
velil náš regionál otec Jakub. 

Kto boli tvoji predchodcovia a ako si 
nadviazal na ich pôsobenie? 
Prvým správcom farnosti Povýšenia 
sv. kríža bol Slovák Jozef Matis, ktorý 
opravil komunistami doničené ruiny 
pôvodného neogotického chrámu Po-
výšenia sv. kríža z roku 1903, kedy ho 
postavili Poliaci žijúci v Tambove už 
niekoľko desaťročí. Po ňom tam pôso-
bili mnohí kňazi, medzi ktorými vy-
nikal Ján Reš, ten opravoval aj farský 
dom, otec Thomas z Indie a otec Tomáš 
z Poľska – môj predchodca, za ktoré-
ho sa podarilo úplne dokončiť opravu 
prvého poschodia farského domu, kde 
sa už teraz môžeme s našimi veriacimi 

stretávať na katechézach, biblických 
stretnutiach či rôznych podujatiach, 
ktoré pre nich organizujeme. Ja sa sna-
žím pokračovať predovšetkým v aktív-
nej farskej práci s našimi veriacimi a ta-
kisto v oprave kostola, keďže ho pred 
16-imi rokmi opravili z ruín tak, ako 
sa to dalo v tej dobe. Snažíme sa udr-
žať teplo v kostole, aby sme v zimných 
mesiacoch nezamrzli a takisto opraviť 
druhé poschodie nášho farského domu, 
ktoré je našou klauzúrou ako v klášto-
re, kde so mnou žije jeden brat verbista 
z Poľska, dvaja mladí kňazi verbisti – je-
den z Konga z Afriky a druhý z Poľska, 
ktorí sa tu učia ruský jazyk, aby mohli 
pracovať v Rusku a mladý seminarista 
verbista z Afriky, ktorý prišiel na dva 
roky pracovať do Ruska, aby sa pripra-
vil na budúcu prácu misionára v Rusku. 

Ako sa ti zvyká v novej farnosti? Akí sú 
tam ľudia v porovnaní s predchádzajú-
cim miestom? 
Je to obrovská zmena oproti Moskve, no 
pre mňa veľmi pozitívna, pretože v Tam-
bove niet takého zhonu na uliciach ako 
v Moskve, všetko je blízko, a preto zostá-
va veľa času na modlitbu, na prácu s naši-
mi veriacimi a takisto na veľmi príjemné 
stretnutia s rôznymi nielen katolíckymi 
Tambovčanmi. Ľudia sú tu veľmi srdeč-
ní, otvorení a predovšetkým 

Viera v zázrak
 Text spracoval: P. Martin Štefanec SVD 

 Foto: Archív P. Baleka SVD

P. Robert Balek SVD pochádza z Námestova. Do Spoločnosti
Božieho Slova vstúpil v roku 1999. Po vysviacke v roku 2007

pôsobil dva roky ako kaplán v Nitre. V roku 2009 odletel
na misie do Ruska. Po ročnom kurze jazyka v Irkutsku

pri Bajkalskom jazere pôsobí na rôznych miestach tejto
krajiny, o čom nám porozprával v nasledujúcom rozhovore. 

P. Róbert Balek SVD
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veľmi túžia po Bohu. Čím ďalej tým viac 
a viac si zamiluvávam svojich veriacich, 
rôznych mojich tambovských priateľov 
a Tambov ako mesto, pretože je tu pokoj 
a vzájomná dobroprajnosť a veľkoduš-
nosť medzi ľuďmi.

Pôsobia vo farnosti aj nejaké rehoľné 
sestry? 
Pôsobia tu naše sestry misionárky Slu-
žobnice Ducha Svätého. Sestra Mariana 
z Indonézie a sestra Bohdana zo Slo-
venska. Je to veľký dar pre našu farnosť 

i okolie. Mnoho ľudí potrebuje a aj vy-
užíva ich materskú starostlivosť o ve-
riacich či neveriacich Tambovčanov.

Ako chceš vo farnosti pôsobiť? Na čo 
kladieš dôraz? 
Veľmi dôležitá v Rusku je trpezlivosť. 
Trpezlivosť s  ľuďmi, ktorí prichádzajú 
do nášho chrámu často iba jediný raz 
a potom ich už nikdy nevidím, a takisto 
trpezlivosť s mladými ľuďmi, ktorých je 
vo farnosti veľmi málo. Pohrebov máme 
omnoho viac ako krstov, čo hovorí o vy-
mieraní našej farnosti, preto je jednou 
z mojich priorít práca s mladými ľuď-
mi. A tu vás prosím o modlitby, pretože 
mladých ľudí v Tambove je veľmi veľa, no 
prakticky nikto z nich sa o Boha až tak 
veľmi nezaujíma. A keďže máme zaká-
zané evanjelizovať otvorene na uliciach 

a otvorene pozývať ľudí ku Kristovi, mu-
síme čakať na zázrak a veriť, že Pán si sám 
nájde ľudí túžiacich po ňom a privedie si 
ich do svojho chrámu. A musím povedať, 
už niekoľkokrát sa takýto zázrak stal. Po-
môžte nám veriť na tieto zázraky!

Ako si prežil Vianoce? Aké aktivity si 
robil? 
24. decembra sme organizovali pre na-
šich veriacich spoločný Štedrý večer, kde 
sme okrem modlitby a jedla stihli po-
zrieť výstrih z filmu Príbeh narodenia 
Krista a zaspievať vianočné koledy v rôz-
nych jazykoch, keďže máme vo farnosti 
veriacich z rôznych strán sveta. Potom 
o 23:15 bola vianočná scénka a o 24:00 
slávnostná vianočná sv. omša. Po nej ešte 
niektorí ostali vo farskom dome a osla-
vovali Narodenie Pána do rána.

• Vtáčia perspektíva, katolícky kostol
 v Tambove
• Pred chrámom v Tambove pri poďakovaní 

Bohu za 40 rokov života P. Baleka
• Na Kvetnú nedeľu 2016 pred chrámom
 pred procesiou s palmami
• Historická časť mesta Tambov
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Čo chystáte v pôste? 
V pôste ako obyčajne ponúkneme na-
šim veriacim možnosť pomôcť bied-
nym ľuďom zbierkou „Kilogram dobra“, 
kedy každý prinesie do spoločného ko-
šíka jeden kilogram toho, čoho sa chce 
vzdať a darovať tým, ktorí to potrebujú. 

Čo odkážeš misijným priateľom na Slo-
vensku?
Tu v Rusku je veľmi veľa veľmi dob-
rých ľudí, ktorí ale svoju dobrotu za-
krývajú do väzníc svojich sŕdc, preto-
že im nikto ich dobrotu neverí a veľmi 
málo ľudí im pomáha túto dobrotu 
nájsť, uveriť v ňu a zmeniť svoj život 
k lepšiemu tak, ako to chce Boh. Pro-
sím vás, ak sa nebojíte a cítite, že vás 
Boh volá, príďte do Ruska tieto srdcia 
otvárať, presviedčať ich svojou dobro-

tou srdca o tom, že oni sú dobrí a dob-
rým Bohom milovaní! A ak sa budete 
možno báť prísť a nakoniec strach zví-
ťazí a ostanete doma na Slovensku, as-
poň sa pomodlite za nás – misionárov 
i našich vericich ľudí, aby sme urobi-
li toľko, koľko vládzeme, aj keď je nás 
málo na toľko duší, tak zablúdených 
v tme. Všetci tu vašu modlitbu veľmi 
potrebujeme. A ak by ste chceli pod-
poriť opravu nášho kostola, môžete 
tak urobiť cez konto pre Rusko. Pán 
Boh zaplať!

