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ZAMYSLENIE

Kristus
vstal
z mŕtvych
Text:
P. Michal
Marhefka SVD
Foto: Archív SVD

M

esiac apríl je známy svojou nestabilnosťou. Mení sa počasie a s ním
aj nálada ľudí, všetci sú náchylnejší k chorobám a hocijakým neduhom. To však nič nemení, ba dokonca ani nemá
vplývať na radosť z udalosti, ktorú sme oslávili
v posledný marcový deň. Veď nejde len o jednu nedeľu či dva - tri dni predĺženého víkendu,
dokonca to nie je ani o polievačke a šibačke, keď
po desiatom poháriku naozaj už mnohým „dobre šibe“. Veľká noc je naozaj Veľká, ba najväčšia
udalosť posledných dvoch tisícov rokov, preto si
zaslúži viac pozornosti. Liturgia Cirkvi ju preto
slávi veľkolepo prvých osem dní, a potom aj ostatných štyridsaťdva. Cirkev rada oslavuje, ale je
PASCHA o niečom inom ako len o symboloch,
hoc aj kresťanských?
Ak by sme boli ochotní viac hovoriť, počúvať
a vnikať do liturgie, pochopili by sme omnoho
viac, ako sa nám na prvý pohľad zdá. Veď symbol by pre nás už nebol len niečím, čo nám udalosti pripomína, ale to a Ten, kto ich sprítomňuje
a aktualizuje. Napríklad jednoduchá kraslica nie
je iba umelecky opracovaným vajcom, ale je obrazom celej podstaty Vzkriesenia. Tvrdá škrupina
predstavujúca hrob, ktorý v skutočnosti vyhĺbil
Bohu človek svojím hriechom, sa láme a vychádza z nej nový život. Kristus vstáva z mŕtvych
a viac sa nik nemusí vracať do škrupiny temnoty,
hriechu a smrti.
Víťazstvo Veľkej noci
Udalosti Veľkej noci sú tak niečím úplne novým
a aktuálnym, čo zmenilo chod celej histórie, nehľadiac na to, že si to mnohí dodnes nevšimli.
Veď v skutočnosti sa uskutočnilo nové stvorenie,
ktoré viac nepodlieha nadvláde hriechu a smrti,
samozrejme, ak samo nechce.
Preto je dôležité viac si uvedomiť a prežiť celé
obdobie. A vôbec, treba, aby sme si boli istí a vedomí tohto víťazstva stále, kým sami nebudeme
užívať jeho plody v nebi, kde nás už nič neohrozí.
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Je smutné, ak sa najväčší cirkevný sviatok mení
iba na národné tradície a skracuje sa len na pár
dní. Veď niektoré historické udalosti posledných
storočí si ľudia pripomínajú stále, ako napr. koniec 2. svetovej vojny. Nepochybne, bola to veľká
udalosť, ktorá ukončila a odvrátila obrovskú biedu
a hrôzu. V Rusku si to každoročne pripomínajú
veľkolepými oslavami a celý rok sa dozvuky tejto
udalosti prejavujú v nespočetných vojnových filmoch a seriáloch. No vieme, že tej slobody a radosti víťazstva si ľudia neužili, keď ich vzápätí
uchvátila osloboditeľská ideológia.
Sme povolaní vydávať svedectvo
Víťazstvo Veľkej noci pretrváva aj napriek svojmu dokaličeniu zo strany tých, ktorí majú o ňom
svedčiť. Veď šanca byť účastným v nesmrteľnosti
sa dáva každému, kto o ňu prejaví záujem. Treba
však hneď poznamenať, že cesta k nesmrteľnosti
je len jedna - skrze Krista, s Kristom a v Kristovi.
Tu niet miesta na falošnú veľkorysosť a toleranciu,
lebo v skutočnosti ide o Život. To, že Boh povoláva
a zachraňuje aj príslušníkov iných náboženstiev,
sa deje na základe jeho nekonečnej lásky, v ktorej
obetoval svojho Syna, aby každý, kto ho nepozná,
no žije, akoby v neho veril, mal večný život. Ak ho
už však spoznal a neuveril...???
To je otázka na svedkov Víťazstva – spoluvíťazov: Prečo spoznal a neuveril? Veď hľadiac na toľ-
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kú lásku umierajúcu na kríži nič iné ako vieru ani nemôže
vyvolať. No ako reagovať, ak vidíme, že na kríži umrel jediný
obraz skutočnej lásky a ostatní spoluvíťazi sa správajú, akoby
nič nevideli, ani sa ničomu podobnému nenaučili?
História nám dokazuje, že mnohí víťazi neboli skutoční
a trvalí. Ako hovorí ruské príslovie: „Víťazov nesúdia,“, títo
majú za ušami nie menej hriechov a nespravodlivostí ako
porazení. Myslím, že samotný príklad 2. svetovej vojny to
nádherne dokazuje.
Nádej odovzdávať ďalej
My sme však účastníkmi neštandardného a jedinečného,
neopakovateľného a stopercentného víťazstva, preto ho nesmieme zneužívať na vlastnú výhodu, ba ho ani špiniť krivým svedectvom. Skutočný víťaz sa nemôže stať agresorom,
no ani sa neskrýva. Ak sme si vedomí toho, že sme premohli
obrovské zlo, nemôžeme zabudnúť, že ono sa nikdy nevzdáva. Preto treba byť pozorným a otvárať oči všetkým, aby sa
neopakovali chyby minulosti, alebo aby sa nik neocitol na
tej strane, odkiaľ viac niet návratu.
Veľká noc sa spája s príchodom jari, a je to pochopiteľné.
Veď zima - obraz smrti je preč a celá príroda sa prebúdza
k životu. Pre kresťana táto nádhera nemôže byť iba básnickou inšpiráciou, ale vďakou, že po každom páde, po každej
krutej prehre, po strachu a beznádeji zažiari nové Slnko Kristus, ktorého jas nič nezatieni. On je podstata a základ
skutočného života, pre ktorý smrť viac nie je problémom, ba
ani prekážkou, a už vôbec nie koncom. A túto nádej, ktorú
sme dostali, máme dávať ďalej. •
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EDITORIÁL

Milí misijní priatelia,
Viera vo vzkrieseného Krista
pretvára našu existenciu spôsobujúc v nás neustále vzkriesenie z mŕtvych, ako písal sv.
Pavol prvým veriacim: „Kedysi ste boli tmou, ale teraz ste
svetlom v Pánovi. Žite ako deti
svetla! Ovocie svetla je v každej dobrote, spravodlivosti a pravde.“
Veľká noc nesie v sebe novosť hlbokého a úplného
prechodu zo života podriadeného hriechu k slobodnému životu vedenému láskou, tou silou, ktorá rúca všetky prekážky a vytvára novú harmóniu vo vlastnom srdci a vo vzťahoch k ostatným
ľuďom i veciam. Každý kresťan, ak prežije tento
prechod k vzkrieseniu, nemôže sa nestať novým
kvasom pre svet. Sú mnohé očakávania našich
čias: my, kresťania, musíme byť svetlými svedkami tohto nového života, ktorý priniesla Veľká noc.
Veľká noc je teda darom, ktorý máme vždy hlbšie vo viere prijímať, aby sme mohli v každej situácii konať – s Kristovou milosťou – podľa Božej
logiky, logiky lásky. Svetlo Kristovho vzkriesenia musí preniknúť tento náš svet, musí dosiahnuť tak, ako posolstvo pravdy a života, ku všetkým ľuďom skrze naše každodenné svedectvo.
Oslavujeme Kristovo zmŕtvychvstanie. Nemôžeme
si nechať iba pre nás tento život a radosť, ktorú nám
Kristus daroval svojou Veľkou nocou, ale dávajme
ju všetkým, s ktorými sa stretávame. To je naša úloha a naše poslanie: umožniť, aby v srdciach našich
blížnych povstala nádej tam, kde je beznádej; radosť, kde je smútok; život, kde je smrť. Svedčiť každý
deň o radosti vzkrieseného Pána znamená žiť vždy
„veľkonočným spôsobom“ a odovzdávať radostnú
zvesť, že Kristus nie je iba nejakou myšlienkou či
spomienkou na minulosť, ale je osobou, ktorá žije
s nami a pre nás.
Páter Martin Štefanec SVD
šéfredaktor

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Sv. omšu za odberateľov Hlasov
odslúžim 3. apríla,
za horliteľov 4. apríla.
Šéfredaktor
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▲ Ikona Panny Márie Čenstochovskej
navštívi niekoľko portugalských miest
Portugalsko - V sobotu 2. marca sa skončila španielska etapa putovania kópie ikony Panny Márie Čenstochovskej “Od oceánu k oceánu”, ktorá trvá už celé mesiace. V Bajadoze ju prevzala portugalská delegácia zo
Svetového apoštolátu Fatimy. Prvou zastávkou bolo
mesto Campo Maior, kde ikonu privítal zástup asi tisícky ľudí s kňazmi a zástupcami samosprávy. Večer 3.
marca Čierna Madona prišla do Fatimy a bola umiestnená v kaplnke sídla Svetového apoštolátu Fatimy “Domus Pacis”. Hlavné slávenie spojené s návštevou ikony
sa vo fatimskej svätyni uskutoční v Nedeľu Božieho milosrdenstva 7. apríla. Počas marcových dní navštívi ikona niekoľko ďalších portugalských miest - 8. apríla, na
sviatok Zvestovania Pána, ktorý sa bude sláviť ako Deň
posvätnosti života, sa dotkne vôd Atlantického oceána,
aby zavŕšila hlavnú etapu svojho putovania od brehov Tichého oceánu k Atlantiku, ktorá sa začala 15. júna 2012
v ruskom Vladivostoku za ochranu života a ktorá zavítala v septembri minulého roku aj na Slovensko (fotografia je z návštevy ikony v kostole na Kalvárii v Nitre).
Odhaduje sa, že ikonu Božej Matky z Čenstochovej si počas doterajšej púte uctili viac ako štyri milióny ľudí. Hoci
stále pokračuje, na jej konci by sa mal podľa predpokladov súčet absolvovaných kilometrov blížiť k číslu 65-tisíc,
čo v histórii svetových pro-life kampaní nemá obdobu. Je
to reťaz neustálych modlitieb, úžasných kázní, stretnutí,
manifestácií a sprievodných podujatí, pri ktorých bolo
rozdaných okolo 250-tisíc letákov v 15 jazykoch. •

SPEKTRUM

▪ Belgickí biskupi proti návrhu zákona o rozšírení eutanázie

▪ Biskupi z Vietnamu
chcú bojovať proti prúdu
sekularizácie a materializmu
Vietnam - Vietnamskí biskupi
spustili počas pôstneho obdobia
kampaň proti rastúcej sekularizácii a materializmu nielen medzi
katolíkmi, ale aj v celej vietnamskej spoločnosti. Tú v súčasnosti
ovplyvňujú spotrebiteľské modely, ktoré ponúkajú jednotlivé médiá. Práve v Roku viery je
však podľa biskupov nevyhnutná „zmena mentality“, ktorá by
mohla viesť k „návratu k tradičným hodnotám“ a „prekonaniu
egoistickej koncepcie osobného
zisku“. Ako tvrdia vietnamskí biskupi, príprava na Veľkú noc je aj
príležitosťou pre posilnenie charitatívnych iniciatív. Predseda
Konferencie biskupov Vietnamu
Mons. Nguyen Van Nhon v jednom z listov veriacim uvádza,
že pôstne obdobie, v ktorom si
pripomíname Ježišovo utrpenie,
sprevádza práve „svetlo a nádej“,
ktoré pramenia vo Vzkriesení.
Vietnam má 87 miliónov obyvateľov, pričom katolíci tvoria asi
8 % z celkového počtu. Zohrávajú
dôležitú úlohu v oblasti kultúry,
dejín a spoločnosti. Biskupi vyzývajú veriacich, aby bojovali proti
materialistickému prúdu, ktorý
zasiahol krajinu a jej obyvateľov,
stále viac priťahovaných peniazmi,
úspechom a hmotnými statkami. •

Belgicko - Belgickí biskupi sú proti návrhu zákona, ktorý predložila Socialistická
strana o rozšírení možnosti eutanázie, schválenej v roku 2002, na deti mladšie
ako 15 rokov a osoby s Alzheimerovou chorobou. Počas tlačovej konferencie
Mons. André Joseph Léonard, arcibiskup Malines-Brussels, predstavil novinárom „najvážnejšie výhrady“, ktoré už biskupi prezentovali aj v roku 2002, keď
bola eutanázia v krajine dekriminalizovaná. Ako uviedla agentúra Sir, Mons.
Leonard adresoval členom parlamentu nasledovnú výzvu: „Žiadame vás, aby
ste zvážili, ako môže byť o chorých, neplnoletých a ľudí s demenciou postarané lepšie vo verejných zdravotníckych zariadeniach poskytujúcich paliatívnu
starostlivosť. Povedať nie eutanázii pre nás neznamená vybrať si utrpenie alebo nechať niekoho trpieť. Vývoj v oblasti paliatívnej starostlivosti priniesol veľké pokroky pri zmierňovaní bolesti a pomohol predísť možným žiadostiam
o eutanáziu. Chceme si ctiť ako našu demokraciu, tak aj ľudskú dôstojnosť.“ •

