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lupe v 1531. roku, cez Paríž (1830), La Salette (1846), Lurdy 
(1858), Fatimu (1917), Amsterdam (1945), až po japonskú 
Akitu (1973) a rwandské Kibeho (1981) Mária prizýva k po-
kániu, ktoré ako jediné môže schladiť rozjarené a bezbož-
né nálady vedúce nielen k odcudzeniu od Boha, ale hlavne 
k nenávisti človeka k človeku, vojne a miliónom nevinných 
obetí. Ako nedávna história dokazuje, nepočúvame ani svo-
je matky, ani tú nebeskú a hlavným obvineným z  ľudské-
ho nešťastia robíme Boha, ktorý ako prvý chce naše dobro. 

Potreba mariánskej úcty
Znova si treba vzbudiť mariánsku úctu od jej krásneho, mož-
no až naivného, detského začiatku do zrelého stareckého 
konca. Boh práve preto posiela Máriu svetu, pretože je jed-
nou z nás, aj keď Bohu poslúžila viac a lepšie ako hocikto-
rý druhý svätý. Dobre pozná naše trápenia i ohraničenia. Jej 
autorita nenesie mučivý charakter, ktorý sa nám s podob-
ným slovom asocíruje, najmä ak hovoríme o všemohúc-
nosti Boha. Boh nám dáva Máriu ako každú inú a pritom 
dokonalú matku, ktorej obraz si väčšina vie dobre predsta-
viť a milovať. Utiekanie k nej ako k orodovnici nie je len det-
skou formou náboženského prejavu, ale rovnako aj dospelým 
chápaním najkratšej cesty ochrany a kontaktov s Kristom. 
Milí čitatelia, želám vám, aby ste boli otvorení a láskaví ako 
Panna Mária – vždy pohotoví vypočuť, pomôcť a nič za to ne-
čakať, no radovať sa úspechu druhých ako svojim vlastným, tak 
ako to vedia práve matky. Nie je dôležité, či sme otcovia alebo 
mamy, sestry alebo bratia, vždy sme pozvaní byť nasledovník-
mi a učeníkmi Krista, kde Mária dosiahla najvynikajúcejší vý-
sledok a rada sa s ním podelí s každým, kto ju požiada.  u

Milí priatelia, aké príjemné je nájsť si čas 
a niečo potešujúce si prečítať. Predne-
dávnom som vzal do ruky jeden ne-
menovaný, no mnohým dobre známy, 

mariánsky časopis. Pravdu povediac, chcel som si 
popozerať obrázky, pretože sú naozaj kvalitne vytla-
čené, a pravidelne sa tam objavujú správy z Ruska, 
čo ma tiež teší. Ale osobitnú pozornosť som nech-
cel venovať obsahu článkov. No dostal som sa aj 
k nim. V skutočnosti je celý časopis vyplnený sve-
dectvami duchovného života, ide o premeny rôz-
nych ľudí z celého sveta, ktorí podobné šťastie do-
siahli modlitbou, a teda aj na príhovor Panny Márie. 
Keď vstupujeme do mariánskeho mesiaca, v kto-
rom si pripomenieme storočnicu zjavení vo Fa-
time, chcel by som si spolu s vami uvedomiť a po-
chopiť úlohu a miesto Panny Márie v Božom pláne 
spásy, teda najmä po zavŕšení Božieho zjavenia. 

Osobitné poslanie Márie
Mária mala odjakživa osobitný status v spoločen-
stve veriacich. Ako vidíme, už Skutky apoštolov 
píšu, že pri zoslaní Ducha Svätého bola Mária spo-
lu s apoštolmi. Pamätajúc na svoju blízkosť a mate-
rinstvo, ako aj na slová prijatia Jána za svojho syna, 
nemohla byť ďaleko od spoločenstva, ktoré si vybral 
Boh pre evanjelizáciu sveta. Sama dogma o Boho-
rodičke síce hovorí o Božskej prirodzenosti Ježiša, 
tiež vyzdvihuje pokornú služobnicu, ktorá svojím 
„áno“ prijala Božiu vôľu a nádherne ju vyplnila.  
Svoju materinskú úlohu spĺňa ešte širšie z ne-
beskej slávy, kam bola vzatá s  telom i  dušou, 
čím sa stala Matkou pre všetky národy a časy. 
Aj keď nie všetci a  všade ju takto prijímajú. 
Hľadiac na svoju skúsenosť ako aj na duchovnú ces-
tu niektorých známych chápem, že spoločne s ma-
terinským mliekom a prvotnou detskou nábožnos-
ťou sme zdedili aj úctu k Panne Márii ako Ježiškovej 
mame. Táto formulácia bola jasná ako facka až do 
puberty, kde sa začali objavovať pochybnosti a isté-
ho rodu fundamentalistické sklony vyjsť na priamy 
vzťah s Kristom, kde nie je treba iných prostrední-
kov. Napomohli k tomu aj prehnané formy marián-
skej nábožnosti, ktoré až liezli na nervy. A čo urobí 
protestujúci pubertiak ako prvé? Zavrhne všetko, 
čo sa mu nepáči, avšak hlboko neuvažujúc, emocio-

nálne. Tiež som mal také tendencie, aj keď modlitbu 
Zdravas alebo desiatky ruženca som nevynechával. 

Dozrievanie v správnej nábožnosti
Na začiatku spomínaný časopis mi bol príkladom 
takej nezdravej nábožnosti, akoby človek nemal 
šancu robiť niečo sám a stále mu bolo treba po-
máhať. Až s odstupom času som si uvedomil, že aj 
napriek túžbe po nezávislosti som nemohol vyne-
chať prosby k Panne Márii, lebo sa mi bolo treba 
za mnoho čo modliť a inej cesty ako cez Bohoro-
dičku nebolo. I sláva Bohu, vyšlo všetko, o čo som 
sa modlil. Aj kňazstvo, aj niektoré obrátenie a pod.  
Teraz chápem, že Panna Mária v sebe predstavuje 
naozaj hociktorú dobrú mamu, ktoré nám nieke-
dy lezú na nervy svojou starostlivosťou, no bez kto-
rých sa stáva život smutný. Mamy sa spolu s Má-
riou nevedia hnevať, aj keď rmútiť sa môžu. Vždy 
s trpezlivosťou čakajú, že ich deti nájdu tú cestu 
a dosiahnu ten cieľ, ktorý ich urobí šťastnými. Prá-
ve pre príklad skutočného obetavého materinstva 
sa Deň matiek oslavuje v mariánskom mesiaci. 
Svoju starostlivosť preukazuje Mária nielen na in-
dividuálnej rovine, ale aj v spoločenskom a histo-
rickom pláne. Keď si pozrieme zoznam známych, 
Cirkvou oficiálne priznaných zjavení, takmer vša-
de Mária prichádza s prisľúbeniami a varovaniami, 
ktoré majú pomôcť predísť katastrofám. A pritom 
sama seba nestavia na prvé miesto, to patrí vždy 
jej synovi – Ježišovi Kristovi. Začínajúc v Guada-
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P. Michal 

Marhefka SVD

 Foto:
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lupe v 1531. roku, cez Paríž (1830), La Salette (1846), Lurdy 
(1858), Fatimu (1917), Amsterdam (1945), až po japonskú 
Akitu (1973) a rwandské Kibeho (1981) Mária prizýva k po-
kániu, ktoré ako jediné môže schladiť rozjarené a bezbož-
né nálady vedúce nielen k odcudzeniu od Boha, ale hlavne 
k nenávisti človeka k človeku, vojne a miliónom nevinných 
obetí. Ako nedávna história dokazuje, nepočúvame ani svo-
je matky, ani tú nebeskú a hlavným obvineným z  ľudské-
ho nešťastia robíme Boha, ktorý ako prvý chce naše dobro. 

Potreba mariánskej úcty
Znova si treba vzbudiť mariánsku úctu od jej krásneho, mož-
no až naivného, detského začiatku do zrelého stareckého 
konca. Boh práve preto posiela Máriu svetu, pretože je jed-
nou z nás, aj keď Bohu poslúžila viac a lepšie ako hocikto-
rý druhý svätý. Dobre pozná naše trápenia i ohraničenia. Jej 
autorita nenesie mučivý charakter, ktorý sa nám s podob-
ným slovom asocíruje, najmä ak hovoríme o všemohúc-
nosti Boha. Boh nám dáva Máriu ako každú inú a pritom 
dokonalú matku, ktorej obraz si väčšina vie dobre predsta-
viť a milovať. Utiekanie k nej ako k orodovnici nie je len det-
skou formou náboženského prejavu, ale rovnako aj dospelým 
chápaním najkratšej cesty ochrany a kontaktov s Kristom. 
Milí čitatelia, želám vám, aby ste boli otvorení a láskaví ako 
Panna Mária – vždy pohotoví vypočuť, pomôcť a nič za to ne-
čakať, no radovať sa úspechu druhých ako svojim vlastným, tak 
ako to vedia práve matky. Nie je dôležité, či sme otcovia alebo 
mamy, sestry alebo bratia, vždy sme pozvaní byť nasledovník-
mi a učeníkmi Krista, kde Mária dosiahla najvynikajúcejší vý-
sledok a rada sa s ním podelí s každým, kto ju požiada.  u

Milí priatelia, aké príjemné je nájsť si čas 
a niečo potešujúce si prečítať. Predne-
dávnom som vzal do ruky jeden ne-
menovaný, no mnohým dobre známy, 

mariánsky časopis. Pravdu povediac, chcel som si 
popozerať obrázky, pretože sú naozaj kvalitne vytla-
čené, a pravidelne sa tam objavujú správy z Ruska, 
čo ma tiež teší. Ale osobitnú pozornosť som nech-
cel venovať obsahu článkov. No dostal som sa aj 
k nim. V skutočnosti je celý časopis vyplnený sve-
dectvami duchovného života, ide o premeny rôz-
nych ľudí z celého sveta, ktorí podobné šťastie do-
siahli modlitbou, a teda aj na príhovor Panny Márie. 
Keď vstupujeme do mariánskeho mesiaca, v kto-
rom si pripomenieme storočnicu zjavení vo Fa-
time, chcel by som si spolu s vami uvedomiť a po-
chopiť úlohu a miesto Panny Márie v Božom pláne 
spásy, teda najmä po zavŕšení Božieho zjavenia. 

Osobitné poslanie Márie
Mária mala odjakživa osobitný status v spoločen-
stve veriacich. Ako vidíme, už Skutky apoštolov 
píšu, že pri zoslaní Ducha Svätého bola Mária spo-
lu s apoštolmi. Pamätajúc na svoju blízkosť a mate-
rinstvo, ako aj na slová prijatia Jána za svojho syna, 
nemohla byť ďaleko od spoločenstva, ktoré si vybral 
Boh pre evanjelizáciu sveta. Sama dogma o Boho-
rodičke síce hovorí o Božskej prirodzenosti Ježiša, 
tiež vyzdvihuje pokornú služobnicu, ktorá svojím 
„áno“ prijala Božiu vôľu a nádherne ju vyplnila.  
Svoju materinskú úlohu spĺňa ešte širšie z ne-
beskej slávy, kam bola vzatá s  telom i  dušou, 
čím sa stala Matkou pre všetky národy a časy. 
Aj keď nie všetci a  všade ju takto prijímajú. 
Hľadiac na svoju skúsenosť ako aj na duchovnú ces-
tu niektorých známych chápem, že spoločne s ma-
terinským mliekom a prvotnou detskou nábožnos-
ťou sme zdedili aj úctu k Panne Márii ako Ježiškovej 
mame. Táto formulácia bola jasná ako facka až do 
puberty, kde sa začali objavovať pochybnosti a isté-
ho rodu fundamentalistické sklony vyjsť na priamy 
vzťah s Kristom, kde nie je treba iných prostrední-
kov. Napomohli k tomu aj prehnané formy marián-
skej nábožnosti, ktoré až liezli na nervy. A čo urobí 
protestujúci pubertiak ako prvé? Zavrhne všetko, 
čo sa mu nepáči, avšak hlboko neuvažujúc, emocio-

nálne. Tiež som mal také tendencie, aj keď modlitbu 
Zdravas alebo desiatky ruženca som nevynechával. 

Dozrievanie v správnej nábožnosti
Na začiatku spomínaný časopis mi bol príkladom 
takej nezdravej nábožnosti, akoby človek nemal 
šancu robiť niečo sám a stále mu bolo treba po-
máhať. Až s odstupom času som si uvedomil, že aj 
napriek túžbe po nezávislosti som nemohol vyne-
chať prosby k Panne Márii, lebo sa mi bolo treba 
za mnoho čo modliť a inej cesty ako cez Bohoro-
dičku nebolo. I sláva Bohu, vyšlo všetko, o čo som 
sa modlil. Aj kňazstvo, aj niektoré obrátenie a pod.  
Teraz chápem, že Panna Mária v sebe predstavuje 
naozaj hociktorú dobrú mamu, ktoré nám nieke-
dy lezú na nervy svojou starostlivosťou, no bez kto-
rých sa stáva život smutný. Mamy sa spolu s Má-
riou nevedia hnevať, aj keď rmútiť sa môžu. Vždy 
s trpezlivosťou čakajú, že ich deti nájdu tú cestu 
a dosiahnu ten cieľ, ktorý ich urobí šťastnými. Prá-
ve pre príklad skutočného obetavého materinstva 
sa Deň matiek oslavuje v mariánskom mesiaci. 
Svoju starostlivosť preukazuje Mária nielen na in-
dividuálnej rovine, ale aj v spoločenskom a histo-
rickom pláne. Keď si pozrieme zoznam známych, 
Cirkvou oficiálne priznaných zjavení, takmer vša-
de Mária prichádza s prisľúbeniami a varovaniami, 
ktoré majú pomôcť predísť katastrofám. A pritom 
sama seba nestavia na prvé miesto, to patrí vždy 
jej synovi – Ježišovi Kristovi. Začínajúc v Guada-
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▲ Pápež vyjadril sústrasť Egyptu po 
teroristických útokoch na koptské chrámy

Pápež František reagoval na teroristické činy 
počas Kvetnej nedele proti koptským kresťanom 
v Egypte, ktoré si vyžiadali minimálne 36 obetí. 
V meste Tanta severne od Káhiry vybuchla po-
čas nedeľnej bohoslužby v  chráme pravosláv-
nych koptov nálož umiestnená neďaleko oltára. 
O niečo neskôr sa v Alexandrii počas slávnosti 
Kvetnej nedele za účasti patriarchu Tawadrosa 
II. odpálil pred vchodom do chrámu samovra-
žedný útočník, keď ho zastavila bezpečnostná 
služba. K pápežovi Františkovi sa tragická správa 
z Egypta dostala vo chvíli, keď v závere slávenia 
Kvetnej nedele na Námestí sv. Petra vyjadroval 
sústrasť obyvateľstvu Švédska v súvislosti s piat-
kovým atentátom v Štokholme. Svätý Otec zá-
roveň prosil za obrátenie tých, čo obchodujú so 
zbraňami. Predniesol tieto slová: „Kristovi, kto-
rý dnes vstupuje do utrpenia i presvätej Panne 
zverme obete teroristického atentátu z minulého 
piatka v Štokholme, ako aj tých, čo sú opäť tvrdo 
skúšaní vojnou, pohromou ľudstva. A prosme za 
obete atentátu spáchaného žiaľ dnes, v toto ráno 
v Káhire, v koptskom chráme. Nech Pán obráti 
srdcia ľudí, čo zasievajú teror, násilie a smrť, a aj 
srdcia tých, čo vyrábajú a predávajú zbrane.“ •

Milí 
čitatelia!

Často sa stáva, že máj považujeme za najkrajší mesiac 
v roku. Krása prebúdzajúcej sa prírody nás očarúva. Cir-
kev zasvätila tento krásny mesiac Matke Božej. Slávime 
100 rokov fatimských zjavení. Darca prírodnej krásy nás 
však obdaroval aj krásou vnútornou, prameniacou z lás-
ky s ohľadom na druhého, a tá by mala vyžarovať z vnútra 
každého z nás, aby mohla zasahovať aj naše okolie. Každý 
mesiac má svoje čaro. Krása, ktorá je v nás, sa však nevia-
že iba na toto májové obdobie. Tú máme možnosť pre-
ukazovať stále, po celý rok. Pokánie máme konať stále, 
pretože sme si vedomí svojich hriechov. Aj Panna Mária 
sa vo Fatime zjavila preto, aby vyzvala ľudstvo k pokániu 
a k modlitbe. Panna Mária povedala deťom: „Modlite sa, 
veľa sa modlite a prinášajte obete za hriešnikov, pretože 
veľa duší smeruje do zatratenia, lebo nie je nikoho, kto 
by sa za nich modlil.“ A aby sa tieto slová hlboko vryli do 
ich pamäti, sama ich naučila modlitbu, ktorú dobre po-
známe a ktorú sa modlíme po každom desiatku ruženca. 
Ale nebola to jediná modlitba, ktorú Panna Mária deti 
naučila. Pri treťom zjavení totiž povedala: „Obetujte sa 
za hriešnikov a keď budete prinášať obete, hovorte: Ježi-
šu, pre tvoju lásku za obrátenie hriešnikov a za hriechy 
proti Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.“ Nech nás 
privedie krása májovej prírody k účinnému zamysleniu, 
k revízii nášho vnútra, vzťahov vo svojich rodinách alebo 
spoločenstvách, kde žijeme. Kiež nám Matka Božia – Pan-
na Mária pomáha v správnom prístupe k svojim blížnym.

Páter Martin Štefanec SVD
šéfredaktor

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Sv. omšu za odberateľov Hlasov 
odslúžim 1. mája, 

za horliteľov 2. mája 2017.
Šéfredaktor

◀ Pápežská charita ubytovala ďalšie rodiny utečencov 
v priestoroch Vatikánu

V posledných mesiacoch došlo k obmene rodín utečencov, ktorým posky-
tol Vatikán ubytovanie. Trom predchádzajúcim rodinám sa vďaka pomoci 
podarilo postaviť na vlastné nohy, a tak uvoľnili byty pre ďalších ľudí v núdzi, 
informovala Pápežská charita. Ubytovanie vo vatikánskych bytoch dostali 
opäť tri rodiny, dve z nich sú kresťanské a jedna moslimská, celkovo 13 osôb.
Všetky rodiny prišli do Talianska vďaka humanitárnym koridorom, ktoré 
organizujú Komunita sv. Egídia, Federácia evanjelických cirkví Talianska 
a Valdénsky stôl. Táto forma pomoci sa začala 6. septembra 2015 výzvou 
Svätého Otca po modlitbe Anjel Pána na Námestí sv. Petra. Vtedy pápež 
František vyzval každú farnosť, rehoľnú komunitu, kláštor a pútnické miesto 
prijať rodiny utečencov. Do dnešného dňa tak v Ríme pomohli 70 rodinám, 
čiže 145 ľuďom. Okrem poskytnutého ubytovania sa utečenci vďaka pomo-
ci dobrovoľníkov učia po taliansky. Svätá stolica ekonomicky podporuje aj 
21 ľudí, ktorí prišli do Ríma so Svätým Otcom z ostrova Lesbos a ktorých 
prichýlili v niekoľkých domoch súkromných osôb a rehoľných komunít.•

▪ V USA si pripomenuli výročie 
smrti Matky Angeliky

Katolícka cirkev v Amerike stra-
tila pred rokom rehoľnú sestru 
klarisku, ktorá zmenila tvár ka-
tolicizmu v  Spojených štátoch 
a po celom svete. Matka Angelika, 
z Rádu klarisiek večnej adorácie, 
zakladateľka Eternal World Tele-
vision Network – Televízna sieť 
Večného Sveta (EWTN), zomre-
la 27. marca 2016 vo veku 92 ro-
kov v kláštore. „Pripomenuli sme 
si prvé výročie odchodu Matky 
Angeliky do večnosti, jej príklad 
je však živý, aj naďalej vedie naše 
poslanie a inšpiruje nás všetkých 
tu v EWTN,“ povedal generál-
ny riaditeľ Michael P. Warsaw. 
Matka Angelika zanechala po 
sebe kláštor, sanktuárium, dve 
rehoľné spoločnosti, televíznu 
sieť a rádio. Angelika hovorieva-
la: „Bojím sa toho, že raz prídem 
pred Pána a ten mi povie: Pozri, 
Angelika, toto všetko sme mohli 
spolu dosiahnuť, keby si mi viac 
dôverovala!“ •

▲ Britský princ Charles 
a vojvodkyňa Camilla 
na audiencii u Svätého Otca 

Pápež František prijal 4. apríla na sú-
kromnej audiencii britského princa 
Charlesa a vojvodkyňu Camillu, ktorí 
sa nachádzajú na päťdňovej oficiálnej 
návšteve v Taliansku. Po stretnutí so 
Svätým Otcom kráľovský pár prijal 
vatikánsky štátny sekretár kard. Pa-
rolin a sekretár pre vzťahy so štátmi 
Mons. Gallagher.Pred audienciou 
u pápeža Františka si princ Charles 
a vojvodkyňa Camilla pozreli niekto-
ré zo vzácnych dokumentov, ktoré 
skrývajú Vatikánska knižnica a tajný 
archív Svätej stolice. •

▲ Pôstny koncert v Misijnom 
dome v Bratislave

4. pôstna nedeľa nesie názov Laeta-
re. Tento názov dostala od úvodnej 
omšovej antifóny Laetare Ierusa-
lem – „Raduj sa, Jeruzalem“. V rám-
ci tejto nedele sa v našom kostole 
sv. Arnolda Janssena v Bratislave 
uskutočnil pôstny koncert. Počas 
koncertu sa predstavili: Chrámový 
zbor pri kostole sv. Arnolda Jansse-
na, speváčky Štátneho konzervató-
ria v Bratislave a Zuzana Martiko-
výchová, ktorí predniesli rozličné 
žánre pôstnej duchovnej hudby. 
Bolo možné sa započúvať i do tó-
nov organu. •
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▲ Pápež vyjadril sústrasť Egyptu po 
teroristických útokoch na koptské chrámy

Pápež František reagoval na teroristické činy 
počas Kvetnej nedele proti koptským kresťanom 
v Egypte, ktoré si vyžiadali minimálne 36 obetí. 
V meste Tanta severne od Káhiry vybuchla po-
čas nedeľnej bohoslužby v  chráme pravosláv-
nych koptov nálož umiestnená neďaleko oltára. 
O niečo neskôr sa v Alexandrii počas slávnosti 
Kvetnej nedele za účasti patriarchu Tawadrosa 
II. odpálil pred vchodom do chrámu samovra-
žedný útočník, keď ho zastavila bezpečnostná 
služba. K pápežovi Františkovi sa tragická správa 
z Egypta dostala vo chvíli, keď v závere slávenia 
Kvetnej nedele na Námestí sv. Petra vyjadroval 
sústrasť obyvateľstvu Švédska v súvislosti s piat-
kovým atentátom v Štokholme. Svätý Otec zá-
roveň prosil za obrátenie tých, čo obchodujú so 
zbraňami. Predniesol tieto slová: „Kristovi, kto-
rý dnes vstupuje do utrpenia i presvätej Panne 
zverme obete teroristického atentátu z minulého 
piatka v Štokholme, ako aj tých, čo sú opäť tvrdo 
skúšaní vojnou, pohromou ľudstva. A prosme za 
obete atentátu spáchaného žiaľ dnes, v toto ráno 
v Káhire, v koptskom chráme. Nech Pán obráti 
srdcia ľudí, čo zasievajú teror, násilie a smrť, a aj 
srdcia tých, čo vyrábajú a predávajú zbrane.“ •

Milí 
čitatelia!
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možno čakať. Božie zjavenie je Ježišom 
Kristom uzatvorené. 