Ak by ste chceli pomôcť nášmu chrá-
mu a farnosti, tu je náš slovenský účet 
verbistov do Ruska: 0805947007/5600, 
v komentári treba napísať: „Tambov- 
P. Robert Balek“, aby to došlo k nám do 
Tambova. Môj mail: balek@svd.sk

Do 15. februára sa dá
prihlásiť na kurz
pre mladých novinárov
v Mníchove 

Už 25-krát pripravuje Inštitút na 
podporu mladých publicistov 
v Mníchove trojtýždňový odbor-
ný žurnalistický kurz pre nemecky 
hovoriacich novinárov zo strednej 
a východnej Európy. Tento rok sa se-
minár bude konať v letnom termíne 
16. júl – 4. august. Uzávierka prihlá-
šok je 15. februára. Seminár má pri-
spieť k prehĺbeniu už existujúcich no-
vinárskych znalostí. Prvé dva týždne 
sa účastníci budú za pomoci odbor-
níkov zdokonaľovať v rozličných no-
vinárskych žánroch (spravodajstvo, 
reportáž, správa). V tretí týždeň se-
minár ponúkne školenie so zame-
raním na rozhlasové a televízne roz-
hovory a takisto vzhľad vo vysielaní. 
Podmienkou na účasť na seminári je 
práca v médiu (externá alebo inter-
ná), dobré ovládanie nemčiny slovom 
i písmom, ako aj pozitívny postoj 
k demokratickým, ľudským a nábo-
ženským hodnotám. Kurz je určený 
pre ľudí vo veku 19 až 32 rokov. Viac 
informácií nájdete na internetovej 
stránke www.journalistenschule-ifp.
de/ostkurs. Ifp je uznávaná katolícka 
žurnalistická škola.  •
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B lahoslavená Matka Jozefa 
Hendrina Stenmanns je spo-
luzakladateľka Misijnej kon-
gregácie služobníc Ducha 

Svätého. 
Kto je táto nová blahoslavená, ktorá 

stála v roku 1889 pri zrode novej mi-
sijnej spoločnosti pôsobiacej dnes vo 
vyše 40-ich krajinách sveta?

Narodila sa v dedinke Issum na dol-
nom Porýní 28. mája 1852. Arnold 
Janssen ju po jej smrti označil ako 
„spoluzakladateľku“ sestier SSpS a na-
zval ju „naša dobrá matka“. Bola naj-
staršia zo siedmich detí .Už v  mla-
dom veku mala milosrdné srdce 
a ruky pomáhajúce chudobným, 
chorým a zomierajúcim. Vstúpi-
la do františkánskeho laického 
hnutia a žila svoj život uprostred 
všedných dní. Kontakt s učňom 
svojho otca, ktorý sa chcel stať 
misionárom v Steyli, zapálil mi-
sionársky oheň v  jej vlastnom 
srdci. V roku 1884 tiež prišla do Steylu. 
Spočiatku pracovala s ďalšími ženami 
ako slúžka v novom misijnom dome. Sv. 
Arnold Janssen však misijnú kongregá-
ciu sestier založil až o päť rokov neskôr. 
Spolu s Matkou Máriou Helenou Stol-
lenwerkovou sa stala základným kame-
ňom mladej komunity sestier. 

Bola predovšetkým dobrou vycho-
vávateľkou a mala schopnosť voviesť 
mladé ženy do rehoľného života s veľ-
kou citlivosťou. Sestry i hostia sa stre-

távali s teplom jej srdca, s priateľskos-
ťou, láskavosťou a s tým, že bola vždy 
k dispozícii. V roku 1898, po preložení 
Matky Márie do kontemplatívnej vetvy 
„ružových sestier“, sa stala predstave-
nou. Sestry ju milovali. Nič pre ňu ne-
bolo príliš malé alebo bezvýznamné. 
Preto sa všetci ľudia pri nej cítili pri-
jatí, bezpeční a pochopení. Koncom 
roka 1902 prepukla jej choroba, ktorú 
20. mája 1903 ukončila smrť. 

Pápež Benedikt XVI. ešte ako kar-
dinál Ratzinger v  jednom zo svojich 
rozhovorov povedal: “Vlastný zmysel 
odkazu svätcov pre nás je, že jestvovali 

ľudia, ktorí sa pustili do experimentu 
Božej vôle. Sú to akési svetlá orientá-
cie ľudstva, sprievodcovia, ktorí nám 
ukazujú, ako sa to dá, ako sa život stá-
va správnym.“ (Ratzinger, J.:Boh a svet. 
Trnava, SSV 2002, s.38) Matka Jozefa 
je tiež svetlom a sprievodcom nielen 
pre misijné sestry, ale svojou jednodu-
chosťou a materskosťou môže byť in-
špiráciou pre mnohé ženy v súčasnos-
ti aj mimo rehoľných spoločenstiev. Jej 
spôsob života je založený na spiritualite 

všedného dňa. A v takomto živote po-
značenom jednoduchosťou a službou 
sa zrodilo dielo misijnej služby a obe-
ty. Jej špecifickým poslaním bolo „zja-
vovať materskú tvár Boha“. To je úloha, 
ktorá ženám bytostne patrí a je spojená 
s ich prirodzenosťou. Ženskosť a ma-
terstvo sú tiež atribútmi nového života 
v misiách, nového duchovného rode-
nia v Cirkvi, ktoré vyviera z priateľstva 
s Bohom. Matka Jozefa, aj keď nikdy 
nevycestovala za hranice vlastného 
kláštora, bola misionárkou. Svojím ma-
terstvom rodila nové životy pre nebes-
ké kráľovstvo. Živila sa Božím Slovom 
a nechávala sa ním aj premieňať. Bolesť, 
ktorá patrí k materstvu, je súčasťou du-
chovného materstva a neodlučne patrí 
k „rodeniu nového života“. Sestra Vero-
nika Königová napísala o Matke Jozefe: 

Zjavila
materskú
tvár Boha

 Text: Misijné sestry SSpS

 Foto: Sr. Iva Kúšiková SSpS

Dnes žijeme v spoločnosti,
ktorá zdôrazňuje blahobyt 
a vonkajší zjav. Matka Jozefa
nás pozýva znovu objaviť
múdrosť chudobných a tiež 
hodnotu byť maličkými.
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„Jej materská láska bude žiť i na dru-
hom svete.“ Sestra Solana Ebelsová ho-
vorí o nej nasledovne: „Bola materská, 
milujúca, priateľská, nekomplikovaná 
a skromná, mala zrelý charakter a jas-
né chápanie, pevné čnosti a ušľachtilé 
srdce. Hovorila iba krátko, ale jej slová 
boli plné vrúcnosti.“

Matka Jozefa sa na nás z fotografie 
priamo pozerá, ako keby nás chápala 
s veľkou láskou. Má typický výraz tváre: 
verný, rezolútny, pevný a rozhodný. Jej 
jemný úsmev nás pozýva k tomu, aby 
sme sa zblížili. Nápadné sú jej veľké, 
silné ruky. Vydávajú svedectvo o tvrdej 
práci. Sú zložené k modlitbe, pretože 
vo svojom živote bola úplne zakotve-
ná v Bohu.

Svojim sestrám zanechala krásne 
a hlboké slová, ktoré vyjadrujú jej za-

korenenie sa v trojjedinom Bohu, zvlášť 
v láske k Bohu  Duchu Svätému: „Mod-
litba ´Príď Duchu Svätý´ by mala byť 
dychom služobnice Ducha Svätého. 
Našou úlohou je otvoriť srdcia všetkých 
pre lásku... Žime z hodiny na hodinu, 
zo dňa na deň a budúcnosť prenechaj-
me Bohu. Nežiadam si nič iné, len aby 
som s pomocou Božej milosti mohla 
byť najmenšou a obetovala sa v diele 
evanjelizácie.“ 

Vedená Duchom Svätým, Otcom 
chudobných učila sa od Ježiša, ktorý 
prišiel slúžiť a ktorý sa radoval z toho, 
že Otec zjavil veci nie múdrym, ale ma-
ličkým. Dnes žijeme v spoločnosti , kto-
rá zdôrazňuje blahobyt a vonkajší zjav. 
Matka Jozefa nás pozýva znovu objaviť 
múdrosť chudobných a tiež hodnotu 
byť maličkými. (por. Mt 11,25-30) u