▲ Arcibiskup Nassar:
Benedikt XVI. sa nezmazateľne
zapísal do srdca ľudí
Sýria - „Rozhodnutie Benedikta XVI.
abdikovať otriaslo svetom práve v tomto Roku vyhlásenom Svätým Otcom.
Spôsobilo však pozitívny otras v srdciach a do budúcnosti predstavuje vzor
konania,“ domnieva sa kardinál Bechara Rai. Povedal to v rozhovore pre agentúru AsiaNews. Maronitský patriarcha
sídliaci v Bejrúte nedávno navštívil Sýriu, kde žije tiež maronitská komunita.
Situácia v Sýrii je naďalej veľmi vážna,
ale správa o pápežovom rozhodnutí bola
i tak zaznamenaná. Maronitský arcibiskup v Damasku Mons. Nassar o tom písomne informoval: „Abdikácia Svätého
Otca sa výnimočným spôsobom dotkla
všetkých sýrskych kresťanov. Pápežova
modlitba a vystúpenie týkajúce sa Sýrie,
spolu s jeho konkrétnymi charitatívnymi skutkami zapísali Benedikta XVI.
mocne do srdca tunajšieho ľudu.“ •

▲ Vyšiel zväzok Benedikta XVI.
Vatikán - „Nikdy som sa necítil sám posledné príhovory Benedikta XVI.“ pod týmto názvom uviedlo Vatikánske
nakladateľstvo zväzok venovaný záverečným dňom pontifikátu Benedikta XVI.
Zhromažďuje jeho príhovory od 11. do
28. februára tohto roka - od latinského
vyhlásenia, ktorým oznámil, že sa rozhodol vzdať úradu Svätého Otca, a končí
pozdravom veriacich v Castel Gandolfo.
Kniha zahŕňa tiež text Apoštolského listu
moto proprio Normas Nonnullas. Titul
zväzku odkazuje na poslednú generálnu
audienciu Benedikta XVI. (27. februára
2013), pri ktorej predniesol aj túto vetu:
„Nikdy som sa necítil osamelý pri nesení radostí i ťarchy Petrovho úradu.“
Poctu Benediktovi slovom a obrazom
prináša i 62-stranovú on-line publikácia, ktorá je zverejnená na internetových
stránkach Svätého stolca. Približuje viaceré udalosti z jeho pontifikátu z rozličných miest. •
APRÍL 2013
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Ovce sa vedú,
nie ženú
Text: P. Milan Bubák SVD
Foto: P. Martin Štefanec SVD

„Pýtam sa priateľa, ktorý vie veľa o far- bude zhromažďovať okolo seba ľudí,
mách, farmároch a farmárčení,” hovo- nad ktorými bude vládnuť. Ježiš však
rí istá známa, „koľko plota potrebuje hovorí o inej forme mesiášskej moci:
zhruba taký farmár na to, aby mu kravy „Moje ovce počúvajú môj hlas; ja ich
počas pasenia neutiekli. On na to: ‘To poznám a ony idú za mnou. Dávam
záleží na farmárovi.’ ‘Ako to?’ čudujem im večný život.” Ježišova autorita, jeho
sa. ‘Ako to môže záležať na farmárovi, moc sa nachádza medzi ním a jeho ovkravy sú predsa rovnaké.’ ‘Sú farmá- cami, vo zväzku, ktorý dáva život. Je to
ri, ktorí strážia a zháňajú svoje
kravy dohromady z helikoptéry.
Takíto farmári potrebujú pevný,
To, kto je Ježiš, sme schopní objaviť
solídny, drevený plot, ktorý bude
len v rámci vzťahu. Tak poďme tam,
vysoký 2 m. Máš však farmárov,
kde nás Pastier volá, na to miesto,
ktorí idú von na pasienky medzi
kde nás chce nasýtiť.
kravy a ktorí volajú svoje kravy
po mene. Títo farmári potrebujú palicu a plot skladajúci sa z jedného autorita, ktorú je možné spoznať len
drôtu natiahnutého od kolíka ku kolíku, vo vzťahu. „Ony počúvajú. Ja ich poktoré sú vzdialené od seba nejakých 10 znám. Ony nasledujú. Ja im dávam.”
m.’ Bol som prekvapený,” hovorí priateľ, V tomto pohybe „od neho k nim a od
„domnieval som sa, že kravy sú zvieratá, nich k nemu”, v pohybe “volania a odktoré za každú cenu túžia ujsť, a preto je povede”, sa nachádza zjavenie toho, kým
potrebný silný plot, ktorý by im v tom vlastne Ježiš je.
zabránil.” Avšak môj priateľ vychádzal
z iného predpokladu: Ak máme správ- Sila empatie
neho farmára, potom kravy netúžia ujsť. Každý z nás sme určite vo svojom živoNejde tu teda o moc farmára nad stá- te zažili silu prepojenia, silu empatie.
dom. V hre medzi farmárom a stádom Často ju však berieme ako samozrejje moc obidvoch navzájom.
mosť, a tak sa nad ňou už ani nepozastavujeme. Lenže ona je tu, potrebuje,
aby sme si ju všimli, pretože bez nej sa
Moje ovce počúvajú na môj hlas
Ľudia, ktorí sa v evanjeliách pýtali Ježi- nedá žiť. Vieme to, keď ju stratíme. Čo
ša, či on je už tým očakávaným Mesi- napríklad potrebuje také malé dieťa, aby
ášom, sa dopúšťali podobného omylu, žilo? Je potrebné ho kŕmiť, teplo ho obakého sa dopustila moja známa. Títo liecť a umyť, avšak ak sa naň nikto nikdy
ľudia si mysleli, že keď príde Mesiáš, neusmeje a nikdy k nemu neprehovov jeho osobe príde na scénu mocná au- rí, toto dieťa určite zomrie. To, čo volá
torita a táto autorita, Mesiáš, bude svo- dieťa k životu, je životodarné spojenie
ju moc ohlasovať všade naokolo, a tak s tým, ktorý ho drží vo svojom náručí.
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Čo iné by tam mohlo byť väčšou silou,
ak nie práve táto moc? Sila, ktorá volá
k životu, je určite väčšia, omnoho základnejšia a božskejšia ako sila, ktorú
každý z nás tak ťažko produkuje. Cieľom je, aby sme iných prinútili k istému
chovaniu, aby sa veci pohli do činnosti.
Prečo sa však aj napriek tomu, že
vieme, že sila k životu je najväčšia,
uchyľujeme k núteniu? Prečo túto silu
očakávame dokonca aj od Boha? Možno preto, že tragédiou človeka je to, že
všade tam, kde sa životodarné napojenia narušia alebo rozbijú, ľudia začnú
budovať seba samých okolo kontroly
a ovládania. Dieťa v sirotinci napríklad tlčie svoju hlavu o múr, pretože
je tým schopné kontrolovať (ovládať)
svoje cítenie. Teeneger sa stane závislým na drogách preto, lebo na drogy
sa môže spoľahnúť viac ako na ľudí.
Krajina stratí svoju vieru v demokratický proces a hľadá nejakého “silného muža”, nejakého vodcu. A potom
môže byť už príliš neskoro na to, aby
nás empatia pozvala naspäť k životu.
Tento silný muž si vybuduje takú armádu, proti ktorej bude potrebné bojovať. Adikt nemusí byť už ani trocha
k dispozícii. Zanedbané dieťa si môže
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Zaujímavosť
V Nitre sa konali
mestské misie
S mottom „Počujte slovo od Boha
vám zoslané“ sa od 4. marca do 17.
marca konali v Nitre dvojtýždňové
mestské ľudové misie. Organizovali ich všetky miestne rímskokatolícke farnosti spolu s Nitrianskym
biskupstvom. Spoločným menovateľom všetkých podujatí, ktoré sa
v tomto čase uskutočňovali, je Rok
viery a Cyrilo-metodské jubileum.

rozvinúť takú osobnosť, v ktorej centre
bude prebývať chaos. 12-ročný chlapec
zavraždí bezbrannú starú pani a neprejaví ani najmenšie znaky ľútosti. Existuje možnosť, že ak by si niekto zobral
toto dieťa do svojho domu a daroval by
mu roky sústredenej pozornosti a empatie, akú dostávajú malé deti, snáď by
sa z neho mohol vyvinúť človek, ktorý
by bol schopný lásky. V príbehu z knihy
Dýka a kríž od David Wilkersona zveril majiteľ podniku zbieranie peňazí na
projekt narkomanovi a gangstrovi. On
svoju prácu splnil, hoci mal možnosť
kedykoľvek s týmito peniazmi ujsť. Táto
dôvera ho potom transformovala. Kto
to však urobí pre všetkých delikventov,
pre všetky sebadeštruktívne deti a pre
všetkých rodičov, ktorí sú násilní voči
svojim deťom, pre všetkých mučiteľov,
poslov smrti a genocídnych diktátorov na celom svete? Moc stojaca medzi
nimi sa prepadne; potom hľadáme, čo
je moc nad, aby sme ovládali a kontrolovali svoju vlastnú bludnú vôľu, svoje
chcenie kontrolovať.
Autorita Pastiera
Veľkonočné posolstvo je jediné, ktoré je schopné priniesť nádej vedúcu

k úspešnému koncu. Ku koncu, ktorý
je naznačený v knihe Zjavenia, zabitý
Baránok bude Pastierom. Autorita tohto Pastiera spočíva v jeho spojení s najmenej mocnými, s tými, ktorých životy
boli zničené mučením alebo zneužitím.
Toto spojenie je silnejšie ako samotná
smrť, pretože ten istý, ktorý povolal Ježiša na to, aby sa stal naším Baránkom,
ho potom aj povýšil na to, aby sa stal
naším Pastierom. Boh vošiel do nového živého spojenia so zabitým Ježišom
a medzi ním a jeho nasledovníkmi vytvoril nový vzťah. Presne v tomto spočíva nádej Veľkej noci: tam, kde zlo zničilo akúkoľvek možnosť pre vzťah, Boh
môže vytvoriť nové zväzky života. To,
čo nás zachraňuje, nie je moc Boha nad
nami; je to moc tvorivého prepojenia,
ktoré Boh vytvára s nami vo chvíli, keď
sme najbezmocnejšími. Medzi Bohom
a mnou sa nachádzajú živé vody.
To, kto je Ježiš, sme schopní objaviť
len v rámci vzťahu. Tak poďme tam,
kde nás Pastier volá, na to miesto, kde
nás chce nasýtiť. Toto je iba náznak slávnosti, ktorá ešte len príde. Pri tom stole
si Boh ku tebe kľakne, ako si kľaká matka k svojmu plačúcemu dieťaťu a jemne
ti poutiera tvoje slzy. •

Mestské misie v Nitre mali dve
časti. V pondelok 4. marca sa začal program, ktorý je spoločný pre
všetky nitrianske farnosti. Hlavný
koordinátor podujatia P. Ján Kušnír SVD zdôraznil, že je„ viac zameraný na evanjelizáciu, či už na
školách, v nákupných centrách, na
uliciach“. Misijné skupiny navštívia aj väznice, zariadenia sociálnych služieb, nemocnice i rómske
komunity.
Súčasťou programu prvej časti misií bola aj nepretržitá eucharistická adorácia v kostole svätého
Martina na Chrenovej i celodenné
čítanie Svätého písma v kostolíku svätého Michala v centre Nitry.
Nitriansky dekan Peter Klech pozýva všetkých ochotných, ktorí chcú
„takto štafetovo čítať Sväté písmo aj
pre iných“. Na Kalvárii v Misijnom
dome bývali každý večer pripravené prednášky pre vybrané skupiny
– pre učiteľov, lekárov, pre rozvedených, pochybujúcich i neveriacich.
Druhá časť misií, ktorá sa odohrávala zvlášť v každej farnosti,
otvoril v sobotu 9. marca o 17.
00 hod. svätou omšou v katedrále svätého Emeráma nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.
Počas misií putovala po nitrianskych kostoloch aj relikvia svätého Cyrila. •
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▾ Ľudové misie v Hanušovciach