Ježiš to vysvetľuje tromi slovami: Ja 
som cesta, pravda a život. Škoda, že slo-
venčina nepozná členy. Pred týmito tromi 
slovami sa v cudzích jazykoch – vrátane 
gréčtiny, v ktorej bol pôvodne napísaný 
tento text – objavujú určité členy. Naprí-
klad v angličtine: I am the way, the truth, 
the life. Čo znamená: ja som jediná cesta, 
jediná pravda, jediný život. Ak je tu ne-
jaká kompletná Pravda (par excelence), 
ak je tu dokonalá a neomylná Cesta a ak 
je tu plnohodnotný nejaký Život, potom 
touto cestou, pravdou a životom som ja. 
Nie som len jedna z mnohých ciest, jed-
na z mnohých právd a jeden z mnohých 
životov, ale jediná cesta, pravda, život. 

Toto je dôležité vedieť. Mnohí z nás 
totiž ako keby verili, že príde ešte nejaké 
iné zjavenie od Boha. Ako keby im Ježiš 
nestačil. Vidno to na záľube vyhľadávať 

rozličné posolstvá, napríklad mariánske. 
Aj keď nemám proti nim nič, najmä pro-
ti tým, ktoré Cirkev uznala, treba predsa 
pripomenúť, že oni už nič nové neprine-
sú. Nemôžu priniesť. Lebo v Ježišovi sme 
dostali všetko. Nič nové už nejestvuje. Nič 
viac nám Boh už povedať nevie. Ak sme 
nepochopili (a kto vlastne úplne pochopil 
– snaha o plné pochopenie Ježiša je cesta, 
proces), potom problém bude v tom, že 
slabo poznávame Ježiša Krista. O tomto 
je naša viera: o raste v poznaní a v učeníc-
tve Ježiša Krista. 

Pekne to popisuje nasledujúca legen-
da: Boh, ako každý vie, stvoril nebo a zem 
a všetko v nich. A, ako dnes už vieme, 
všetko toto stvoril za pomoci svojich 
slov, lebo slová sú moc. „Nech sa stane,“ 
prehlásil Boh a stalo sa. A všetko, čo Boh 
stvoril, bolo dobré. 

Spomedzi svojich stvorení bol Boh 
zvlášť hrdý na muža a ženu, pretože do 

nich vdýchol časť seba samého, svoj dych, 
svojho ducha. Lenže neprekvapuje nás, že 
diabol bol žiarlivý a nahnevaný. A tak jed-
ného dňa, keď sa Boh znova tešil z muža 
a ženy, diabol čírou náhodou kráčal opo-
diaľ. Priblížil sa k Bohu a pýta sa ho, čo na 
týchto dvoch stvoreniach – mužovi a žene 
– najviac obdivuje. Keď Boh otvoril svoje 
ústa, aby mu odpovedal, diabol úskočne 
priskočil k nemu a do úst mu vložil nejaký 
predmet, ktorý spôsobil, že Boh nemohol 
pohnúť jazykom, a tak Boh nemohol pre-
hovoriť. A nakoľko Boh tvorí iba slovami, 
diabol sputnal jeho tvorivú moc. 

Diabol sa z toho veľmi tešil. Jeho cesta 
k mužovi a žene bola naplno voľná. Mo-
hol si s nimi robiť, čo chcel. Občas sa vrá-
til naspäť k Bohu, aby sa – taká bola jeho 
prirodzenosť, ktorej nemohol odolať – 
mu vysmieval. Prichádzal znova a znova, 
aby sa tomuto umlčanému a bezmocné-
mu Bohu vysmieval. Jedného dňa Boh 
na jeho výsmech náhle odpovedal. Sa-
mozrejme posunkom, ako inak, keď ja-
zyk mal zviazaný. Totiž pozdvihol jeden 
prst svojej ruky. „Jeden?“ pýta sa diabol. 
„Snažíš sa mi povedať, že by si chcel po-
vedať iba jedno slovo? Je to tak?“ „Áno,“ 
prikyvuje Boh a prosiac ho zároveň svo-
jím spýtavým pohľadom a gestami rúk. 

Sebavedomý diabol si hovorí: „Ne-
myslím si, že aj keď je Bohom, že by jed-
ným slovom mohol vykonať nejakú veľ-
kú škodu. OK. Nech teda povie to jedno 
slovo.“ A tak diabol uvoľnil puto z Bo-
žieho jazyka. 

A Boh vyriekol svoje jediné slovo po-
šepky. Vyriekol ho pre muža a ženu a toto 
slovo im prinieslo veľkú radosť. Bolo to 
slovo, ktoré dalo dohromady všetku lásku, 
odpustenie a tvorivosť, ktorú Boh zhro-
mažďoval vo svojom srdci počas času 
svojho mlčania. A slovo, ktoré vyslovil, 
znelo: JEŽIŠ. 

Aj keď v  legende je úbohá teológia, 
pointa je správna: Ježiš je vrchol Božieho 
zjavenia. Ježiš je centrum našej viery. Ježiš 
je jedinou našou cestou, pravdou a živo-
tom. V slove Ježiš je povedané všetko. Je 
tam prítomný celý Boh. Kiež nás vedie 
k tomu, aby sme ho urobili centrom svoj-
ho osobného života.  u

V evanjeliu piatej veľkonočnej ne-
dele (Jn 14, 15-21) sa dostávame 
k podstate. Sme veriaci. Alebo 
ak nie, tak aspoň hľadajúci. Inak 

by sme tu dnes na omši neboli. O čom 
však je naša viera? Čoho sa týka? Čo na-
sledujeme? Skôr, než si na túto otázku 
odpovieme, povedzme si najprv, o čom 
naša viera nie je. Čo nenasledujeme. Toto 
môže byť dôležité, nakoľko mnoho ľudí 
si myslí, že práve toto, čo tu budeme me-
novať, je podstatou viery. 

1. Nie sme nasledovníkmi myšlienky
 Hoci myšlienky, ktoré sa nachádzajú 
v Písme, sú pekné a príťažlivé. Niektorým 
sa páči, ako oni hovoria, filozofia kresťan-
stva. Je logická a príťažlivá. Máte 
veľa ľudí, aj mimo Cirkvi, ktorí sú 
nadchnutí myšlienkami a učením 
Ježiša Krista. Napríklad indický ve-
likán a štátnik Mahatmá Gándhí. 
No aj keď je dôležité poznať učenie 
a myšlienky kresťanstva, toto nie 
je to, čo nás sem pritiahlo. Ak toto 
bolo dôvodom, pre ktorý si sa stal 
kresťanom, musíš si uvedomiť, že 
si na polceste. Aj iné náboženstvá 
oplývajú peknými myšlienkami. 

2. Nie sme nasledovníkmi ani 
morálneho systému. 
Hoci morálny systém, ktorý je založený 
na evanjeliách, je veľkolepý a vždy, keď sa 
zachovával, sa ukázal ako naplno účinný. 
Američania vraj dávajú svoje deti čím 
ďalej tým viac do katolíckych škôl v pre-
svedčení, že tam dostanú dobrú výchovu. 
Boja sa výchovy v štátnych školách, kde 
je to vedené bez jasne vyhranených mo-
rálnych princípov a formulácií. Zvlášť je 
to citeľné po nedávnej tragédii v Little-

towne v Colorade, kde dvaja teenageri 
zastrelili v deň 110. výročia narodenia 
A. Hitlera 15 svojich spolužiakov. A plá-
novali ich zabiť ešte viac, ba boli by to aj 
urobili, keby im ich akcia nebola preka-
zená. Niečo podobné je možné podľa 
prieskumov na ktorejkoľvek štátnej škole 
v USA. Je tomu tak preto, lebo štátne ško-
ly sa snažia o tzv. „bezhodnotovú“ výcho-
vu svojich žiakov, v duchu ústavy USA. 
Podľa nej sa každý musí sám rozhodnúť 
pre hodnoty, ktoré chce, keď dospieva. Je 
možné, že sa rozhodne pre pištoľ. Aj to je 
pre niekoho hodnota. Preto si ľudia za-
čínajú uvedomovať, že v tomto nie je bu-
dúcnosť. Mládež treba formovať v jasných 
hodnotách. No kresťanstvo nie je o tom. 
Je aj o tom, no nie hlavne o tom a nie na 
prvom mieste o tom.

3. Nie sme nasledovníkmi ani 
slávností a slávení
Hoci aj toto je možné nájsť v kresťanstve. 
Slávenie a rituál má pre človeka veľký vý-
znam. Bolo to vidno aj na neslávne mi-
nulej totalite, kedy sa komunisti snažili 
odstrániť náboženstvo zo života ľudí, no 

nepodarilo sa im odstrániť obrad, ritu-
ál a celebráciu. Náboženské obrady boli 
nahradené profánnymi, lebo človek po-
trebuje sláviť. V kresťanstve máme veľa 
obradov a rituálov, ktoré priťahujú ľudí. 
Mnohí radi chodia do kostola, pretože 
ako oni hovoria, „si zo srdca zaspievajú“, 
alebo sa im páčia procesie či iné obra-
dy. Mnohé kresťanské slávenia často idú 
ďaleko až za hranice kostola. A mnohé 
z nich po celé stáročia formovali kul-
túru a mentalitu národov a jednotliv-
cov hlavne v Európe. Preto si hovoríme 
„kresťanská Európa“. Nie preto, že by 

všetci v Európe chodili do kostola, ale 
preto, lebo našu mentalitu a kultúru for-
movalo kresťanstvo. To isté si hovorí náš 
národ. Vidieť to najmä na väčšie sviatky, 
napríklad Vianoce a Veľkú noc, kedy sa 
aj médiá snažia pridať k oslave. No jedi-
né, na čo sa zameriavajú, je vonkajší ri-
tuál, oslava. A to pre nás nie je podstata. 
Aj keď rituál je pre nás dôležitý, nie je to 
však to, čo nás drží pri kresťanstve. Ak 
áno, potom si buďme istí, že jedného dňa 
to pominie a my tu nebudeme.

Čo teda nasledujeme? Čo je podsta-
tou našej viery? 

Sme nasledovníkmi OSOBY, osoby 
Ježiša Krista
Centrom a podstatou našej viery a našej 
formácie nie je ani myšlienka, ani hod-
noty, ani rituál, ale osoba Ježiša Kris-
ta (hoci v ňom sa nachádzajú všetky 
tri menované veci). On sám to hovorí 
v dnešnom evanjeliu v diskusii so svoji-
mi apoštolmi. Je to takmer rozlúčková 
reč, prednesená pri poslednej večeri. Je-
žiš chce apoštolov upriamiť na podstatu. 
Po troch rokoch učenia im to chce všet-
ko zosumarizovať. Apoštoli sa zdajú byť 
nechápaví. Stále majú problém pochopiť, 
aká je rola Ježiša Krista hlavne v súvis-
losti s Bohom, ktorého Ježiš nazval svo-
jím Otcom. Pre apoštolov, ako konečne 
pre všetkých židov (a nielen židov), cesta 
k Bohu a poznanie Boha bolo tým naj-
vyšším cieľom. Ich túžba po Bohu bola 
najvyššou možnou túžbou. Preto sa teda 
pýtajú, ako im on môže sprostredkovať 
tohto Boha, po ktorom túžia. Židia totiž 
vedeli, že žiaden človek nikdy ešte Boha 
nevidel. A oni ho predsa túžili vidieť, po-
chopiť, spoznať. Preto sa dostáva v tejto 
chvíli na pretras práve táto otázka: ako 
súvisíš s Bohom? 

Ježiš sa predstavil ako identifikácia 
s Otcom
 „Kto vidí mňa, vidí Otca.“ On a Otec sú 
jedno. On je viditeľný obraz neviditeľné-
ho Boha. On je kompletný obraz Boha. 
Na Bohu nie je nič viac, než je na Ježišovi. 
Ježiš je kompletným a konečným zjave-
ním Otca. Po Ježišovi žiadne iné už ne-

Ježiš je cesta,
pravda, život

 Text: P. Milan Bubák SVD 

 Foto: UPC

Centrom a podstatou našej 
viery a našej formácie nie je ani 
myšlienka, ani hodnoty, ani 
rituál, ale osoba Ježiša Krista 
(hoci v ňom sa nachádzajú 
všetky tri menované veci).
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možno čakať. Božie zjavenie je Ježišom 
Kristom uzatvorené. 

Ježiš to vysvetľuje tromi slovami: Ja 
som cesta, pravda a život. Škoda, že slo-
venčina nepozná členy. Pred týmito tromi 
slovami sa v cudzích jazykoch – vrátane 
gréčtiny, v ktorej bol pôvodne napísaný 
tento text – objavujú určité členy. Naprí-
klad v angličtine: I am the way, the truth, 
the life. Čo znamená: ja som jediná cesta, 
jediná pravda, jediný život. Ak je tu ne-
jaká kompletná Pravda (par excelence), 
ak je tu dokonalá a neomylná Cesta a ak 
je tu plnohodnotný nejaký Život, potom 
touto cestou, pravdou a životom som ja. 
Nie som len jedna z mnohých ciest, jed-
na z mnohých právd a jeden z mnohých 
životov, ale jediná cesta, pravda, život. 

Toto je dôležité vedieť. Mnohí z nás 
totiž ako keby verili, že príde ešte nejaké 
iné zjavenie od Boha. Ako keby im Ježiš 
nestačil. Vidno to na záľube vyhľadávať 

rozličné posolstvá, napríklad mariánske. 
Aj keď nemám proti nim nič, najmä pro-
ti tým, ktoré Cirkev uznala, treba predsa 
pripomenúť, že oni už nič nové neprine-
sú. Nemôžu priniesť. Lebo v Ježišovi sme 
dostali všetko. Nič nové už nejestvuje. Nič 
viac nám Boh už povedať nevie. Ak sme 
nepochopili (a kto vlastne úplne pochopil 
– snaha o plné pochopenie Ježiša je cesta, 
proces), potom problém bude v tom, že 
slabo poznávame Ježiša Krista. O tomto 
je naša viera: o raste v poznaní a v učeníc-
tve Ježiša Krista. 

Pekne to popisuje nasledujúca legen-
da: Boh, ako každý vie, stvoril nebo a zem 
a všetko v nich. A, ako dnes už vieme, 
všetko toto stvoril za pomoci svojich 
slov, lebo slová sú moc. „Nech sa stane,“ 
prehlásil Boh a stalo sa. A všetko, čo Boh 
stvoril, bolo dobré. 

Spomedzi svojich stvorení bol Boh 
zvlášť hrdý na muža a ženu, pretože do 

nich vdýchol časť seba samého, svoj dych, 
svojho ducha. Lenže neprekvapuje nás, že 
diabol bol žiarlivý a nahnevaný. A tak jed-
ného dňa, keď sa Boh znova tešil z muža 
a ženy, diabol čírou náhodou kráčal opo-
diaľ. Priblížil sa k Bohu a pýta sa ho, čo na 
týchto dvoch stvoreniach – mužovi a žene 
– najviac obdivuje. Keď Boh otvoril svoje 
ústa, aby mu odpovedal, diabol úskočne 
priskočil k nemu a do úst mu vložil nejaký 
predmet, ktorý spôsobil, že Boh nemohol 
pohnúť jazykom, a tak Boh nemohol pre-
hovoriť. A nakoľko Boh tvorí iba slovami, 
diabol sputnal jeho tvorivú moc. 

Diabol sa z toho veľmi tešil. Jeho cesta 
k mužovi a žene bola naplno voľná. Mo-
hol si s nimi robiť, čo chcel. Občas sa vrá-
til naspäť k Bohu, aby sa – taká bola jeho 
prirodzenosť, ktorej nemohol odolať – 
mu vysmieval. Prichádzal znova a znova, 
aby sa tomuto umlčanému a bezmocné-
mu Bohu vysmieval. Jedného dňa Boh 
na jeho výsmech náhle odpovedal. Sa-
mozrejme posunkom, ako inak, keď ja-
zyk mal zviazaný. Totiž pozdvihol jeden 
prst svojej ruky. „Jeden?“ pýta sa diabol. 
„Snažíš sa mi povedať, že by si chcel po-
vedať iba jedno slovo? Je to tak?“ „Áno,“ 
prikyvuje Boh a prosiac ho zároveň svo-
jím spýtavým pohľadom a gestami rúk. 

Sebavedomý diabol si hovorí: „Ne-
myslím si, že aj keď je Bohom, že by jed-
ným slovom mohol vykonať nejakú veľ-
kú škodu. OK. Nech teda povie to jedno 
slovo.“ A tak diabol uvoľnil puto z Bo-
žieho jazyka. 

A Boh vyriekol svoje jediné slovo po-
šepky. Vyriekol ho pre muža a ženu a toto 
slovo im prinieslo veľkú radosť. Bolo to 
slovo, ktoré dalo dohromady všetku lásku, 
odpustenie a tvorivosť, ktorú Boh zhro-
mažďoval vo svojom srdci počas času 
svojho mlčania. A slovo, ktoré vyslovil, 
znelo: JEŽIŠ. 

Aj keď v  legende je úbohá teológia, 
pointa je správna: Ježiš je vrchol Božieho 
zjavenia. Ježiš je centrum našej viery. Ježiš 
je jedinou našou cestou, pravdou a živo-
tom. V slove Ježiš je povedané všetko. Je 
tam prítomný celý Boh. Kiež nás vedie 
k tomu, aby sme ho urobili centrom svoj-
ho osobného života.  u

V evanjeliu piatej veľkonočnej ne-
dele (Jn 14, 15-21) sa dostávame 
k podstate. Sme veriaci. Alebo 
ak nie, tak aspoň hľadajúci. Inak 

by sme tu dnes na omši neboli. O čom 
však je naša viera? Čoho sa týka? Čo na-
sledujeme? Skôr, než si na túto otázku 
odpovieme, povedzme si najprv, o čom 
naša viera nie je. Čo nenasledujeme. Toto 
môže byť dôležité, nakoľko mnoho ľudí 
si myslí, že práve toto, čo tu budeme me-
novať, je podstatou viery. 

1. Nie sme nasledovníkmi myšlienky
 Hoci myšlienky, ktoré sa nachádzajú 
v Písme, sú pekné a príťažlivé. Niektorým 
sa páči, ako oni hovoria, filozofia kresťan-
stva. Je logická a príťažlivá. Máte 
veľa ľudí, aj mimo Cirkvi, ktorí sú 
nadchnutí myšlienkami a učením 
Ježiša Krista. Napríklad indický ve-
likán a štátnik Mahatmá Gándhí. 
No aj keď je dôležité poznať učenie 
a myšlienky kresťanstva, toto nie 
je to, čo nás sem pritiahlo. Ak toto 
bolo dôvodom, pre ktorý si sa stal 
kresťanom, musíš si uvedomiť, že 
si na polceste. Aj iné náboženstvá 
oplývajú peknými myšlienkami. 

2. Nie sme nasledovníkmi ani 
morálneho systému. 
Hoci morálny systém, ktorý je založený 
na evanjeliách, je veľkolepý a vždy, keď sa 
zachovával, sa ukázal ako naplno účinný. 
Američania vraj dávajú svoje deti čím 
ďalej tým viac do katolíckych škôl v pre-
svedčení, že tam dostanú dobrú výchovu. 
Boja sa výchovy v štátnych školách, kde 
je to vedené bez jasne vyhranených mo-
rálnych princípov a formulácií. Zvlášť je 
to citeľné po nedávnej tragédii v Little-

towne v Colorade, kde dvaja teenageri 
zastrelili v deň 110. výročia narodenia 
A. Hitlera 15 svojich spolužiakov. A plá-
novali ich zabiť ešte viac, ba boli by to aj 
urobili, keby im ich akcia nebola preka-
zená. Niečo podobné je možné podľa 
prieskumov na ktorejkoľvek štátnej škole 
v USA. Je tomu tak preto, lebo štátne ško-
ly sa snažia o tzv. „bezhodnotovú“ výcho-
vu svojich žiakov, v duchu ústavy USA. 
Podľa nej sa každý musí sám rozhodnúť 
pre hodnoty, ktoré chce, keď dospieva. Je 
možné, že sa rozhodne pre pištoľ. Aj to je 
pre niekoho hodnota. Preto si ľudia za-
čínajú uvedomovať, že v tomto nie je bu-
dúcnosť. Mládež treba formovať v jasných 
hodnotách. No kresťanstvo nie je o tom. 
Je aj o tom, no nie hlavne o tom a nie na 
prvom mieste o tom.

