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tomto roku nám opäť ostalo veľmi málo
času, aby sme stihli všetky plesy. Pôst sa
začína už 13. februára. Jasné, že mnohým, dokonca aj niektorým katolíkom,
to nebude vadiť, veď život sa dá viesť v dvoch rovinách - v cirkevnej i v svetskej. Táto schizofrénia sa
veľmi silno rozšírila, hoci dlho už isto nepotrvá.
Nádej na lepšie časy duchovného zdravia spoločenstva? Nie, skôr smutné konštatovanie toho, že
na duchovnú časť svojho života mnohí úplne zabudnú. Ale aj toto musí prísť, aby sme sa očistili
od falše a pyšného pocitu toho, že my sme tí, ktorým tak, ako väčšine prislúcha riadenie svetom.
Keď som si pozeral kalendár liturgických spomienok na február, tak okrem pôstu, o ktorom
budeme počúvať a čítať na mnohých miestach,
je mesiac skúpy na sviatky. Za povšimnutie však
stoja tri spomienky mučeníkov: sv. Blažeja, sv.
Agáty a sv. Pavla Miki a jeho spoločníkov. Mučeníci vo mne vždy vzbudzovali obdiv. Jednak pre
hrôzy, ktoré si vytrpeli, no hlavne pre to, že sa takýmto spôsobom stali naozajstnými hrdinami,
nepremožiteľnými.
Situácia všetkých troch, no i hociktorého iného
mučeníka z prvých vekov kresťanstva v Rímskej
ríši alebo z prvotín misijných území novoveku, sa
už tak silno neodlišuje od našej situácie. Prostredie, v ktorom žili, ich nechápalo. Na jednej strane
boli obdivovaní za neobyčajne dobré správanie,
no na druhej strane sa stávali objektom výsmechu, tŕňom v oku, cudzincami vo vlastnej zemi,
na ktorých zvaľovali vinu za všetku biedu, ktorá
sa valila na spoločnosť pre jej vlastnú nerozumnosť a morálnu prázdnotu.
Rímsku ríšu netreba zvlášť predstavovať, možno len spomenúť niektoré jej výdobitky. Azda najviac si do dnešných čias ceníme vysokú kultúrnu
úroveň predstavovanú vrcholnými umeleckými
a architektúrnymi dielami, vyspelou komunikačnou sieťou, administratívnym a právnym rozdelením, najschopnejšou armádou, politickým
systémom – „tzv. demokraciou“. Všetky vtedajšie
výdobytky má, trochu v inakšej, lepšej podobe,
aj dnešná spoločnosť, ktorá k nim musela postúpiť ťažkú cestu vojen a revolúcií. Administrácia,
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najmä v EÚ, sa snaží dokonale rozdeľovať medzi
všetkými zúčastnenými, aby každý niesol svoju
časť, a pritom nezabúdal aj na slabších. O moderných technológiách ani nehovorím, veď ani
na ulicu netreba vyjsť, ba ani zatelefonovať, aby
všetci vedeli, kto som, ako žijem a čo si myslím.
Nesmieme popierať tieto progresívne úspechy,
hoci každý z nás si uvedomuje, že akékoľvek ich
zneužite môže spôsobiť mnoho zla.
Čo nedokonalé sme si však osvojili z vtedajšej
spoločnosti, ba rovnako to aj prehĺbili, sú morálne
nedostatky: zabíjanie nevinných detí, konzumizmus tipu „panem et exerces“ (teda chlieb a hry,
princíp vymyslený na to, aby nakŕmený a spokojný človek nemyslel na seriózne problémy spojené
s politikou a cieľavedomým životom vôbec), nezriadené formy lásky a koniec koncov i pohanstvo
ako hlavná filozofia každého správania tých časov.
Paradoxom našej spoločnosti je, že všetko zdokonaľujeme alebo prehlbujeme, a to aj nedostatky
našich predkov. Rímsky zvyk zabíjať otcami nepriznaných novorodencov bude každý pokladať
za odsúdenia hodný. No pri posudzovaní zabitia
nenarodených detí sa budeme ohradzovať eufemizmami ako „umelé prerušenie tehotenstva“ či
„právo ženy na svoje telo“. Že sme sa ponorili do
vĺn konzumizmu a pustej zábavy sme si uvedomili