▴ Svätým Otcom sa stal argentínsky kardinál Jorge Bergoglio SJ
Za nového Svätého Otca bol 13. marca zvolený 76-ročný argentínsky
kardinál Jorge Mario Bergoglio SJ, ktorý prijal meno František. Bude
vôbec prvým pápežom s týmto menom. Vyše stotisíc ľuďom, ktorí sa
zhromaždili na Námestí Sv. Petra a ulici Via della Conciliazione vo Vatikáne, to oznámil francúzsky kardinál protodiakon Jean-Louis Tauran.
Krátko po 20:20 h z lodžie balkóna baziliky 266. hlava Katolíckej cirkvi
po prvý raz udelil požehnanie Urbi et orbi (Mestu a svetu).
Najskôr však vyzval k modlitbe za emeritného pápeža Benedikta XVI.,
po ktorom preberá úrad. Vyzval k modlitbe za celý svet a za bratstvo
v Cirkvi. Prítomných tiež poprosil, aby sa modlili i za neho. Po požehnaní opäť poďakoval za „vrelé prijatie“. „Teraz vás už opustím. Ďakujem
vám za prijatie. Modlite sa za mňa a do skorého videnia. Uvidíme sa veľmi skoro. Zajtra sa chcem ísť pomodliť k Panne Márii, aby ochraňovala
Rím. Dobrú noc a dobre si odpočiňte,“ povedal František, prvý jezuita,
ktorý zasadne na pápežský stolec.
Hovorca Svätej stolice P. Federico Lombardi po oznámení novinárom
povedal, že krátko po svojom zvolení Svätý Otec František zavolal svojmu predchodcovi a dohodol si s ním stretnutie.
Nového Svätého Otca zvolili kardináli po piatich kolách 75. konkláve,
ktoré sa začalo v utorok podvečer. Ide o druhého pápeža v treťom tisícročí. Na jeho voľbe sa zúčastnilo 115 kardinálov zo všetkých svetadielov.
Novozvolený Svätý Otec nahradí nemeckého predchodcu Benedikta
XVI., ktorý sa posledný februárový deň tohto roka vzdal svojho úradu.
6
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Od 10. do 17. februára sa vo farnosti
Hanušovce nad Topľou konali ľudové
misie. Viedli ich traja misionári Spoločnosti Božieho Slova: P. Thomás Tulung,
P. Johny Ambatu a P. Ján Kušnír. Boli
medzinárodným tímom - Indonézia,
India a Slovensko.
Program prebiehal vo Farskom kostole v Hanušovciach nad Topľou, ale aj na
filiálkach, ktorých je požehnane. Misie
boli vo veľmi vhodnom čase, lebo práve
na Popolcovú stredu začalo pôstne obdobie, ktoré je veľmi vhodným časom na
kladenie si otázok o smerovaní života,
jeho kvalite, o hodnotách. Kajúce slová
: „Kajajte sa a verte Evanjeliu!“ povzbudzujú človeka, aby sa zamýšľal nad tým,
čo by sa z jeho života malo vytratiť - zlo,
hriech, neláska, a naopak, čo mu v živote
chýba - dobro, ochota, štedrosť, odpustenie, pochvala, ocenenie druhých. Ľudové misie vo farnosti sú časom návratu
k hodnotám evanjelia, časom, kedy sme
citlivejší a vnímavejší na Božie slovo, ale
sú aj časom, kedy možno prebudiť spiacich kresťanov a osloviť neveriacich. Sväté misie sú pre ľudí, ktorí chcú svoj život
i povolanie žiť zodpovedne bez ohľadu
na to, v akej situácii sa nachádzajú. Je to
priestor na hľadanie riešení. Počas týchto dní sme hovorili o rôznych témach
prostredníctvom prednášok, rozhovorov, modlitieb... Vždy bol čas vyhradený

UDALOSTI

na ticho a meditáciu, aby počuté slovo
vošlo do hĺbky srdca. Misionári sa snažili
osloviť všetky vekové kategórie.
Pre deti sa slávili sväté omše s katechézou a misionári navštívili i základné školy.
Mládež zo spoločenstva Maranatha pripravila nádherný evanjelizačný program,
a tak aj ona mala účasť na spoločnej misii.
Mladí mali možnosť zamyslieť sa nad
svojou budúcnosťou, manželia si znova
obnovili svoje manželské sľuby a chorí
mohli prijať sviatosť pomazania chorých a nové rozhodnutie niesť svoj každodenný kríž, ktorému chcú dať zmysel.
Veľkým povzbudením pre misionárov
bol život veriacich z rómskej komunity.
Navštívili mnohé ich príbytky a boli povzbudení ich vierou. Jeden z nich, mladý
otecko troch detí, povedal pátrovi Kušnírovi: „Páter, ja som si zobral dovolenku,
aby som celý týždeň mohol byť na misiách.“ Taktiež s kňazmi vo farnosti sme
vytvorili pekné bratské spoločenstvo.
Misie sa zakončili požehnaním misijného kríža a krížovou cestou na Kalvárii.
Bol to naozaj milostivý čas. Dobrý
a milujúci Boh sa počas misií dotýka ľudského srdca rôznym spôsobom. Pravda,
je na človeku, ako sa rozhodne, čo urobí,
ako upraví svoje kroky. Nech Boh žehná
tých, ktorí úprimne túžia žiť podľa evanjelia a chcú svoj život napĺňať skutkami
lásky. A tých, ktorí žijú v tme, nech naplní svojím svetlom a dá im poznať svoju
milujúcu a odpúšťajúcu lásku. •

UDALOSTI
apríl 2013
2. apríl – výročie smrti
bl. Jána Pavla II. (2005);
7. apríl – nedeľa Božieho
milosrdenstva;
8. apríl – slávnosť Zvestovania
Pána, prel. z 25.marca,
titulárny sviatok Spoločnosti
Božieho Slova;
15.-21. apríl – týždeň
modlitieb za duchovné
povolania;
15. apríl – sv. Damián De
Veuster, otec malomocných;
21. aprí – nedeľa Dobrého
Pastiera, svetový deň modlitieb
za duchovné povolania;
29. apríl – sv. Katarína
Sienská, spolupatrónka Európy,
sviatok.

Misijný úmysel apoštolátu
modlitby na mesiac apríl:
Aby misijné cirkevné
spoločenstvá boli znakmi
a nástrojmi nádeje
a zmŕtvychvstania.

▾ Valašská Polanka sa lúčila
so svojím kňazom
24. februára sa páter Jozef Berec SVD
lúčil so svojou farnosťou Valašská Polanka na Morave, kde pôsobil od roku
1974. Pri slávnostnej bohoslužbe mu
osobitne poďakoval generálny vikár
olomouckej arcidiecézy Mons. Nuzík
a provinciál verbistov P. Ján Halama,
ktorý predniesol homíliu. Páter provinciál poďakoval pátrovi Berecovi za jeho
vernú službu v tejto farnosti. Zároveň
povzbudil veriacich z Valašskej Polanky slovami Pána Ježiša: „Nebojte sa! Váš
pastier odchádza, ale to, čo tu vložil vďaka Božej milosti do srdca každého jedného z vás, to ostane. A Boh bude ďalej
vaším Pastierom a bude vás viesť. Pošle
vám ďalších pastierov, ktorí vás budú
viesť.“ „Najvzácnejší dar, ktorý ste nám
dali, je vernosť Kristovi,“ povedal jeden
z kňazov, ktorých vychoval páter Berec.
„Úprimná vďaka za pôsobenie vonkajšie aj vnútorné, stovky farníkov vedia, že
ste ich v určitej životnej situácii podržali.
Nevedel to nikto len oni a Boh, ale skrze vašu službu im prišla sila. Vďaka za to
a vďaka za to, čo bolo zasiate.“ povedal
v závere sv. omše generálny vikár olomouckej arcidiecézy Mons. Nuzík. „Ďakujeme pátrovi Berecovi za to, že pod jeho
vedením sme mohli opraviť kostol, pristaviť vežu, trochu zmodernizovať faru,
ale tiež za jeho kamarátsky prístup, za
jeho lásku, ktorou nás naučil pozerať sa
na turistiku, šport.“ ďakoval starosta Valašskej Polanky Josef Daněk. Farníci darovali pátrovi Berecovi veľkú fotografiu
leteckého pohľadu na Valašskú Polanku
a tiež obraz s valašským motívom pastiera s ovečkami. Poďakovali sa aj veriaci
z Pozděchova. Páter Berec na záver poďakoval všetkým farníkom za vzájomnú spoluprácu. „Úprimne ďakujem za
vaše modlitby a dary. Za všetko patrí
vďaka Bohu a prajem vám hojnosť Božieho požehnania.“ povedal páter Berec
farníkom. Vo Valašskej Polanke pôsobil
požehnaných 38 rokov. V súčasnosti je
na odpočinku v Misijnom dome Matky
Božej v Nitre. •
APRÍL 2013
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Kňaz Cyril Axelrod
Misionár, ktorý je
hluchý a slepý
Text a foto: P. Martin Štefanec SVD

Cyril Axelrod, kňaz, redemptorista z Anglicka, ktorý nevidí ani nepočuje,
prišiel počas mestských misií do Nitry, aby sa podelil o svedectvo svojho
života. Všetkých prekvapil svojou energiou a optimizmom. Pochádza
z Juhoafrickej republiky. Narodil sa v roku 1942. Jeho rodičia boli pôvodom
z Európy. Matka je z Litvy a otec z Poľska. Jeho rodina je židovská. Nemal
súrodencov. Narodil sa ako nepočujúci. Stal sa kňazom a misionárom.

Aká bola situácia u vás doma, kde ste
vyrastali?

Moji rodičia boli veľmi veriaci. Zistili, že som sluchovo postihnutý, až keď
som mal tri roky. Doktor povedal rodičom, že nepočujem a oni sa úplne
preľakli. Povedal rodičom: „Nebojte
sa, tu, v Juhoafrickej republike, je škola, kde učia dominikánske sestry, a oni
učia nepočujúce deti rozprávať.“ Rodičia sa veľmi naľakali, lebo ma nechceli
dať do katolíckej školy, keďže oni boli
židia. Napriek tomu si povedali, že je
pre nich dôležité, aby som získal vzdelanie, a tak ma zapísali do školy a začal
som sa vzdelávať v kresťanskej škole.
Vnímal som židovstvo a kresťanstvo súčasne. Vyrastal som v kontakte s týmito
dvoma náboženstvami, ktorým som sa
snažil porozumieť. Mal som veľkú úctu
k viere mojich rodičov. Chodil som aj
do synagógy, kde som sa so svojimi rodičmi snažil modliť. Ako som vyrastal,
chcel som nastúpiť na univerzitu a ďalej
sa vzdelávať. Moje srdce trošku váhalo.
Videlo ten nepoznaný svet. Potreboval
som pomoc aj v tejto oblasti. Nevedel
som čo a ako. Boh skrze Ducha Svätého
otvoril moju myseľ a srdce pre vieru, čo
mi veľmi pomohlo.

Kto Vám pomohol vyrovnať sa s Vaším
hendikepom?

Dominikánske sestry v škole mi pomohli prekonať môj hendikep. Naučili
ma rozprávať a neskôr aj posunkovať.
Ako ste sa dostali ku katolíckej viere a ku
kňazstvu?

Jedného dňa som sa opýtal môjho priateľa – katolíka, či by ma zobral do kostola. Zostal prekvapený. Ty, žid, chceš ísť
do katolíckeho kostola? Keď chceš, tak
poď. Vošli sme dnu. Tam sedeli v rade
asi desiati nepočujúci ľudia. V tichu sedeli bez tlmočníka a prvýkrát som videl
kňaza, ako slúži sv. omšu. Bolo mi jasné,
že keď je kňaz otočený k nim chrbtom,
nemôžu rozumieť. Ja ako nepočujúci som sa ich pýtal, či tomu rozumejú.
Povedali, že ani veľmi nie. Nepočuli, čo
kňaz hovoril. Bola to situácia, keď som
videl, že Boh týmto ľuďom akoby nebol
sprostredkovaný. Kládol som si otázku:
Prečo by to tak malo zostať? Cítil som,
že Boh ma volá. Boh nepozerá na to, či
človek počuje, alebo nepočuje. Rozmýšľal som nad touto situáciou, ktorú som
zažil. Spýtal som sa môjho priateľa, či si
myslí, že veriaci potrebujú kňaza, ktorý
by vedel v posunkovom jazyku sláviť sv.

omšu. On mi, samozrejme, prikývol, že
áno. To bol ďalší impulz, nad ktorým
som začal rozmýšľať. Zdôveril som sa
mu s tým, že cítim volanie stať sa Božím
služobníkom a rád by som sa stal kňazom pre nepočujúcich. On zostal šokovaný. Povedal mi, že ja som nepočujúci. Ako sa chcem stať kňazom? Úplne sa
zľakol tejto mojej myšlienky. Odrádzal
ma od myšlienky kňazstva, pretože by
som nemohol dobre komunikovať. Ale
ja som poznal problémy nepočujúcich,
aj problémy v komunikácii. Pre mňa
bolo veľmi dôležité vnímať Boha, aby
Boh dokázal prostredníctvom viery
pomôcť nepočujúcim prijať svoju hluchotu tak, ako pomohol mne. Pomôcť,
aby prijali svoje postihnutie do svojho
života. Po určitom čase ma môj priateľ
začal v tejto myšlienke povzbudzovať.
Ako vaše okolie prijímalo, že sa chcete
stať kresťanom a kňazom?