3. Nie sme nasledovníkmi ani 
slávností a slávení
Hoci aj toto je možné nájsť v kresťanstve. 
Slávenie a rituál má pre človeka veľký vý-
znam. Bolo to vidno aj na neslávne mi-
nulej totalite, kedy sa komunisti snažili 
odstrániť náboženstvo zo života ľudí, no 

nepodarilo sa im odstrániť obrad, ritu-
ál a celebráciu. Náboženské obrady boli 
nahradené profánnymi, lebo človek po-
trebuje sláviť. V kresťanstve máme veľa 
obradov a rituálov, ktoré priťahujú ľudí. 
Mnohí radi chodia do kostola, pretože 
ako oni hovoria, „si zo srdca zaspievajú“, 
alebo sa im páčia procesie či iné obra-
dy. Mnohé kresťanské slávenia často idú 
ďaleko až za hranice kostola. A mnohé 
z nich po celé stáročia formovali kul-
túru a mentalitu národov a jednotliv-
cov hlavne v Európe. Preto si hovoríme 
„kresťanská Európa“. Nie preto, že by 

všetci v Európe chodili do kostola, ale 
preto, lebo našu mentalitu a kultúru for-
movalo kresťanstvo. To isté si hovorí náš 
národ. Vidieť to najmä na väčšie sviatky, 
napríklad Vianoce a Veľkú noc, kedy sa 
aj médiá snažia pridať k oslave. No jedi-
né, na čo sa zameriavajú, je vonkajší ri-
tuál, oslava. A to pre nás nie je podstata. 
Aj keď rituál je pre nás dôležitý, nie je to 
však to, čo nás drží pri kresťanstve. Ak 
áno, potom si buďme istí, že jedného dňa 
to pominie a my tu nebudeme.

Čo teda nasledujeme? Čo je podsta-
tou našej viery? 

Sme nasledovníkmi OSOBY, osoby 
Ježiša Krista
Centrom a podstatou našej viery a našej 
formácie nie je ani myšlienka, ani hod-
noty, ani rituál, ale osoba Ježiša Kris-
ta (hoci v ňom sa nachádzajú všetky 
tri menované veci). On sám to hovorí 
v dnešnom evanjeliu v diskusii so svoji-
mi apoštolmi. Je to takmer rozlúčková 
reč, prednesená pri poslednej večeri. Je-
žiš chce apoštolov upriamiť na podstatu. 
Po troch rokoch učenia im to chce všet-
ko zosumarizovať. Apoštoli sa zdajú byť 
nechápaví. Stále majú problém pochopiť, 
aká je rola Ježiša Krista hlavne v súvis-
losti s Bohom, ktorého Ježiš nazval svo-
jím Otcom. Pre apoštolov, ako konečne 
pre všetkých židov (a nielen židov), cesta 
k Bohu a poznanie Boha bolo tým naj-
vyšším cieľom. Ich túžba po Bohu bola 
najvyššou možnou túžbou. Preto sa teda 
pýtajú, ako im on môže sprostredkovať 
tohto Boha, po ktorom túžia. Židia totiž 
vedeli, že žiaden človek nikdy ešte Boha 
nevidel. A oni ho predsa túžili vidieť, po-
chopiť, spoznať. Preto sa dostáva v tejto 
chvíli na pretras práve táto otázka: ako 
súvisíš s Bohom? 

Ježiš sa predstavil ako identifikácia 
s Otcom
 „Kto vidí mňa, vidí Otca.“ On a Otec sú 
jedno. On je viditeľný obraz neviditeľné-
ho Boha. On je kompletný obraz Boha. 
Na Bohu nie je nič viac, než je na Ježišovi. 
Ježiš je kompletným a konečným zjave-
ním Otca. Po Ježišovi žiadne iné už ne-

Ježiš je cesta,
pravda, život

 Text: P. Milan Bubák SVD 

 Foto: UPC

Centrom a podstatou našej 
viery a našej formácie nie je ani 
myšlienka, ani hodnoty, ani 
rituál, ale osoba Ježiša Krista 
(hoci v ňom sa nachádzajú 
všetky tri menované veci).

4 HLASY Z DOMOVA A MISIÍ 5HLASY Z DOMOVA A MISIÍMÁJ 2017 MÁJ 2017

DUCHOVNÉ SLOVODUCHOVNÉ SLOVO



Udalosti
▶  Trojdňová adorácia 
v UPeCe Bratislava

V pôstnom období sa konala v UPe-
Ce Bratislava 26. trojdňová adorácia 
(3DA), ktorej sa zúčastnili vysokoško-
láci študujúci v tomto meste. Hosťom 
a prednášajúcim bol o. Marek Varga, 
správca Univerzitného pastoračného 
centra v Prešove. Na záver jeho náv-
števy sme mu položili 3 otázky. 

Čo bolo témou 3DA? 
Trojdňová adorácia bola hlavne o ta-
jomstve a o tom, že tajomstvo môže 
plodiť ovocie, môže prinášať nové veci 
a môže v nás rezonovať. A keď v nás re-
zonuje, dostávame sa do akéhosi na-
pätia podobného tomu, čo vzniká na 
strunách hudobných nástrojov, ktoré 
môžu vydávať krásnu melódiu. 

Ako si sa cítil v UPeCe Bratislava? 
Viem, že by som mal povedať, že som 
na to zvyknutý alebo niečo na taký spô-
sob. V prešovskom UPeCe pôsobím 5 
rokov a je to vždy výzva. Cítim to vždy 
ako výzvu, keď mám ísť ku študentom 
a niečo povedať. Dokonca musím po-
vedať, že keď som prišiel na 3DA v prvý 
deň, cítil som nielenže strach, ale do-
slova paniku, že čo tu robím. 

Čo by si chcel odkázať mladým? 
Je to veľmi jednoduché: chráňte si 
spoločenstvo. Dobré spoločenstvo je 
aj otázkou toho, ako dokážeme svoje 
srdce otvoriť pred druhým človekom. 
Niekedy spoločenstvo stroskotá prá-
ve preto, že svoje vnútro uzavrieme. 
Dáme naň „betónový kryt“ a nikto sa 
dovnútra nedostane. To je presne opak 
toho, čo máme v Biblii, teda pozvanie 
ku priehľadnosti. Keď som hovoril v zá-
verečnej prednáške o sklenenom mes-
te, sklo je tvrdé, ono má vlastnosti, pev-
nosť. Nemusíme sa báť, že tajomstvo 
nás oslabí. Je to skôr naopak. Bude pri-

Stretnutie viedla zvolená vedúca MR 
pani Angela Fabrici. Hosťom bol pá-
ter rektor Johny George Ambattu SVD 
a  frátri Gorazd Kohút SVD a Lukáš 
Hanúsek SVD. Po privítaní nasledo-
vala modlitba Hymnus k Duchu Svä-
tému a modlitba za Afriku z brožúry 
Hodina modlitby za misie. Spomenuli 
sme si na misionárov SVD pôsobia-
cich v Afrike. Stabilným programom 
stretnutí Misijnej rodiny bude vždy 

modlitba za iný kontinent. Nasledo-
vala štvrťhodinová modlitba SVD: 
Bože, večná pravda. Najdôležitejšou 
časťou stretnutia bolo rozjímanie 
nad Svätým písmom z  príslušné-
ho dňa, Evanjelium sv. Jána 4, 5-42 
o stretnutí Pána Ježiša so Samari-
tánkou pri studni. Viacerí členovia 
Misijnej rodiny zdieľali podnetné 
myšlienky o  tom, ako stretnutie 
s Pánom Ježišom zmenilo život tej-
to ženy. Pán Ježiš ju priviedol k po-
znaniu pravdy o sebe, o tom, ako 
by mala svoj život zmeniť a k túžbe 
ohlasovať Ježišovo učenie. Z  toh-
to pohľadu je krásny súvis čítania 
s modlitbou za Afriku, ktorej oby-
vatelia trpia v  mnohých častiach 
nedostatkom vody, materiálnou 
biedou, chorobami, vnútornými 
konfliktami a vojnami, nezáujmom 
bohatších kontinentov, ale najmä 
duchovnou biedou. •

nášať viacej svetla. A toto je môj od-
kaz pre mladých: Prinášajte do tohto 
sveta viacej svetla, viacej nádeje. •

▼  Stretnutie Misijnej 
rodiny v Bratislave

V pôstnom období sa konalo druhé 
stretnutie Misijnej rodiny SVD pri 
Misijnom dome Arnolda Janssena. 

Stretnutie postulantiek SSpS 
V dňoch 10.-12. marca 2017 sa uskutočnilo 2. európske stretnutie po-
stulantiek z Misijnej kongregácie Služobníc Ducha Svätého v Ivanke 
pri Nitre. Zúčastnili sme sa ho dve postulantky: ja – Veronika zo Slo-
venska, postulantka Thao z Nemecka a Irina – kandidátka z Ruska, kto-
rá by sa onedlho mala stať postulantkou. Programom nás sprevádzala 
sestra Mária Ester, postulantmajsterka zo Slovenska.  Program bol veľ-
mi bohatý. Začali sme v piatok ráno modlitbou. Po krátkej prechádzke 
po dome nasledovalo spoločné zdieľanie sa našej cesty za povolaním. 
Potom sme mali obed a vydali sme sa do Nitry na obhliadku mesta. 
Najskôr sme navštívili Orechov dvor, kde naše sestry už dlhé roky pra-
cujú s rómskymi obyvateľmi, a to veľmi úspešne. Potom sme boli na 
obhliadke Nitrianskeho hradu a múzea. Mali sme šťastie, pretože náš 
sprievodca hovoril aj anglicky, aj rusky. Výlet sme ukončili návštevou 
ružových sestier a svätou omšou vo farnosti v Ivanke pri Nitre. V so-
botu doobeda nám sestra Mária predstavila históriu našej provincie 
a porozprávala nám svoje zážitky z čias komunizmu. Po obede nasle-
doval istý druh „práce“, kedy sme si my tri samy pripravili večernú li-
turgiu. Potom sme ešte pozdravili naše staršie sestry na oddelení, za čo 
boli veľmi vďačné. Nezabudli sme ani na naše zosnulé sestry, a tak sme 
boli navštíviť aj miestny cintorín. Celý deň sme zakončili krásnou li-
turgiou a večerou, spojenou s rekreáciou s juniorkami. V nedeľu sme 
mali ranné chvály, svätú omšu a obed s veľkou komunitou, aby sme mali 
možnosť zažiť aj malú, ale aj veľkú komunitu. Doobeda sme sa stretli 
so sestrou Laurou, našou budúcou novicmajsterkou, ktorá sa s nami 
podelila o živote v noviciáte. Poobede sme si vychutnali ešte spoločný 
čas pri kávičke. Ďakujeme Bohu za tento, tak veľmi obohacujúci čas. 
Zároveň vás prosíme o modlitby za nás, aby sme boli v každej situácii 
verné nášmu ÁNO, ktoré sme Bohu dali na začiatku.

V láske Ducha Svätého postulantka
Veronika Grižáková
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Udalosti
▶  Trojdňová adorácia 
v UPeCe Bratislava

V pôstnom období sa konala v UPe-
Ce Bratislava 26. trojdňová adorácia 
(3DA), ktorej sa zúčastnili vysokoško-
láci študujúci v tomto meste. Hosťom 
a prednášajúcim bol o. Marek Varga, 
správca Univerzitného pastoračného 
centra v Prešove. Na záver jeho náv-
števy sme mu položili 3 otázky. 

Čo bolo témou 3DA? 
Trojdňová adorácia bola hlavne o ta-
jomstve a o tom, že tajomstvo môže 
plodiť ovocie, môže prinášať nové veci 
a môže v nás rezonovať. A keď v nás re-
zonuje, dostávame sa do akéhosi na-
pätia podobného tomu, čo vzniká na 
strunách hudobných nástrojov, ktoré 
môžu vydávať krásnu melódiu. 
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ako výzvu, keď mám ísť ku študentom 
a niečo povedať. Dokonca musím po-
vedať, že keď som prišiel na 3DA v prvý 
deň, cítil som nielenže strach, ale do-
slova paniku, že čo tu robím. 

Čo by si chcel odkázať mladým? 
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spoločenstvo. Dobré spoločenstvo je 
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toho, čo máme v Biblii, teda pozvanie 
ku priehľadnosti. Keď som hovoril v zá-
verečnej prednáške o sklenenom mes-
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nosť. Nemusíme sa báť, že tajomstvo 
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možnosť zažiť aj malú, ale aj veľkú komunitu. Doobeda sme sa stretli 
so sestrou Laurou, našou budúcou novicmajsterkou, ktorá sa s nami 
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Zároveň vás prosíme o modlitby za nás, aby sme boli v každej situácii 
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žiť životom bez hriechu a odpovedať 
na svätú vôľu Božiu úplne vo všetkom.“ 

Nechcel byť iba chrámom, ale ná-
strojom Ducha Svätého. Nechcel nič 
viac ako byť poslušný jeho vnuknu-
tiam... Chcel pre neho žiť, jemu slúžiť 
a konať iba v tom Duchu, v ktorom ko-
nal Boží Syn.

P. Tomáš Gerboc SVD si pripravil 
prezentáciu o príchode verbistov na Slo-
vensko a založení provincie. Prezentoval 
hlavne historické fotografie z obdobia 
stavby Misijného domu v Nitre, začiat-

kov pôsobenia verbistov, vzácne foto-
grafie zo sústreďovacieho tábora v Po-
dolínci, z čias tajného pôsobenia počas 
totality a pod. 

Pozdrav koordinátora Zóny SVD 
Európa
P. Peter Dušička SVD, koordinátor 
zóny SVD Európa, pozdravil prítom-
ných a zablahoželal všetkým. Vyzdvihol 
činnosť SVD a slovenských misionárov, 
z ktorých mnohí pôsobia v zahraničí, 
na rôznych poliach pastorácie a služ-
by Cirkvi. „Naši spolubratia, ktorí nám 
odovzdali štafetu, niečo do nás zasiali 
a my môžeme teraz prispievať svojím 
pôsobením v rámci Cirkvi na celom 
svete. V  mene európskej zóny SVD 
chcem zablahoželať Slovenskej provin-
cii SVD k tomuto jubileu. 

Sme duchovní dedičia rakúskej pro-
vincie. Kláštor Sv. Gabriela v Mödlingu 
pri Viedni, ktorý má aj kostol zasvätený 
Duchu Svätému, bol miestom, kde ešte 
za čias monarchie chodievali kňazi zo 
Slovenska na duchovné cvičenia. Tu sa 
začal odvíjať aj náš príbeh, ktorý skončil 

tým, že zo St. Gabriela prišli misionári na 
Slovensko do Maduníc, Močenka a po-
tom aj do Nitry.“ P. Dušička v súčasnosti 
pôsobí v St. Gabrieli a odovzdal prítom-
ným pozdravy od provinciála Štefana 
Dählera SVD, provinciála stredoeuróp-
skej provincie SVD (Rakúsko, Švajčiar-
sko, Chorvátsko a Francúzsko). 

Ďakovná svätá omša s biskupom 
Viliamom Judákom
Slávnosť vzniku provincie sa ukončila 
ďakovnou svätou omšou v Kostole Na-
nebovzatia Panny Márie v Nitre na Kal-
várii, ktorú celebroval Mons. Viliam Ju-
dák. Vo svojej homílii vyzdvihol misijnú 
činnosť rehole verbistov a povzbudil ich 
k pokračovaniu v ohlasovaní evanjelia. 

„Že sa Boh skutočne stane človekom, 
je v pohanskom svete nemysliteľné. Je 
nepredstaviteľné, že Boh sa narodí v špi-
navej maštali, vonku predo dvermi, že 
zomrie na kríži, Bohom opustený. Ba čo 
viac, že sa zaujíma o človeka, že ho mi-
luje a chce mu dobre. Hovoriť to aj iným 
je síce poslaním každého pokrsteného, 
avšak špeciálnym spôsobom vašej rehoľ-
nej Spoločnosti Božieho Slova. Mnohí 
v predchádzajúcom období odchádzali 
zo Slovenska do misijných oblastí s ve-
domím, že sa už nikdy na Slovensko ne-
vrátia. Dali podľa regúl vašej spoločnosti 
všetko, aj svoj život, až po vyliatie krvi, 
ako to v uplynulom roku dokázala aj 
sestra vašej spoločnosti Veronika Teré-
zia Rácková, lebo láska neúčtuje, nepo-
číta, nešpekuluje. Láska sa nepýta, či to 
vychádza, či sa to oplatí. Čo tým získam? 
Čo z toho budem mať? Boh vás v tomto 
šľachetnom úsilí žehnaj aj naďalej!“ po-
vedal Mons. Viliam Judák. 

Keď sv. Arnold Janssen založil reho-
ľu verbistov, v roku 1875 pri posviacke 
prvého Misijného domu v Steyli pove-
dal: „Nevieme, čo bude z tohto domu. 
Ak niečo bude, budeme Bohu ďakovať. 
Ak nič nebude, budeme sa pokorne biť 
v prsia a hovoriť si, že sme tejto milosti 
neboli hodní.“ Vnútorná sloboda, dô-
vera v Boha, ktorú sv. Arnold mal, môže 
byť inšpiráciou do ďalších rokov Sloven-
skej provincie SVD.  u

Stručná história provincie
Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup, 
okrem iného v kázni uviedol aj údaje 
o SVD na Slovensku. 18. augusta 1923 sa 
datuje príchod na Slovensko – do Mo-
čenku – misionárov SVD s perspektívou 
ďalšieho pôsobenia. Oficiálny príchod 
misijnej spoločnosti sa však uvádza na 
2. septembra 1925, keď nitriansky bis-
kup Dr. Karol Kmeťko s nitrianskym 
farárom Kolomanom Szmidom a po-
četnými veriacimi privítal neveľkú mi-
sijnú komunitu na nitrianskej Kalvárii. 
Tu v júni 1927 začali so stavbou Misij-
ného domu. Stavba bola financovaná zo 
skromných zbierok slovenských veria-
cich. 4. 11. 1928 bol Misijný dom v Nitre 
slávnostne posvätený Dr. K. Kmeťkom. 
9. septembra 1927 členovia rehoľnej spo-
ločnosti SVD boli vo Vidinej pri Lučenci 
uvedení rožňavským biskupom Micha-
lom Bubničom.

Aj Spišská diecéza prejavila svoju 
šľachetnosť voči misionárom. Mons. J. 
Vojtáššák daroval biskupské letné sídlo 
v Spišskom Štiavniku (1929). Kongre-
gácia pre rehoľníkov 27. marca 1942 na 
Sviatok Siedmich bolestí Panny Má-
rie schválila Slovenskú provinciu SVD. 
V žiadosti prefekta Vinc. kard. La Puma 
17. februára 1942 pápežovi Piovi XII. sa 

uvádza, že na Slovenku je: 91 rehoľní-
kov, 48 novicov, 24 postulantov a 186 
chovancov-alumnov (4 domy s 2 novi-
ciátmi). Prvým provinciálom bol páter 
Ján Fajkus. Slovensko malo byť jedna 
z viacerých krajín, kde sa mali misio-
nári SVD primerane pripraviť na misij-
nú prácu. Nezanedbávali však ani tých, 
medzi ktorými žili a pracovali. Veľký 
priateľ a mecén misijného diela na Slo-
vensku Dr. K. Kmeťko sa o ich činnosti 
vyjadril: „Misijná Spoločnosť Božieho 
Slova vyvíja u nás takú požehnanú pas-
toračnú činnosť, ako by len pre to bola 
založená, aby pomáhala duchovenstvu 
v jeho práci za povznesenie duševného 
života veriacich.“ 

Žiaľ z 3. na 4. mája 1950 v akcii K2 boli 
násilne prepadnuté kláštory a odvleče-
ní rehoľníci SVD z Nitry a Vidinej. Je 
požehnaním pre Slovensko, že v týchto 
činnostiach misionári SVD pokračujú aj 
po zmene spoločenského systému. Počas 
obdobia núteného obmedzenia svojej 
činnosti na území bývalej ČSSR mno-
hí obetavo pracovali v duchovnej sprá-
ve. Niektorí tajne bez štátneho súhlasu. 

Aj terajší personálny stav Slovenskej 
provincie SVD svedčí o tom, že toto re-
hoľné spoločenstvo po obnovení čin-
nosti pokračuje v požehnanej práci, 

ktorá sa začala na Slovensku na začiat-
ku 20. storočia. 

V súčasnosti do našej provincie patrí 
47 pátrov a 2 bratia, 9 bohoslovcov. 33 
slovenských misionárov (pátrov a bra-
tov) je začlenených v iných častiach sve-
ta: Mexiko, Kuba, USA, Japonsko, Papua 
Nová Guinea, Kolumbia, Chile, Bolívia, 
Brazília, Keňa, Rusko. Viacerí pôsobia 
okrem Slovenska na území Európy v Ta-
liansku, Nemecku, Rakúsku, Írsku, Čes-
ku, Maďarsku.

Inšpirovaní myšlienkami 
Zakladateľa 
P. Igor Kráľ SVD predniesol prednášku 
na tému Arnold Janssen a Duch Svätý. 
Vyzdvihol v nej úctu k Duchu Svätému, 
ktorú k nemu prechovával od samého 
začiatku svätý Zakladateľ Arnold Jans-
sen. Máme zachytené, čo pre sv. Arnolda 
Janssena znamenala úcta k Duchu Svä-
tému: „Obetoval som seba, telo i dušu, 
ako obetu Duchu Svätému a prosil som 
ho o nasledujúcu milosť: poznať veľ kosť 
jeho lásky a žiť i umrieť len pre Neho. 
Nech je so mnou a nech ma uschopní 

Spoločnosť Božieho Slova
ďakovala za 75 rokov
provincie SVD na Slovensku

 Text a foto: Martin Štefanec SVD

Verbisti si pripomenuli a oslávili 75 rokov od vzniku Slovenskej 
provincie SVD na Slovensku. V Nitre sa 27. marca pri tejto 
príležitosti konalo provinciálne zhromaždenie, v ktorého
úvode sa prihovoril provinciál P. Pavol Kruták SVD. Poukázal
na pozitívne aspekty rehoľného života žitého v bratskej 
komunite, čo má potom aj priaznivý dopad na pastoračnú 
službu, ktorú misionári konajú v mnohých oblastiach.
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žiť životom bez hriechu a odpovedať 
na svätú vôľu Božiu úplne vo všetkom.“ 

Nechcel byť iba chrámom, ale ná-
strojom Ducha Svätého. Nechcel nič 
viac ako byť poslušný jeho vnuknu-
tiam... Chcel pre neho žiť, jemu slúžiť 
a konať iba v tom Duchu, v ktorom ko-
nal Boží Syn.

P. Tomáš Gerboc SVD si pripravil 
prezentáciu o príchode verbistov na Slo-
vensko a založení provincie. Prezentoval 
hlavne historické fotografie z obdobia 
stavby Misijného domu v Nitre, začiat-

kov pôsobenia verbistov, vzácne foto-
grafie zo sústreďovacieho tábora v Po-
dolínci, z čias tajného pôsobenia počas 
totality a pod. 