HLASY Z MISIÍ

Obsah

hneď po revolúcii, a to aj napriek tomu, že stále plačeme pre
„nedostatok peňazí, kým obchodné reťazce len vďaka nám
žijú. Morálka však utrpela najviac, a to aj v hlboko kresťanských oblastiach, kde niekedy slovo „prespanka“ bolo hlboko urážajúce, preto ho nová spoločnosť odstránila, no spôsob takéhoto správania aj naďalej zostal, ba zdá sa normou,
ak nie príkladom.
Dokonca aj samotné kresťanstvo sa už nemôže hrdiť svojou celospoločenskou pôsobnosťou. Mnohými je chápané
ako jedna z filozofií, ktorá je zakostnatená, a preto nepotrebná, ba dokonca brzdiaca pokrok, z čoho vzniká potrebnosť jej eliminácie.
Znie to strašne, ale podobné kapitoly už kresťanstvo prešlo na samom začiatku, a vyšlo z nich ako víťaz, ktorý síce
prelial veľa krvi, no tá zrodila nových kresťanov. Preto by
príklady starovekých mučeníkov pre nás nemali byť veľmi
vzdialené. Treba ich oprášiť a pripraviť sa na novodobé mučeníctvo – svedectvo. Možno nebudeme musieť prelievať krv,
hoci v poslednej dobe je aj krvavých mučeníkov dostatok.
Naše svedectvo bude vyžadovať prijať výsmech, zneváženie a opovrhnutie, no aj skrytý obdiv k tomu, že sme predsa
nestratili svoju tvár, kým ostatní na to silu nenašli. Kto teda
bude skutočný hrdina?
Drahí čitatelia, pozerám sa na spoločnosť skepticky. No
pevne verím, že máme medzi sebou dostatok ozajstných
hrdinov, ktorí spolu s pokrokom rozvíjajú vo svete vieru,
darujú mu svetlo, a tak pripravujú ozajstnú budúcnosť. •
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EDITORIÁL

Milí misijní priatelia,
začiatkom tohto mesiaca si pripomíname udalosť, keď Jozef
s Máriou prinášajú do chrámu
malého Ježiša. Berie ho do rúk
starec Simeon a takto velebí
Boha: Svetlo na osvietenie pohanov a sláva Izraela, svojho ľudu.
Ježiš Kristus je tým svetlom, ktoré osvecuje pohanov
a on je aj slávou tých, ktorí uveria v neho.
Na sviatok Obetovania Pána, ľudovo nazývaný
Hromnice, nám Cirkev dáva do rúk sviecu, aby
nám niečo povedala. Ako nám môže táto vosková
vec niečo povedať? Ale môže. Hoci nevie rozprávať,
prihovára sa k nám prostredníctvom svojho významu a svojej symboliky. Sviečku vyrábal v minulosti majster sviečkar. Ale bola by však len kúskom
vosku, keby do nej majster nevložil knôt, ktorý je
akoby dušou sviečky. Nemala by žiadny zmysel, keby
si ju nikto nekúpil a doma nezapálil v prípade potreby. A keď už horí, vo svojej službe sa ničí, zhára, až príde čas, keď celkom dohorí. Toto je život
každej sviece, ale toto je aj život každého človeka.
I my sme kedysi neboli, kým nás pod srdcom matky
neutvoril Stvoriteľ. Ako knôt vložil Boh do nášho tela
dušu. Ale nemali by sme zmysel, keby nás Boh krstom
nepovýšil medzi svoje deti a očakáva tak od nás, že sa
budeme v službe ničiť, zhárať, obetovať sa pre neho.
Tak, ako svieca až keď dohorí, prestane existovať, tak
i ľudský život tiež raz celkom iste „dohorí“.
Každá svieca môže dobre poslúžiť svojmu majiteľovi. Ale v tých službách je obrovský rozdiel. Dve
sviece horia, svietia. Ale výsledok je rôzny. Jedna slúži
pri bohoslužbách, zhára sa na Božiu slávu, ale druhá
môže slúžiť i zlodejovi, aby kradol, vrahovi, aby zabíjal, nemravníkovi pri smilstve. Sviečka môže byť doma
na stole, kde sa celá rodina večer modlí, ale môže byť
i v krčme. Vidíme, že aj jedna, aj druhá svieca sa ničí
pre majiteľa, zhára, ale jedna je požehnávaná, kým
druhá preklínaná, zlorečená. Toto nám môže slúžiť na
zamyslenie. Život každého človeka je ako život sviece. Som svieca, ktorá zhára, ale v službe Bohu alebo
v službe Zlého? Za koho zháram, za koho som zháral doteraz? Komu som žil? Žijem na Božiu slávu alebo žijem hriechu? Vždy, keď berieme sviecu do rúk,
spomeňme si, že náš život je taký, ako tá svieca. Ale je
veľký rozdiel, či je môj život v službách Zlého alebo
v službách Bohu.
Páter Martin Štefanec SVD
šéfredaktor
2
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▲ Svätá stolica v súčasnosti udržuje plné
diplomatické vzťahy so 179 štátmi
Vatikán - Benedikt XVI. prijal v pondelok veľvyslancov akreditovaných pri Svätej stolici. Svätá stolica v súčasnosti udržuje plné diplomatické
vzťahy so 179 štátmi a je prítomná v mnohých medzinárodných organizáciách, kde má štatút pozorovateľa.
Podľa Agostina Giovagnoliho, historika z Katolíckej
univerzity v Miláne, poukazuje tento vysoký počet štátov, ktorí majú záujem udržiavať vzťahy s najmenším
štátom na svete, na morálnu prestíž, ktorej sa teší Svätá
stolica a osobitne pápež. „Myslím si, že ide o vyvrcholenie dlhých dejín. Dejín, ktoré sa začali v modernej dobe,
keď bola postava pápeža čoraz viac definovaná ako postava ,spoločného otca‘, pretože sa zaujíma o osudy všetkých národov. A práve na základe postavy spoločného
otca sa začala rozvíjať diplomacia Svätej stolice, ktorá
bola od počiatku diplomaciou pokoja. To znamená, že
pápež zasahoval do sporov medzi štátmi v snahe podporiť pokoj. Táto úloha zosilnela, keď pápež stratil svetskú moc. Z tohto pohľadu išlo o veľkú výhodu, pretože,
paradoxne, strata svetskej moci značne zvýšila morálnu
prestíž pápeža,“ tvrdí historik Giovagnoli. Podľa neho je
diplomacia Svätej stolice v tom smere originálna, pretože sa nesnaží o obranu svojich politických a ekonomických záujmov štátu, ale koná v záujme celého sveta.
Pôsobí vo viacerých organizáciách ako pozorovateľský
štát a napriek tomu, že nie je ekonomickou superveľmocou, môže prispievať konkrétnym spôsobom.•
DÔLEŽITÉ OZNAMY