Samozrejme, nebol som hneď pokrstený,
pretože som pochádzal zo židovskej rodiny. Medzitým som rozmýšľal, čo ďalej.
Či prijmem kresťanstvo, čo to bude znamenať a pod. Rozmýšľal som už o kňazstve. Bez toho, aby som bol pokrstený,
som sa kňazom nemohol stať.
APRÍL 2013
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Navštívil som preto biskupa a rozprával
som sa s ním o tom, že by som sa chcel
stať kňazom. Biskup mal skúsenosti
s prácou s nepočujúcimi. Keď som mu
povedal, že by som sa chcel stať kňazom,
veľmi sa potešil. Keď sa ma pýtal na vieru
mojich rodičov, zostal prekvapený, že ja,
dieťa židovských rodičov, sa chcem stať
kresťanom, a dokonca katolíckym kňazom. Trochu sa toho zľakol. Povedal mi,
že pred tým, ako budem pokrstený, bude
dobre, aby som si to pomaly premyslel.
Po čase sa uvidí, či je moja túžba skutočná. A tak som odišiel na dva roky do
Ameriky, kde som študoval na Gallaudet
University – v škole pre nepočujúcich.
Táto škola mi pomohla naučiť sa dobre
po anglicky. Zdokonalil som sa v anglickej gramatike.
Reakcia najbližších?

rozprávať, cítil som sa veľmi osamotený.
Modlil som sa k Bohu, aby sa mi podarilo túto ťažkosť prekonať. Jedného dňa
prišiel biskup na návštevu a povedal mi:
„Ja viem, si jediný, ktorý si nepočujúci.
Viem, aké je štúdium pre teba náročné.“
Dovolil mi študovať individuálnou formou, čo mi pri štúdiu veľmi pomohlo.
Koľko ste študovali? Ako vyzerala vysviacka? Zmenil sa postoj vašej rodiny?

Študoval som štyri roky. Písal sa rok
1970. Keď som skončil štúdium, napísal som opäť list svojej mame. Oznámil
som jej, že budem vysvätený za kňaza.
Pozval som ju na vysviacku. Mama odpovedala: Nie. Mňa to stále trápilo. Bol
som smutný z toho, že moja mama nepríde na vysviacku. S dôverou som to
vložil do Božích rúk. Tri dni pred vysviackou mi mama napísala, že predsa len príde. Veľmi som sa zaradoval
tomu, že moja mama príde za mnou
po rokoch mlčania. Prvýkrát vstúpila
do katolíckeho kostola. Päť rokov po
vysviacke mama zomrela. Predtým mi
však povedala jednu dôležitú vec: Ja som
židovka. Neviem pochopiť, ako som vy-

Zostala mi len mama. Otec zomrel. Rozprával som sa s ňou a povedal som jej, že
by som sa chcel stať katolíkom. Povedala
mi, že celá naša rodina je židovská. Ak
to urobíš, povedala mi, moje srdce bude
veľmi zlomené. Ak sa staneš katolíkom,
nechcem ťa nikdy vidieť. A tak sa moja
mama rozhodla, že ma nechce
viac vidieť. Nevedela pochopiť,
Silu mi dáva Boh. Vnímam
že sa chcem stať kresťanom. Pre
mňa to bolo veľmi ťažké rozhoa cítim prostredníctvom Boha.
dovanie. Matka bola pre mňa
Hoci nevidím a nepočujem, tým,
v živote veľmi dôležitá. Vybral
že žije v mojom srdci Ježiš,
som si cestu stať sa kresťanom kaho môžem odovzdávať ďalej.
tolíkom. Písal som mame každý
A tak dávam radosť ďalším ľuďom
mesiac list a ona mi neodpovedaokolo
seba. Ježiš dal túto silu mne,
la. Keď som sa po štúdiu v Ameja ju dávam ďalej.
rike vrátil späť do Juhoafrickej
republiky, navštívil som biskupa
a povedal som mu, že moja túžba stať
sa kňazom naďalej pokračuje, požehnal
ma a poslal ma do seminára. Tešil sa, že
bude mať kňaza, ktorý sa bude venovať
nepočujúcim.
Ako ste si zvykli medzi počujúcimi študentmi?

Keď som prišiel do seminára, všetci študenti sa ma obávali. Komunikácia s nepočujúcim študentom bola strašná. Keďže som sa s nimi nemohol normálne
10
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chovala katolíckeho kňaza. Povedal som
jej, že si ju veľmi vážim. Povedala mi,
že je pre ňu veľmi dôležité to, že verím
v Boha. Prosila ma, že keď zomrie, chce
mať židovský pohreb. Tak sa aj stalo.
Jediná z mojej rodiny komunikovala so
mnou mama, ostatní, žiaľ, nie.
Ako ste sa zapojili do pastorácie po vysviacke?

Biskup ma poslal medzi černošské nepočujúce deti do jednej zo škôl. Na

tomto mieste som pracoval päť rokov.
Okrem toho som cestoval po južnej
Afrike, aby som prinášal Evanjelium
nepočujúcim na týchto miestach. Ako
beloch a nepočujúci kňaz som pracoval medzi černošskými nepočujúcimi
ľuďmi. V tom čase v južnej Afrike bola
doba Aparteidu. Odčleňovali belochov od černochov. Hovorilo sa štyrmi jazykmi a aj štyrmi posunkovými
jazykmi. Pracovať s ľuďmi v tejto situácii bolo veľmi náročné, aby som sa
komunikačne prispôsobil všetkým tým
okolnostiam.
Prišla potom nejaká zmena?
V roku 1988 som odišiel na misie do
Číny do regiónov Hong Kong a Makao. Boh si ma zavolal aj na tieto miesta.
Vtedy som mal ešte dobrý zrak. V Číne
som zistil, že deti, ktoré mali akékoľvek
zdravotné postihnutie, zatvárali doma
do izieb. Matky a otcovia nechceli, aby
o ich postihnutých deťoch vedela ve-

ROZHOVOR

úplne oslepol, vrátil som sa do Anglicka
a začal som sa učiť braillovo písmo, učil
som sa samostatne pracovať v domácnosti, variť, oprať si veci a pod.
Na čo kladiete dôraz pri stretnutiach
s ľuďmi?

• P. Cyril Axelrod odpovedal
s prekladateľkou aj na otázky
médii
• Svedectvo Pátra Cyrila
si do kostola u piaristov v Nitre
prišli vypočuť stovky ľudí
• P. Cyril Axelrod CSsR s hlavným
koordinátorm podujatia
P. Jánom Kušnírom SVD
• P. Cyril v komunite misionárov
verbistov v misijnom dome v Nitre
• Prostredníctvom prekladateľky
PhDr. Anny Šmehylovej PhD.
mohol páter Cyril komunikovať
s poslucháčmi a oni s ním

rejnosť. Pre mňa bolo šokujúce, ako je
to možné. To bola čínska kultúra. Cítil
som, že je potrebné zmeniť ich nazeranie na vlastné problémy. Keď takíto ľudia zostarli, nemal sa o nich kto starať.
Ja ako nepočujúci kňaz som videl, že
týmto deťom je potrebné začať pomáhať. Volal som ich, aby sa nebáli. Videli, že mám tiež postihnutie. Začali mi
dôverovať. Na začiatku som začal pracovať s tridsiatimi nepočujúcimi deťmi. Otvoril som centrum vzdelávania
nepočujúcich detí. Zabezpečil som im
sociálne služby, aby mohli začať rásť
osobnostne a byť plnohodnotní v spoločnosti. Potom som odišiel do Ameriky na istý čas na misie. Jedného dňa
som sa začal potkýnať. Padal som na
zem. Nevedel som, čo sa deje. Mal som
síce silnú vieru, ale obával som sa toho,
čo sa dialo. Išiel som k lekárovi a povedal mi, že mám problém s očami. Začínam pomaly slepnúť a po nejakom čase

oslepnem úplne. Táto správa ma úplne
šokovala. Bol som ustarostený, ako budem vykonávať službu Bohu, keď som
hluchý a ešte aj oslepnem.
Ako ste prijímali to, že strácate zrak?

Jedného dňa som išiel k inému lekárovi .
S mojím kamarátom kňazom sme čakali na doktora. Rozmýšľal som nad tým,
ako to bude. Povedal som tomuto kňazovi: „Boh mi dal moju hluchotu preto,
aby som sa stal misionárom pre nepočujúcich. Teraz mi Boh dáva moju budúcu slepotu, aby som sa stal misionárom
pre nevidiacich.“ Postupom času som
naozaj oslepol. Ale môj smútok z tohto
postihnutia postupne mizol prostredníctvom viery, keď som si uvedomil, že
Boh mi dáva týmto silu k tomu, aby som
mohol svoju prácu rozvíjať aj pre slepých. 12 rokov som pomaly slepol. Ale
stále mi Boh hovoril a menil ma. V tom
období som bol znova v Číne. Keď som

V roku 2001 som oslepol úplne. Boh
mi dal silu vytrvať v tomto ťažkom
období. Napriek tomu som cestoval.
Bol som v Číne, Juhoafrickej republike, Spojených štátoch. Pre mňa bolo
najdôležitejšie pracovať s počujúcimi
a plne zdravými, aby vedeli prijímať
zdravotne postihnutých. Prečo? Pretože počujúci ľudia sa obyčajne veľmi
obávajú nepočujúcich alebo hlucho-slepých ľudí hlavne v oblasti komunikácie. Moja misia začala v tom, že som
začal pracovať aj s počujúcimi ľuďmi,
aby začali prijímať hluchých, slepých
a inak postihnutých ľudí. Posunková
reč je darom od Boha, aby počujúci
mohli komunikovať s nepočujúcimi.
Posunky sú veľmi dôležité. V mojej misii sa snažím pomáhať ľuďom nepočujúcim, nevidiacim, inak zdravotne postihnutým alebo počujúcim, ktorí inak
pracujú s ľuďmi. Pýtam sa ich, čo chcete
vy, aby som pre vás urobil?
Čo plánujete v budúcnosti?

Boh mi ukáže, čo je mojím cieľom.
Chcel by som pokračovať v mojej misii
po celom svete. Keď mi Boh dá silu, tento plán budem môcť uskutočniť a pokračovať v práci, ktorú robím.
Ste stále usmiaty. Ľudia sú povzbudení,
keď k nim hovoríte. Odkiaľ beriete toľkú
energiu do života?

Silu mi dáva Boh. Vnímam a cítim
prostredníctvom Boha. Hoci nevidím
a nepočujem, tým, že žije v mojom
srdci Ježiš, ho môžem odovzdávať ďalej. A tak dávam radosť ďalším ľuďom
okolo seba. Ježiš dal túto silu mne, ja ju
dávam ďalej. •
Redakcia Hlasy ďakuje prekladateľke
PhDr. Anne Šmehylovej PhD. a asistentovi Stanislavovi Morávekovi.
APRÍL 2013
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Rok viery

Biblické
postavy viery
Text: P. Marek Vaňuš SVD
Foto: Archív SVD

Odvážna viera Ester
Dosiaľ sme si pod zorným uhlom
viery všímali mužské postavy Písma. Zaiste, je to dané najmä patriarchálnou povahou starovekých
spoločností na Blízkom východe,
medzi ktoré sa radil aj Izrael. Avšak na stránkach Sv. Písma popri
mnohých postavách mužov nachádzame i nemálo žien, odvážnych svedkýň viery.
V Liste Hebrejom sa pri vypočítavaní osobností viery z dejín
židovského národa ako prvá spomína Sára, manželka Abraháma,
ktorá „verila, že je verný ten, ktorý
dal prisľúbenia“ (Hebr 11,11). Pripomína i Rachabu (11,31), ktorú
viera zachránila pred záhubou
v troskách Jericha. A ak aby sme
listovali v Starom zákone ďalej,
našli by sme i krásny príklad Rút,
pôvodom Moabky, čiže pohanky, ktorá neopustila svoju svokru
v ťažkostiach, prijala vieru v jediného Pána a stala sa pramatkou
veľkého kráľa Dávida. Všetky tieto a mnohé ďalšie ženy vydávajú
jedinečné svedectvo viery.
Na nasledujúcich riadkoch sa
pozastavíme pri Ester, hlavnej
postave biblického spisu, ktorý
nesie jej meno a pripomína židovskému národu ustanovenie
sviatku Purim.

Je to stále
aktuálna
výzva
stavať svoju
vieru nie
na divoch,
ale na
modlitbou
živenej
odvážnej
dôvere
v Božie
starostlivé
vedenie
uprostred
udalostí
i ťažkostí,
ktorým
denne
čelíme.

Príchod na kráľovský dvor
Príbeh Ester je situovaný do obdobia vlády Asuera (Est 1,1), čo
je grécke meno kráľa Xerxesa I.,
12
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perzského vladára z prvej polovice 5. stor. pred Kr. Biblický spis
začína opisom zavrhnutia kráľovskej manželky Vasti (1,10-22), čím
sa otvára priestor pre hľadanie jej
nástupkyne (2,2-4). Skoro až rozprávkovým spôsobom prichádza
na kráľovský dvor jednoduchá
mladá židovka, sirota menom Ester, čo značí „hviezda“ (2,7). Pre
svoj pôvab a krásu si získava u kráľa „väčšiu milosť a priazeň ako
všetky ostatné ženy“ (2,17) a stáva
sa kráľovnou. Svoj židovský pôvod
však ponecháva v tajnosti.
Hrozba záhuby
Vzápätí svätopisec upriamuje náš
pohľad na konflikt medzi kráľovským ministrom Amanom a Mardochejom, Esteriným strýkom.
Mardochej sa odmieta pokloniť
Amanovi, čím pokoruje jeho pýchu a vyvoláva hnev. O príbuzenskom vzťahu Mardocheja s Ester
však Aman nevie. Vie len to, že
Mardochej je Žid, a preto sa chce
pomstiť na všetkých Židoch ríše.
Od kráľa získava súhlas na vydanie
nariadenia o vyvraždení národa
v konkrétny deň, ktorý stanovuje
lósom (3,7). Správa o plánovanej
genocíde okamžite vyvoláva veľkú bolesť a nárek Židov (3,15; 4,3).
Keď sa Ester, izolovaná v paláci od okolitého diania, dozvedá
o hrozbe, je zmätená. Mardochej
ju nabáda, aby predstúpila pred
kráľa a prosila za svoj ľud (4,8).
To však nie je také jednoduché.