Pozdrav koordinátora Zóny SVD 
Európa
P. Peter Dušička SVD, koordinátor 
zóny SVD Európa, pozdravil prítom-
ných a zablahoželal všetkým. Vyzdvihol 
činnosť SVD a slovenských misionárov, 
z ktorých mnohí pôsobia v zahraničí, 
na rôznych poliach pastorácie a služ-
by Cirkvi. „Naši spolubratia, ktorí nám 
odovzdali štafetu, niečo do nás zasiali 
a my môžeme teraz prispievať svojím 
pôsobením v rámci Cirkvi na celom 
svete. V  mene európskej zóny SVD 
chcem zablahoželať Slovenskej provin-
cii SVD k tomuto jubileu. 

Sme duchovní dedičia rakúskej pro-
vincie. Kláštor Sv. Gabriela v Mödlingu 
pri Viedni, ktorý má aj kostol zasvätený 
Duchu Svätému, bol miestom, kde ešte 
za čias monarchie chodievali kňazi zo 
Slovenska na duchovné cvičenia. Tu sa 
začal odvíjať aj náš príbeh, ktorý skončil 

tým, že zo St. Gabriela prišli misionári na 
Slovensko do Maduníc, Močenka a po-
tom aj do Nitry.“ P. Dušička v súčasnosti 
pôsobí v St. Gabrieli a odovzdal prítom-
ným pozdravy od provinciála Štefana 
Dählera SVD, provinciála stredoeuróp-
skej provincie SVD (Rakúsko, Švajčiar-
sko, Chorvátsko a Francúzsko). 

Ďakovná svätá omša s biskupom 
Viliamom Judákom
Slávnosť vzniku provincie sa ukončila 
ďakovnou svätou omšou v Kostole Na-
nebovzatia Panny Márie v Nitre na Kal-
várii, ktorú celebroval Mons. Viliam Ju-
dák. Vo svojej homílii vyzdvihol misijnú 
činnosť rehole verbistov a povzbudil ich 
k pokračovaniu v ohlasovaní evanjelia. 

„Že sa Boh skutočne stane človekom, 
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vera v Boha, ktorú sv. Arnold mal, môže 
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Stručná história provincie
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uvádza, že na Slovenku je: 91 rehoľní-
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ktorá sa začala na Slovensku na začiat-
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slovenských misionárov (pátrov a bra-
tov) je začlenených v iných častiach sve-
ta: Mexiko, Kuba, USA, Japonsko, Papua 
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Inšpirovaní myšlienkami 
Zakladateľa 
P. Igor Kráľ SVD predniesol prednášku 
na tému Arnold Janssen a Duch Svätý. 
Vyzdvihol v nej úctu k Duchu Svätému, 
ktorú k nemu prechovával od samého 
začiatku svätý Zakladateľ Arnold Jans-
sen. Máme zachytené, čo pre sv. Arnolda 
Janssena znamenala úcta k Duchu Svä-
tému: „Obetoval som seba, telo i dušu, 
ako obetu Duchu Svätému a prosil som 
ho o nasledujúcu milosť: poznať veľ kosť 
jeho lásky a žiť i umrieť len pre Neho. 
Nech je so mnou a nech ma uschopní 

Spoločnosť Božieho Slova
ďakovala za 75 rokov
provincie SVD na Slovensku

 Text a foto: Martin Štefanec SVD

Verbisti si pripomenuli a oslávili 75 rokov od vzniku Slovenskej 
provincie SVD na Slovensku. V Nitre sa 27. marca pri tejto 
príležitosti konalo provinciálne zhromaždenie, v ktorého
úvode sa prihovoril provinciál P. Pavol Kruták SVD. Poukázal
na pozitívne aspekty rehoľného života žitého v bratskej 
komunite, čo má potom aj priaznivý dopad na pastoračnú 
službu, ktorú misionári konajú v mnohých oblastiach.
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Otec biskup pochádza priamo 
zo Sýrie. Narodil sa v meste 
Yabrud a  jeho rodná reč je 
arabčina. Je katolíckym bis-

kupom, ale melchitskej gréckokatolíc-
kej cirkvi. Melchiti majú byzantský rítus, 
ako napr. u nás gréckokatolíci, ale ho slú-
žia nie po starosloviensky, ale arabsky, pri 
slávnostiach aj grécky. Bol vymenovaný 
najskôr za biskupa v Buenos Aires v Ar-
gentíne a šesť rokov pôsobil spolu s pápe-
žom Františkom, vtedajším kardinálom 
Bergoliom, takže ho veľmi dobre pozná. 
Potom bol vymenovaný v roku 2013 za 
biskupa do meste Homs, ktoré bolo ako 
prvé obsadené rebelmi a extrémistami. 
Do tohto mesta nemohol ani vstúpiť. Po-
darilo sa mu to až minulý rok, keď bolo 
mesto oslobodené. 

Sýria je vlastne kolískou kresťanstva. 
Pochádza odtiaľ prorok Eliáš a ďalší pro-
roci. Obrátil sa tam sv. Pavol (v Damasku). 
Prvé kostoly sa nachádzajú na území Sý-
rie. Dokonca v prvých storočiach bolo 7 
pápežov, ktorí pochádzali zo Sýrie. 

Preto horíme o našich kresťanských 
koreňoch, lebo majú pôvod v tejto zemi, 
ktorá je zmietaná vojnou. Je to paradox, že 
Svätá zem, odkiaľ prišla spása, teraz sama 
trpí. Ako biskup povedal, tento kríž je pre-
niknutý svetlom vzkriesenia. 

Aký majú kresťania súvis so Sýriou z hľa-
diska histórie? Ako žijú dnes? 
Sýria je kolískou kresťanstva. Už v prvých 
storočiach bola bohatá na umenie, kos-
toly a kláštory. Od 7. storočia Sýria trpela 
prenasledovaním. A potom ďalšími pre-
nasledovaniami. Takisto prebiehalo na 
jej území množstvo vojen. Potom 400 ro-
kov pretrvávala vojna Turkov proti Sýrii. 
Rovnako naša krajina trpela počas I. a II. 
svetovej vojny, v roku 1976 to bola vojna 
s Izraelom. Nasledovala vojna v Libanone, 
ktorá trvala 19 rokov. Ja som ju celú prežil. 
Neskôr vojna v Iraku a v Perzskom zálive. 
Teraz máme vojnu v Sýrii, Jemene a prak-
ticky na celom Blízkom východe. 

Dôsledky tejto vojny sú veľké, pretože 
kresťania zo všetkých týchto krajín, kde 
bola alebo je vojna, veľmi trpia. Mnoho 
z nich zanechalo svoje domovy. Odišli 
do Ameriky, Európy a doteraz prebieha 
emigrácia. V Sýrii pred vojnou prekvital 
cestovný ruch, priemysel. Bol to prospe-
rujúci štát. Nemal zahraničný dlh. Žila 
z plodov svojej vlastnej krajiny. 

Počas týchto vojen začali emigrovať 
mnohí kresťania. Napríklad v Libanone, 
kde bolo 60 % kresťanov, sa zredukovali na 
polovicu. V Iraku bolo pred vojnou v záli-
ve 1,2 milióna kresťanov. Teraz ich je tam 
200 tisíc. Pred vojnou boli v Sýrii 2 mi-

lióny kresťanov všetkých obradov a dnes 
je takmer 600 tisíc z nich mimo svojich 
domovov. Táto vojna zničila 3 milióny 
domovov. Utečencov je asi 11 miliónov. 
V Jordánsku, Turecku, Libanone... Mŕt-
vych je takmer 1 milión. Dvaja biskupi 
boli unesení, štyria kňazi položili životy 
za svoju vieru. Ani o mnohých mladých 
nevieme, či boli unesení, alebo sú mŕt-
vi. Takisto mnoho rodín odišlo zo svo-
jich domovov a žijú na miestach, ktoré sú 
bezpečnejšie. 

Vojna je zlá. Čo za tým vidíte? 
Každá vojna má určité záujmy. Aj v tej-
to vojne sú politické, ekonomické záuj-
my a záujem o moc. Náš život teraz v Sý-
rii nie je ľahký. Aj rozprávať o tom nie je 
jednoduché. Vidím vašich mladých, že 
sa usmievajú. Máte tu UPeCe, ktoré ich 
združuje. V mojej diecéze máme 1200 
mladých. Mnohí nemôžu chodiť na uni-
verzitu, lebo si nemajú ako zaplatiť cestu. 
Aj teraz nedávno nám bola poskytnutá 
pomoc ACN, aby mladí mohli chodiť do 
školy. Mnohí nemôžu doštudovať, čo je 
veľká škoda. Takmer 3 milióny detí nemô-
že chodiť do školy. Buď školy nie sú , lebo 
sú zničené, alebo je nebezpečné chodiť do 
školy kvôli únosom a zabitiu. 

Mnohí mladí sa ma pýtajú, čo budeme 
robiť. Kde budú môcť doštudovať. A na to 
nie je jasná odpoveď. Pretože nemôžeme 
len tak zo Sýrie odísť. Sme tam ako uväz-
není a aby mladý človek dostal víza, trvá to 
veľa času a je s tým spojených veľa ťažkostí 
pri vybavovaní. Aby sme mohli dôstojne 
žiť, potrebujeme veľa modlitieb a pomoci. 
Keď vidím mladých, ako čakajú ráno celé 
hodiny, aby sa dostali na svoju univerzitu 
z miesta bydliska, vidím ich veľkú túžbu 
po vzdelávaní. 

Majú ľudia k dispozícii bežné veci dennej 
potreby? 
Nie. Ďalší problém, ktorý máme, je svetlo. 
Vy tu našťastie máte veľa svetla. Môžete sa 
učiť aj v noci. My ak máme elektrinu, tak 
je to na 4 hodiny denne. Predstavte si, ako 
sa naši mladí učia. Mnohokrát je to pri 
sviečkach. Zároveň je problémom voda. 
Niekedy nemáme 2-3 dni vodu. 

Kresťania v Sýrii
nestrácajú nádej

 Text a foto: P. Martin Štefanec SVD

Mons. Jean-Abdo Arbach, arcibiskup melchitskej gréckokatolíckej 
cirkvi z Homsu v Sýrii, pricestoval na Slovensko ako vzácny hosť 

pri príležitosti otvorenia národnej kancelárie medzinárodnej pápežskej 
organizácie Aid to the Church in Need (ACN). Kirche in not je nadácia, 

ktorá má pobočky v 24 krajinách, kde sú dobrodinci, ktorí sa zbierajú na 
projekty po celom svete. Financuje asi 6000 projektov za rok 

v 140 krajinách. Mons. Jean-Abdo Arbach navštívil aj Univerzitné 
pastoračné centrum sv. Jozefa Freinademetza v Bratislave, 

kde sa so študentmi pri sv. omši modlil za pokoj v Sýrii. 
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Stále máme strach z únosov hlavne mla-
dých ľudí. Keď je unesený mladý človek, 
jeho rodina sa veľmi trápi, ako ho dostať 
naspäť. To je ďalší strach, ktorý máme. 

Čo robíte v tejto situácii? 
Po oslobodení viacerých miest ako Ho-
mes, Qalamoun, Aleppo sme začali s mla-
dými robiť rôzne nové aktivity, aby sme 
zahnali ten smútok, ktorý bol v nich. Kaž-
dý deň sa stretávame. Každý piatok a so-
botu majú špeciálne stretnutia. Máme 
katechetické centrá, kde sa staráme o deti, 
ktoré videli na vlastné oči, ako im zabili 
rodičov. Máme okolo 400 dobrovoľníkov, 
ktorí nám pomáhajú s deťmi a mladými 
od 3 do 17 rokov. 

Aké sú dôsledky vojny? 
Chudoba zasiahla množstvo ľudí, ktorí 
žili z poľnohospodárstva. Teroristi vy-
ťali mnoho ovocných stromov. Teraz je 
potrebných veľa rokov, aby sa poľnohos-
podárstvo znova obnovilo. Rodiny ne-
majú peniaze na to, aby sa mohli vrátiť 
do svojich bydlísk a pokračovať. Vďaka 
Bohu, kresťania a sýrsky ľud, ktorý trpí, 
stále žije. Napriek strachu, napriek vojne. 
Avšak potrebujeme pokoj a potrebuje-
me vaše modlitby. V modlitbe Otče 
náš sme všetci zdvihli hore ruky. 
To je ako znamenie spoločenstva 
nás všetkých. Ďakujem vám, že 
ste ma v takom úplnom tichu vy-
počuli. Ďakujem nadácii ACN za 
všetku pomoc. Ďakujem každému 
dobrodincovi, ktorý môže zachrá-
niť jedného človeka alebo jedného 
študenta. Zachrániť mu tým život. 
Boh mu to odplatí. Panna Mária 
nás sprevádza, je našou Matkou. Myslí-
me na to, že za každým krížom nasleduje 
zmŕtvychvstanie. 

Kto je na vine? 
Bol som v Palmýre po jej oslobodení a na 
vlastné oči som videl, ako bola zničená. 
Videl som aj ďalšie oblasti, kde boli ex-
trémisti. Keď zabíjajú veriacich alebo ne-
veriacich, obviňujú vládu. Niekedy mé-
diá uverejňujú zábery, ktoré ani nie sú zo 
Sýrie. Preto aby sme správne zistili, aká je 

skutočnosť, vyžaduje si to veľa presnosti. 
Mnohí podporujú prezidenta Asada 

a mnohí ho nepodporujú, ako sa to deje 
všade na svete. Je prezidentom, ktorý bol 
zvolený svojím ľudom. Trvá jeho man-
dát a keď sa skončí, budú voľby. Ale vďaka 
Bohu, že ešte máme prezidenta, že tam nie 
je chaos. Ak by tam prezident nebol, za-
vládol by úplný chaos. Tak ako sa to stalo 
v iných krajinách, napr. v Líbii, Iraku, kde 
boli niekoľko rokov bez prezidenta. Pro-
síme o to a modlíme sa, aby nastal pokoj, 
ale aby pokoj nastal nie silou, ale aby nastal 
správnymi rozhodnutiami. Ako povedal 
pápež František, násilie plodí ďalšie nási-
lie. Je potrebné, aby zbrane utíchli. 

Čo hovoríte na intervenciu Ruska v Sýrii? 
Keď pápež vyhlásil Deň modlitieb za Sý-
riu, bolo to v čase, keď sme žili v obrov-
skom smútku, temnote, nevedeli sme, čo 
bude ďalej. Preto intervencia Ruska zme-
nila trochu osud Sýrie a Blízkeho výcho-
du. Aké majú záujmy, neviem. To vedia 
lepšie politici ako ja. 

Ako vnímate západné sankcie uvalené na 
Sýriu? Ako by mala Európa reagovať na si-
tuáciu v Sýrii? 

Vládu to veľmi nepoškodzuje. Sýrsky ľud 
je predovšetkým ten, ktorý tým trpí. Ne-
máme napríklad lieky a iné základné veci. 
Ľud je ten, ktorý najviac trpí. Tieto sank-
cie sa týkajú celého ľudu, nie vlády. Vlá-
da má všetko potrebné. Ja sám chodím 4 
hodiny autom, aby som zohnal lieky pre 
starých a chorých. Alebo iné materiály, 
napríklad sklo na rozbité okná, benzín, 
plyn. I keď Sýria je krajinou produkujú-
cou ropu, teroristi spolu s Turkami pre-
dali ropu a nechali nás bez nej. Prečo? Kto 

tým trpí? Ľudia. Poviem ďalší príklad. Aby 
mladý človek dostal víza do Európy, treba 
ísť zo Sýrie do Libanonu. Musí zaplatiť 300 
dolárov ako záruku. Či to príde na veľvy-
slanectvo, to už sa nevie. Ale existuje veľa 
čierneho obchodu. Preto sankciami trpia 
samotní ľudia, nie vláda. 

Prichádzate do Európy. Ako vidíte Európu? 
Čo by ste chceli povedať nám Európanom? 
V prvom rade, ja som pokorný. Ľudia sú 
jedna vec, druhá vec sú vlády krajín. Na 
mojich cestách do Francúzska, Španiel-
ska zisťujem, že mnoho ľudí nevie veľa 
o vojne na Blízkom východe. Prosím, aby 
ľudia vedeli, aký je dôvod tejto vojny a či 
sú do toho zatiahnutí aj politici, alebo nie. 
Preto je potrebné mať na zreteli, ako bude 
pokračovať táto vojna, ako to bude vplývať 
aj na okolitý svet. Dúfajme, že to nebude 
horšie. To, čo nám prináša najväčšiu ra-
dosť, je, že nás ľudia počúvajú. Dostáva sa 

nám do Sýrie pomoc z množstva chari-
tatívnych nadácií. Pred dvomi týždňami 
nás boli navštíviť z nadácie ACN, aby vi-
deli situáciu v Aleppe, Damasku, Homse 
a ďalších mestách. Aby videli stretnutia, 
ktoré máme v Sýrii alebo aj vo Vatikáne. 
Sú to pre nás užitočné stretnutia a konfe-
rencie, kde vybavíme množstvo pomoci 
našim ľuďom. 

Európska spoločnosť je rozdelená v oblas-
ti migrácie. Jedni sa boja a nechcú migran-
tov, iní prijímajú utečencov. Aký je postoj 
melchitskej gréckokatolíckej cirkvi? 

Máte pravdu, európska spoločnosť je 
rozdelená. Sú dva typy emigrácie. Je 
obchodovanie s migrantmi z Turecka 
do Európy. A množstvo ľudí sem prišlo 
takýmto spôsobom. Ďalšia emigrácia je 
cez veľvyslanectvá. Tam je pomer 1:100 
oproti tým, ktorí sa dostanú do Európy 
„načierno“. Keď som bol vo francúz-
skom parlamente po atentáte v Paríži, 
tak som o tomto veľmi jasne rozprával, 
že akí utečenci prichádzajú do Európy. 
Nie všetci sú zo Sýrie. Z piatich je jeden 
zo Sýrie. Ostatní sú z iných krajín. To 
treba rozlišovať. 

Nielen gréckokatolíci, ale aj patriar-
chovia na svojich zhromaždeniach sa 
usilujú udržať kresťanov a nechcú vy-
prázdniť Blízky východ od kresťanov. 
Potrebujeme pomoc, aby sme mohli 
zostať. Aby sme boli pevní v našich do-
movoch, v našich cirkvách. Veríme, že 
sa nám bude dariť. 

Sú vo vašej diecéze Homs ešte teroristi? 
Keď slávime u nás Sviatok kríža, hovorí 
sa, že kríž je zbraňou pokoja. V Hom-
se boli boje do 9.5.2014. Potom nastalo 
zmierenie. Bol som tam. Predtým ako 
teroristi opustili Homs, požiadali kňa-
zov, aby ich sprevádzali v autobusoch. 
Aby mali istotu, že prídu na sever, kde sa 
sťahovali. Vďaka Bohu, že tí kňazi sa vrá-
tili živí a zdraví. V Homse ešte doteraz 
máme jednu štvrť obsadenú teroristami. 
Pred 2 týždňami tam bolo 30 mŕtvych. 
Kiež by aj v tejto štvrti nastal pokoj. Se-
verne od mestečka Hama je oblasť, kto-
rá je plná teroristov. Cesta k zmiereniu 
by bola najlepším riešením pre kresťan-
ský ľud. Je tam mnoho mestečiek v okolí 
Hamy, ktoré sú kresťanské. 

Ako vy vnímate bežných moslimov, s kto-
rými sa často stretávate? 
Pred vojnou v Sýrii sme úplne bez prob-
lémov žili s moslimami. Problém je s Is-
lamským štátom. A Islamský štát sa zro-
dil už dosť dávno. Nie teraz. Korene má 
už v 18. storočí. Teraz sa začal rozširovať 
od 70. rokov aj v Európe. Posielajú imá-
nov, aby kázali. A začali lobovať, aby sa 
mnohí kresťania obrátili na islam. Preto 
aj v Sýrii vidíme veľa kresťanov, ktorí sa 
obrátili na islam. Prichádzajú ľudia z 80 
krajín, ktorí spolupracujú s teroristami. 
Islamský štát je vlastne aj proti kresťa-
nom, aj proti moslimom. 

Čo je vaším odkazom pre veriacich na 
Slovensku? 
Kým odídem späť do Sýrie, chcem po-
žiadať o modlitby. Sprevádzajte nás vo 
svojich modlitbách, aby sme mohli po-
kračovať. Nech vás Pán žehná a Panna 
Mária sprevádza. Panna Mária v Sýrii 
nás nikdy neopustila. Robila znamenia. 
A ľudia sa k nej ešte viac utiekajú. V tej-
to vojne po jednom znamení, kde nám 
Panna Mária poslala svetlo a slzy, som 
urobil veľkú 7-metrovú sochu Panny 
Márie a nazval som ju Naša Pani po-
koja. Preto Božia Matka a Boh ostáva-
jú s nami. Povzbudzujeme sa slovami 
Jána Pavla II.: „Nemajte strach, malé 
stádo.“  u 

• Zničené mesto Homs. Pôsobí v ňom biskup 
Jean-Abdo Arbach

• Pri návšteve v UPeCe Bratislava ho potešilo 
množstvo študentov, ktorí si ho prišli vypočuť

• Počas sv. omše bol pre biskupa silným 
momentom modlitba Otče náš, kde bola 
vyjadrená jednota a vzájomná solidarita

Prosíme o to a modlíme sa, 
aby nastal pokoj, ale aby pokoj 
nastal nie silou, ale aby nastal 
správnymi rozhodnutiami. Ako 
povedal pápež František, násilie 
plodí ďalšie násilie. Je potrebné, 
aby zbrane utíchli. 
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zahnali ten smútok, ktorý bol v nich. Kaž-
dý deň sa stretávame. Každý piatok a so-
botu majú špeciálne stretnutia. Máme 
katechetické centrá, kde sa staráme o deti, 
ktoré videli na vlastné oči, ako im zabili 
rodičov. Máme okolo 400 dobrovoľníkov, 
ktorí nám pomáhajú s deťmi a mladými 
od 3 do 17 rokov. 
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ťali mnoho ovocných stromov. Teraz je 
potrebných veľa rokov, aby sa poľnohos-
podárstvo znova obnovilo. Rodiny ne-
majú peniaze na to, aby sa mohli vrátiť 
do svojich bydlísk a pokračovať. Vďaka 
Bohu, kresťania a sýrsky ľud, ktorý trpí, 
stále žije. Napriek strachu, napriek vojne. 
Avšak potrebujeme pokoj a potrebuje-
me vaše modlitby. V modlitbe Otče 
náš sme všetci zdvihli hore ruky. 
To je ako znamenie spoločenstva 
nás všetkých. Ďakujem vám, že 
ste ma v takom úplnom tichu vy-
počuli. Ďakujem nadácii ACN za 
všetku pomoc. Ďakujem každému 
dobrodincovi, ktorý môže zachrá-
niť jedného človeka alebo jedného 
študenta. Zachrániť mu tým život. 
Boh mu to odplatí. Panna Mária 
nás sprevádza, je našou Matkou. Myslí-
me na to, že za každým krížom nasleduje 
zmŕtvychvstanie. 