MISIJNÉ SESTRY SSPS

Ordinár katolíckej
arcidiecézy v Moskve
o vzťahoch s ruským
pravoslávím

Kedy príde čas na návštevu pápe-
ža v hlavnom meste Ruska alebo na 
návštevu moskovského patriarchu 
v Ríme? Na túto otázku odpovedá 
ordinár katolíckej arcidiecézy Mat-
ky Božej v Moskve v rozhovore pre 
taliansku katolícku agentúru SIR. 
“Neviem, ako dlho bude ešte treba 
čakať, ale domnievam sa, že v súčas-
nej chvíli to už nie je problém”. Arci-
biskup Paolo Pezzi sa zúčastnil na ka-
tolícko-pravoslávnoom fóre, ktoré sa 
v januári konalo v Paríži. Moskovský 
katolícky metropolita hovorí, že po 
vlaňajšom stretnutí Františka s Ki-
rillom na Kube už nie je pápežská 
cesta do Ruska čímsi nemysliteľným. 
Zaznamenáva po nej väčšiu túžbu po 
vzájomnom poznaní a z toho plynú-
cej častejšej príležitosti k stretnutiu 
a spolupráci. Ekumenické vzťahy sú 
podľa neho v tejto chvíli “dobré, kon-
štruktívne a priaznivé”, hoci v niekto-
rých kruhoch je ešte možné naraziť na 
odpor, a nájdeme miesta, na ktorých 
si pravoslávni biskupi spoluprácu ne-
prajú. “Pokiaľ však ide o centrálnej-
šiu rovinu, musím povedať, že moje 
osobné vzťahy s patriarchom a met-
ropolitom Hilarionom sú dobré a sr-
dečné. Z teologického hľadiska sú tu 
rôzne komisie vedúce dialóg. Myslím 
si však, že je potrebný čas a k skutoč-
nému teologickému porozumeniu 
dôjde až nakoniec. Rozdielov je totiž 
v skutočnosti veľmi málo a zvyčajne 
sa v týchto prípadoch zveličujú, aby 
bolo o čom hovoriť,” hovorí arcibis-
kup Pezzi. Z pastoračného hľadiska 
vidí katolícky ordinár ruského hlav-
ného mesta určité úspechy. Menuje 
napríklad činnosť kultúrneho centra 
v Moskve, podporovaného ako kato-
líkmi, tak i pravoslávnymi, alebo spo-
ločné charitatívne akcie. Najnalieha-
vejšiu úlohu budúcnosti vidí v oblasti 
obrany života a rodiny.  •
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Putovanie s Ježišom je na prvom 
mieste pozvanie, aby sme ho 
nasledovali a bližšie spozna-
li. Spomeňme si, ako nás pre-

sviedčajú priatelia alebo cestovné kan-
celárie, že je vždy lepšie a múdrejšie raz 
vidieť, ochutnať a precítiť na vlastné oči 
a uši krajinu a ľudí, ako – hoci aj stokrát 
– iba si prečítať alebo vypočuť zážitky 
tých, ktorí tam kedysi už boli. 

Páčia sa nám a  fascinujú nás hory, 
údolia, rieky a moria. Napĺňa nás pokoj 
a vnútorná pohoda, keď cítime láskavé 
slnko a vietor vo vlasoch, keď dýcha-
me plnými dúškami svieži vzdu-
ch, keď ľudia okolo nás sú milí 
a prajní. 

Ach, ako si len spomíname na 
spoločné cesty s rodičmi, s pria-
teľmi, s milovanou osobou, s ma-
ličkými deťmi, ktorých všetko fas-
cinovalo a nám pomáhalo uvidieť 
svet nanovo ich krásnymi veľký-
mi očami, lebo vtedy to je naozaj 
krásne a ako s povzdychom hovo-
ríme – také čisté a nevinné. 

Putovanie s Ježišom na horu Tábor 
ponúka zážitok tak intenzívny a pre-
kvapujúci, že dokáže vnútorne zmeniť 
človeka do takej miery, že uvidí Krista 
z pohľadu, o akom sa mu ani nesnívalo. 

V tomto okamihu je vhodné si spo-
menúť, čo všetko sme sa o Ježišovi nauči-
li a kto nás to učil; tu mám na mysli rodi-
čov a starých rodičov, učiteľov a kňazov, 
priateľov a svedkov viery, teda veriacich, 
pretože spoločne sme vytvorili spolo-
čenstvo veriacich v Cirkvi. 

Poďme, vystúpme na horu Tábor
V takomto kontexte zrazu príde Ježišo-
vo pozvanie – poďme a vystúpme spo-
ločne na horu Tábor. Tam niekde hore 
blízko neba Kristus ponúka hlboký zá-
žitok premenenia seba samého, aby sme 
sa mohli prostredníctvom TEOFÁNIE 
– zjavenia sa Boha viditeľným spôso-
bom – premeniť každý a jeden z nás: „...
Ježiš vzal so sebou Petra, Jakuba a jeho 
brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch 
do samoty. Tam sa pred nimi premenil: 
tvár mu zažiarila sťa slnko a odev mu 
zbelel ako svetlo.“ (Mt 17, 1-2) 

Učeníci si však so sebou niesli aj 
mnohé otázky. Ježiša poznali ako 
proroka, ako učiteľa, ako zázračného 
uzdravovateľa, ako toho, ktorého poslú-
chali aj zlí duchovia a s krikom utekali 
preč. Ježiš mal všetky predpoklady, aby 
sa stal vodcom vyvoleného ľudu. Lenže 
ON hovorí o utrpení a smrti. Peter vy-
znal, že je Mesiáš, a predsa Ježiš nech-
cel, aby to o Ňom hovorili. Ježiš znova 
prekvapuje, pretože neodpovedá na ich 
otázky, ON sa PREMIEŇA. 

Rozhodnutie. Ako ďalej 
pokračovať?
Učeníci uvideli PREMENENÉHO JE-
ŽIŠA plného slávy a krásy. Bol to he-
roický výkon a bez Ježišovej pomáha-
júcej a istotu dávajúcej prítomnosti by 
to nezvládli. Inak povedané, nadšenie 
z Ježišovej premenenej osoby, tak bož-
skej a tak krásnej, mnohým otvorilo oči. 
Nastal čas pre rozhodnutia ako pokra-
čovať: buď s plnými farbami a úžasnými 
chuťovými zážitkami, alebo iba so spo-
mienkami, aké to tam hore blízko neba 
vlastne bolo. Ježiš ponúka seba samého 
a keď sa rozhodnem, že sa mu úplne od-
dám, vtedy vnútorne pochopím Ježišov 
dar reálnej prítomnosti vo svojom živo-
te. Vtedy už Kristus nebude len nejaký 
dodatok k mojej osobe alebo pekný prí-
vesok na mojich šatách, ale stane sa ži-
vým darom pre mňa samého a pre celé 
moje okolie. Vnútorne budem ochotný 
pre Ježiša urobiť naozaj všetko a doká-

Ježiš a učeníci
vystupujú
na horu Tábor
 Text: P. Peter Kubík SVD

 Foto: Archív SVD

Putovanie s Ježišom na horu
Tábor ponúka zážitok tak 
intenzívny a prekvapujúci,
že dokáže vnútorne zmeniť 
človeka do takej miery,
že uvidí Krista z pohľadu,
o akom sa mu ani nesnívalo. 

16 HLASY Z DOMOVA A MISIÍ FEBRUÁR 2017

NOVÁ EVANJELIZÁCIA



žem navonok ukázať, že sa viem pre-
môcť a blížnym poslúžim milosrdnou 
láskou vo všetkých potrebách duše a tela. 

Ochota prijať Ježiša a snaha pokra-
čovať s  Ježišom je jednoducho opísa-
né v príbehu na hore Tábor. Pri Ježišovi 
sa zjavili dvaja mužovia – Mojžiš a Eli-
áš – dôležité postavy Starého zákona, 
nakoľko prijali vieru, podľa viery žili, 
očakávali Mesiáša, teda Ježiša, Božieho 
Syna. Oni sa s Ježišom rozprávali. Pre 
učeníkov sa toto stretnutie stalo neoby-
čajne poučným, pretože v praktickej 
ukážke pochopili, ako sa komunikuje 
s osláveným a premeneným Ježišom. 
Podobným spôsobom ako s  Ježišom, 
ktorý s nimi cestuje, rozpráva a žartuje. 
Rozdiel je však podstatný, lebo vedia, že 
je Boží Syn. 

Ježiš prináša dar pokoja
Evanjelista Lukáš zapísal aj to, ako sa 
správali učeníci, ktorí sa stretli s Božou 

slávou: „A hľa, rozprávali sa s ním dvaja 
mužovia – boli to Mojžiš a Eliáš. Zjavi-
li sa v sláve a hovorili o jeho odchode, 
ktorý sa mal uskutočniť v Jeruzaleme. 
Petra a tých, čo boli s ním, premohol 
spánok. A keď sa prebudili, videli jeho 
slávu a  tých dvoch mužov, čo s ním 
stáli. Keď od neho odchádzali, povedal 
Peter Ježišovi: „Učiteľ, dobre je nám tu. 
Urobme tri stánky: jeden tebe, jeden 
Mojžišovi a jeden Eliášovi.“ Nevedel, 
čo hovorí.“ (Lk 9, 30-32) 

Nuž, Petra, Jakuba a Jána premohol 
spánok. Veru, bolo to ako vo sne, čo 
prežívali. Ale keď sa prebudili, Ježišo-
va sláva pokračovala a dvaja mužovia 
aj potom stáli s Pánom. Takže to nebol 
sen. A vtedy Peter pocítil potrebu ko-
nať. Peter azda nevedel, čo hovorí, ale 
vyslovil svoju snahu, aby ešte pokra-
čovalo to úžasné a nezvyčajné vnútor-
né naplnenie: „Učiteľ, dobre je nám tu. 
Urobme tri stánky: jeden tebe, jeden 

Mojžišovi a jeden Eliášovi.“ Chce ostať 
na tomto mieste. Chce nanovo prežívať 
dar neobyčajného Ježišovho pokoja. To 
stojí za námahu pracovať a postaviť sta-
ny. Priznajme, že ho chápeme, naozaj sa 
oplatí byť a žiť s Ježišom, ON vie, ako 
veľmi potrebujeme Jeho životodarnú 
prítomnosť. 