Jestvuje nariadenie, že ktokoľvek
sa ku kráľovi priblíži bez toho,
aby ho on vyzval, riskuje život.
Ester stojí teda pred voľbou: riskovať vlastný život a zasadiť sa za
práva súkmeňovcov alebo dbať
na vlastnú bezpečnosť. Jej strýko
jej na výber nedáva: „Nenazdávaj sa, že ty si zo všetkých Židov
zachrániš život, pretože si v kráľovom dome. Keby si teraz mlčala, Židia dôjdu iným spôsobom
k záchrane, ale ty a rod tvojho
otca zahynie. A ktovie, či si neprišla práve preto ku kráľovskej
hodnosti, aby si bola naporúdzi
v takýto čas?“ (4,13-14).
Modlitba v úzkosti
Ester teda vyzýva svojich súkmeňovcov k modlitbe a pôstu. Ona
sama koná kajúcne skutky a – ako
uvádza grécky text knihy – prednáša Bohu modlitbu hlbokej dô-

Rok viery

Ester svojou modlitbou prejavuje
vieru v Pána, ktorý nemusí konať
len „výnimočné“ a „nečakané“
zázraky, lež ktorý koná v prospech svojich skrze „prirodzené“
dary. Dôveruje, že Boh prejavuje
svoju vernosť i prostredníctvom
navonok neviditeľného sprevádzania. I dnes tí, ktorí Bohu uverili, sú pozvaní urobiť krok „naslepo“ dôverujúc v Jeho pomoc.

very (4,17k-z = 14,3-19 Vulg.).
V nej vyjadruje svoju úplnú dôveru v Pána, svoju jedinú pomoc, pričom mu svojimi slovami
pripomína jeho vernosť v dejinách vyvoleného národa (porov.
i modlitbu Judit, Jdt 9,1-14). Ester sa utieka k Božej moci a milosrdenstvu, čo ju súčasne vedie
i k uznaniu zlyhaní svojho ľudu
v minulosti. Naliehavo však prosí: „Pamätaj na nás, Pane, a ukáž
sa nám vtedy, keď sme sužovaní“
(Est 4,17r). Pre seba žiada odvahu, aby jej Pán vložil do úst vhodné slová a ona by tak dokázala obstáť pred vladárom.
Modlitba Ester nachádza odozvu v Ježišovom povzbudení
o tom, že keď učeníkov budú vodiť pred vrchnosti, nemajú sa báť
toho, ako sa brániť, „lebo Duch
Svätý vás v tú hodinu poučí, čo treba hovoriť“ (Lk 12,11-12).

+
Zaujímavosť
Názov sviatku Purim vychádza pôvodne
zo starobylého akadského jazyka
a pripomína „lósy“, ktoré určili deň
záhuby Židov. Deň plánovanej záhuby
sa však zmenil na deň záchrany, ktorú
si ľud neprestáva pripomínať. Slávi sa,
ako uvádza Est 9,18-19, na štrnásty,
resp. na pätnásty deň židovského mesiaca
„adar“. V našom kalendári to pripadá
viac-menej na mesiace február/marec.
Tento rok, ktorý je podľa židovskej tradície
rokom 5773, sa Purim slávil 23.-24.
februára. Ide o sviatok, ktorý sa okrem
čítania úryvkov z Knihy Ester a prejavov
bujarej radosti vyznačuje aj rozdávaním
almužien či darčekov. A keďže sú preň
typické i maškarné prestrojenia,
nápadne sa podobá na karneval.

Skúsenosť záchrany
Ester nakoniec uspeje vo svojej
stratégii postupného upriamenia
pozornosti kráľa na nespravodlivosť, ktorá sa má vykonať na jej národe. V príbehu nastáva radikálny
obrat, ktorý v konečnom dôsledku obracia bolesť a nárek Židov na
veľkú radosť (Est 8,16).
V porovnaní s inými biblickými knihami by sa pri čítaní príbehu Ester mohlo zdať, že Boh zostáva v úzadí – okrem modlitby,
ktorá mu je adresovaná, sa o ňom
nehovorí prakticky nič. To však
neznačí, že nie je činný. Koná
na pozadí toho, čo by sa ľudsky
mohlo zdať ako „zhoda náhod“.
Viera, ako nám ju predstavuje
Ester, značí rozpoznať toto Božie skryté konanie a staviť naň.
Pripomína nám to i Ježiš sám
v evanjeliu, keď hovorí o nutnosti vytrvalej modlitby. Podobenstvo o nespravodlivom sudcovi
a o vdove, ktorá uňho svojím nezlomným naliehaním dosiahne
útočisko, ukončuje Ježiš otázkou:
„A Boh neobráni svojich vyvolených, čo k nemu volajú dňom
i nocou, a bude k nim nevšímavý? Hovorím vám: Zaraz ich obráni. Ale nájde Syn človeka vieru
na zemi, keď príde?“ (Lk 18,7-8).
Je to stále aktuálna výzva stavať
svoju vieru nie na divoch, ale na
modlitbou živenej odvážnej dôvere v Božie starostlivé vedenie
uprostred udalostí i ťažkostí, ktorým denne čelíme. •
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SLUŽOBNICE DUCHA SVÄTÉHO

Misijné
združenie
Ducha Svätého
Text: Sr. Pia, SSpS

Foto: Archív SSpS

K

aždý tretí pondelok alebo tre- plňou pravidelných stretnutí skupiny
tiu nedeľu v mesiaci vytvorí nadšencov. Cirkevné schválenie štatúniekoľko tisíc ľudí na Sloven- tov združenia biskupom Dr. J.M. Gijsesku reťaz modlitieb za aktu- nom v roku 1978 otvorilo spoločenstvo
álne potreby Cirkvi, svetových misií pre nových členov a prinášalo požehnaa našej krajiny. Zjednotení v modlitbe nie do rodín, farností a spoločností. Po
vytvárame a sme spoločenstvom vy- týchto skúsenostiach a na prosbu misijdávajúcim svedectvo o jednote Cirkvi ných sestier a nadšencov 15.1.1982 bisa našej živej túžbe deliť sa s bohatstvom kup odporučil jeho rozširovanie. Rástol
viery. Povzbudením sú nám slová Svä- počet nových členov. Vo farnostiach
tého Otca Benedikta XVI: „Nie
je nič krajšie ako poznávať Boha
Prelomenie vnútornej
a priateľstvo s ním odovzdávať
neochoty alebo postavenie Boha
druhým.“
na prvé miesto je výhrou nad sebou
Možnosť hlbšie spoznať Boha,
a postavením základu na Kristovi.
osobne sa s ním stretať v modlitTakýmto krokom uskutočníme
be, vo sviatostiach, v Eucharistii
jednu malú- veľkú misiu v našom
a v dennom čítaní Božieho slova ako spoločenstvo s jedným
srdci, a potom naše srdce
cieľom nás vnútorne premieňa
objíme celý svet.
a prebúdza túžbu šíriť radosť
z nekonečnej Božej lásky – Božieho sa tvorili malé spoločenstvá, ktoré boli
priateľstva k nám. Táto misionárska di- pomocou pre kňazov. Misijné sestry
menzia, založená na dennom vzývaní Služobnice Ducha Svätého od začiatku
Ducha Svätého a prosbe o jeho vede- formovali, usmerňovali a sprevádzali
nie, je podstatnou črtou nášho laického spoločenstvá. Misijné združenie Ducha
spoločenstva, ktoré sa nazýva Misijné Svätého sa stalo jedným z apoštolátov
združenie Ducha Svätého.
Misijnej kongregácie Služobníc Ducha
Združenie vzniklo v holandskom Svätého, ktorý kongregácia koordinuje.
mestečku Steyl, v kolíske troch misijSlovensko je jednou z 20 krajín svených kongregácií založených sv. Ar- ta, v ktorej pri Misijnej kongregácii
noldom Janssenom, ako túžba laikov Služobníc Ducha Svätého žije a pôsobí
spolupracovať modlitbou, obetou a mi- toto laické združenie. V mnohých farlodarmi na misii jednej z misijných nostiach sa na tretí pondelok v mesiaci
kongregácií, na misii Misijných sestier alebo v nedeľu stretávajú skupinky veSlužobníc Ducha Svätého. Úcta k Du- riacich. Spoločne ďakujú svätému trojchu Svätému, modlitby a adorácie obe- jedinému Bohu za požehnanie a prosia
tované na spomenuté úmysly boli ná- o požehnanie do nasledujúcich dní.
14
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V dnešnom virtuálnom svete je vernosť a pravidelnosť stretávania sa v jednotný deň čímsi pevným – oporným,
čo pomáha aj sestrám v misiách spojiť sa s modliacimi sa spoločenstvami
a podporiť ich úmysly alebo posilniť
svoje úmysly modlitbou spoločenstva.
Takto podporujeme misijnú prácu našich sestier na všetkých kontinentoch
sveta. V tom nám pomáhajú aj rôzne
animačné materiály, ako napríklad kalendár s misijnými krajinami, za ktoré
môžeme obetovať v mesiaci jeden deň,
alebo aktuálne pripravované modlitby
tretieho pondelka na našej www.ssps.
sk – či modlitebník združenia, modlitby spracované špeciálne pre spoločenstvo Misijného združenia Ducha Svätého pod názvom „Misijné modlitby
k Duchu Svätému“. Osobné stretnutia sa
so sestrami pôsobiacimi v misiách tiež
otvárajú naše poznanie o konkrétnych
potrebách ľudí žijúcich v hmotnom či
duchovnom nedostatku - v chudobe.
Duchovné cvičenia, duchovné obnovy
vo farnostiach a spoločenstvách oživujú
naše motivácie a túžbu deliť sa s vierou.

SLUŽOBNICE DUCHA SVÄTÉHO

Modlitba za Misijné združenie
Ducha Svätého:
Svätý Trojjediný Bože, vo svätom
krste a birmovaní daroval si nám
Ducha Svätého, ktorý tajomným
spôsobom riadi, posväcuje
a zjednocuje Cirkev.
V tomto Svätom Duchu si nás
posvätil a posilnil, aby sme
pred svetom svedčili o Ježišovi
Kristovi, o jeho láske, o jeho smrti
a zmŕtvychvstaní. Sme si vedomí
zodpovednosti za Cirkev a za svet.
Pomáhaj nám byť živými členmi
Cirkvi v tomto Misijnom združení,
aby sme ťa oslavovali skrze Krista
v Duchu Svätom.
Udeľ nám odvahu a silu, aby sme boli
ochotní slúžiť iným, ako to žiada Ježiš
v evanjeliu. Otče, v jeho mene ťa o to
prosíme. Amen.
(Misijné modlitby
k Duchu Svätému str. 38 )

Milodary posielané na účet Misijného združenia posielame podľa úmyslu:
na misie pre konkrétnu krajinu, konkrétny projekt ( Sibír, Kemerovo, Brazília,
Argentína, Juhoafrická republika, Togo
– Benin, Botswana, Ghana, Južný Sudán,
Južná Kórea) alebo všeobecne sú veľkou
podporou pri formácii mladých sestier
pre misie na animáciu spoločenstiev Misijného združenia Ducha Svätého podľa
núdze a potreby sestier v misiách.
Záujemcovia sa prihlasujú do združenia písomne a začlenia sa do spoločenstva zasvätením sa Duchu Svätému
individuálne alebo v skupine vo farnosti. Nezaväzujú sa nijakým zvláštnym
sľubom, ale dôraz sa kladie na to, aby
plnili a prakticky žili svoje krstné sľuby
a stavovské povinnosti ako uvedomelí
kresťania. Denným vzývaním Ducha
Svätého sa zverujú jeho vedeniu a vydávajú svedectvo kresťanského života
vo svojej rodine, farnosti, v zamestnaní
a v Duchu kresťanskej lásky poskytujú
pomoc svojim blížnym.
Misijné združenie Ducha Svätého je
modlitbové spoločenstvo, ktoré dispo-

nuje veľkým, ba najväčším bohatstvom,
ktoré môže zachrániť svet. Je to bohatstvo úprimnej modlitby, času pre Boha,
pre stretnutie sa s ním, čo je zdrojom nových síl a kresťanskej nádeje pre svet. Vo
svete zameranom na aktivity a realizáciu
rôznych projektov je niekedy náročné,
ba dokonca heroické zastaviť sa, nájsť si
čas a konzultovať naše kroky s Bohom.
K tomuto kroku vernosti a dôslednosti sme ako členovia združenia pozvaní
a pozývame, drahí čitatelia, aj vás. Prelomenie vnútornej neochoty alebo postavenie Boha na prvé miesto je výhrou nad
sebou a postavením základu na Kristovi.
Takýmto krokom uskutočníme jednu
malú- veľkú misiu v našom srdci, a potom naše srdce objíme celý svet.
Panna Mária,
Nepoškvrnená nevesta Ducha
Svätého, patrónka Misijného
združenia Ducha Svätého, oroduj za
nás! Sv. Arnold, sv. Jozef, bl. Maria,
bl. Jozefa, orodujte za nás!
Blahoslavení mučeníci Alojz, Gregor,
Ľudovít a Stanislav, orodujte za nás!