Kto je na vine? 
Bol som v Palmýre po jej oslobodení a na 
vlastné oči som videl, ako bola zničená. 
Videl som aj ďalšie oblasti, kde boli ex-
trémisti. Keď zabíjajú veriacich alebo ne-
veriacich, obviňujú vládu. Niekedy mé-
diá uverejňujú zábery, ktoré ani nie sú zo 
Sýrie. Preto aby sme správne zistili, aká je 

skutočnosť, vyžaduje si to veľa presnosti. 
Mnohí podporujú prezidenta Asada 

a mnohí ho nepodporujú, ako sa to deje 
všade na svete. Je prezidentom, ktorý bol 
zvolený svojím ľudom. Trvá jeho man-
dát a keď sa skončí, budú voľby. Ale vďaka 
Bohu, že ešte máme prezidenta, že tam nie 
je chaos. Ak by tam prezident nebol, za-
vládol by úplný chaos. Tak ako sa to stalo 
v iných krajinách, napr. v Líbii, Iraku, kde 
boli niekoľko rokov bez prezidenta. Pro-
síme o to a modlíme sa, aby nastal pokoj, 
ale aby pokoj nastal nie silou, ale aby nastal 
správnymi rozhodnutiami. Ako povedal 
pápež František, násilie plodí ďalšie nási-
lie. Je potrebné, aby zbrane utíchli. 

Čo hovoríte na intervenciu Ruska v Sýrii? 
Keď pápež vyhlásil Deň modlitieb za Sý-
riu, bolo to v čase, keď sme žili v obrov-
skom smútku, temnote, nevedeli sme, čo 
bude ďalej. Preto intervencia Ruska zme-
nila trochu osud Sýrie a Blízkeho výcho-
du. Aké majú záujmy, neviem. To vedia 
lepšie politici ako ja. 

Ako vnímate západné sankcie uvalené na 
Sýriu? Ako by mala Európa reagovať na si-
tuáciu v Sýrii? 

Vládu to veľmi nepoškodzuje. Sýrsky ľud 
je predovšetkým ten, ktorý tým trpí. Ne-
máme napríklad lieky a iné základné veci. 
Ľud je ten, ktorý najviac trpí. Tieto sank-
cie sa týkajú celého ľudu, nie vlády. Vlá-
da má všetko potrebné. Ja sám chodím 4 
hodiny autom, aby som zohnal lieky pre 
starých a chorých. Alebo iné materiály, 
napríklad sklo na rozbité okná, benzín, 
plyn. I keď Sýria je krajinou produkujú-
cou ropu, teroristi spolu s Turkami pre-
dali ropu a nechali nás bez nej. Prečo? Kto 

tým trpí? Ľudia. Poviem ďalší príklad. Aby 
mladý človek dostal víza do Európy, treba 
ísť zo Sýrie do Libanonu. Musí zaplatiť 300 
dolárov ako záruku. Či to príde na veľvy-
slanectvo, to už sa nevie. Ale existuje veľa 
čierneho obchodu. Preto sankciami trpia 
samotní ľudia, nie vláda. 

Prichádzate do Európy. Ako vidíte Európu? 
Čo by ste chceli povedať nám Európanom? 
V prvom rade, ja som pokorný. Ľudia sú 
jedna vec, druhá vec sú vlády krajín. Na 
mojich cestách do Francúzska, Španiel-
ska zisťujem, že mnoho ľudí nevie veľa 
o vojne na Blízkom východe. Prosím, aby 
ľudia vedeli, aký je dôvod tejto vojny a či 
sú do toho zatiahnutí aj politici, alebo nie. 
Preto je potrebné mať na zreteli, ako bude 
pokračovať táto vojna, ako to bude vplývať 
aj na okolitý svet. Dúfajme, že to nebude 
horšie. To, čo nám prináša najväčšiu ra-
dosť, je, že nás ľudia počúvajú. Dostáva sa 

nám do Sýrie pomoc z množstva chari-
tatívnych nadácií. Pred dvomi týždňami 
nás boli navštíviť z nadácie ACN, aby vi-
deli situáciu v Aleppe, Damasku, Homse 
a ďalších mestách. Aby videli stretnutia, 
ktoré máme v Sýrii alebo aj vo Vatikáne. 
Sú to pre nás užitočné stretnutia a konfe-
rencie, kde vybavíme množstvo pomoci 
našim ľuďom. 

Európska spoločnosť je rozdelená v oblas-
ti migrácie. Jedni sa boja a nechcú migran-
tov, iní prijímajú utečencov. Aký je postoj 
melchitskej gréckokatolíckej cirkvi? 

Máte pravdu, európska spoločnosť je 
rozdelená. Sú dva typy emigrácie. Je 
obchodovanie s migrantmi z Turecka 
do Európy. A množstvo ľudí sem prišlo 
takýmto spôsobom. Ďalšia emigrácia je 
cez veľvyslanectvá. Tam je pomer 1:100 
oproti tým, ktorí sa dostanú do Európy 
„načierno“. Keď som bol vo francúz-
skom parlamente po atentáte v Paríži, 
tak som o tomto veľmi jasne rozprával, 
že akí utečenci prichádzajú do Európy. 
Nie všetci sú zo Sýrie. Z piatich je jeden 
zo Sýrie. Ostatní sú z iných krajín. To 
treba rozlišovať. 

Nielen gréckokatolíci, ale aj patriar-
chovia na svojich zhromaždeniach sa 
usilujú udržať kresťanov a nechcú vy-
prázdniť Blízky východ od kresťanov. 
Potrebujeme pomoc, aby sme mohli 
zostať. Aby sme boli pevní v našich do-
movoch, v našich cirkvách. Veríme, že 
sa nám bude dariť. 

Sú vo vašej diecéze Homs ešte teroristi? 
Keď slávime u nás Sviatok kríža, hovorí 
sa, že kríž je zbraňou pokoja. V Hom-
se boli boje do 9.5.2014. Potom nastalo 
zmierenie. Bol som tam. Predtým ako 
teroristi opustili Homs, požiadali kňa-
zov, aby ich sprevádzali v autobusoch. 
Aby mali istotu, že prídu na sever, kde sa 
sťahovali. Vďaka Bohu, že tí kňazi sa vrá-
tili živí a zdraví. V Homse ešte doteraz 
máme jednu štvrť obsadenú teroristami. 
Pred 2 týždňami tam bolo 30 mŕtvych. 
Kiež by aj v tejto štvrti nastal pokoj. Se-
verne od mestečka Hama je oblasť, kto-
rá je plná teroristov. Cesta k zmiereniu 
by bola najlepším riešením pre kresťan-
ský ľud. Je tam mnoho mestečiek v okolí 
Hamy, ktoré sú kresťanské. 

Ako vy vnímate bežných moslimov, s kto-
rými sa často stretávate? 
Pred vojnou v Sýrii sme úplne bez prob-
lémov žili s moslimami. Problém je s Is-
lamským štátom. A Islamský štát sa zro-
dil už dosť dávno. Nie teraz. Korene má 
už v 18. storočí. Teraz sa začal rozširovať 
od 70. rokov aj v Európe. Posielajú imá-
nov, aby kázali. A začali lobovať, aby sa 
mnohí kresťania obrátili na islam. Preto 
aj v Sýrii vidíme veľa kresťanov, ktorí sa 
obrátili na islam. Prichádzajú ľudia z 80 
krajín, ktorí spolupracujú s teroristami. 
Islamský štát je vlastne aj proti kresťa-
nom, aj proti moslimom. 

Čo je vaším odkazom pre veriacich na 
Slovensku? 
Kým odídem späť do Sýrie, chcem po-
žiadať o modlitby. Sprevádzajte nás vo 
svojich modlitbách, aby sme mohli po-
kračovať. Nech vás Pán žehná a Panna 
Mária sprevádza. Panna Mária v Sýrii 
nás nikdy neopustila. Robila znamenia. 
A ľudia sa k nej ešte viac utiekajú. V tej-
to vojne po jednom znamení, kde nám 
Panna Mária poslala svetlo a slzy, som 
urobil veľkú 7-metrovú sochu Panny 
Márie a nazval som ju Naša Pani po-
koja. Preto Božia Matka a Boh ostáva-
jú s nami. Povzbudzujeme sa slovami 
Jána Pavla II.: „Nemajte strach, malé 
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Je to už pol roka, čo som koncom 
októbra odcestoval na Filipíny – 
do krajiny môjho misijného urče-
nia. Práve teraz sa nachádzam 

v meste Davao na ostrove Minda-
nao, ktorý je druhým najväčším 
ostrovom tohto štátu. Sväté omše 
mávam zatiaľ po anglicky pre ru-
žové sestry a niekedy vypomáham 
vo farnosti. Väčšinu času mi však 
zaberá jazykový kurz, keďže sa 
učím domáci jazyk Cebuano, kto-
rý používa približne 25 miliónov 
ľudí, hlavne v južnej časti Filipín. 

Na mnohé veci si iba postupne zvykám, 
avšak sú tu aj pozitívne momenty, ktorý-
mi som doslova fascinovaný. Napríklad 
v nákupných centrách sa o 12-tej a 18-tej 
hodine modlia Anjel Pána a o 15-tej krát-
ku modlitbu k Božiemu milosrdenstvu. 
Z rozhlasu zaznie táto modlitba a všetci 
sa na 2-3 minúty zastavia, prerušia prácu 

a modlia sa. Raz som si išiel kúpiť iba zák-
ladné veci – drogériu a niečo na jedenie, no 
pri pokladniach bolo množstvo ľudí. Čakal 
som dlho a už som začínal byť nervózny. 
Keď som sa konečne dostal na rad, vtedy 
odbilo 18 hodín a predavačka ako aj ľudia 
naokolo začali s modlitbou. K modlitbe 
som sa samozrejme pripojil aj ja, avšak bol 

to pre mňa aj obrovský impulz zastaviť sa, 
upokojiť a prekonať netrpezlivosť tam, kde 
to nemôžem zmeniť či ovplyvniť.

Filipíny sú tropickou krajinou, ich po-
loha je medzi 5 – 18. rovnobežkou na se-
vernej pologuli (pre porovnanie Slovensko 
sa nachádza na 48 – 50. rovnobežke). Prí-
roda je tu veľmi bohatá, či už ide o rastli-

ny, hmyz, ale aj živočíchy. Mnoho parkov 
či rezervácií ponúka ľuďom možnosť túto 
nádheru obdivovať. Pri návšteve takého-
to parku mi zrazu jeden zo zamestnan-
cov podal do ruky malú paličku. Vôbec 
som nerozumel, prečo mi to dáva, no keď 
sa to začalo hýbať, pochopil som, že nejde 
o drievko, ale o živý hmyz. Ako som neskôr 
zistil, zhodou okolností sa tento hmyz volá 
„walking stick“, čo môžeme preložiť z an-
gličtiny ako „chodiaca palička“.

O zážitky a nové skúsenosti tu nie je 
núdza, avšak zvyknúť si na iné prostre-
die a pre mňa novú kultúru je nároč-
nejšie, ako som si myslel. Boh mi však 
každý deň ukazuje, že v  tom nie som 
sám a posiela mi do cesty ľudí, ktorí ma 
povzbudia či usmernia. Vnímam to ako 
dar, byť v krajine, kde má kresťanstvo 
svoje miesto v spoločnosti a kde sú ľudia 
hrdí na svoju vieru. Je s tým však spojená 
výzva pre nás kňazov a misionárov po-
máhať ľuďom rozvíjať ich vieru a prehl-
bovať vzťah s Bohom. Už od júla bude 
toto mojím hlavným poslaním, keď za-
čnem pôsobiť vo farnosti práve na tomto 
ostrove.  u

Pozdrav z Filipín
 Text a foto: P. Peter Fillo SVD

Neverím si, no ona vo mňa áno.
Som bez nej, a predsa s ňou.
Bojím sa, ale ona mi dáva
dôvody sa nebáť.
Hľadám sa, ona ma vedie.
Vo všetkom, čo robím, mi chce len to najlepšie. 
Prečo to niekedy nevidím a nevnímam?
Nebyť tejto ženy...
Jej slov, lásky, činov, dobroty...

Zastav sa, stíš, poďakuj za človeka, ktorý ti dal život. 

Už ako malé dievča som mnohokrát nedokázala 
pochopiť, prečo na mňa mamka tak často zvyšuje hlas. 
Prečo mi voľačo prikazuje a zakazuje.
Prečo nemá rada, keď dlho pozerám televízor.
Prečo som sa vždy, keď som prišla zo školy, 
musela hneď prezliecť a umyť.
Prečo sa hnevala, keď...

Tisíc a jedna otázka - prečo?

Dnes na každú jednu poznám odpoveď. Na všetky tieto 
otázky je odpoveď rovnaká: Pretože jej na mne záleží a má 
ma rada.
Dnes ako dvadsaťdvaročné dievča si uvedomujem, že mať 
takúto mamku, ktorej nie je všetko jedno, ktorej vadí to a to, 
ktorú zaujímam, ktorej chybám, nie je samozrejmosť...

Prečo?
Pretože nie každý má to šťastie, že ho vychovávala 
jeho vlastná mamka...
Pretože nie každý k nej dokáže byť úprimný...
Pretože nie každý v nej vidí svoj vzor...
Pretože nie každý mamu má...

Pamätám si, keď som bola menšia, ako som sa tešila, 
keď nám mamka vždy spravila do školy desiatu...
Keď k nám chodil na Vianoce štedrý Ježiško 
a obdaril ma viac, než som si zaslúžila.
Keď mamka vždy navarila také úžasné obedy. 

Z toho mála čo mala, vždy vedela vykúzliť niečo perfektné.
Keď nám púšťala starú gramofónovú platňu O Červenej 
čiapočke...
Keď nám dala posledné peniaze na školský výlet, aby sme si 
kúpili aspoň nejakú tú drobnosť...
Keď sa smiala cez slzy..

To vedia len ony. Naše mamy. Keď si myslíš, že je najšťastnej-
šia, práve vtedy sa trápi najviac. Ale ona nikdy nepreukazuje 
svoj smútok a ťažkosti. 

Neberme ich ako samozrejmosť.
Nehnevajme sa, keď nám niečo zakazujú.
Nebuďme k nim ľahostajní.

Prečo?
Lebo ťa miluje.
Odkedy ťa počala.
Doteraz.
Takého, aký/aká si.
Skús jej viac prejavovať lásku.
Skutkami. 
Nič viac jej nedokážeš dať, než to, čo ti ona dáva celý 
život - bezhraničnú, úprimnú lásku.

Na mnohé veci si iba postupne 
zvykám, avšak sú tu aj pozitívne 
momenty, ktorými som 
doslova fascinovaný. Napríklad 
v nákupných centrách sa o 12-
tej a 18-tej hodine modlia Anjel 
Pána a o 15-tej krátku modlitbu 
k Božiemu milosrdenstvu. 
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žijúci len niečo vyše roka na Slovensku 
schopný napísať Testovanie zo slovenské-
ho jazyka a matematiky za takých istých 
podmienok ako Slováci, ktorí vyrastali vo 
svojom materinskom jazyku odmalička.

 
Mladí sú plní elánu a chuti do života
 Krásne sa zapájajú do rôznych aktivít. 
Sú takí istí ako naši slovenskí mladí. 
Viem si ich dokonale predstaviť, ako by 
mohli pomáhať na rôznych táboroch či 
robiť animátorov. Vďaka tomu, že trávia 
v slovenských školách takmer 2/3 dňa, 
vedia rozprávať plynule po slovensky, 
a to len s pár chybami. Rozumejú vám 
všetko, o čom hovoríte. Sú veľmi talen-
tovaní, hlavne čo sa týka športu a hud-
by. Niektorí mali dokonca na vysved-
čení len jednu alebo dve dvojky. Každú 
nedeľu majú irackú svätú omšu, kde im 
(podľa možností) pomáhame so spe-
vom. Ja síce kvôli svojim povinnostiam 
nemôžem každú nedeľu, ale ďalší mladí, 
ktorí sa im venujú (menovite Juraj ale-
bo Anežka), sú s nimi takmer stále, za čo 
im a ešte mnohým iným patrí veľké Š´-
kran. Veľké ďakujem patrí aj množstvu 
sociálnych pracovníkov a ostatným za-
mestnancom organizácie Pokoj a dobro, 
ktorí „našim Iračanom“ pomáhajú lepšie 
sa integrovať do spoločnosti. Je to veľmi 
krásne, keď napr. pred svätou omšou my 
ich učíme naše slovenské piesne a oni 
nás ich iracké. Niektoré piesne spieva-
me dokonca dvojjazyčne: najskôr po slo-
vensky a potom po arabsky. Po arabsky 
je to samozrejme trošku ťažšie, pretože 
najskôr nám ju musia mladí prepísať do 
nášho písma. Veľa sa pri tom nasmeje-
me a naučíme. Tu je pár slovíčok prepí-
saných do nášho písma: š´kran (ďaku-
jem), mechaľf (nevadí), čumendi (nič), 
s´sta dabúna (lienka), aľuadžb aľbeity 
(domáca úloha). Aj pri učení s mamami 
sa veľa nasmejeme. Raz som sa opýtala 
Sandry, čo rada robí. Povedala, že rada 
hrá hrach (čo mal byť šach). Alebo keď 
som chcela vedieť, ako sa volá žena, ktorá 
u nich bola, povedali, že Kačka (Katka). 

  
Niektorí sa vrátili
Mnohí z týchto ľudí sa však nedokázali 

prispôsobiť našej kultúre, a preto sa roz-
hodli vrátiť naspäť do Iraku (do časti, kto-
rá je už oslobodená a bezpečnejšia). Mož-
no si niektorí poviete, že čo tu môžu mať 
ťažké, že môžu byť radi, že utiekli pred 
vojnou. Áno, sú radi, že sú v bezpečí. Ale 
chcú sa adaptovať do normálneho života 
a nie každému sa to podarí. Rozdiel me-
dzi našou a ich kultúrou je taký obrov-
ský, že hlavne pre starších je to veľmi ťaž-
ké. Poznám jednu rodinu, kde sú rodičia 
už po 50-tke a nedokážu si nájsť prácu 
(najmä kvôli slovenskému jazyku, ktorý 
je pre starších priveľmi ťažký). Viem, že 
aj Slováci si v takomto veku ťažko prácu 
hľadajú. Ale predstavte si, že ste v cudzej 
krajine (a nie niekde v Nemecku alebo 
v Anglicku) a celý váš budúci život bude 
len o sedení doma, spaní a pozeraní do 
okna. A to v krajine, ktorá má totálne od-
lišnú kultúru, jazyk, správanie... Našťastie 
mnoho mladých mužov už začalo praco-
vať, napr. v stolárstve. Niektoré ženy po-
máhajú v škôlke, jedna dokonca začala 
vyučovať Slovákov arabčinu. Sú to veľmi 
vzdelaní a múdri ľudia. Irak bol vďaka 
rope bohatou krajinou. Oni mali všetko, 
veľa áut, obchodov, majetky. A mladí vám 
povedia: „My sme nemali problém hrať sa 
s moslimami. My sme nemali problém byť 
s nimi v jednej triede, mať ich ako susedov. 
Nik s nimi nemal problém, my sme neza-
príčinili tú vojnu, to tí zhora.“

  
Vďaka Bohu, že máme mier
Keď mi oznámila jedna z mojich blíz-
kych rodín, že pravdepodobne v blíz-
kej budúcnosti sa chcú pokúsiť dostať 
do Austrálie za lepším životom, začala 
som si uvedomovať, že nikdy som ne-
bola Bohu vďačná za to, že v našej kra-
jine je mier. „Vieš, možno sa tam vôbec 
nedostaneme. Najskôr musíme odísť do 
Iraku, potom budeme čakať v Jordánsku 
na to, aby sme získali povolenie odísť 
do Austrálie. Budeme čakať možno pol 
roka, rok, dva... Nik nevie. V Austrálii 
máme syna, ktorý by nám mohol po-
môcť. Ale nie je to vôbec isté, či sa tam 
dostaneme.“ Ich ďalší 24-ročný syn, kto-
rý začal študovať na univerzite prekla-
dateľstvo angličtiny a slovenčiny, mi na 

to so smútkom povedal: „Taký je život...“ 
Trošku ich aj chápem, pretože v iných 
krajinách štát dáva utečencom každý 
mesiac stovky, niekde až tisícky eur. Slo-
vensko samozrejme neprispieva v takom 
veľkom množstve. Najviac im finančne 
pomáha už spomínaná organizácia Po-
koj a dobro – pomoc utečencom. Nie, 
nechceme z nich spraviť Rómov, oni sú 
ochotní pracovať, ale v takýchto pod-
mienkach sa boja o svoju budúcnosť, keď 
vidia, že práca je v nedohľadne. A tak, 
keď čítate tento článok (pravdepodobne 
doma, na gauči), skúste poďakovať Bohu 
za to, že máte domov, že možno aj keď 
sú vaše deti preč, vždy sa majú kam vrá-
tiť. Pokladáme to za samozrejmosť, ale 
nie všetci túto samozrejmosť majú. Keď 
som bola malá, často som počula o voj-
ne v Iraku, o Saddámovi Husajnovi, ale 
nikdy som si nemyslela, že budem s tý-
mito ľuďmi, ktorí toto zažili, v kontakte. 
A až teraz, keď som ich spoznala a keď 
mi prirástli k srdcu, som si uvedomila, že 
takáto vojna mohla byť aj tu u nás, že aj 
my sme mohli takto dopadnúť, aj ja som 
mohla byť niekde v cudzine s myšlien-
kou, že sa už nemám kam vrátiť, pretože 
všetko je zničené... Som veľmi vďačná za 
to, že som mohla spoznať týchto ľudí. Sú 
to ľudia s obrovským srdcom a veľmi im 
prajem, aby tu našli druhý domov.