Dozreli na pochopenie
Ježišovho premenenia
Cesta s  Ježišom vrcholí na vysokom 
vrchu: „Utvoril sa oblak a zahalil ich. 
Keď vstúpili do oblaku, zmocnil sa ich 
strach. A z oblaku zaznel hlas: „Toto 
je môj vyvolený Syn, počúvajte ho!“ 
A kým hlas doznel, ostal Ježiš sám.“ 
Lk (9, 34-36) Ale učeníci vedia, že aj 
keď Ježiš ostal sám, sprítomňuje živé-
ho Boha a stelesňuje všetko podstatné, 
čo sa nedá ukázať ani predstaviť. Kým 
to spracovali prešiel dlhý čas. Najskôr 
boli ticho a nikomu sa nezverili o Je-
žišovej premene. Opatrovali to v sebe 
ako tajomstvo, ako dar svojho Majstra, 
ako poznanie, ktoré potrebuje dozrieť. 
Pokračovali v škole u svojho Majstra 
a okrem iného sa naučili aj toto: „Otca 
nepozná nik, iba Syn a  ten, komu to 
Syn bude chcieť zjaviť.“(Mt 11, 27) Až 
po zoslaní Ducha Svätého pochopili 
Ježišovo premenenie. Naozaj videli ži-
vého Boha a ukázal im ho ich Majster. 
Preto Peter dokázal presvedčivo napísať 
vo svojom liste: „Sami sme boli očitý-
mi svedkami jeho veleby. On dostal od 
Boha Otca česť a slávu, keď mu z veleb-
nej slávy zaznel hlas: „Toto je môj Syn, 
môj milovaný, v ktorom mám zaľúbe-
nie.“ A tento hlas sme my počuli; zaznel 
z neba, keď sme boli s ním na svätom 
vrchu.“ (2 Pt 1, 16-18) 

Reálny život s Kristom prináša dva 
dôležité okamihy: 1/kríž a vidíme bo-
lesť a smrť; 2/zmŕtvychvstanie a vidíme 
slávu a víťazstvo Kristovej lásky a obety. 
Nemôžeme sa zastaviť iba pri ľudskom 
pohľade, Ježiš to vedel a PREMENIL sa, 
aby sme spoznali Jeho slávu a krásu, kto-
rá spasí celý svet a všetkých ľudí.  u
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Juhofrancúzske mesto Lurdy 
(Lourdes) patrí medzi naj-
známejšie pútnické miesta 
kresťanského sveta.

Jeho dejiny sa začali 11. febru-
ára 1858, kedy sa chudobnému 
14-ročnému dievčaťu Bernadete 
Soubirousovej zjavila Panna Má-
ria v Massabiellskej jaskyni nad 
riekou Gave. Vizionárka označo-
vala zjavujúcu sa Pannu Máriu 
najprv jednoducho ako «pani». 
Iba neskôr sa jej táto «pani» pred-
stavila ako «Nepoškvrnené Po-
čatie».

Panna Mária sa zjavila Berna-
dete celkove 18-krát. Žiadala od 
dievčaťa a jeho prostredníctvom 
od ostatných ľudí modlitbu, naj-
mä modlitbu ruženca, a pokánie. 
Okrem toho žiadala, aby sa na 
mieste zjavení postavila svätyňa 
a aby sa tam konali púte. Pri jed-
nom zjavení (25. februára) «pani» 
kázala Bernadete, aby sa napila 
a aby sa umyla vo vode z prame-
ňa v jaskyni. Dovtedy tam nijaký 
prameň nebol. Bernadeta hraba-
la rukami v zemi na označenom 
mieste. Naozaj sa objavila voda, 
výdatný prameň, ktorý dáva den-
ne 122 000 litrov vody.

Lurdské zjavenia rýchle vzbu-
dili pozornosť. K jaskyni prichá-
dzali zvedavci každého druhu. 
Objavenie sa prameňa a niektoré 
podivuhodné uzdravenia vyvolali 
triedenie duchov. Jedni začali ve-
riť a jednotlivo či v skupinách pri-
chádzali k Massabiellskej jaskyni 
ako pútnici. Avšak úrady vtedaj-

šieho racionalistického a antikle-
rikálneho Francúzska vyhlasovali 
zjavenia za podvod a usilovali sa 
prekaziť navštevovanie jaskyne.

Cirkevné úrady zaujali zdržan-
livý postoj a sprvoti nechceli do 
veci zasahovať. Ale keď udalos-
ti vyvolali nečakane veľký ohlas, 
tarbeský biskup Laurence ustano-
vil 28. júla 1858 osobitnú komisiu 
na vyšetrenie všetkého, čo sa deje 
okolo jaskyne a okolo vizionárky. 
Po tri a polročnom starostlivom 
skúmaní biskup vyhlásil 21. janu-
ára 1862, že «zjavenia majú všet-
ky známky pravosti a veriaci sú 
oprávnení pokladať ich za pravé». 
Tým dostali cirkevné schválenie aj 
púte a pobožnosti, ktoré sa konali 
na tomto mieste.

Podľa Bernadetiných údajov 
sochár J. Fabisch zhotovil so-
chu Panny Márie, ktorú v r. 1864 
umiestnili do jaskyne zjavení.

Postupom času vybudovali na 
mieste zjavení nielen jednu, ale 
dokonca tri svätyne. Prvá, zasvä-
tená Nepoškvrnenej Panne Márii, 
vznikla povyše jaskyne. Posvätil 
ju r. 1876 parížsky arcibiskup Gu-
ibert. Kostol však ani zďaleka ne-
stačil pre stále sa zvyšujúci počet 
pútnikov. Preto v rokoch 1883-
1901 postavili o niečo nižšie ďalší 
kostol Ružencovej Panny Márie, 
spojený rampami s prvším. Na-
pokon k stému výročiu lurdských 
zjavení vybudovali veľkú (102 m 
dlhú) podzemnú baziliku sv. Pia 
X., do ktorej sa zmestí 20 000 pút-
nikov. Posvätil ju v r. 1958 kardi-

nál A. Roncalli, neskorší pápež 
Ján XXIII. Už predtým pápeži 
udelili aj prvým dvom kostolom 
titul a  práva baziliky (Basilica 
minor).

Lurdské zjavenia sa dostali tiež 
do cirkevného liturgického ka-
lendára. Pápež Lev XIII. dovolil 
sviatok lurdských zjavení pre cir-
kevnú provinciu Auch, do ktorej 
patrí biskupstvo Tarbes s Lurd-
mi. Pápež sv. Pius X. rozšíril tento 
sviatok na celú Cirkev.

Od Druhej svetovej vojny na-
vštevuje Lurdy ročne asi tri mi-
lióny pútnikov, medzi nimi de-
saťtisíce chorých. Väčšinou sú to 
nevyliečiteľne chorí, ktorí prichá-
dzajú na toto milostivé miesto 
prosiť o uzdravenie alebo aspoň 

Lurdská
Panna Mária  

 Text: R. Ondruš

 Foto: Archív SVD

Od Druhej 
svetovej 
vojny 
navštevuje 
Lurdy 
ročne asi 
tri milióny 
pútnikov, 
medzi nimi 
desaťtisíce 
chorých.
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to, že ide nielen o náhle, úplné, ire-
verzibilné a prirodzeným spôso-
bom nevysvetliteľné uzdravenie, 
ale že toto uzdravenie má aj pe-
čať nadprirodzeného charakteru. 
Celkove od r. 1862 do r. 1970 z nie-
koľko tisíc evidovaných uzdravení 
Cirkev priznala charakter zázrač-
nosti iba 62 prípadom.