Duchu Svätý!
Prebuď svoju Cirkev a začni odo mňa!
Oživ naše spoločenstvo
a začni odo mňa!
Daj, aby sa pokoj a poznanie Boha
rozšírili po celom svete
a začni odo mňa!
Prines svoju lásku a pravdu ku všetkým
ľuďom a začni odo mňa!
(Z modlitieb spoločenstva MzDSv
- Misijné modlitby
k Duchu Svätému, str.12 )

Koordinátorka Misijného združenia
Ducha Svätého na Slovensku
Sr. Pavla Peštová SSpS
Kontakt:
Misijné združenie Ducha Svätého
Novozámocká 302
951 12 Ivanka pri Nitre
www.ssps.sk
č. účtu : 26 23 14 86 68/1100
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Verím
v cirkev
katolícku
Text:
P. Igor Kráľ SVD
Foto: Catholic
Church England
and Wales

V novom filme Pí a jeho život muž menom Pí
rozpráva svoj príbeh spisovateľovi. Tento príbeh ho má presvedčiť o existencii Boha. Celý
film je pokusom o obranu Boha a o jeho sprístupnenie širokej verejnosti. A to aj na úkor
toho, že sa relativizuje jeho náuka i akákoľvek príslušnosť k Cirkvi.
Čítanie z Božieho slova (1 Kor 12, 12-27)
Ako je jedno telo a má mnoho údov, ale všetky
údy tela sú jedno telo, hoci je ich mnoho, tak aj
Kristus. Veď my všetci, či Židia alebo Gréci, či
otroci alebo slobodní, boli sme v jednom Duchu
pokrstení v jedno telo. A všetci sme boli napojení
jedným Duchom. Telo nie je jeden úd, ale mnoho
údov. A keby noha povedala: „Nie som ruka, nepatrím k telu,“, tým ešte neprestáva patriť k telu.
A keby ucho povedalo: „Nie som oko, nepatrím
k telu,“, tým ešte neprestáva patriť k telu. Keby
bolo celé telo okom, kde by bol sluch? A keby bolo
celé sluchom, kde by bol čuch? Ale Boh rozložil
údy, každý jeden z nich v tele tak, ako chcel. Keby
boli všetky jedným údom, kde by bolo telo? No
takto je mnoho údov, ale iba jedno telo. A oko nemôže povedať ruke: „Nepotrebujem ťa!“ ani hlava
nohám: „Nepotrebujem vás!“ Ba čo viac údy tela,
ktoré sa zdajú slabšie, sú nevyhnutne potrebné.
A údy tela, ktoré pokladáme za menej ušľachtilé,
zaodievame s väčšou úctou a naše nečestné údy
majú tým väčšiu česť, kým naše čestné údy nič
také nepotrebujú. Boh telo vyvážil tak, že slabšiemu údu dal väčšiu česť; aby nebola v tele roztržka,
ale aby sa údy rovnako starali jeden o druhý. Ak
teda trpí jeden úd, trpia spolu s ním všetky údy,
a ak sa vychvaľuje jeden úd, radujú sa s ním všetky údy. Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy.
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Cirkev ako Boží plán (porov. KKC 759, 766-7)
Večný Otec z úplne slobodného a tajomného rozhodnutia svojej múdrosti a dobroty stvoril celý
svet a rozhodol sa, že ľudí pozdvihne k účasti na
Božom živote, ku ktorému pozýva vo svojom Synovi všetkých ľudí. Stanovil však, že tých, ktorí
veria v Krista, zhromaždí vo svätej Cirkvi.
Zhromažďovanie sa začalo vo chvíli, keď
hriech zničil spoločenstvo ľudí s Bohom a spoločenstvo ľudí navzájom medzi sebou. Zhromažďovanie Cirkvi je akoby reakciou Boha na chaos, ktorý vyvolal hriech. Poslaním Ježiša Krista
je uskutočniť plán spásy svojho Otca. Aby Ježiš
splnil Otcovu vôľu, založil nebeské kráľovstvo
na zemi, ktorého počiatkom je „maličké stádo“
(Lk 12,32) tých, ktorých Ježiš prišiel zvolať okolo
seba. On sám je ich pastierom. Oni tvoria Spasiteľovu pravú rodinu a on ich naučil nový spôsob
konania. Ježiš dal tomuto spoločenstvu štruktúru. Je to predovšetkým ustanovenie Dvanástich
s Petrom ako ich hlavou. Dvanásti a iní učeníci
– teda Boží ľud – majú účasť na Kristovom poslaní, údele a na jeho moci.
V deň Turíc bol zoslaný Duch Svätý a Cirkev
bola verejne zjavená pred zástupmi a kázaním sa
začalo šírenie evanjelia medzi národmi. Kristus
Cirkev posiela ku všetkým národom, aby z nich
robila učeníkov.

KATECHIZMUS

Cirkev bude zavŕšená až v nebeskej sláve pri Kristovom slávnom príchode. Až dovtedy je na svojej
púti a túži po plnom príchode Kráľovstva a spojení sa so svojím ženíchom Ježišom Kristom, ktorý
ju – svoju nevestu – miluje a obetoval za ňu svoj
život (Ef 5,32).
Cirkev ako Kristovo telo (porov. KKC 814)
Ježiš, aby poukázal na ešte dôvernejšie a užšie
spoločenstvo medzi sebou a tými, ktorí ho budú
nasledovať, hovorí: „Ostaňte vo mne a ja ostanem
vo vás... Ja som vinič, vy ste ratolesti.“ (Jn 15,4-5)
Keď prišiel čas Ježišovho odchodu, hoci jeho telesná prítomnosť opúšťala zem, toto spoločenstvo,
ktoré bolo zhromaždené okolo Ježiša, sa malo stať
Jeho novým telom – „telom Kristovým“ – skrze
ktoré sa mala rozšíriť Jeho prítomnosť.
Prirovnanie Cirkvi k telu, ktorého hlavou je
Kristus, poukazuje na závažnú skutočnosť, že
Cirkev nie je zhromaždená len okolo neho, ale je
v ňom zjednotená. Každý pokrstený veriaci je tak
pričlenený k mystickému telu, ktorého hlavou je
Kristus (Kol 1, 18).

Cirkev – spoločenstvo Ježišových učeníkov - je
už od začiatku charakteristická veľkou rozmanitosťou, ktorá pochádza z rôznosti Božích darov
a zároveň z množstva osôb, ktoré ich dostávajú.

Zodpovednosť za Cirkev
(Z prednášky Vojtecha Kodeta Len päť chlebov)
„Niektorí kresťania sú ako cestujúci vo vlaku, ktorý je ich majetkom. Sú zaň zodpovední a nadávajú, že je špinaví a má meškanie – ale to je naša
zodpovednosť...
Človek chce často investovať vtedy, keď z toho
niečo má. Ale my máme investovať tam, kde to
chce od nás Pán Boh. Ja teraz stojím na javisku
a prihováram sa vám a vy ste akoby v hľadisku. Ale
z pohľadu večnosti sme na javisku všetci. Nikto
z nás nie je povolaný na to, aby sa len pozeral na
to, ako ubieha život okolo neho. Ale každý je povolaný žiť život naplno na tom mieste, kde sa práve nachádza. Každá zodpovednosť má však svoje
limity. Pretože Boh od nás niekedy chce viac, ako
sme schopní zvládnuť. Niekedy oveľa viac, ako
zvládneme, ale to je znamenie, aby sme veci nerobili svojimi silami. Máme dať Bohu k dispozícii to, čo máme, a krok za krokom začať napríklad
tými najmenšími vecami.“
Patriť do Kristovej Cirkvi je teda veľké privilégium, pretože v nej a skrze ňu veľa dostávame.
Ale zároveň je to aj veľká zodpovednosť, pretože
Cirkev to nie sú „oni“, ale to sme „my“ – spoločenstvo pútnikov na zemi – ktorí síce očakávajú
zavŕšenie Božieho kráľovstva na konci vekov, ale
napomáhajú jeho šíreniu už tu a teraz. •
APRÍL 2013
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Misijná
krajina Tunisko
Text: P. Karol Bošmanský SVD
Foto: Archív SVD

T

uniská republika je najmenšou krajinou v oblasti severnej
Afriky. Rozlohou je asi štyrikrát väčšia ako naše Slovensko
a má vyše jedenásť miliónov obyvateľov
/2011/. Celé Tunisko je administratívne rozdelené do 24 dištriktov /governorátov/. Južná časť krajiny je hornatá. Nachádzajú sa tu rozsiahle náhorné
plošiny. Na juhozápade leží nízka soľná
panva a celkom na juhu je púšť Sahara.
Severná časť krajiny susedí so Stredozemným morom.
Čo sa týka podnebia, severné Tunisko má stredozemné podnebie. Prevládajú tu suché, slnečné letá a mierne
zimy s priemerným daždivým počasím.

Kresťanstvo v Tunisku
Ako uvádza kardinál Tomko, kresťanstvo do Tuniska preniklo na konci
prvého a na začiatku druhého storočia
po Kristovi a rýchlo sa šírilo. Vytvorené biskupstvá, ktoré vznikali hlavne na
pobreží, boli misijne veľmi činné. Zo
živého duchovného centra v Kartágu,
ktoré teraz leží v zrúcaninách blízko terajšieho hlavného mesta Tunisu, vyžarovala viera do celej krajiny. Postupne
vznikali na celom území krajiny mnohé biskupstvá. Avšak roku 707 sa krajinou od východu prehnali mohamedáni, ktorí ohňom a mečom zničili celú
prímorskú severnú Afriku natoľko, že
okolo roku 1150 postupne zmizli kres-

História krajiny
Hlavnému mestu sa s obľubou
Z histórie krajiny sa dozvedáhovorí „Paríž severnej Afriky“;
me, že v jedenástom storočí pred
pretože si rovnako ako francúzska
Kristom vznikli na pobreží krametropola potrpí na tradície
jiny fenické osady a podľa lea zároveň má svoj typický šarm.
gendy bolo okolo roku 800 pred
Kristom založené slávne mesto
Kartágo. Toto mesto sa stalo významnou mocnosťou, ktorú v roku 146 ťanské obce a diecézy. Mohamedánski
pred Kristom výbojní Rimania porazili. bojovníci obsadili dokonca veľkú časť
Do 5. storočia po Kristovi bolo Tunisko Španielska, kde zotrvali niekoľko storosúčasťou rímskej provincie. V siedmom čí. Až po ich porážke a vyhnaní zo Špastoročí ovládli krajinu Arabi a obráti- nielska začali na severnom africkom
li miestnych obyvateľov Berberov na pobreží opäť misijné pokusy. Františislam. Od toho času sa v Tunisku za- káni sa síce v prvej polovici trinásteho
čalo hovoriť arabsky. V roku 1883 sa storočia pokúsili o evanjelizáciu krajiTunisko stalo francúzskym protekto- ny, ale na svoje úsilie doplatili vlastnýrátom. Krajina získala samostatnosť mi životmi. Až v sedemnástom storočí
až v roku 1956 a o rok neskôr sa stala sem prichádzali jezuiti a lazaristi, ale
republikou na čele s prezidentom Ha- účinnejšia evanjelizácia sa vykonávala
bib Burgibom.
až od devätnásteho storočia.
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Náboženstvá v krajine
Hlavným náboženstvom v krajine
je islam, avšak v mnohých mestách
žijú menšie skupiny rímskokatolíkov
a čiastočne židov. Moslimov tu žije
98%, kresťanov je 1% a približne 1%
tvoria židia a príslušníci iných náboženstiev.
Paríž severnej Afriky
Hlavné mesto Tuniska je mesto Tunis,
ktoré má necelé dva milióny obyvateľov. Leží blízko Stredozemného mora
a má európsky vzhľad. Na hlavnom
námestí sa vypína priečelie peknej katedrály, ktorá bola v posledných rokoch opravená. Hlavnému mestu sa
s obľubou hovorí „Paríž severnej Afriky“; pretože si rovnako ako francúzska
metropola potrpí na tradície a zároveň
má svoj typický šarm.

MISIJNÁ KRAJINA

TUNISKO
Hlavné mesto: Tunis
Jazyk: arabčina (úradný),
Najvyšší bod: Jebel ech Chambi (1.544 m)
Štátne zriadenie: republika
Vznik: 20. marec 1956
Rozloha: 163 610 km²
Počet obyvateľov: 10 102 000
Mena: tuniský dinár (TND)
Prezident: Fouad Mebazaa
Predseda vlády: Mohamed Ganuči

Ruiny mesta Kartágo. Dnes je Kartágo
súčasťou hlavného mesta Tunis
ako jedno z jeho predmestí. Najväčšou
atrakciou sú ruiny resp. zvyšky základov
Antóniových kúpeľov postavených okolo
roku 160 s rozlohou okolo 18 000 m².