  
Nestratili nádej a vieru v Boha
Napriek tomu, že stratili domov, rodi-
nu a priateľov, nestratili nádej a vieru 
v Boha. A preto sú pre nás veľkým vzo-
rom. Ak máte čas a chuť, nájdite si na 
internete krátky dokument Slzy a nádej 
v Iraku. Stojí za to si ho pozrieť a mnoho 
ľudí, ktorí v ňom vystupujú, býva v Nitre. 
Na záver už len malé povzbudenie. Fady, 
24-ročný mladý muž, zverejnil na fa-
cebooku fotky ich totálne zničeného 
domu s  takýmto popisom: „Čo mám 
povedať? Takto vyzerá náš dom po úto-
ku Islamského štátu. Odteraz budem žiť 
bez akýchkoľvek zdokumentovaných 
(doložených) spomienok, ktoré v ňom 
ostali. Vďaka ti, Bože, za všetko. Vďaka, 
pretože si nás uchránil od niečoho oveľa 
horšieho. Prosím, odpusť im.“  u 

Uvedomujem si, že téma utečen-
ci je ťažká. Uvedomujem si, že 
je mnoho ekonomických ute-
čencov, ktorí odchádzajú zo 

svojej krajiny, aby využili finančné výho-
dy tej cudzej. Viem o mnohých videách, 
ktoré kolujú internetom a ukazujú nám, 
aký neporiadok nechávajú utečenci na 
diaľniciach, v táboroch. Ale osobne po-
znám aj utečencov, ktorí sú obyčajní ľudia, 
tvoria krásne rodiny a o nich by som vám 
chcela trošku napísať.

  
Zoznámili sme sa rýchlo
Možno ste zachytili správu, že na jar 2016 
prišlo do Nitry 149 asýrskych kresťanov. 
V polovici septembra som sa s nimi zo-
známila a v rámci svojho apoštolátu u Mi-
sijných sestier Služobníc Ducha Svätého 
som začala učiť dve iracké mamy Sandru 
a Ranu slovenský jazyk. Očakávania boli 
v mnohom ovplyvnené médiami a spo-
čiatku som mala strach, keď som videla 

mužov (ich manželov), ktorí mi pripo-
mínali teroristov. Vďaka Bohu, opäť som 
mala možnosť zistiť, že zdanie klame, a že 
to nie sú vôbec nebezpeční ľudia. Učiť som 
začala v ich dome, pretože tieto mamy ne-
mali možnosť chodiť do jazykovej školy, 
nakoľko majú malé deti, ktoré sa narodili 
už tu na Slovensku. Sandra má aj dve deti 
na prvom stupni ZŠ, ktorým občas pomá-
ham s domácimi úlohami. A je to „sranda“ 
vysvetľovať takýmto deťom vybrané slová, 
alebo čo je to priesmyk, či popisovať čas-
ti bicykla. Začiatky s mamami boli veľmi 
ťažké, dohovárali sme sa rukami-noha-
mi. Zatiaľ deti vedeli už veľmi pekne po 
slovensky, lebo navštevovali intenzívne 
kurzy SJ. Sandra vie trocha po anglicky, 
keď sa inak nedalo, snažila som sa jej niečo 
vysvetliť po anglicky a ona to potom pre-
tlmočila Rane do ich jazyka. Ich štátnym 
jazykom je arabčina, ale kresťania sa roz-
právajú medzi sebou aramejsky. Po ara-
mejsky hovoria len kresťania, ostatní oby-

vatelia Iraku nie. Je to krásny jazyk a patrí 
medzi jeden z najťažších na svete. Písmo 
majú vlastné, nie také ako my. Píšu sprava 
doľava. Takže nič jednoduché. 

Vďačnosť za každú vec
Mamy sú neskutočne vďačné za tento čas. 
Často ma ponúknu ich irackým jedlom 
a ja im zase na oplátku prinesiem to naše 
slovenské. Majú veľmi rady paradajkové 
omáčky a zbožňujú čierny čaj s cukrom. 
Myslím si, že tu nejde len o učenie cudzie-
ho jazyka, ale hlavne o to, že vidia, že ich 
my Slováci akceptujeme a snažíme sa im 
pomôcť. Postupne sa mi začali mamičky 
zdôverovať so svojím ťažkým životom. 
Jedného dňa mi Rana ukázala video, ktoré 
jej poslal príbuzný z Iraku. „Toto bol môj 
dom,“ povedala. V tej chvíli sa mi vyno-
rili slová zo Svätého písma: „Prídu chvíle, 
keď z toho, čo vidíte, neostane kameň na 
kameni, všetko bude zničené.“ Hovorím 
si, veď to sa už deje. A naozaj, dom bol od 
základov úplne zničený, akoby naň hodi-
li bombu. Opýtala som sa Sandry, či aj jej 
dom takto vyzerá. Povedala: „Neviem, ne-
máme žiadne informácie.“ O týždeň sme 
už spolu s deťmi pozerali video ich zniče-
ného domu. Deti mi ukazovali: „Toto bola 
moja izba, toto naša kuchyňa.“ V pozadí 
bolo vidno ešte ich hračky, ruksaky...  Po-
vedala som: „Musíme sa modliť za mier.“ 
Sandra odpovedala: „Je to ťažké, brat môj-
ho manžela zomrel v tejto vojne.“ 

Vypočuť a byť oporou
Pochopila som, že mojou úlohou nie je 
len naučiť ich slovenčinu, ale hlavne ich 
vypočuť a byť im oporou. Neskôr som 
začala pomáhať aj Ranimu (15-ročnému 
chlapcovi) s matematikou. Na začiatku 
som bola prekvapená, koľko základných 
vecí nevie. Až neskôr sa mi priznal: „Za-
budol som. Kvôli vojne som 2 roky necho-
dil do školy.“ Až ma zamrazilo, keď som si 
predstavila situáciu v táboroch, koľko detí 
nechodí po tak dlhý čas do školy. A v čase, 
keď utekajú pred nebezpečenstvom, ich 
určite nezaujímajú nejaké zlomky ale-
bo záporné čísla. Momentálne sa spolu 
pripravujeme na Testovanie 9, (aj keď si 
neviem predstaviť, ako môže byť človek 
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veľkonočných
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žijúci len niečo vyše roka na Slovensku 
schopný napísať Testovanie zo slovenské-
ho jazyka a matematiky za takých istých 
podmienok ako Slováci, ktorí vyrastali vo 
svojom materinskom jazyku odmalička.

 
Mladí sú plní elánu a chuti do života
 Krásne sa zapájajú do rôznych aktivít. 
Sú takí istí ako naši slovenskí mladí. 
Viem si ich dokonale predstaviť, ako by 
mohli pomáhať na rôznych táboroch či 
robiť animátorov. Vďaka tomu, že trávia 
v slovenských školách takmer 2/3 dňa, 
vedia rozprávať plynule po slovensky, 
a to len s pár chybami. Rozumejú vám 
všetko, o čom hovoríte. Sú veľmi talen-
tovaní, hlavne čo sa týka športu a hud-
by. Niektorí mali dokonca na vysved-
čení len jednu alebo dve dvojky. Každú 
nedeľu majú irackú svätú omšu, kde im 
(podľa možností) pomáhame so spe-
vom. Ja síce kvôli svojim povinnostiam 
nemôžem každú nedeľu, ale ďalší mladí, 
ktorí sa im venujú (menovite Juraj ale-
bo Anežka), sú s nimi takmer stále, za čo 
im a ešte mnohým iným patrí veľké Š´-
kran. Veľké ďakujem patrí aj množstvu 
sociálnych pracovníkov a ostatným za-
mestnancom organizácie Pokoj a dobro, 
ktorí „našim Iračanom“ pomáhajú lepšie 
sa integrovať do spoločnosti. Je to veľmi 
krásne, keď napr. pred svätou omšou my 
ich učíme naše slovenské piesne a oni 
nás ich iracké. Niektoré piesne spieva-
me dokonca dvojjazyčne: najskôr po slo-
vensky a potom po arabsky. Po arabsky 
je to samozrejme trošku ťažšie, pretože 
najskôr nám ju musia mladí prepísať do 
nášho písma. Veľa sa pri tom nasmeje-
me a naučíme. Tu je pár slovíčok prepí-
saných do nášho písma: š´kran (ďaku-
jem), mechaľf (nevadí), čumendi (nič), 
s´sta dabúna (lienka), aľuadžb aľbeity 
(domáca úloha). Aj pri učení s mamami 
sa veľa nasmejeme. Raz som sa opýtala 
Sandry, čo rada robí. Povedala, že rada 
hrá hrach (čo mal byť šach). Alebo keď 
som chcela vedieť, ako sa volá žena, ktorá 
u nich bola, povedali, že Kačka (Katka). 

  
Niektorí sa vrátili
Mnohí z týchto ľudí sa však nedokázali 

prispôsobiť našej kultúre, a preto sa roz-
hodli vrátiť naspäť do Iraku (do časti, kto-
rá je už oslobodená a bezpečnejšia). Mož-
no si niektorí poviete, že čo tu môžu mať 
ťažké, že môžu byť radi, že utiekli pred 
vojnou. Áno, sú radi, že sú v bezpečí. Ale 
chcú sa adaptovať do normálneho života 
a nie každému sa to podarí. Rozdiel me-
dzi našou a ich kultúrou je taký obrov-
ský, že hlavne pre starších je to veľmi ťaž-
ké. Poznám jednu rodinu, kde sú rodičia 
už po 50-tke a nedokážu si nájsť prácu 
(najmä kvôli slovenskému jazyku, ktorý 
je pre starších priveľmi ťažký). Viem, že 
aj Slováci si v takomto veku ťažko prácu 
hľadajú. Ale predstavte si, že ste v cudzej 
krajine (a nie niekde v Nemecku alebo 
v Anglicku) a celý váš budúci život bude 
len o sedení doma, spaní a pozeraní do 
okna. A to v krajine, ktorá má totálne od-
lišnú kultúru, jazyk, správanie... Našťastie 
mnoho mladých mužov už začalo praco-
vať, napr. v stolárstve. Niektoré ženy po-
máhajú v škôlke, jedna dokonca začala 
vyučovať Slovákov arabčinu. Sú to veľmi 
vzdelaní a múdri ľudia. Irak bol vďaka 
rope bohatou krajinou. Oni mali všetko, 
veľa áut, obchodov, majetky. A mladí vám 
povedia: „My sme nemali problém hrať sa 
s moslimami. My sme nemali problém byť 
s nimi v jednej triede, mať ich ako susedov. 
Nik s nimi nemal problém, my sme neza-
príčinili tú vojnu, to tí zhora.“

  
Vďaka Bohu, že máme mier
Keď mi oznámila jedna z mojich blíz-
kych rodín, že pravdepodobne v blíz-
kej budúcnosti sa chcú pokúsiť dostať 
do Austrálie za lepším životom, začala 
som si uvedomovať, že nikdy som ne-
bola Bohu vďačná za to, že v našej kra-
jine je mier. „Vieš, možno sa tam vôbec 
nedostaneme. Najskôr musíme odísť do 
Iraku, potom budeme čakať v Jordánsku 
na to, aby sme získali povolenie odísť 
do Austrálie. Budeme čakať možno pol 
roka, rok, dva... Nik nevie. V Austrálii 
máme syna, ktorý by nám mohol po-
môcť. Ale nie je to vôbec isté, či sa tam 
dostaneme.“ Ich ďalší 24-ročný syn, kto-
rý začal študovať na univerzite prekla-
dateľstvo angličtiny a slovenčiny, mi na 

to so smútkom povedal: „Taký je život...“ 
Trošku ich aj chápem, pretože v iných 
krajinách štát dáva utečencom každý 
mesiac stovky, niekde až tisícky eur. Slo-
vensko samozrejme neprispieva v takom 
veľkom množstve. Najviac im finančne 
pomáha už spomínaná organizácia Po-
koj a dobro – pomoc utečencom. Nie, 
nechceme z nich spraviť Rómov, oni sú 
ochotní pracovať, ale v takýchto pod-
mienkach sa boja o svoju budúcnosť, keď 
vidia, že práca je v nedohľadne. A tak, 
keď čítate tento článok (pravdepodobne 
doma, na gauči), skúste poďakovať Bohu 
za to, že máte domov, že možno aj keď 
sú vaše deti preč, vždy sa majú kam vrá-
tiť. Pokladáme to za samozrejmosť, ale 
nie všetci túto samozrejmosť majú. Keď 
som bola malá, často som počula o voj-
ne v Iraku, o Saddámovi Husajnovi, ale 
nikdy som si nemyslela, že budem s tý-
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Zmŕtvychvstanie Pána Je-
žiša bolo tak neuveriteľné, 
a predsa konkrétne. Uče-
níci naozaj Majstra videli, 

rozprávali sa s Ním a ON im od-
povedal a vysvetľoval Písma, do-
konca im pripravil chlieb a rybu 
a spolu sa najedli. 

Strach a radosť učeníkov
Evanjeliá hovoria aj o  rados-
ti, aj o strachu učeníkov. Dnes 
s  údivom odhaľujeme vnútor-
né rozpoloženie učeníkov, kto-
rí nemohli uveriť a len sa divili. 
A hoci im Ježiš vyčítal neveru, 
nerezignoval, ale práve naopak, 
kreatívne pripravil situácie, že 
učeníci dokázali prekonať strach 
vo svojich srdciach a  krok za 
krokom – ako sa stretávali so 
zmŕtvychvstalým Ježišom – čo-
raz viac prijímali vieru v Neho 
až do chvíle, ktorú ich milovaný 
Majster predpovedal, keď vystú-
pil na nebesia. 

Lenže tento zážitok bol iný. 
Majster odišiel k Otcovi, ale pred-
tým im prikázal, čo majú ro-
biť: „Tak je napísané, že Mesiáš 
bude trpieť a tretieho dňa vstane 
z mŕtvych a v jeho mene sa bude 
všetkým národom, počnúc od 
Jeruzalema, hlásať pokánie na 
odpustenie hriechov. Vy ste toho 
svedkami. Hľa, ja na vás zošlem, 
čo môj Otec prisľúbil. Preto zo-
staňte v  meste, kým nebudete 

dychom čoraz viac a viac vyzná-
val a svedčil o Ježišovi. Áno, takto 
zareagoval apoštol Peter a nene-
chal sa odradiť od posmievačov, 
ale o to horlivejšie hlásal Boha: 
...iní s úsmeškom hovorili: „Sú 
plní mladého vína.“ Tu vystúpil 
Peter s Jedenástimi a zvýšeným 
hlasom im povedal: „Títo nie sú 
opití, ako si myslíte! Veď je len 
deväť hodín ráno. Ale toto je to, 
čo povedal prorok Joel: ...Boh ho-
vorí, vylejem zo svojho Ducha na 
každé telo... a budú prorokovať 
...každý, kto bude vzývať Pánovo 
meno, bude spasený.“ (Porov-
naj Sk 2, 13-21) A apoštol Peter 
zakončil svoju prvú kázeň roz-
hodne a jasne: „Nech teda s isto-
tou vie celý dom Izraela, že toho 
Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali, 
Boh urobil aj Pánom, aj Mesiá-
šom.“(Sk 2, 36) 

Čo sa stalo ďalej? Poslucháči 
boli vnútorne zasiahnutí – bolesť 
im prenikla srdce – a hneď sa pý-
tali, čo majú urobiť. Peter odpo-
vedal: „Robte pokánie a nech sa 
dá každý z vás pokrstiť v mene Je-
žiša Krista na odpustenie svojich 
hriechov a dostanete dar Svätého 
Ducha.“ (Sk 2, 38) 

Prvotná Cirkev si zoslanie Du-
cha Svätého veľmi pripomínala 
a slávila ako jeden z najväčších 
sviatkov. Správne vedeli, že vte-
dy vznikla Cirkev, teda spoločen-
stvo veriacich ľudí v Ježiša Krista 
a pokrstených v mene najsvätej-
šej Trojice. Spoločenstvo Otca 
a Syna a Ducha Svätého je otvo-
rené pre každého človeka, ktorý 
chce prijať Božieho Syna a vede-
ný Duchom Svätým spoznáva 
nebeského Otca. 

Naozaj je to veľký Boží dar, že 
vieme, kam ideme a s kým bude-
me pokračovať v živote po smrti. 
Preto kresťan dokáže horieť vo 
viere a zapaľovať iných pre vieru, 
lebo Duch Svätý mu v tom po-
máha. u

vystrojení mocou z výsosti!“ (Lk 
24, 45-49) 

Očakávania boli veľké
Nanovo si zvykli na Ježiša, koniec 
koncov hovoril a správal sa ako aj 
predtým, mal však pridanú hod-
notu – bol Zmŕtvychvstalý a vždy 
videli rany po ukrižovaní – to sa 
ich dotýkalo osobne a bolestne; 
a vnútorne naplnení Jeho poko-
jom boli ochotní urobiť všetko, 
čo by len zažiadal. 

Je vhodné povšimnutia, že až 
tak sa upokojili, že sa im vrátili 
pomýlené predstavy, ako to bude 
s nimi ďalej a  spýtali sa: „Pane, 
už v tomto čase obnovíš kráľov-
stvo Izraela?“ A Ježiš opätovne 
a pokojne na otázku odpovedal: 

„Vám neprislúcha poznať časy 
alebo chvíle, ktoré Otec určil svo-
jou mocou, ale keď zostúpi na vás 
Svätý Duch, dostanete silu a bu-
dete mi svedkami v Jeruzaleme 
i v celej Judei aj v Samárii a až po 
samý kraj zeme.“ (Sk 1, 6-8)

Skutky apoštolov jednoducho 
opisujú, čo učeníci spolu s Pannou 
Máriou robili, keď prišiel Duch 
Svätý: všetci jednomyseľne zotr-
vávali na modlitbách spolu so že-
nami, s Ježišovou matkou Máriou 
a s jeho bratmi. (porovnaj Sk 1, 14)

Potreba otvorenosti voči 
Duchu Svätému
Dnes sa mnohí kresťania modlia 

doma, v rodine, v spoločenstve 
a  isteže v kostole alebo na ma-
riánskych pútnických miestach. 
Či sa už modlíme doma alebo 
v kostole, vždy sa pri modlitbe 
otvárame Duchu Svätému a jeho 
božskej a milosťou napĺňajúcej 
prítomnosti. Boli pred nami hor-
liví kresťania a aj dnes sú mnohí, 
ktorí sa vytrvalo modlia a  na-
plnení Duchom Svätým robia 
veľa dobrého v malom, ale aj vo 
veľkom. 

Pripomeňme si, čo sa stalo, 
keď Duch Svätý prišiel: Keď pri-
šiel deň Turíc, boli všetci vedno 
na tom istom mieste. Tu sa ná-
hle strhol hukot z neba, ako keď 
sa ženie prudký vietor, a naplnil 
celý dom, v ktorom boli. I zjavili 
sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré 
sa rozdelili, a na každom z nich 
spočinul jeden. Všetkých naplnil 
Duch Svätý a začali hovoriť iný-
mi jazykmi, ako im Duch dával 
hovoriť. (Sk 2, 1-4) 

Slová Sv. písma ponúkajú opis 

situácie. Pre mnohých kresťanov 
sa tieto slová opakujú pravidelne 
každý rok a sú za to vďační, veď 
je to sviatok a veľké povzbudenie 
v duchovnom živote. A  zasa iní 
kresťania sa tieto slová učia na-
spamäť, nakoľko sa pripravujú 
na birmovanie a určite prežívajú 
stres, keď opis príchodu Ducha 
Svätého opakujú ako naučenú 
vec. A potom máme veľký počet 
kresťanov, ktorí sa s nadšením 
otvárajú pôsobeniu Ducha Svä-
tého a prežívajú vnútornú obno-
vu a  naberajú ochotu poslúžiť 
bratom a sestrám v telesnej a du-
ševnej i duchovnej potrebe. Táto 
skupina naozaj prežíva oheň, kto-
rý prišiel z neba, a tým ohňom je 
Duch Svätý. 

Prijatie Ducha roznecuje 
lásku a ochotu pre Boha
Duch Svätý zapaľuje v nás oheň 
a Jeho oheň – ak to dovolíme, čo 
je základná kresťanská pravda 

– v  nás roznieti ochotu urobiť 

všetko, čo sme sa naučili od Je-
žiša; najmä darovať lásku a od-
pustenie a ďalej chceme urobiť 
všetko, aby každý človek dobrej 
vôle mohol spoznať Ježiša a pre-
cítiť Ježišovo objatie a lásku, lebo 
jedine Ježiš vie ako prijať človeka 
hriešneho a mnohokrát slabého. 

Skutky apoštolov neobyčaj-
ne opisujú, čo sa stalo po zoslaní 
Ducha Svätého: Keď sa teda str-
hol tento hukot, mnoho (ľudí) sa 
ich zbehlo a boli zmätení, lebo 
každý ich počul hovoriť svojím 
jazykom. I  stŕpli a udivení vra-
veli: „Nie sú títo všetci, čo tu ho-
voria, Galilejčania? A ako to, že 
ich každý z nás počuje vo svojom 
vlastnom jazyku hovoriť o veľ-
kých Božích skutkoch.“ Všetci 
žasli a v rozpakoch si vraveli: „Čo 
to má znamenať?“ (porovnaj Sk 
2, 5-12) 

Prijatie Ducha Svätého rozši-
ruje ľudské srdce, aby mohlo viac 
milovať, ale rozširuje aj pľúca, aby 
človek s každým nádychom a vý-

Duch Svätý, rozdúchaj
v nás oheň
 Text: P. Peter Kubík SVD

 Foto: Tamara Rusnáková
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to veľký 
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vo viere 
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mu v tom 
pomáha.
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Zmŕtvychvstanie Pána Je-
žiša bolo tak neuveriteľné, 
a predsa konkrétne. Uče-
níci naozaj Majstra videli, 

rozprávali sa s Ním a ON im od-
povedal a vysvetľoval Písma, do-
konca im pripravil chlieb a rybu 
a spolu sa najedli. 

Strach a radosť učeníkov
Evanjeliá hovoria aj o  rados-
ti, aj o strachu učeníkov. Dnes 
s  údivom odhaľujeme vnútor-
né rozpoloženie učeníkov, kto-
rí nemohli uveriť a len sa divili. 
A hoci im Ježiš vyčítal neveru, 
nerezignoval, ale práve naopak, 
kreatívne pripravil situácie, že 
učeníci dokázali prekonať strach 
vo svojich srdciach a  krok za 
krokom – ako sa stretávali so 
zmŕtvychvstalým Ježišom – čo-
raz viac prijímali vieru v Neho 
až do chvíle, ktorú ich milovaný 
Majster predpovedal, keď vystú-
pil na nebesia. 