Treba pripustiť, že z asi 50 000 
chorých, ktorí ročne putujú do 
Lúrd, iba pomerne malý počet do-
siahne mimoriadne telesné uzdra-
venie. Avšak z nespočítateľných 
svedectiev tých, čo nedosiahli ta-
kéto uzdravenie, vidno, že na púti 
všetci dosiahli veľkú vnútornú 
vyrovnanosť a duševnú silu, kto-
rú predtým nikdy nepoznali. Keď 
k tomu pripočítame mimoriad-

o silu na nesenie ťažkého kríža.
Každý rok až do terajších čias 

sa v Lurdoch uskutočňujú de-
siatky mimoriadnych uzdravení. 
V rokoch 1946-1970 Lurdský le-
kársky úrad (Bureau Médical de 
Lourdes) zaevidoval 946 (údaje 
dr. A. Olivieriho) takýchto uzdra-
vení, to znamená priemerne asi 38 
prípadov ročne. Sú to uzdravenia, 
o ktorých má lekársky úrad pat-
ričnú dokumentáciu o stave pa-
cienta pred uzdravením a po ňom. 
Prípady bez úradnej dokumentá-
cie sa pri posudzovaní mimoriad-
nych uzdravení neberú do úvahy.

Avšak zo spomenutých 964 prí-
padov Cirkev po kánonickom 
preskúmaní uznala len 22 za zá-
zračné v plnom zmysle. Znamená 

ne obrátenia a zvláštne prípady 
zmeny života, vidno, že ťažisko 
pôsobenia na tomto mariánskom 
pútnickom mieste je v duchovnej 
oblasti.

A tak to zodpovedá aj evanje-
liu. Predovšetkým ide o zlepšenie 
vzťahu človeka k Bohu, o spásu 
nesmrteľnej duše. Telesné, zmys-
lami a prístrojmi overiteľné uzdra-
venia - hoci nemožno podceňovať 
ich význam pre uzdravených - sú 
predovšetkým vonkajšími zna-
meniami toho, že tu zasahuje Boh. 
A sú tiež dôkazom toho, že Ježišo-
va Matka nepripomínala svojmu 
Synovi potreby ľudí iba v Káne 
Galilejskej, ale že tak robí aj na 
iných miestach sveta a v iných ob-
dobiach dejín až po naše časy.  u

Lurdské 
zjavenia 
sa dostali 
tiež do 
cirkevného 
liturgického 
kalendára.
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Život! Slovo s tak hlbokým výz-
namom. Skrýva v sebe mnoho. 
Mnoho krásneho i dobrého. Ra-
dosť, ale aj smútok. Úsmev, ale aj 

žiaľ. Lásku, ale aj nenávisť. Vieru, ale aj 
sklamanie. Sú dni, kedy by sme vzliet-
li k oblakom od radosti. Ale naopak aj 
dni, kedy by sme najradšej niekam odišli 
a už nikdy sa nevrátili späť. Človek si ne-
váži maličkosti, neváži si to, čo má. Ne-
uvedomuje si, koľko toho má veľa! Na-
miesto vďaky sa sťažujeme, nariekame. 
Samozrejme, sú chvíle, kedy má človek 
chuť sa vyplakať. Zahasiť si plačom všet-
ko to, čo ho trápi. Zabudnúť na starosti, 
problémy. Nájsť v ľuďoch blízkych svoj-
mu srdcu oporu, akési útočisko, ktoré ho 
privedie na tú správnu cestu! Cestu, ktorá 
vedie k radosti. 

Aký je dnes krásny deň! Skutočne nád-
herný. Zobudila som sa a sama som vstala 
z postele. Nikto ma nemusel vziať, obliecť, 
nakŕmiť. Vďaka Bohu, pretože som zdra-
vá! Môžem chodiť, smiať sa, tešiť, pomá-
hať. Je to ozaj skvelý pocit, keď viete, že nie 
ste odkázaní na niečiu pomoc.

Možno nie je všetko tak, ako by som 
si predstavovala. Iste, toľko vecí by som 
zmenila! Ale prečo? Veď Boh má so 
mnou svoje plány. Vedie ma tou naj-
správnejšou cestou. Najdôležitejšie pre 
mňa je kráčať touto cestou a nedať sa strh-
núť zlým vplyvom či pokušeniam. On mi 
dal to najcennejšie, čo môže človek dostať 
- ŽIVOT! Áno, dal ho mne. Krajší dar asi 
ani neexistuje! Deň za dňom mi do živo-
ta posiela ľudí, ktorí ho dotvárajú naozaj 
plnohodnotným. Jeho cestu obohacu-
je šťastie, spokojnosť a hlavne: LÁSKA.

Častokrát si neuvedomujem, aká som 
pre tento svet dôležitá. Veď pomáham 
svojim rodičom. Robím všetko to, čo je 
v mojich silách. Teším svojich blízkych. 
Som sestra svojich dvoch bratov, ktorých 
mám nadovšetko rada. Možno sa moja 
láska k nim  niekedy neprejavuje v tom 
najkrajšom slova zmysle, ale viem, že sú 
tí najlepší súrodenci! Som spolužiačkou 
v mojej najlepšej triede. Áno, aj tam sa 

snažím byť nápomocnou a obetavou. 
Niekedy mám pocit, že by som dokázala 
byť aj lepšou, dokázala byť ochotnejšou 
a vtedy mi Boh opäť ukazuje cestu, kto-
rou mám kráčať. Vtedy, keď sa ja strácam. 
A aby som nezabudla, som aj dobrou 
priateľkou niektorým ľuďom. Tým, ktorí 
chápu moje smerovanie a ktorí si ma vá-
žia presne takú, aká som.

A keď večer ležím v posteli premýšľa-
júc o tom, čo som mohla spraviť lepšie, čo 
som mohla zmeniť, vtedy si uvedomím, 
že nie je dôvod na smútok či obavu. Veď 
ráno sa prebudím a môžem znova šíriť 
dobro a lásku tam, kde chýba. Môžem 
znova pomáhať ľuďom, ktorí čakajú prá-
ve na moju pomoc. Môžem znova vniesť 
radosť tam, kde jej niet. Môžem znova po-
vzbudiť ľudí, ktorí sú na pokraji zrútenia. 
Môžem spraviť toľko dobrých vecí...

Preto viem, že som pre tento svet po-
trebná ako každý jeden z nás. Každý, kto 
chce pomáhať, milovať. Preto nech každý 
jeden deň je novou možnosťou pre nový 
život. Život je len jeden, ale dní je nespo-
četne veľa. Preto nech je motiváciou pre 
nás ráno vstať a večer v posteli si povedať: 
,,Vďaka Ti, Bože, že si mi dnes pomáhal, 
že som dotvoril toľkým ľuďom krásny 
ŽIVOT!“  u

Každý deň
je malým
životom

 Text: Zuzana Wagnerová
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D rahí mladí,
som šťastný, že vám môžem 
oznámiť, že v októbri 2018 
sa bude sláviť biskupská sy-

noda na tému «Mladí, viera a rozlišo-
vanie povolania». Prial som si, aby ste 
boli v centre pozornosti vy, lebo vás no-
sím v srdci. Práve dnes je prezentovaný 
Prípravný dokument, ktorý zverujem aj 
vám ako «kompas» na tejto ceste.

Prichádzajú mi na myseľ slová, 
s ktorými sa Boh obracia na Abrahá-
ma: «Odíď zo svojej krajiny, od svojho 
príbuzenstva a zo svojho otcovského 
domu do krajiny, ktorú ti ukážem» (Gn 
12,1). Tieto slová sú dnes adresované aj 
vám: sú to slová Otca, ktorý vás pozýva 
«vykročiť» na cestu v ústrety nepozna-
nej budúcnosti, ktorá však v sebe nesie 
bezpečné naplnenie, k čomu vás on sám 
sprevádza. Pozývam vás, aby ste počú-
vali Boží hlas, ktorý sa ozýva vo vašich 
srdciach skrze vanutie Ducha Svätého.

Keď Boh povedal Abrahámovi 
«odíď», čo mu chcel tým povedať? Ur-
čite nie, aby utiekol od svojich blízkych 
alebo pred svetom. Bolo to silné po-
zvanie, povolanie, aby zanechal všetko 
a išiel v ústrety novej zemi. Čo je dnes 
pre nás táto nová zem, ak nie spravodli-
vejšia a bratskejšia spoločnosť, po ktorej 
hlboko túžite a ktorú chcete vybudovať 
až po periférie sveta? 