Tunisko je nadmieru zaujímavá krajina, kde sa miesia viaceré kultúry severnej Afriky. História krajiny siaha
hlboko do antických čias a časť tohto
kultúrneho dedičstva si nesú so sebou
aj súčasní obyvatelia. Okrem toho,
že Tunisko je islamský štát, do veľkej
miery ho ovplyvnila aj európska kultúra, čo z neho robí jeden z najliberálnejších štátov islamského sveta. Krajina bola pôvodne osídlená Berbermi,
no vystriedali sa tu klasické antické
civilizácie, akými boli Feničania a Rimania, neskôr sem prišli Arabi, Turci
a Európania.
Národným jazykom Tuniska je arabčina. Keďže určitú dobu bola krajina pod
francúzskym vplyvom, francúzština
je druhým najrozšírenejším jazykom.
Vyučuje sa na všetkých školách a silno
ovplyvnila aj miestny arabský dialekt.

Povinná školská dochádzka je od 6 do
15 rokov. Podľa ústavy má každý občan
právo na vzdelanie bez ohľadu na národnosť a náboženstvo. V Tunisku sa
stále prejavuje značný nedostatok kvalifikovaných pedagogických pracovníkov. Napriek tomu boli vo všetkých
oblastiach zeme zriadené strediská pre
likvidáciu analfabetizmu u dospelých.
Dnes je negramotnosť už oveľa nižšia
/40%/ a mnohí dospelí navštevujú tieto strediská.
Známkovanie v školách má dvadsať stupňov, nie päť ako u nás. Existujú
tu dva typy stredných škôl: gymnáziá
a odborné školy. Odborné školy sa považujú za učilištia. Po maturite si študenti vyberú desať fakúlt /nemusia byť
len v Tunisku/, a potom ich počítačový systém podľa školských výsledkov
zaradí na štúdium na niektorú z nich.

Tak potom niektorí Tunisania študujú v Európe.
Tunisko je známe predovšetkým
remeselnou výrobou, v ktorej sa sústreďuje umelecké cítenie domácich.
Či už sú to šperky, koberce, keramika,
výrobky z dreva, medi alebo textílií.
Tunisko má veľmi priaznivé podmienky pre rozvoj cestovného ruchu.
Príjemná prímorská klíma, takmer
1200 km pláží pri Stredozemnom
mori a množstvo historických zaujímavostí a zvláštností - vrátane kúzla
saharských púští - robí Tunisko turisticky príťažlivým.
Zdravotnícka situácia v Tunisku má
stúpajúcu tendenciu. Počet lekárov
na 10.000 obyvateľov je 13. Priemerná dĺžka života u mužov je podobná
ako u nás: u mužov 72 rokov a u žien
76 rokov.
V Tunisku sa zachovali najdôležitejšie pozostatky rímskych miest severnej Afriky. Čo sa týka zhonu a chaosu,
Tunisko môže súperiť s európskymi
mestami, zároveň však v sebe nesie
nádych exotiky, kvôli miernemu podnebiu sa väčšina života odohráva na
ulici. Na uliciach nevidíme takmer
žiadnych žobrákov, kvôli chudobe
vyrástol v okolí miest veniec chudobných obydlí. •
APRÍL 2013
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Príchod
Spoločnosti Božieho Slova
do Nitry na Kalváriu
Text: Tomáš Gerboc SVD
Foto: Archív SVD

D

efinitívny krok k uvedeniu
Spoločnosti Božieho Slova
na Slovensko a do povedomia širšej verejnosti veriacich sa udial v roku 1925. Po plynulom prechode rehoľníkov z Maduníc
do Močenku nasledovalo rozšírenie
pôsobenia v meste s najstaršími mestskými privilégiami. V meste, ktoré je
nezmazateľne späté s cyrilo-metodejskou tradíciou, Veľkou Moravou, či
prvým biskupstvom na našom území.
Apoštolát povolaní, ktorí začali verbisti v Močenku, prinášal svoje ovocie.
Mladí chlapci prichádzali vo veľkom
počte do Misijného domu v Močenku a žiadali o prijatie za chovancov.
Zdalo sa, že myšlienka misijného dorastu z Československa bola skutočne
dobrým typom. I preto predstavitelia
Misijného domu v Močenku začali
s vedomím a podporou provinciála východonemeckej provincie pátra
Vormanna SVD uvažovať o otvorení
ďalšieho misijného domu. Otvorenie nového domu sa stalo aktuálnym
i z dôvodu nedostatku kvalitných učiteľov a veľkej vzdialenosti Močenka
od gymnázia.
Zriadenie Misijného domu Matky
Božej v Nitre na Kalvárii
Tak, ako v prípade Misijného domu
Sedembolestnej Panny Márie v Močenku, tak aj v novom projekte prišla
pomoc opäť od biskupa Mons. Karola
Kmeťka. Spoločnosti ponúkol do správy Kostol Matky Božej v Nitre na Kal20
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várii. Už v tom čase to bolo významné
pútnické miesto, ktoré sa v nasledujúcich rokoch stalo ešte známejším a vyhľadávanejším. Vedľa kostola stál malý
kláštor. Ten však ani pri najlepšej vôli
taktiež nemohol postačiť na ubytovanie pre desiatky študentov. Počet chovancov a postulantov sa v Misijnom
dome v Močenku postupne z roka na
rok zvyšoval. Východisko z tejto situácie ponúkol opäť biskup Kmeťko.
Ako dar a pomoc misiám uskutočnil
biskup Kmeťko rekonštrukciu a nadstavbu kláštora na Kalvárii. Už stojace
prízemie kláštora sa rozšírilo o prvé
podlažie, dom sa rozšíril i do dĺžky,
čím bola vytvorená väčšia kapaci-

ta pre ubytovanie rehoľníkov a chovancov. Financie k prestavbe poskytol samotný biskup, avšak k tomuto
dielu pozval i jemu zverených veriacich v biskupstve. I preto vydal k 15.
augustu 1925 tlačou výzvu (jej jeden
list uvádzame ako obrazovú prílohu
k článku), v ktorej sa prihovoril svojim
veriacim. Hneď v úvode listu biskup
Kmeťko poukázal na identitu – „Katolíci!“ a etnicitu „Slováci!“- tých, v ktorých veril a na koho sa obracal. Týmto
chcel osobne vyzdvihnúť národnostný princíp ako jeden zo základných
prvkov a pilierov duchovnej tradície
Slovenska. Reflektujúc udalosti rokov
1923 až 1925 konštatoval s ohľadom
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na Spoločnosť Božieho Slova veľkú
vďaku seba samého ako biskupa, no
i rehoľníkov verbistov za dary a ochotu napomôcť otvoreniu Misijného
domu Sedembolestnej Matky Božej
v Močenku v roku 1923. Poukázal na
aktuálnosť a potrebu zapojenia sa do
podpory výstavby nového Misijného
domu pre každého veriaceho. Veď nešlo len o túžbu biskupa a rehoľníkov,
ale predovšetkým o dodržanie evanjeliového príkazu a splnenie poslednej

misionára, Pána Ježiša, v mene prvých misionárskych chovancov – Slovákov a ich predstavených, v záujme
premnohých poblúdených nespočetných bratov a úbohých pohanov obraciame sa k Vám a prosíme Vás, aby
ste neodopreli pomoc tomuto vznešenému a svätému dielu! Ste síce zväčša
chudobní, obťažení mnohými ťarchami, avšak nezabúdajte, že to málo, čo
môžete dať, bude Vám mnohonásobne odmenené od Toho, ktorý si nič tak

rili pátri Albert Florián, Ján Fajkus
a Ján Rosner. Spolu s nimi prišli do
Nitry rehoľní bratia Ľudovít Harschitz SVD, Egid Fabičovič SVD a za nimi
i brat Alfonz Krumlovsky SVD. Prvotnú komunitu dotvárali trinásti alumni
a traja postulanti.
Príchod verbistov do Nitry na Kalváriu bol vzhľadom na vtedajšie podmienky a sociálnu situáciu veľkolepý.
Rehoľníkov uvítali veriaci z okolia nápisom „Blahoslavení, ktorí prichádza-

vôle Krista: „Choďte teda, učte všetky
národy [...].“
Biskup v liste poukazuje na skutočnú potrebu rozšírenia kláštora pred
príchodom misionárov, k čomu mali
poslúžiť i drobné dary veriacich. Jeho
túžbou a cieľom je zriadiť v budove nového Misijného domu misijné múzeum a časť budovy by mala slúžiť i ako
exercičný dom. Teda budova by slúžila nie len členom Spoločnosti a jej
dorastu, ale i veriacim, ktorí by tento
dom mohli navštevovať spoločne s rodinami, po prípade by si mohli vykonať duchovné cvičenia.
Záver listu tvorila výzva biskupa:
„Katolícki Slováci! V mene prvého

nežiada, ako aby všetky národy čím
prv boly sjednotené v jeho sv. Cirkvi.“
(Nitra, 15. augusta 1925)

jú v mene Pánovom.“ Súčasťou uvítania bola i kapela z Molnošu (dnešná
časť Nitra - Mlynárce), ktorá dotvárala kolorit srdečného prijatia. Oficiálne uvítal rehoľníkov dolnomestský
farár, prepošt Koloman Szmida, ktorý mal od roku 1923 zverenú Kalváriu ako svoju filiálku. Po uvítaní pred
bránou nasledoval vstup do chrámu
a jeho, i keď zatiaľ nie oficiálne, zverenie a prevzatie do správy. Pred kostolom uvítali rehoľníkov obyvatelia
slovenskej národnosti, vo vnútri nasledovalo privítanie i od maďarsky
hovoriaceho obyvateľstva. Naň celkom
nečakane odpovedal celkom vopred
pripraveným príhovorom

Príchod verbistov z Močenka
do Nitry na Kalváriu
Výzva diecézneho biskupa neostala
bez patričnej odpovede v radoch veriacich. A i za pomoci darov obetovaných na tento úmysel, sa mohli prví
pátri, bratia a misijní chovanci už 2.
septembra 1925 presunúť z Močenku do Nitry. Do Nitry ich priviezlo
nákladné auto. K prvým obyvateľom
nového Misijného domu, ktorý bol
zverený pod patronát, podobne ako
kostol na Kalvárii Matke Božej, pat-
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v maďarčine páter Rosner. Tento krok – kuchár – varil nie v dome, ale vonku
maďarsky hovoriacich veriacich milo pred kláštorom na externom sporáku.
prekvapil. I v tomto, dalo by sa mož- I preto vidiac túto situáciu poskytol
no povedať pre niekoho nadštandard- biskup Kmeťko pátrom i chovancom
nom prístupe, je možné vnímať
charizmu misionárov, ktorí sa
chcú, ba možno ako svoju poPríchod verbistov do Nitry
vinnosť vnímajú potrebu prina Kalváriu bol vzhľadom
hovoriť sa veriacim v jazyku,
na vtedajšie podmienky a sociálnu
ktorému rozumejú.
situáciu veľkolepý. Rehoľníkov
Prístavba a nadstavba novéuvítali veriaci z okolia nápisom
ho Misijného domu neboli ešte
„Blahoslavení, ktorí prichádzajú
úplne ukončené ani v čase prív mene Pánovom.“
chodu prvých jeho obyvateľov.
Ešte stále prebiehali práce na
prízemnom podlaží a poschodí. Ani
schodisko, ktorým by sa prví obyvatelia domu dostali do svojich izieb,
nebolo funkčné a ako spomína páter
Rosner: „[...] chodili sme po rebríku
hore.“. Izby boli síce až na podlahu hotové, avšak nemali žiadne zariadenie
– dokonca ani postele. Ani kuchyňa
nebola ešte hotová, a tak rehoľný brat
22
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na ubytovanie na necelé dva týždne
svoj priestor v diecéznom seminári.
Posviacka Misijného domu
Matky Božej
Len šesť dní (8. septembra) po príchode verbistov na Kalváriu sa v pútnickom kostole konala slávnosť Narodenia
Panny Márie. Jej slávnostným celebran-

tom a kazateľom bol miestny biskup
Karol Kmeťko. Po sv. omši sa konalo aj
slávnostné vovedenie do diecézy a do
Misijného domu, ktorý Spoločnosť
prevzala, ako i posviacka nových i zrekonštruovaných častí domu.
S novým Misijným domom, ktorý síce
po dokončení spĺňal všetky očakávania
na zabezpečenie ubytovania, formácie
a vyučovania misijného dorastu, sa však
mohlo kapacitne počítať nanajvýš len na
niekoľko rokov. Počet záujemcov o štúdia
a formáciu v Spoločnosti Božieho Slova
stále narastal, a tak sa rok po príchode do
Nitry museli predstavitelia Spoločnosti
i miestny biskup zaoberať problematikou
rozšírenia priestorov Misijného domu.
To so sebou nakoniec prinieslo výstavbu impozantného domu, ktorý sa ešte
pred samotnou výstavbou stal známym
v mysli i srdci samotného biskupa a veriacich v slovenskej časti Československa.
Misijné dielo tak na Slovensku napredovalo rýchlymi krokmi. •

Kníhkupectvo Verbum
TEL: 037/7769420; FA X: 037/7769437;
mail: verbum@svd.sk

Výber z myšlienok
Benedikta XVI.
Myšlienky Svätý Otec adresoval predovšetkým mladým celého sveta. Nech sú
obohatením aj pre mladých
na Slovensku, ale tiež pre
všetkých, ktorí sa chcú nechať obohatiť a povzbudiť
hlbokými a nádhernými
pravdami Božieho Slova.