Lenže tento zážitok bol iný. 
Majster odišiel k Otcovi, ale pred-
tým im prikázal, čo majú ro-
biť: „Tak je napísané, že Mesiáš 
bude trpieť a tretieho dňa vstane 
z mŕtvych a v jeho mene sa bude 
všetkým národom, počnúc od 
Jeruzalema, hlásať pokánie na 
odpustenie hriechov. Vy ste toho 
svedkami. Hľa, ja na vás zošlem, 
čo môj Otec prisľúbil. Preto zo-
staňte v  meste, kým nebudete 

dychom čoraz viac a viac vyzná-
val a svedčil o Ježišovi. Áno, takto 
zareagoval apoštol Peter a nene-
chal sa odradiť od posmievačov, 
ale o to horlivejšie hlásal Boha: 
...iní s úsmeškom hovorili: „Sú 
plní mladého vína.“ Tu vystúpil 
Peter s Jedenástimi a zvýšeným 
hlasom im povedal: „Títo nie sú 
opití, ako si myslíte! Veď je len 
deväť hodín ráno. Ale toto je to, 
čo povedal prorok Joel: ...Boh ho-
vorí, vylejem zo svojho Ducha na 
každé telo... a budú prorokovať 
...každý, kto bude vzývať Pánovo 
meno, bude spasený.“ (Porov-
naj Sk 2, 13-21) A apoštol Peter 
zakončil svoju prvú kázeň roz-
hodne a jasne: „Nech teda s isto-
tou vie celý dom Izraela, že toho 
Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali, 
Boh urobil aj Pánom, aj Mesiá-
šom.“(Sk 2, 36) 

Čo sa stalo ďalej? Poslucháči 
boli vnútorne zasiahnutí – bolesť 
im prenikla srdce – a hneď sa pý-
tali, čo majú urobiť. Peter odpo-
vedal: „Robte pokánie a nech sa 
dá každý z vás pokrstiť v mene Je-
žiša Krista na odpustenie svojich 
hriechov a dostanete dar Svätého 
Ducha.“ (Sk 2, 38) 

Prvotná Cirkev si zoslanie Du-
cha Svätého veľmi pripomínala 
a slávila ako jeden z najväčších 
sviatkov. Správne vedeli, že vte-
dy vznikla Cirkev, teda spoločen-
stvo veriacich ľudí v Ježiša Krista 
a pokrstených v mene najsvätej-
šej Trojice. Spoločenstvo Otca 
a Syna a Ducha Svätého je otvo-
rené pre každého človeka, ktorý 
chce prijať Božieho Syna a vede-
ný Duchom Svätým spoznáva 
nebeského Otca. 

Naozaj je to veľký Boží dar, že 
vieme, kam ideme a s kým bude-
me pokračovať v živote po smrti. 
Preto kresťan dokáže horieť vo 
viere a zapaľovať iných pre vieru, 
lebo Duch Svätý mu v tom po-
máha. u

vystrojení mocou z výsosti!“ (Lk 
24, 45-49) 

Očakávania boli veľké
Nanovo si zvykli na Ježiša, koniec 
koncov hovoril a správal sa ako aj 
predtým, mal však pridanú hod-
notu – bol Zmŕtvychvstalý a vždy 
videli rany po ukrižovaní – to sa 
ich dotýkalo osobne a bolestne; 
a vnútorne naplnení Jeho poko-
jom boli ochotní urobiť všetko, 
čo by len zažiadal. 

Je vhodné povšimnutia, že až 
tak sa upokojili, že sa im vrátili 
pomýlené predstavy, ako to bude 
s nimi ďalej a  spýtali sa: „Pane, 
už v tomto čase obnovíš kráľov-
stvo Izraela?“ A Ježiš opätovne 
a pokojne na otázku odpovedal: 

„Vám neprislúcha poznať časy 
alebo chvíle, ktoré Otec určil svo-
jou mocou, ale keď zostúpi na vás 
Svätý Duch, dostanete silu a bu-
dete mi svedkami v Jeruzaleme 
i v celej Judei aj v Samárii a až po 
samý kraj zeme.“ (Sk 1, 6-8)

Skutky apoštolov jednoducho 
opisujú, čo učeníci spolu s Pannou 
Máriou robili, keď prišiel Duch 
Svätý: všetci jednomyseľne zotr-
vávali na modlitbách spolu so že-
nami, s Ježišovou matkou Máriou 
a s jeho bratmi. (porovnaj Sk 1, 14)

Potreba otvorenosti voči 
Duchu Svätému
Dnes sa mnohí kresťania modlia 

doma, v rodine, v spoločenstve 
a  isteže v kostole alebo na ma-
riánskych pútnických miestach. 
Či sa už modlíme doma alebo 
v kostole, vždy sa pri modlitbe 
otvárame Duchu Svätému a jeho 
božskej a milosťou napĺňajúcej 
prítomnosti. Boli pred nami hor-
liví kresťania a aj dnes sú mnohí, 
ktorí sa vytrvalo modlia a  na-
plnení Duchom Svätým robia 
veľa dobrého v malom, ale aj vo 
veľkom. 

Pripomeňme si, čo sa stalo, 
keď Duch Svätý prišiel: Keď pri-
šiel deň Turíc, boli všetci vedno 
na tom istom mieste. Tu sa ná-
hle strhol hukot z neba, ako keď 
sa ženie prudký vietor, a naplnil 
celý dom, v ktorom boli. I zjavili 
sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré 
sa rozdelili, a na každom z nich 
spočinul jeden. Všetkých naplnil 
Duch Svätý a začali hovoriť iný-
mi jazykmi, ako im Duch dával 
hovoriť. (Sk 2, 1-4) 

Slová Sv. písma ponúkajú opis 

situácie. Pre mnohých kresťanov 
sa tieto slová opakujú pravidelne 
každý rok a sú za to vďační, veď 
je to sviatok a veľké povzbudenie 
v duchovnom živote. A  zasa iní 
kresťania sa tieto slová učia na-
spamäť, nakoľko sa pripravujú 
na birmovanie a určite prežívajú 
stres, keď opis príchodu Ducha 
Svätého opakujú ako naučenú 
vec. A potom máme veľký počet 
kresťanov, ktorí sa s nadšením 
otvárajú pôsobeniu Ducha Svä-
tého a prežívajú vnútornú obno-
vu a  naberajú ochotu poslúžiť 
bratom a sestrám v telesnej a du-
ševnej i duchovnej potrebe. Táto 
skupina naozaj prežíva oheň, kto-
rý prišiel z neba, a tým ohňom je 
Duch Svätý. 

Prijatie Ducha roznecuje 
lásku a ochotu pre Boha
Duch Svätý zapaľuje v nás oheň 
a Jeho oheň – ak to dovolíme, čo 
je základná kresťanská pravda 

– v  nás roznieti ochotu urobiť 

všetko, čo sme sa naučili od Je-
žiša; najmä darovať lásku a od-
pustenie a ďalej chceme urobiť 
všetko, aby každý človek dobrej 
vôle mohol spoznať Ježiša a pre-
cítiť Ježišovo objatie a lásku, lebo 
jedine Ježiš vie ako prijať človeka 
hriešneho a mnohokrát slabého. 

Skutky apoštolov neobyčaj-
ne opisujú, čo sa stalo po zoslaní 
Ducha Svätého: Keď sa teda str-
hol tento hukot, mnoho (ľudí) sa 
ich zbehlo a boli zmätení, lebo 
každý ich počul hovoriť svojím 
jazykom. I  stŕpli a udivení vra-
veli: „Nie sú títo všetci, čo tu ho-
voria, Galilejčania? A ako to, že 
ich každý z nás počuje vo svojom 
vlastnom jazyku hovoriť o veľ-
kých Božích skutkoch.“ Všetci 
žasli a v rozpakoch si vraveli: „Čo 
to má znamenať?“ (porovnaj Sk 
2, 5-12) 

Prijatie Ducha Svätého rozši-
ruje ľudské srdce, aby mohlo viac 
milovať, ale rozširuje aj pľúca, aby 
človek s každým nádychom a vý-

Duch Svätý, rozdúchaj
v nás oheň
 Text: P. Peter Kubík SVD

 Foto: Tamara Rusnáková

Naozaj je 
to veľký 
Boží dar, 
že vieme, 
kam ideme 
a s kým 
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smrti. Preto 
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100 ROKOV FATIMA
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Fatimské jubileum – dnes už ne-
sčíselnekrát opakovaný výraz 
vo všetkých médiách. Slovo „zá-
zrak“ a „zjavenie“ sa dostáva do 

bežného slovníka a mnohí to vnímajú 
podobne ako správy o počasí – zajtra 
budeme počuť zasa niečo iné. A pred-
sa je nutné zamyslieť sa, čo to fatimské 
jubileum znamená. Nie je potrebné do-
podrobna opisovať fatimské udalosti 
spred 100 rokov – máme ich už akoby 
pred očami. O  to viac s opatrnosťou 
spomíname odkaz Fatimy – fatimské 
posolstvo, ktoré nám tento jubilejný 
rok naliehavo pripomína. 

Závažnosť fatimských zjavení nám 
potvrdzuje i to, že mali svoju „predo-
hru“, keď sa deťom najprv niekoľkokrát 
zjavil anjel a naučil ich hlbokému 
vnútornému životu. Sestra Lucia, 
najstaršia z detí, nám postupne 
odovzdala v živých obrazoch tri 
časti fatimského tajomstva. Je 
to miesto na spytovanie svedo-
mia celého ľudstva, ak sme vô-
bec schopní pochopiť, že tragédie 
uplynulých sto rokov majú kore-
ne v hriechu. Ako veľmi sme vnú-
torne zranení, ako ťažko sa roz-
hodujeme prijať zodpovednosť 
za svoje konanie. Ako sa bránime 
poslúchnuť Boží hlas i vtedy, keď 
nám ho predkladá naša Matka.

Ako sa nás týka fatimské 
posolstvo? 
Je pozoruhodné, že Panna Mária pove-
dala Lucii, že ju tu na zemi bude dlhšie 
potrebovať – dožila sa 98 rokov (zomre-
la v roku 2005). V kláštore v Pontevedra 

(Španielsko) sa Lucii Panna Mária nie-
koľkokrát zjavila a veľmi naliehala na 
šírenie pobožnosti prvých sobôt mesia-
ca. A tým, ktorí sa vydajú na túto cestu, 
Mária sľubuje mimoriadny dar nazvaný 
„veľké prisľúbenie“. Akú radosť môžeme 
mať v srdci, keď nám nesľubuje veľký 
trest, ako niektorí vzrušene očakávajú. 
Je však isté, že ľudstvo by sa malo poučiť 
z dejinných udalostí minulého storočia, 
keď boli nepovšimnuté požiadavky Pan-
ny Márie, ktoré tak úpenlivo predkladala 
prostredníctvom Lucie. Stále platí obraz 
anjela s mečom z fatimského zjavenia, 
keď trikrát zvolal: „Pokánie, pokánie, 
pokánie!“ Vieme, že Mária zabránila vy-
konaniu očakávaného trestu.

Dnes stojíme pred novou výzvou: 

„Čo máme robiť?“ Nás veriacich musí 
šťastím napĺňať vedomie, že Božie 
milosrdenstvo nám dáva príležitosť 
a vzácny čas zúčastniť sa na záchran-
nom pláne, ktorý sme dostali cez ses-
tru Luciu – bolo nám jasne naznače-
né, že sme spoluzodpovední za svojich 

neveriacich bratov i ateistov. Nech nás 
nezahanbia fatimské deti, ktoré po vízii 
pekla a zatratených hriešnikov dokáza-
li sa za nich nielen modliť, ale i trpieť! 

Prvé soboty mesiaca
SLÁVENIE PRVÝCH SOBÔT MESIA-
CA – záchranný plán! To je v ľudských 
očiach slabé riešenie – my máme eko-
nomiku, politiku, zbrane! Nezabúdaj-
me, že toto tu bolo aj v minulom ne-
šťastnom storočí. Nedajme sa oklamať 
– je to dar z neba a nad tým sa nemud-
ruje – to treba prijať!

Pobožnosť piatich prvých sobôt 
mesiaca
Je najdôležitejší fatimský odkaz pre 
dnešnú dobu, kde je i veľké prisľúbe-
nie. Zopakujme si, ako nám ho zane-
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chala Lucia vo svojich Spomienkach: 
„Ježiš chce zaviesť vo svete úctu k môj-
mu Nepoškvrnenému Srdcu. Kto ju 
prijme, tomu sľubuje spásu a  tieto 
duše budú milované Bohom ako kve-
ty, ktoré tam položím, aby ozdobili 
jeho trón.“ 

 Pri treťom zjavení 13. júla 1917 Pan-
na Mária naučila deti modlitbu, kto-
rá im mala pomôcť vzbudiť si správ-
ny úmysel: „Obetujte sa za hriešnikov 
a  často hovorte, zvlášť keď prinášate 
nejakú obetu: Ježišu, konám to z lás-
ky k tebe, za obrátenie hriešnikov a na 
zmierenie za hriechy voči Nepoškvr-
nenému Srdcu Panny Márie.“ Panna 
Mária deti povzbudzovala, aby neza-
nedbávali modlitbu a obetu, lebo mod-
litba a obeta má veľkú moc: „Modlite 
sa, veľa sa modlite a prinášajte obety 

za hriešnikov, lebo veľa duší prichádza 
do pekla, pretože sa za nich nikto neo-
betuje a nemodlí.“

Pobožnosť piatich prvých sobôt me-
siaca obsahuje v  sebe všetky prvky 
opravdivého pokánia a nevídanú ob-
novu duchovného života. Veriaci sú 
pozývaní k pravidelnému praktizova-
niu sviatosti zmierenia, k účasti na sv. 
omši a svätom prijímaní k rozjímavé-
mu spôsobu modlitby svätého ruženca 
a k prinášaniu dobrovoľných obetí za 
obrátenie hriešnikov. 

Panna Mária po vzore fatimských 
detí nás pozýva zapojiť sa do tohto zá-
pasu, o  ktorom bolo predpovedané, 
že ho vyhráme! Mária nám odkazuje: 
„Nakoniec moje Nepoškvrnené Srdce 
zvíťazí!“ Nebo nás volá k spolupráci – 
pričiňme sa o urýchlenie tohto víťaz-

stva. Naša radosť bude potom dvoj-
násobná.

Závažnosť nášho rozhodnutia vy-
konávať pobožnosť piatich prvých so-
bôt mesiaca môžeme vidieť i z toho, že 
prezident Svetového apoštolátu Fati-
my Prof. Americo Lopez Ortiz poslal 
Svätému Otcovi Františkovi písomnú 
žiadosť, aby táto pobožnosť bola v ce-
lej Cirkvi uznaná rovnakým spôso-
bom ako pobožnosť prvých piatkov 
v mesiaci. 

* * *

Svätý Otec  
František takto 
obdaroval ctiteľov 
Fatimskej Panny 
Márie:
Počas storočnice fatimských zja-
vení je možné získať celý rok úplné 
odpustky

Fatima 16. marca (TK KBS) Svätý 
Otec František kvôli dôstojnejšiemu 
prežívaniu osláv jubilejného roka fa-
timských zjavení, v období od 27. no-
vembra 2016 do 26. novembra 2017, 
obdaroval úplnými odpustkami všet-
kých veriacich. Získať ich môžu tí, ktorí:

1. ktorí si vykonajú púť do Fatimy, s úc-
tou sa zúčastnia niektorej slávnosti či 
modlitby ku cti Panny Márie, pomodlia 
sa modlitbu Otče náš, Vyznanie viery 
(Verím v Boha) a budú vzývať Pannu 
Máriu Fatimskú;

2. ktorí si zbožne uctia sochu Panny 
Márie Fatimskej, ktorá je slávnostne vy-
stavená k verejnej úcte v ktoromkoľvek 
chráme, oratóriu alebo na inom vhod-
nom mieste vo výročných dňoch zja-
vení (vždy 13. deň mesiaca – od mája 
až do októbra) a kto sa s úctou 

Dnes stojíme pred novou výzvou: 
„Čo máme robiť?“ Nás veriacich 
musí šťastím napĺňať vedomie, 
že Božie milosrdenstvo nám dáva 
príležitosť a vzácny čas zúčastniť 
sa na záchrannom pláne, ktorý 
sme dostali cez sestru Luciu – 
bolo nám jasne naznačené, že 
sme spoluzodpovední za svojich 
neveriacich bratov i ateistov.

MÁJ 2017
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do pekla, pretože sa za nich nikto neo-
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niu sviatosti zmierenia, k účasti na sv. 
omši a svätom prijímaní k rozjímavé-
mu spôsobu modlitby svätého ruženca 
a k prinášaniu dobrovoľných obetí za 
obrátenie hriešnikov. 
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detí nás pozýva zapojiť sa do tohto zá-
pasu, o  ktorom bolo predpovedané, 
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stavená k verejnej úcte v ktoromkoľvek 
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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

Fatimskí pastierikovia
Marilena Carraro 
Zoznámte sa s Františkom, 
Hyacintou, Luciou a spoznaj-
te celý priebeh zjavení vo Fa-
time. Kniha obsahuje najdô-
ležitejšie spisy o zjaveniach, 
ako i zoznam a charakteristi-
ku najznámejších pútnických 
miest na celom svete.
138 strán, cena: 5,00 EUR

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

DVD - Svätý Šarbel
Film je o udivujúcom liba-
nonskom svätcovi. Sv. Char-
bel Makhlouf (Šarbel Mach-
lúf) je známy ako pustovník 
z Annaya. Doteraz k jeho hro-
bu putujú zástupy pútnikov 
a  je považovaný za najväč-
šieho divotvorcu 19. storočia. 
Čas: 3 hod., 23 min.
cena: 1,00 EUR

Ničivá sila okultizmu
Imrich Degro   
Autor v publikácii odpove-
dá na mnohé  otázky. Jasne 
a  zreteľne odhaľuje skutky 
diabla a vynáša ich na po-
vrch, aby v Kristovom svet-
le stratili moc. Učí nás, ako 
rozpoznávať taktiku diabla 
a ako sa pred ním brániť. 
112 strán, cena: 5,90 EUR

Náš ochranca
Modlitby k svätému
archanjelovi Michalovi
Zenon Ziolkowski (ed.) 
Modlitby k sv. archanjelovi 
Michalovi, obsiahnuté v tejto 
knižočke, nám pomôžu odo-
lávať diablovým pokušeniam 
i nástrahám a vytrvať vo ver-
nosti Bohu.
84 strán, cena: 2,50 EUR

Príbeh Márie
Pre deti od 3 do 8 rokov.
Všetko začalo tým, že Mária 
hovorí „áno“: Mária dôve-
ruje Bohu a je ochotná stať 
sa matkou Ježiša - je to vý-
nimočný život, ktorý sa do-
týka nás všetkých. Knižočka 
s nádhernými ilustráciami 
ponúka príbeh Márie a Ježiša, 
o ktorom nám hovorí Biblia. 
24 strán, cena: 1,70 EUR

Pamiatka na prvé 
sväté prijímanie
Kniha je darčeková publiká-
cia pre prvoprijímajúce deti. 
Obsahuje venovanie, citáty 
zo Svätého písma, modlitby, 
nádherné ilustrácie, farebné 
obrázky a môžete do nej nale-
piť aj fotky, ktoré budú milou 
spomienkou pre vaše dieťa.
30 strán, cena: 5,00 EUR

Zjavenia sv. Brigity Švédskej
Kniha  Zjavenia sv. Brigity 
Švédskej prináša autentické 
zápisky zjavení tejto výni-
močnej svätice spolu s  in-
tímnymi a  výpovednými 
modlitbami, ktoré Brigitu 
viedli k hlbokému prežíva-
niu Božej prítomnosti.
268 strán, cena: 8,90 EUR

zúčastní niektorej slávnosti či modlit-
by ku cti Panny Márie, pomodlí sa Ot-
čenáš, Vyznanie viery (Verím v Boha) 
a bude vzývať Pannu Máriu Fatimskú;

3. ktorí vzhľadom na svoj vek, chorobu 
alebo z iného vážneho dôvodu nemô-
žu cestovať, robia pokánie zo všetkých 
svojich hriechov s predsavzatím splniť, 
keď im to bude možné, tri podmienky 
(svätá spoveď, sväté prijímanie, mod-
litba na úmysel Svätého Otca) a pred 
malou soškou Panny Márie Fatimskej 
vo výročitých dňoch zjavení (vždy v 13. 
deň mesiaca – od mája až do októbra) 
sa duchovne spoja s oslavami jubilea, 
pričom s  dôverou odovzdajú svoje 
modlitby a bolesti alebo obety svojho 
života skrze Pannu Máriu milosrdné-
mu Bohu;

K získaniu úplných odpustkov je po-
trebné, aby veriaci robili pravé poká-
nie a splnili obvyklé podmienky: svätá 
spoveď, sväté prijímanie, modlitba na 
úmysel Svätého Otca.

Svetový apoštolát Fatimy
Ako odozva na opakované výzvy Panny 
Márie vzniká SVETOVÝ APOŠTOLÁT 
FATIMY. Je verejným medzinárodným 
modlitbovým združením veriacich, 
ktoré chce po celom svete rozširovať fa-
timské posolstvo Panny Márie. Pápež-
ská rada pre laikov definitívne schválila 
Svetový apoštolát Fatimy (SAF) dekré-
tom zo dňa 7. októbra 2010, na sviatok 
Ružencovej Panny Márie. 

Existenciu tejto obrovskej modliacej 
sa rodiny môžeme považovať za dôle-
žité znamenie Božej priazne voči ľud-
stvu tejto doby. 

Poslaním SAF je „nová evanjelizácia“ 
ohlasovaná svätým Jánom Pavlom II. 
prostredníctvom šírenia fatimského po-
solstva. Božia Matka vo Fatime vyzývala 
k obráteniu a náprave života, k pokániu 
a dennej modlitbe ruženca za obrátenie 
hriešnikov. Žiadala o úprimnejšiu úctu 
k Eucharistii, k ružencu a zasvätenie sa 
jej Nepoškvrnenému Srdcu. 