Dnes však, bohužiaľ, to «odíď» na 
seba berie aj iný význam. Význam zlo-
vôle, nespravodlivosti a vojny. Mnohí 

mladí sú vystavení vydieraniu násilia 
a prinútení utiecť zo svojej rodnej kra-
jiny. Ich výkrik stúpa k Bohu, ako ten 
[výkrik] izraelského otroka pod útla-
kom faraóna (porov. Ex 2,23). 

Rád by som vám tiež pripomenul 
slová, ktoré Ježiš raz povedal učení-
kom, ktorí sa ho pýtali: «,Rabbi [...], kde 
bývaš?’ Odpovedal im: ,Poďte a uvidí-
te!’» (Jn 1,38-39). Aj na vás Ježiš obracia 
svoj zrak a pozýva vás, aby ste išli s ním. 
Drahí mladí, zachytili ste tento pohľad? 
Počuli ste tento hlas? Pocítili ste tento 
impulz vykročiť na cestu? Som si istý, že 
aj keď sa zdá, že vo svete vládne hurhaj 
a omámenie, toto volanie bude naďalej 
znieť vo vašom vnútri, aby ste sa otvo-
rili plnej radosti. To bude možné do tej 

miery, a to aj vďaka sprevádzaniu skú-
sených vodcov, nakoľko dokážete na-
stúpiť cestu rozlišovania na objavenie 
Božieho plánu pre váš život. Aj keby 
bola vaša cesta poznačená neistotou 
a pádom, Boh bohatý na milosrden-
stvo podáva svoju ruku, aby vás zdvihol.

V Krakove na otvorení uplynulých 
Svetových dní mládeže som sa vás viac-
krát spýtal: «Je možné veci zmeniť?» A vy 
ste spoločne kričali búrlivé «Áno!» Ten 
krik sa rodí vo vašom mladom srdci, kto-
ré neznesie nespravodlivosť a nemôže sa 
podvoliť kultúre skartovania, ani ustúpiť 
globalizácii ľahostajnosti. Počúvajte ten 
výkrik, ktorý vychádza z vášho vnútra! 
A ak aj pocítite, tak ako prorok Jeremiáš, 
neskúsenosť vášho mladého veku, Boh 
vás nabáda ísť tam, kam vás on posiela: 
«Neboj sa [...], veď ja som s tebou, aby 
som ťa ochránil» (porov. Jer 1,8).

Lepší svet sa dá vybudovať aj vďaka 
vám, vašej túžbe po zmene a vašej šted-
rosti. Nemajte strach počúvať Ducha, 
ktorý vás nabáda k odvážnym rozhod-
nutiam, neotáľajte, keď od vás svedomie 
žiada, aby ste pri nasledovaní Učiteľa 
riskovali. Ba aj Cirkev chce načúvať 
vášmu hlasu, vašej vnímavosti, vašej 
viere; dokonca i vašim pochybnostiam 
a vašim kritikám. Dajte zaznieť vášmu 
kriku, nechajte ho zaznieť v komuni-
tách a nech dorazí až k vašim (duchov-
ným) pastierom. Svätý Benedikt odpo-
rúčal opátom kláštora, aby sa radili aj 
s mladými pred každou dôležitou voľ-
bou, lebo «často práve najmladšiemu 
Pán zjavuje najlepšie riešenie» (Regula 
sv. Benedikta III, 3). 

Ja a moji bratia biskupi chceme takto 
aj skrze proces tejto synody ešte väčšmi 
«prispieť k vašej radosti» (2 Kor 1,24). 
Zverujem vás Márii z Nazareta, mladej 
tak ako ste vy, na ktorú Boh obrátil svoj 
milujúci pohľad, aby vás vzala za ruku 
a viedla vás k radosti toho plného a veľko-
dušného «Hľa, tu som!» (porov. Lk 1,38).

S otcovskou láskou, 
František

Vo Vatikáne, 13. januára 2017

List Svätého Otca
Františka mladým
Pápež František sa 13. januára obrátil listom na všetkých
mladých sveta pri príležitosti publikovania prípravného
dokumentu biskupskej synody 2018, ktorej téma znie
„Mladí, viera a rozlišovanie povolania“.
Prinášame jeho plné znenie.



NOVÁ KNIHA

Do kníhkupectiev sa dostáva 
nová kniha od Andreu Tor-
nielliho s názvom „Na ces-
tách“ (In viaggio), v ktorej au-

tor opisuje medzinárodné cesty pápeža 
Františka. Andrea Tornielli je novinár 
talianskeho denníka La Stampa a koor-
dinátor stránky Vatican Insider.

V novej knihe popisuje priebeh i po-
zadie doterajších ciest pápeža Františka 
počnúc jeho prvou bleskovou cestou na 
taliansky ostrov Lampedusa. Nasledujú 
Brazília, Svätá zem, Južná Kórea, Filipíny, 
krajiny Južnej Ameriky, Kuba a Spojené 
štáty americké, otvorenie Svätej brány 
v Afrike, ale tiež prekvapujúca návšteva 
utečeneckého tábora na ostrove Lesbos 
a tiež krátke návštevy Tirany, Sarajeva, 
Lundu a ďalších európskych miest.

Úvodnú kapitolu tvorí rozhovor An-
dreu Tornielliho s pápežom Františkom 
zameraný práve na jeho cesty. Z knihy, 
ktorá vychádza na 384 stranách vo vyda-
vateľstve Piemme, sme vybrali niekoľko 
zaujímavých odpovedí, ktoré v predstihu 
priniesol denník La Stampa:

Svätý Otec, rád cestujete?
Pravdu povediac nie. Nikdy som nemal 
rád veľa cestovať. Keď som bol biskupom 
v Buenos Aires, prichádzal som do Ríma, 
len keď to bolo nevyhnutné a ak som ne-
musel prísť, tak som neprišiel. Stále ma 
veľa stálo vzdialiť sa z mojej diecézy, veď 
pre nás biskupov je naša diecéza „man-
želkou“. Ja som človek skôr návykový, pre 
mňa dovolenka je mať trošku viac času 
na modlitbu a na čítanie. Na to, aby som 
si oddýchol, nepotrebujem meniť „vzdu-
ch“ alebo zmeniť prostredie. 

Aké máte pocity, keď vidíte 
nadšenie ľudí, ktorí čakajú hodiny, 
aby vás videli prechádzať?
Prvý pocit je, že ktovie či je to „Hosan-
na!“, alebo ako čítame v evanjeliu, môže 
to byť aj „Ukrižuj!“ Druhý pocit opíšem 
príhodou, ktorú som niekde čítal. Je to 
veta, ktorú povedal Albino Luciani, v tej 
dobe ešte kardinál, po potlesku, ktorým 
ho odmenila skupina miništrantov pri 
privítaní. Povedal približne toto: «Vie-
te si predstaviť, že osol, na ktorom sedel 
Ježiš pri svojom slávnostnom vstupe do 
Jeruzalema, si mohol myslieť, že tie ová-
cie boli pre neho?» Takže pápež si musí 
byť vedomý skutočnosti, že on „nesie“ 
Ježiša, dosvedčuje Ježiša a jeho blízkosť 
a nežnosť voči všetkým ľuďom, zvlášť 
voči tým, ktorí trpia. Preto som tých, čo 
kričali „Nech žije pápež“, občas poprosil, 
aby kričali „Nech žije Ježiš!“

Sú tiež krásne vyjadrenia o otcov-
skom postavení v  jednom z dialógov 
blahoslaveného Pavla VI. s Jeanom Gui-
tonom. Pápež Montini sa zveril francúz-
skemu filozofovi: «Verím, že zo všetkých 
hodností pápeža je najviac závidenia-
hodné otcovstvo. Otcovstvo je cit, ktorý 
zasiahne ducha a srdce, ktorý nás spre-
vádza každú minútu dňa, ktorý nemôže 
zoslabnúť, ale ktorý narastá, lebo rastie 
počet detí. Je to cit, ktorý nevyčerpáva, 
neunavuje, ktorý osviežuje od každej 
únavy. Nikdy, ani v  jednom momen-
te, som sa necítil unavený tým, že som 
dvíhal ruku na požehnanie. Nie, nikdy 
sa neunavím žehnať a odpúšťať». Tie-
to slová povedal Pavol VI. po svojom 
návrate z  Indie. Verím, že tieto slová 
vysvetľujú, prečo sa pápeži tejto doby 
rozhodli cestovať.