Svetlo sveta – rozhovor
s Benediktom XVI.
Peter Seewald
Ako hodnotí minulý pápež
sám seba a svoj pontifikát?
Čo chcel dosiahnuť? Ako vníma požiadavky na reformu
Cirkvi? Aké sú vzťahy so židmi a moslimami? Čo ponúka
kresťanstvo modernej dobe?
Je koniec naozaj tak blízko?

Otrok
Isaac Bashevis Singer
Autor sa v románe sústredil
na jednotlivca a na jeho vieru v Boha v časoch krutých
masakrov. Príbeh je o židovskom učencovi Jákobovi,
ktorému vyvraždili rodinu
a jeho predali do otroctva a
následne o jeho zložitej láske
ku kresťanke Wande.

Posolstvá Ježiša
Michal Hargaš
Skôr než prídem ako spravodlivý Sudca, otvorím naširoko dvere milosrdenstva.
Kto nechce prejsť dverami
môjho milosrdenstva, bude
musieť prejsť dverami mojej
spravodlivosti. Toto povedal
Pán Ježiš sv. Faustíne a hovorí to každému z nás.

112 strán, cena: 2,20 EUR

228 strán, cena: 12,90 EUR

216 strán, cena: 12 EUR

64 strán, cena: 3 EUR

DVD

DVD

S Kristom po Via Dolorosa
Marián Gavenda
Úplne nové a originálne spracovanie krížovej cesty nielen
na Pôstne obdobie. Knižka
pomáha veriacemu v duchu
prejsť a v srdci prežiť Ježišovu historickú bolestnú cestu,
ktorou kráčal od Pilátovho
sídla na vrchol Golgoty.

Ján XXIII. – Láskavý pápež
Dňa 28. Októbra 1958 bol za
hlavu Katolíckej cirkvi zvolený človek, ktorého charizma
je porovnateľná s neskorším
„mediálnym pápežom“ Jánom Pavlom II. Angelo Giuseppe Roncalli, známy ako Ján
XXIII., si právom zaslúžil pomenovanie „láskavý pápež“.

Psychotronika
Poskytuje ucelený obraz
o fungovaní psychotroniky. Autor sa vyjadruje
o svojich osobných skúsenostiach s prútikárstvom, liečiteľstvom a jasnovidectvom.
V zaujímavých príbehoch sa
snaží ukázať možnosti psychotroniky, ale aj jej úskalia.

Hildegard Brem OCist
Knižka predstavuje ženu,
ktorá sa vedela radovať zo
života, na ktorý hľadela pod
zorným uhlom večnosti a vo
vzťahu k Bohu. Veľa milovala a svoju lásku korunovala
tým, že obetovala svoj život
za život svojho dieťaťa.

96 strán, cena: 4,80 EUR

103 min., cena: 12,90 EUR

160 min., cena: 4,20 EUR

44 strán, cena: 1,73 EUR

Gianna Beretta Molla

Objednávací kupón Objednávam si záväzne na dobierku uvedené tituly:
počet ks
-

stručný názov

Meno a priezvisko:
Mesto, PSČ:

cena

Ulica:
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
Objednané knihy posielame na dobierku. Balné neúčtujeme. Poštovné účtujeme podľa aktuálnej tarify Slovenskej pošty, teda od 2,58 Eur s DPH.
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Pôstne obdobie v Indii
v sýrsko – malabarskom
katolíckom obrade
Text: P. Martin Madassery, SVD
Foto: Archív SVD

R

ád by som sa s Vami podelil
o svoju skúsenosť, ako som prežíval pôstne obdobie v našom
sýrsko-malabarskom obrade.
Pochádzam z indického štátu Kérala, kde
má sýrsko – malabarská katolícka cirkev
svoje arcibiskupstvo so sídlom v Emakulame. Má okolo 3,7 milióna veriacich,
ktorí majú korene u Tomášových kresťanov. Apoštol sv. Tomáš v 52 AD zakladá
kresťanskú komunitu v Kerale. Následkom kolonizácie Portugalcov a násilnej
latinizácie sa táto kresťanská komunita
v roku 1653 na čas oddelila od Ríma, ale
čoskoro sa vrátila späť.
V roku 1992 bola cirkev povýšená na
väčšie arcibiskupstvo. V roku 2001 bola
vytvorená sýrsko-malabarská eparchia
v USA.
Pôst je dôležitým obdobím pre
túto cirkev. Postíme sa takmer 50 dní.
V mojom rodnom malayalamskom jazyku voláme pôst - Anpath Nomp. Cez
pôstne obdobie sa snažíme zdŕžať sa
mäsitých pokrmov, mlieka, vajec a rýb.
Taktiež sa snažíme viac odolávať telesným pokušeniam, alkoholu a jesť viac
zeleniny, zároveň aj intenzívnejšie rozjímať o utrpení, smrti a zmŕtvychvstaní
Ježiša Krista.
Pôstne obdobie začíname nedeľou
pred popolcovou stredou a končíme
ho veľkonočnou nedeľou. Preto máme
50 dní pôstneho obdobia. Nedeľa pred
Popolcovou stredou sa volá Petrutha,
čo v sýrskom jazyku znamená zmierenie alebo pozrieť sa späť na svoj život.
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Počas pôstneho obdobia ľudia z rôznych častí Indie prichádzajú na pútnické miesto, na vrch Malyatoor, kde
sv. Tomáš postavil kaplnku.
Ľudia robia pokánie tým, že putujú
veľa kilometrov pešo a modlia sa krížovú cestu, pričom nesú drevené kríže
na svojich pleciach. Je pozoruhodné,
že medzi kresťanmi sa nájdu aj moslimovia a hinduisti.
Aj oni veria zázrakom.
Na vrchu Malytoor nájdu veriaci
4 divy Indie :
1. Aana kuthia Palli - kaplnka,
ktorá bola takmer udupaná slonmi.

2. Studňa, ktorá dáva vodu v každom
období roka.
3. Kalpadangal – odtlačky nôh
sv. Tomáša na skale.
4. Ponnum Kurish - kríž z číreho zlata,
ktorý postavil sv. Tomáš.
Osobne som pravidelne chodieval pešo
na toto pútnické miesto. Najmä v období pôstu, a úprimne povedané, boli
to moje najhlbšie zážitky viery. Často
som na svojej púti stretával manželov
a ich deti, a zároveň som obdivoval tieto malé deti, ako sa nechceli dať zahanbiť a s veľkým sebazapieraním kráčali
ďalej do kopca. •

NAŠI DOBRODINCI

DAROVALI NA MISIE, MISIJNÝ
DORAST, MISIJNÉ DOMY
Všetkým darcom vyslovujeme
Pán Boh zaplať!

Rodinné spoločenstvo Hľadanie prístrešia Jarok 100,- EUR • odberatelia Hlasov Ruskovce
50,- EUR • zo svätého ruženca Spišský Štiavnik
60,- EUR • odoberatelia Posla farnosť Plavnica
35,- EUR • Rodina Gajdošová Michal nad Žitavou
100,- EUR • odberatelia Hlasov Prusy 100,- EUR
• veriaci z Mikušoviec 30,- EUR • dobrodinci
z deviatnika Hľadáme prístrešie Kalameny
60,- EUR • čitateľka z Alekšiniec 50,-EUR •
ružencové spoločenstvo Trenčín 65,- EUR • ružencový spolok Horeblatie 50,-EUR • odberatelia
Hlasov z Drienova 55,- EUR • ružencové bratstvo
z Kamenice nad Cirochou 50,- EUR • p. Oľga
Kubalíková, Svrčinovec 45,- EUR • veriaci Nižná
Šuňava 360,- EUR • bohuznáma z Červeníka
50,- EUR • ružencové spoločenstvo z Radole
50,- EUR • odberatelia Hlasov Žabokreky n. V.
20,- EUR • bohuznáme z Dubovej 50, EUR •
veriaci z Trenč. Závady 20,- EUR • odberatelia
Hlasov z Hronských Kľačian 12,- EUR

Postrehy
zo Zimbabwe

NA POBAVENIE

Foto: Archív SVD

„Páter Kamil, čo robíte?“
„Píšem,“ odtrhol som zrak od obrazovky.
„No teda, vy stále niečo píšete!“ zavrtela hlavou malá Sandra nakúkajúca cez
otvorené okno.
Veru, píšem veľa – žiadostí, e-mailov,
vyhodnotení, článkov, projektov, homílií a príhovorov, aj zdrojových súborov
internetových stránok... a tak si zvyknem vravieť, že keď už neviem pekne
rozprávať, nuž aspoň píšem.
A teším sa, že budem môcť písať aj do
Hlasov z domova a misií každý mesiac
zodvesto slov z mojej misie v Zimbabwe.
Takto na prvý krát patrí sa predstaviť
moju misiu.
Farnosť Svätej Rodiny v Nkete je najväčšou farnosťou verbistov v Bulawayu,
teda v hlavnom meste Matabelelandu,
čo je časť Zimbabwe obývaná prevažne ľuďmi kmeňa Ndebele. Mesto má
okrem bohatých štvrtí aj štvrte zaplne-

né malými domami s kúskom záhradky
pre chudobnejších. Jedna z nich nesie
meno Nketa a misionári verbisti v nej
pred dvadsiatimi rokmi založili farnosť.
Páter Kamil sem bol poslaný pred pol
rokom ako kaplán, aby pomáhal farárovi Taperovi, mladému Zimbabwčanovi.
Farnosťmá okrem týchto dvoch pátrov
aj stáleho diakona, niekoľko laických katechétov i animátorov a kopec vedúcich
malých spoločenstiev.
Do nášho kostola každú nedeľu prichádza tisíc až tisícpäťsto veriacich i hľadajúcich. Väčšina z nich sú deti a mládež.
A keďže v Nkete nemáme veľa funkčných rodín, vo farnosti Svätej Rodiny
vytvárame jednu veľkú Ježišovu rodinu.
O tom, ako sa tu spolu snažíme hľadať
Božiu vôľu, šíriť jeho kráľovstvo a ohlasovať jeho evajelium, sa budete môcť
dočítať v nasledujúcich číslach Hlasov.

Otec ide s malým synom z kostola
a nahlas sa sťažuje:
"Dnes to v kostole nestálo za nič. Kázeň bola zase o ničom, ten kňaz už
nevie ľudí zaujať. Organista-samouk
sa netriafal do melódie, o spevákoch
ani nehovorím…"
Chlapček poťahá otca za rukáv:
"Tati? A čo si čakal za 50 centov?"

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Cena ročného
predplatného za Hlasy
na rok 2013 je 7,20 EUR
Nové číslo účtu
Spolčonosti Božieho Slova:
5029115971/0900

Páter Kamil Kočan SVD
APRÍL 2013
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Chceš byť misionárom?
Uprostred všetkých aktivít a činnosti Cirkvi
sú tie, ktoré sú zvlášť zamerané na ohlasovanie
evanjelia medzi neveriacimi. Preto si Boh povoláva mužov a ženy, ktorí sa venujú práve tomuto poslaniu. Ohlasujú Krista tým, ktorí ho
nepoznajú, pomáhajú novým kresťanským komunitám k tomu aby sa stali pevnými vo viere
a povzbudzujú ku kresťanským hodnotám ako
je pokoj, spravodlivosť, sloboda a vzájomné spolunažívanie.
Chceš mať aj ty účasť na tejto misii Cirkvi?
Spoločnosť Božieho Slova prijíma mladých
mužov, ktorí majú záujem stať sa misionármi,

ODOSIELATEĽ:

Spoločnosť Božieho Slova
Misijný dom Matky Božej
949 01 Nitra – Kalvária 3
„D+4“

kňazmi, alebo rehoľnými bratmi.Sme rodinou
svätého Arnolda Janssena, muža s veľkou túžbou po záchrane ľudí všetkých národov. Sme
rodinou s trvalým rozhodnutím žiť pre misie
Ježiša Krista. Sme rodinou ľudí mnohých národov s povolaním od Boha slúžiť tým, ku ktorým nás posiela.
Podmienkou k prijatiu je úprimná túžba nasledovať Krista v službe bratom a sestrám, fyzické
a psychické zdravie, maturita a život viery.
Prihlášky do Spoločnosti Božieho Slova
posielajte do 30. apríla 2013.
P. Ján Kušnír SVD, Misijný dom Matky Božej,
Kalvária 3, 949 01 Nitra
Tel. 0903 809 605, e mail: kusnir@svd.sk
Viac informácií nájdeš na www.svd.sk

POŠTOVNÉ ÚVEROVANÉ
949 04 NITRA 5