Svetový apoštolát Fatimy chce kaž-
dého člena osobne zaangažovať do 

apoštolátu Fatimy s úmyslom, aby všet-
ci ľudia poznali fatimské posolstvo, kto-
ré je posolstvom nádeje a pokoja, aby 
sa naplnila túžba našej nebeskej Matky 
návratu ľudstva k Bohu.

Národné centrum a členstvo v SAF:
Medzinárodné modlitbové združe-

nie Svetový apoštolát Fatimy má v jed-
notlivých krajinách sveta svoje národ-
né centrá.

Na Slovensku je národné centrum 
s názvom Svetový apoštolát Fatimy na 
Slovensku so sídlom v Žiline. Konfe-
rencia biskupov Slovenska 17. marca 
2009 poverila žilinského biskupa Mons. 
Tomáša Galisa starostlivosťou o Sveto-

vý apoštolát Fatimy na Slovensku. 
Členom sa môže stať každý katolík 

zaslaním vyplnenej prihlášky na adresu 
národného centra. Všetky prihlášky sa 
každoročne v rámci národnej púte za-
nesú do medzinárodného centra SAF 
vo Fatime a tam ich uložia na mieste 
zjavenia Panny Márie.

Adresa SAF na Slovensku:  
Svetový apoštolát Fatimy na Slovensku
Mariánske nám. 23, P.O.box B-46
01136 Žilina 1

Dary Ducha
Svätý Otec František  
Predkladáme texty siedmich 
podnetných katechéz pápeža 
Františka, ktoré zazneli po-
stupne pri generálnych au-
dienciách roku 2014 v Ríme. 
Jeho podanie môže byť na úži-
tok nielen novým birmovan-
com, ale všetkým, ktorí chcú 
hlbšie spoznať Ducha Svätého.
38 strán, cena: 2,20 EUR
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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

Fatimskí pastierikovia
Marilena Carraro 
Zoznámte sa s Františkom, 
Hyacintou, Luciou a spoznaj-
te celý priebeh zjavení vo Fa-
time. Kniha obsahuje najdô-
ležitejšie spisy o zjaveniach, 
ako i zoznam a charakteristi-
ku najznámejších pútnických 
miest na celom svete.
138 strán, cena: 5,00 EUR

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

DVD - Svätý Šarbel
Film je o udivujúcom liba-
nonskom svätcovi. Sv. Char-
bel Makhlouf (Šarbel Mach-
lúf) je známy ako pustovník 
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Čas: 3 hod., 23 min.
cena: 1,00 EUR

Ničivá sila okultizmu
Imrich Degro   
Autor v publikácii odpove-
dá na mnohé  otázky. Jasne 
a  zreteľne odhaľuje skutky 
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112 strán, cena: 5,90 EUR

Náš ochranca
Modlitby k svätému
archanjelovi Michalovi
Zenon Ziolkowski (ed.) 
Modlitby k sv. archanjelovi 
Michalovi, obsiahnuté v tejto 
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84 strán, cena: 2,50 EUR

Príbeh Márie
Pre deti od 3 do 8 rokov.
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24 strán, cena: 1,70 EUR

Pamiatka na prvé 
sväté prijímanie
Kniha je darčeková publiká-
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30 strán, cena: 5,00 EUR

Zjavenia sv. Brigity Švédskej
Kniha  Zjavenia sv. Brigity 
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268 strán, cena: 8,90 EUR
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Modlievala 
som sa. 
Najmä vtedy, 
keď mi bolo 
najťažšie. 
Ale často 
som 
zabúdala 
modliť sa, 
keď som sa 
mala dobre 
a bola som 
šťastná.
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Patrí im moja veľká vďaka. 
Rodičom, ktorí ma odmala 

viedli k Nemu. Ktorí mi boli vzo-
rom viery. Neustále ma povzbu-
dzovali k  nasledovaniu života 
kresťana. Ale musím sa priznať, 
že vtedy som to nevnímala práve 
najpozitívnejšie. Moje niekdajšie 
myšlienky smerovali aj k tomu, 
prečo ma vôbec nútia chodiť do 
kostola. Ale dnes viem, že šlo 
o stavanie základov, ktoré sú pev-
né a trvácne.

Spomínam si na svoje prvé 
sväté prijímanie, ktoré som preží-
vala veľmi intenzívne. Tešila som 
sa, ako prijímem Pána Ježiša do 
svojho srdca. Moje túžby predčili 
predstavy. Moje pocity zatemni-
la realita. Nebolo to presne také, 
ako mi asi každý hovoril, že bude. 
Ale bolo to niečo nové, čo som 
dovtedy nepoznala. Nový pocit. 
Stretnutie s Ním. Hoci v tom čase 
sa to ešte len začalo. Spoznávanie 
samej seba. Spoznávanie Jeho. 

Začala som v kostole čítať. Stal 
sa z toho zvyk. Pravidelnosť. Mala 
som z toho radosť. No výsmech 
rovesníkov ma väčšmi brzdil. Po-
smešky, nadávky, slová, ktoré ra-
nili. Ako desaťročná som si tieto 
slová brala až príliš k srdcu. Ale 
nikdy ma to neodlúčilo od spo-
znávania s Ním. Utkvela mi veta 
jedného chlapca z  dediny, keď 
som kráčala na omšu niekedy 
cez týždeň:,,No čo, svätica, ideš 
tam aj dnes?” Nedokázala som 
povedať ani jedno slovko. Asi by 
to bolo aj márne. Slovami vedel 
raniť veľmi často, okúsila som to 
na vlastnej koži neraz. 

Uvedomovala som si, že vo 
mne prebýva túžba, čo robiť mám 
a zároveň vplyv okolia, čo by som 
mala robiť inak. Vždy som sa sna-
žila staviť na svoje pocity. On mi 
ukazoval cestu. 

Modlievala som sa. Najmä vte-
dy, keď mi bolo najťažšie. Ale 
často som zabúdala modliť sa, 
keď som sa mala dobre a bola 
som šťastná. Poväčšine som len 
o niečo prosila, ale na ďakovanie 
neostával čas. Vlastne nie, to ja 
som neprejavovala vďaku Tomu, 
ktorého moc nad všetkým vládla.

Postupom času som zažívala 
váhania. Vplyvy okolia zohrá-
vali veľkú rolu vo formovaní na 
ceste viery. S bratom sme spo-
lu chodievali do kostola a spät-
ne si uvedomujem, že on mi bol 
tiež veľkou oporou. Narodením 
ťažko chorého súrodenca som 
spočiatku mnoho vecí nechápa-
la. Vnímala som ako samozrej-
mosť všetko to, čo som v živote 
mala a mám. Aj zdravie. Ale táto 
rana bola dôkazom toho, že Bo-
žie cesty sú nevyspytateľné, že On 
kladie kríž taký veľký, aký vie, že 
dokážeme uniesť. Netvrdím, že 
som bola silná a všetko zvláda-
la s  úsmevom. Presne naopak. 
Slová nevyjadria podstatu. Slová 
sú len črepina toho, čo je vo mne 

(i mimo mňa). Ťažko sa hľadajú 
tie správne slová..

Vždy som sa Boha pýtala:,,Pa-
ne Bože, prečo my?” Nerozumela 
som vlastne ničomu. Myslela som 
si, že to prejde. Že jedného dňa 
sa zobudím a Tadeáš bude ako 
každé iné dieťa – chodiť, behať, 
rozprávať...

Od tohto času prešlo takmer 
13 rokov a dnes viem, že nebyť 
Tadeáša, nebyť mojej viery, nebyť 
Jeho, nestála by som tu dnes taká, 
aká som. Dennodenne podstu-
pujem prehry, zlyhania, ale záro-
veň som spoznala šťastie a lásku, 
ktorú nám každý deň Tadeáško 
preukazuje. Akoby skrz neho 
Boh prichádzal k nám a podá-
val zvesť o tom, aký je milosrdný. 
Minule mi Tadeáš povedal:,,Zu-
zi, vieš prečo si milosrdná? Lebo 
máš milé srdce.” V takýchto ma-
lých momentoch viem, že som 
na správnom mieste. To je tá prí-
tomnosť, ktorá oživuje.

On zmenil moje pohľady. Vy-
kročila som do nového. V  tom 
čase nepoznaného, ale tam ma 
chcel mať. 

Nepretržite ma formuje. Moju 
zraniteľnosť a slabosť neberie na 
ľahkú váhu, ale zároveň mi pre-
ukazuje svoju vernosť. A  tá mi 
dáva nádej, že keď sa Mu odo-
vzdám, strachy mať nemusím. 
Ani nechcem. Len ľudská malo-
myseľnosť zabraňuje mi niekedy 
napredovať. 

S odstupom času som si vedo-
má všetkého, čo sa v mojom ži-
vote udialo. Nechcela som tomu 
veriť, ale dnes môžem úprimne 
povedať, že Boh skrz ťažké skúšky 
a  trápenia prichádza k nám so 
svojou dobrotivosťou. Pomáha. 
Nenechá v štichu. Nezabúda. 

Život bez Tadeáša si predstaviť 
neviem. Boh vedel, čo robí. Pre-
menil trápenie, žiaľ na radosť, 
ktorú dnes s ním napriek všet-
kým starostiam môžeme zažívať. 

Odb. Hlasov, Posla, Rod. Nepoškvrnenej 120,- 
EUR • Odberatelia Hlasov Ruskovce 50,- EUR 
• Spolok sv. ruženca Močenok 65,- EUR • 
Odberatelia Hlasov Sedliacka Dubová 110,- 
EUR • Veriaci z Turia 70,- EUR • Odberatelia 
Hlasov Žabokreky n.N 20,- EUR • Z deviat-
nika „Kto dá prístrešie sv.rodine“ Teplička 
nad Hornádom 70,- EUR •Bohuznámy Nitra 
100,- EUR • Dobrodinci z Lúčnice 65,- EUR 
• Bohuznáma Zlaté Moravce 50,- EUR • Bo-
huznámy Nitra 20,- EUR • Bohuznáma Nitra 
Chrenová 50,- EUR • Bývalá Ruža č. 13 Nitra 
Chrenová 50,- EUR • Bývalá Ruža č. 7 Nitra 
Chrenová 50,- EUR • Bohuznáma Mojzesovo 
60,- EUR • Bohuznáma Anna Piešťany 15,- 
EUR • Odberatelia Hlasov Bzenica 30,- EUR • 
Jozef Inovecký Zem. Teplica 30,- EUR • Mária 
Chlebašková Zem. Teplica 10,- EUR • Agnesa 
Tulipánová Zem. Teplica 10,- EUR • Berta 
Jakabčinová Jarovnice 10,- EUR • Odberatelia 
Posla a Hlasov Zem. Teplica 70,- EUR • Misijní 
priatelia z Trenč. Mitic a Dubodiela 880,- EUR 
• Odberatelia Hlasov Oravská Jasenica 200,- 
EUR • Misijní priatelia z Meleku 100,- EUR • 
Odberatelia Hlasov z Lúčky pri Ružomberku 
40,- EUR • Ružencové bratstvo Soblahov 
350,- EUR • Odberatelia Hlasov Podbiel 40,- 
EUR • Odberatelia Hlasov Nemšová 60,- EUR 
• Odberatelia Hlasov Svrčinovec 20,- EUR 
• Odberatelia Posla Popud. Močidľany 
300,- EUR • Bohuznáma Červeník 50,- EUR 
• Kolektív lásky Liptovská Teplička 510,- EUR 
• Deviatnik sv. Jozefa Petrova Ves 50,- EUR 
• Predvianočná novéna Dolný Lopášov 75,- 
EUR • Odberatelia Hlasov a Posla Machulince 
35,- EUR • Bohuznáma Rišňovce 20,- EUR • 
Odberatelia Hlasov Žabokreky n.N 20,- EUR • 
Ružencové bratstvo Hrnčiarovce nad Parnou 
100,- EUR • Bohuznáme Naháč 45,- EUR 
• Veriaci Bojničky 20,- EUR • Ružencové 
bratstvo Jovsa 40,- 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! 

Dnes viem
 Text a foto: Zuzana Wagnerová

MÁJ 2017

Nesmierne ho ľúbim a Bohu ďa-
kujem za neho, náš dar.

Viera je o  sile. Aj keď som 
mnohokrát pochybovala, váha-
la, bála sa, všetko to bolo márne. 
Viera je o  jedinom rozhodnu-
tí – rozhodnutí odovzdať sa Mu 
a veriť mu. Nevytvárať si svoje 
scenáre ani nemať ilúzie. Prijať 
a poučiť sa. 

Boh mi dennodenne odpúšťa, 
hoci som niekedy naozaj taká ne-
dobrá a ľutujem svoje chyby. No 
viera je i o dokázaní odpustiť sebe 
samej, prijať sa a vedieť milovať 
– samú seba i ostatných. Viera je 
skrátka komplexný balíček, v kto-
rom je zahrnuté všetko, čo človek 
milujúci Boha potrebuje. 

Hoci sa niekedy trápim, som 
šťastná, lebo Boh ma povolal na 
toto miesto, ktoré ma v priebehu 
rokov formuje a robí zo mňa člo-
veka, ktorého On zo mňa mať chce. 

,,Premnoho by sme ešte mohli 
hovoriť, aj tak nepovieme všetko. 
Zavŕšením našich slov bude: ON 
JE VŠETKO.” (Sir 43,27)

Zuzana Wagnerová

SVEDECTVO NAŠI DOBRODINCI
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ťažko chorého súrodenca som 
spočiatku mnoho vecí nechápa-
la. Vnímala som ako samozrej-
mosť všetko to, čo som v živote 
mala a mám. Aj zdravie. Ale táto 
rana bola dôkazom toho, že Bo-
žie cesty sú nevyspytateľné, že On 
kladie kríž taký veľký, aký vie, že 
dokážeme uniesť. Netvrdím, že 
som bola silná a všetko zvláda-
la s  úsmevom. Presne naopak. 
Slová nevyjadria podstatu. Slová 
sú len črepina toho, čo je vo mne 

(i mimo mňa). Ťažko sa hľadajú 
tie správne slová..

Vždy som sa Boha pýtala:,,Pa-
ne Bože, prečo my?” Nerozumela 
som vlastne ničomu. Myslela som 
si, že to prejde. Že jedného dňa 
sa zobudím a Tadeáš bude ako 
každé iné dieťa – chodiť, behať, 
rozprávať...

Od tohto času prešlo takmer 
13 rokov a dnes viem, že nebyť 
Tadeáša, nebyť mojej viery, nebyť 
Jeho, nestála by som tu dnes taká, 
aká som. Dennodenne podstu-
pujem prehry, zlyhania, ale záro-
veň som spoznala šťastie a lásku, 
ktorú nám každý deň Tadeáško 
preukazuje. Akoby skrz neho 
Boh prichádzal k nám a podá-
val zvesť o tom, aký je milosrdný. 
Minule mi Tadeáš povedal:,,Zu-
zi, vieš prečo si milosrdná? Lebo 
máš milé srdce.” V takýchto ma-
lých momentoch viem, že som 
na správnom mieste. To je tá prí-
tomnosť, ktorá oživuje.

On zmenil moje pohľady. Vy-
kročila som do nového. V  tom 
čase nepoznaného, ale tam ma 
chcel mať. 

Nepretržite ma formuje. Moju 
zraniteľnosť a slabosť neberie na 
ľahkú váhu, ale zároveň mi pre-
ukazuje svoju vernosť. A  tá mi 
dáva nádej, že keď sa Mu odo-
vzdám, strachy mať nemusím. 
Ani nechcem. Len ľudská malo-
myseľnosť zabraňuje mi niekedy 
napredovať. 

S odstupom času som si vedo-
má všetkého, čo sa v mojom ži-
vote udialo. Nechcela som tomu 
veriť, ale dnes môžem úprimne 
povedať, že Boh skrz ťažké skúšky 
a  trápenia prichádza k nám so 
svojou dobrotivosťou. Pomáha. 
Nenechá v štichu. Nezabúda. 

Život bez Tadeáša si predstaviť 
neviem. Boh vedel, čo robí. Pre-
menil trápenie, žiaľ na radosť, 
ktorú dnes s ním napriek všet-
kým starostiam môžeme zažívať. 

Odb. Hlasov, Posla, Rod. Nepoškvrnenej 120,- 
EUR • Odberatelia Hlasov Ruskovce 50,- EUR 
• Spolok sv. ruženca Močenok 65,- EUR • 
Odberatelia Hlasov Sedliacka Dubová 110,- 
EUR • Veriaci z Turia 70,- EUR • Odberatelia 
Hlasov Žabokreky n.N 20,- EUR • Z deviat-
nika „Kto dá prístrešie sv.rodine“ Teplička 
nad Hornádom 70,- EUR •Bohuznámy Nitra 
100,- EUR • Dobrodinci z Lúčnice 65,- EUR 
• Bohuznáma Zlaté Moravce 50,- EUR • Bo-
huznámy Nitra 20,- EUR • Bohuznáma Nitra 
Chrenová 50,- EUR • Bývalá Ruža č. 13 Nitra 
Chrenová 50,- EUR • Bývalá Ruža č. 7 Nitra 
Chrenová 50,- EUR • Bohuznáma Mojzesovo 
60,- EUR • Bohuznáma Anna Piešťany 15,- 
EUR • Odberatelia Hlasov Bzenica 30,- EUR • 
Jozef Inovecký Zem. Teplica 30,- EUR • Mária 
Chlebašková Zem. Teplica 10,- EUR • Agnesa 
Tulipánová Zem. Teplica 10,- EUR • Berta 
Jakabčinová Jarovnice 10,- EUR • Odberatelia 
Posla a Hlasov Zem. Teplica 70,- EUR • Misijní 
priatelia z Trenč. Mitic a Dubodiela 880,- EUR 
• Odberatelia Hlasov Oravská Jasenica 200,- 
EUR • Misijní priatelia z Meleku 100,- EUR • 
Odberatelia Hlasov z Lúčky pri Ružomberku 
40,- EUR • Ružencové bratstvo Soblahov 
350,- EUR • Odberatelia Hlasov Podbiel 40,- 
EUR • Odberatelia Hlasov Nemšová 60,- EUR 
• Odberatelia Hlasov Svrčinovec 20,- EUR 
• Odberatelia Posla Popud. Močidľany 
300,- EUR • Bohuznáma Červeník 50,- EUR 
• Kolektív lásky Liptovská Teplička 510,- EUR 
• Deviatnik sv. Jozefa Petrova Ves 50,- EUR 
• Predvianočná novéna Dolný Lopášov 75,- 
EUR • Odberatelia Hlasov a Posla Machulince 
35,- EUR • Bohuznáma Rišňovce 20,- EUR • 
Odberatelia Hlasov Žabokreky n.N 20,- EUR • 
Ružencové bratstvo Hrnčiarovce nad Parnou 
100,- EUR • Bohuznáme Naháč 45,- EUR 
• Veriaci Bojničky 20,- EUR • Ružencové 
bratstvo Jovsa 40,- 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! 

Dnes viem
 Text a foto: Zuzana Wagnerová

MÁJ 2017

Nesmierne ho ľúbim a Bohu ďa-
kujem za neho, náš dar.

Viera je o  sile. Aj keď som 
mnohokrát pochybovala, váha-
la, bála sa, všetko to bolo márne. 
Viera je o  jedinom rozhodnu-
tí – rozhodnutí odovzdať sa Mu 
a veriť mu. Nevytvárať si svoje 
scenáre ani nemať ilúzie. Prijať 
a poučiť sa. 

Boh mi dennodenne odpúšťa, 
hoci som niekedy naozaj taká ne-
dobrá a ľutujem svoje chyby. No 
viera je i o dokázaní odpustiť sebe 
samej, prijať sa a vedieť milovať 
– samú seba i ostatných. Viera je 
skrátka komplexný balíček, v kto-
rom je zahrnuté všetko, čo človek 
milujúci Boha potrebuje. 

Hoci sa niekedy trápim, som 
šťastná, lebo Boh ma povolal na 
toto miesto, ktoré ma v priebehu 
rokov formuje a robí zo mňa člo-
veka, ktorého On zo mňa mať chce. 

,,Premnoho by sme ešte mohli 
hovoriť, aj tak nepovieme všetko. 
Zavŕšením našich slov bude: ON 
JE VŠETKO.” (Sir 43,27)

Zuzana Wagnerová

SVEDECTVO NAŠI DOBRODINCI



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

Keď sa utiekame k tebe, Božia Matka,
ktorá si nám darovala Ježiša-požehnaný plod tvojho najčistejšieho lona, 
Slovo, ktoré sa stalo telom, Vykupiteľa sveta,
osobitne sladko nám znie jeho slovo, ktoré adresoval tebe
a ktorým ťa urobil našou Matkou:
“Žena, hľa tvoj syn!”...Preto, Matka, podobne ako apoštol Ján
aj my ťa chceme vziať do nášho domu, 
aby sme sa od teba učili pripodobniť sa tvojmu Synovi.
Žena, hľa tvoje deti!
Sme tu pred tebou,
aby sme tvojej materinskej starostlivosti zverili
samých seba, Cirkev, celý svet.
Vypros nám u svojho milovaného Syna,
aby nás štedro obdaroval Duchom Svätým,
Duchom pravdy, ktorý je prameňom života.
Prijmi ho pre nás a s nami
ako v prvotnej jeruzalemskej komunite
zídenej v deň Turíc.
Nech Duch otvorí srdcia spravodlivosti a láske,
nech osoby a národy vedie k vzájomnému porozumeniu
a pevnej túžbe po mieri.
Zverujeme ti všetkých ľudí, počnúc najslabšími:
deti, ktoré ešte neprišli na svet,
i tie, ktoré sa narodili v chudobných a bolestných podmienkach;
mladých, ktorí hľadajú zmysel;
ľudí, ktorí sú bez práce,
aj tých, ktorí trpia hladom a chorobou.
Zverujeme ti zadĺžené rodiny,
starých ľudí, o ktorých sa nik nestará,
i tých, čo sú opustení a bez nádeje.
Ó Matka, ty poznáš bolesti a nádeje Cirkvi a sveta;
pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach,
ktoré život nadelil každému,
a daj, aby vďaka úsiliu všetkých nezvíťazila tma nad svetlom.
Tebe, Zornica spásy, odovzdávame našu cestu do nového tisícročia,
aby pod tvojím vedením
všetci objavili Krista, Svetlo sveta a jediného Spasiteľa,
ktorý s Otcom i Duchom Svätým kraľuje na veky vekov.
Amen.
                                       sv. Ján Pavol II. (V Ríme 8. októbra 2000)    

Modlitba k Panne Márii Fatimskej