Veľa ciest po svete, ale skoro žiadna 
do krajín Európskej únie. Prečo?
Jedinou krajinou Európskej únie, kto-
rú som navštívil, bolo Grécko. Pri 
sotva päťhodinovej ceste som prišiel 
na ostrov Lesbos stretnúť a povzbudiť 
utečencov spolu s mojimi bratmi Bar-
tolomejom z Konštantínopolu a Hiero-
nymom z Atén. Potom som bol v Eu-
rópskom parlamente a v Rade Európy 
v Štrasburgu, ale to bola návšteva in-
štitúcie a nie krajiny. Ale aj tak som 
navštívil ďalšie európske krajiny, ktoré 
nie sú súčasťou Únie: Albánsko a Bos-
nu a Hercegovinu. Uprednostnil som 
tie krajiny, v ktorých môžem pomôcť, 
povzbudiť tých, ktorí napriek prob-
lémom a konfliktom sa snažia o mier 
a jednotu. Krajiny, ktoré sú alebo boli 
vo veľkých problémoch. To neznamená, 
že by som nevenoval pozornosť Euró-
pe, ktorú povzbudzujem, ako len mô-
žem, aby znovuobjavila a uviedla do 
života svoje najautentickejšie korene, 
svoje hodnoty. Som presvedčený, že nie 
byrokracia alebo nástroje vysokej eko-
nomiky nás zachránia z aktuálnej krízy 
a vyriešia problémy imigrácie, ktoré sú 
pre európske krajiny najväčšou krízo-
vou situáciou od konca Druhej sveto-
vej vojny.  u

Vychádza nová kniha
o cestách pápeža
Františka od A. Tornielliho

 Text: Rádio Vatikán  Foto: Archív SVD

22 HLASY Z DOMOVA A MISIÍ FEBRUÁR 2017



DECEMBER 2011 HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

Objednávací kupón Objednávam si záväzne na dobierku uvedené tituly: 

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

Mesto, PSČ: Podpis:   Tel.:

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

Otcovo srdce
Neal Lozano
a Matthew Lozano
Nová kniha Otcovo srdce 
je celá prepletená otázkou - 
Otec, miluješ ma? Dieťa sa ta-
kúto otázku opýta, iba ak vie, 
že odpoveď je áno. Dokážeme 
sa to Otca opýtať? Táto otázka 
vnáša nepokoj do tých naj-
hlbších zákutí nášho srdca.
224 strán, cena: 8 EUR

Svätý Don Bosco
Životopis
Domenico Agasso, Domeni-
co Agasso ml., Renzo Agasso
Don Bosco neprestáva pre-
kvapovať ani dvesto rokov po 
svojom narodení – je to svä-
tec navždy a pre všetkých, bez 
hraníc a s veľkým príbehom. 
319 strán, cena: 12,90 EUR

Denníček - Božie 
milosrdenstvo v mojej duši
Svätá Faustína Kovalská
Vďaka tejto knihe môžeme 
vstúpiť do života svätej sestry 
Faustíny, ktorá nás nevtiera-
vo pozýva nachádzať Boha 
v tých najprozaickejších ve-
ciach a udalostiach. Učí nás 
i veľkej dôvere k Pánovi a mi-
losrdnej láske k blížnym.
789 strán, cena: 9,90 EUR

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

Dať životu dušu
Viliam Judák
Čas plynie, a človek si to ani 
neuvedomuje, konštatuje Vi-
liam Judák, nitriansky bis-
kup a autor zamyslení na dni 
všedné i sviatočné, a zároveň 
prichádza s výzvou znova ob-
javiť pramene, z ktorých bude 
plynúť vnútorná životná sila 
a radosť z vlastného bytia.
186 strán, cena: 7,70 EUR

A Boh sa stal človekom
Sandro Mayer,
Osvaldo Orlandini
Autori sa podujali na ťažkú 
úlohu prerozprávať formou 
románu - krok za krokom 
Ježišovu cestu od betlehem-
ských jasličiek až po kríž na 
Golgote.
307 strán, cena: 9,90 EUR

DVD - Cristiada:
Na väčšiu česť a slávu
Historický film
Skupina nadšených mužov 
a žien sa pod vedením gene-
rála Gorostietu (Andy Gar-
cía) rozhodne riskovať svoje 
životy a bojovať za možnosť 
žiť svoju vieru. 
cena: 8,60 EUR

Ruženec s medailou
a krížom svätého Benedikta
cena: 3,70 EUR

Traktát o očistci
Svätá Katarína Janovská
Očistec vidí Katarína ako ob-
rovský oheň túžby po Božej 
prítomnosti, planúci v dušiach 
zranených hriechom, bolesťou 
a vedomím, že Boh je taký svä-
tý a čistý, že duša so škvrnami 
hriechu by pred ním neobstá-
la. Bezpodmienečná a neko-
nečná láska sa tak stáva bal-
zamom na ubolenú trpiacu 
dušu i plameňom usvedču-
júcim z vlažných rozhodnutí, 
ktoré počas života robila.
65 strán, cena: 1,90 EUR
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Pýtam sa, pretože som si kedysi 
prečítala príbeh o opustenom 
otcovi zo Žiliny, ktorý bol zú-
falý. Veď jeho dcéra sa jedné-

ho dňa zbalila a už jej nebolo. Vraj ušla 
do kláštora.  

Spomenula som si na rozhovor spred 
niekoľkých rokov so svojím otcom. Aj ja 
patrím medzi tých „habitových“, ktorých 
niektorí opľúvajú alebo hádžu do nich 
kamene či slová, nevhodné opakovania.

Sedeli sme vonku. Bolo leto a ja som 
sa po dvoch rokoch vrátila na tri dni do-
mov. Obzeral si ma a ešte stále neveril 
tomu, že ja – jeho jediné dieťa – som sa 
rozhodla či odhodlala, či čo sa to vlast-
ne stalo, byť jednou z rehoľných sestier 
(nie mníšok). Sedel a ako riadny chlap 
nemohol prísť k slovu.

„Hneváš sa na mňa?“ spýtala som sa 
a pozrela mu do očí. Vždy som to tak 
robila, keď som chcela, aby mi nekla-
mal. Aby povedal, čo si myslí, a nemo-
hol slová zabaliť do „chlapských rečí 
virtuálneho sveta“. Neodpovedal. Iba 
zhlboka vzdychol a položil otázkovú 
kartu navrch:

„Si tam šťastná?“
Rozumela som. Veľmi dobre. Tešil sa 

na vnúčatá. Chcel sa tešiť z mojich škôl. 
Chcel stáť pri mne a veril, že raz, keď už 
nebude vládať, budem pri ňom stáť a… 
Jednoducho, že budem stále tu. Ja. Jeho 
jediná dcéra.

Vo svojom vnútri bojoval so sklama-
ním, pretože nič z toho, čo si predsta-
voval, sa nenaplnilo. Jeho viera, pretože 
akosi aj on chodil do kostola, sa otriasala 
v základoch a jediné, na čo sa v prvých 
týždňoch po mojom odchode zmohol, 
boli výkriky k Bohu: „Prečo? Prečo si 
mi ju vzal? Prečo? Prečo si to urobil?“ 
Jeho bolesť, bolesť rodiča, od ktorého 
odchádza jediné dieťa, kričala z jeho tela 
i z jeho očí. Statočne to zakrýval za ak-
tivity, ale aj napriek tomu ostalo v jeho 
živote prázdno.

„Áno, oci, som. Aj keď mi veľmi chý-
baš,“ povedala som a hodila som sa mu 
do náručia.

„Vieš, že sa môžeš kedykoľvek vrátiť?“ 
spýtal sa a v tej chvíli sa prestal hanbiť za 
svoje slzy. Prikývla som.

„Miláčik, nerozumiem, prečo si Boh 
musel vybrať práve teba, ale chcem, 

veľmi chcem, aby si bola šťastná.“ Jeho 
slová, jeho objatie, jeho prítomnosť 
bola pravdivá. Dodávala odvahy a  ja 
som v tej chvíli vedela, že môj otec ma 
má rád.

Hoci to bolo pre neho ťažké, nik-
dy ma nenútil ísť po ceste, ktorú si pre 
mňa vysníval. No nikdy z  tej mojej 
cesty nezišiel. Stál pri mne, pokiaľ to 
bolo možné. Pomáhal mi. A aj keď sme 
sa nemohli často vidieť, využil každú 
možnosť, aby prišiel, hoci len na chvíľu.

Iste veľakrát premýšľal nad tým, pre-
čo jeho dcéra, jedináčik, ktorej dával 
všetko a  ktorá bola niekoľko rokov 
viac-menej ateistkou, odišla do klášto-
ra. Pýtal sa, ako sa dá spojiť šport, ka-
rate, korčuľovanie s habitom. Ako sa 
dá spojiť veselosť s mlčaním. Ako sa dá 
spojiť svet za „múrmi kláštora“ s tým, 
čomu sa hovorí „normálny život“.

Ublížil
ti môj
odchod
do kláštora? 

 Text: Sr. Damiána

 Foto: Dan Kitwood
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NAŠI DOBRODINCI

Odberatelia Hlasov a Posla Trenčín 80,- EUR • Združenie 
kresťanských seniorov Nitra 50,- EUR • Odberatelia Hlasov 
Šaľa 120,- EUR • Bohuznáma M. Cetín 50,- EUR • Odbe-
ratelia Hlasov Kluknava 230,- EUR • Odberatelia Posla, 
Hlasov a Spolku sv. Vojtecha Bánov 106,- EUR • Odberatelia 
Hlasov Cabaj-Čápor 70,- EUR • Odberatelia Hlasov Prusy 
70,- EUR • Bohuznáma rodina Nitra 20,- EUR • Odberatelia 
kalendárov Divina 62,- EUR • Bohuznáma Ludanice 50,- EUR 
• Dobrodinci a odberatelia Hlasov Spišské Bystré 50,- EUR • 
Odberatelia Hlasov Čierne pri Čadci 100,- EUR • Bohuznáma 
Úlany nad Žitavou 50,- EUR • Ružencové bratstvo Jovsa 40,- 
EUR • Ružencové bratstvo Vinodol 100,- EUR • Veriaca 
rodina z Diviny 100,- EUR • Bohuznáme z Horoviec 550,- EUR 
• Bohuznáma Lovce 50,- EUR • Odber. Hlasov a Posla 140,- 
EUR • Misijné združenie Ducha Svätého Podsádek 30,- EUR 
• Ružencové bratstvo Petrova Ves 60,- EUR • Odberatelia 
hlasov Dolný Lopašov 30,- EUR • Bohuznáma Bratislava 100,- 
EUR • Odberatelia Hlasov Svrčinovec 20,- EUR • Bohuznáma 
Pusté Sady 20,- EUR • Odberatelia Hlasov Kameničany 80,- 
EUR • Odberatelia hlasov Gbeľany 60,- EUR • Ružencové 
spoločenstvo Sp. Štiavnik 100,- EUR • Odberatelia Hlasov 
Veľké Vozokany 70,- EUR • Bohuznáma Poprad 30,- EUR • 
Odberatelia Bytčica 50,- EUR • Odberatelia hlasov Rybany 
40,- EUR • Odberatelia hlasov Žabokreky n. N 20,- EUR • 
Odberatelia hlasov Spišské Bystré 85,- EUR • Ružencové 
bratstvo Hrnčiarovce nad Parnou 50,- EUR • Odberatelia hla-
sov z Čaky 80,- EUR • Odberatelia hlasov z Olčnavy 25,- EUR • 
Ružencové bratstvo Soblahov 350,- EUR • Odberatelia Hlasov 
Topoľovka 100,- EUR • Odberatelia Hlasov Kapušany 30,- 
EUR • Odberatelia Hlasov Huncovce 30,- EUR • Odberatelia 
Hlasov z Hronských Kľačian 30,- EUR • Odberatelia Hlasov 
Hontianske Nemce 50,- EUR • Odberatelia hlasov Nemšová 
54,- EUR • Bohuznáma Horeblatie 35,- EUR • Odberatelia 
Hlasov Komjatná 80,- EUR • Odberatelia Hlasov Lipany 20,- 
EUR • Bohuznáme Pastuchov 40,- EUR • Odberatelia hlasov 
Alekšince 50,- EUR • Odberatelia hlasov Bíňovce 40,- EUR 
• Odberatelia Hlasov z farnosti Rajecké Teplice 50,- EUR • 
Odberatelia Hlasov Habovka 120,- EUR • Odberatelia Hlasov 
Mníšek nad Popradom 35,- EUR • Odberatelia Hlasov a Posla 
Unín 42,- EUR • Odberatelia Hlasov a Posla Trnava Modranka 
100,- EUR • Odberatelia Hlasov pri kostole sv. Heleny Trnava 
162,- EUR • Odberatelia Hlasov a Posla Štiavnik 100,- EUR 
• Odberatelia Hlasov Šelpice 40,- EUR • Odberatelia Hlasov 
Jabloňové 40,- EUR • Bohuznáma Červeník 50,- EUR • 
Spol. sv. ruženca Žilina 50,- EUR • Čitatelia Hlasov a Posla 
Lovce 35,- EUR • Bohuznámy Úlany na Žitavou 50,- EUR • 
Bohuznáma Červeník 50,- EUR • Členovaia MOS z Lipian 
250,- EUR • Čitatelia Posla a Hlasov Koplotovce 100,- EUR 
• Odberatelia Hlasov Chtelnica 50,20,- EUR • Odberatelia 
Hlasov Svrčinovec 20,- EUR • Odberatelia Hlasov z Pečenian 
100,- EUR • Bohuznáma z Horných Držkoviec 50,- EUR • 
Odberatelia Hlasov Žabokreky n. N 20,- EUR • Ružencové 
bratstvo Markušovce 50,- 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! 

FEBRUÁR 2017

Každý otec by bol čudný, keby sa to 
nepýtal.

Na niektoré otázky už pozná odpo-
veď. Dal mu ich čas. Niektoré na ňu ešte 
čakajú, ale jedno je isté: jeho dcéra pozná 
jeho bolesť a je si istá jeho láskou.

On zasa vie, že to, čo robí, je to, čo ju 
napĺňa a čo pomáha rásť druhým. A dcé-
rino šťastie napĺňa aj jeho samého.

Odchod do kláštora nie je záležitos-
ťou úteku, ale povolania. Tak ako mnohí 
cítia, že si majú založiť rodinu, tak niek-
torí začujú v sebe hlas: „Poď za mnou.“ 
Ak idú, nie všetci to pochopia. Ale sú aj 
takí, ktorí im v ich rozhodnutí nechá-
vajú slobodu.

Verím všetkým rodičom, ktorým die-
ťa odišlo do kláštora, že to pre nich nie je 
ľahké. Môžu sa búriť, nadávať, zatrpknúť, 
ale nič nezmenia na láske, ktorú cíti die-
ťa voči nim.  u

Hoci to bolo 
pre neho ťažké, 
nikdy ma nenútil 
ísť po ceste, 
ktorú si pre mňa 
vysníval. No nikdy 
z tej mojej cesty 
nezišiel. Stál 
pri mne, pokiaľ 
to bolo možné. 
Pomáhal mi.



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

Modlitba za chorého
člena rodiny 

www.verbisti.sk

Pane Ježišu! Maj s nami 
láskavo milosrdenstvo! Do-
pustil si na nás kríž choro-
by. My ho vďačne prijíma-
me zo svätých rúk Tvojich, 
ale Ťa vrúce prosíme, nech 
nás pominie tento kalich, 
uspokoj sa Pane náš láska-
vý, doterajšími starosťami a 
obavami a vráť nám zdra-
vie môjho (mojej) ....... . Je 
to Tvoja vôľa a Tvoj príkaz, 

aby sme uzatvárali man-
želstvá a zakladali rodiny 
a je iste aj Tvoja najväčšia 
radosť požehnávať rodi-
ny, v ktorých panuje láska, 
svornosť a zákon Tvoj. Žeh-
naj nás teda, Pane a daj 
nám veľkú milosť zdravia, 
od ktorého závisí spokoj-
nosť a šťastie rodiny!
Všemohúci Syn Boží, Ježiš 
Kristus, ktorý si ochotne 

uzdravil syna pohanského 
predstaveného, keď si videl 
vieru otcovu a lásku k jeho 
dieťaťu, úpenlivo Ťa pro-
sím, uzdrav láskavo nášho 
chorého (chorú), veď Ty si 
naša najistejšia nádej a po-
moc a jedine Tebe veríme 
a v Teba dúfame. Ochotne 
Ti sľubujeme, že za zdra-
vie rodinky svojej Ti bude-
me povďační a budeme sa 

usilovať zaslúžiť si Tvoje 
milosti a dobrotu svedomi-
tým plnením najsvätejšej 
Tvojej vôle.
Pane Ježišu, buď nám mi-
lostivý, vráť zdravie rodiny.

Amen

Imprimi potest.
Tyrnaviae die 28. Nov. 1942.
Paulus Epp. Admin. Apost.