Sv. omšu za odberateľov Hlasov
odslúžim 4. februára,
za horliteľov 5. februára.
Šéfredaktor

SPEKTRUM

▪ Agentúra Fides zverejnila
štatistiku usmrtených
pastoračných pracovníkov
Vatikán - Agentúra Fides zverejnila zoznam pastoračných pracovníkov, ktorí minulý rok zomreli
násilnou smrťou. Podľa dostupných informácii bolo uplynulých
12 mesiacov zavraždených desať
kňazov, jedna rehoľníčka a jedna
laická pastoračná pracovníčka. Už
štvrtý rok si smutný primát v násilných úmrtiach drží Amerika - na
tomto kontinente prišlo o život šesť
kňazov. V Afrike zomreli traja kňazi a jedna rehoľníčka, v Ázii jeden
kňaz a jedna laická pracovníčka.
Väčšina úmrtí súvisí s pokusmi
o krádež či lúpežným prepadnutím. Patrí sem napríklad prípad
sestry Liliany Mapalayi, ktorá bola
ubitá k smrti na svojom pracovisku - v lýceu svojej kongregácie, kde viedla účtovníctvo. Otec
Anastasius Nsherenguzi zas zaplatil životom za to, že sa snažil
oddeliť od seba dva znepriatelené
mládežnícke klany. Laická pracovníčka Conchita Francisco bola
zastrelená pred katedrálou v juhofilipínskom meste Bongao, kde
trvá napätie kvôli prítomnosti kriminálnych a pirátskych gangov.
Vatikánska agentúra upozorňuje,
že počet úmrtí nemusí byť konečný. Za prvých desať rokov tretieho tisícročia (2001 - 2011) podľa
agentúry Fides položilo život za
vieru celkom 281 pastoračných
pracovníkov. •

▪ Emeritný prefekt Kongregácie pre biskupov hovorí
o kanonizácii Jána Pavla II.
Vatikán - Ak nebude bl. Ján Pavol II. vyhlásený za svätého ešte tento rok,
stane sa tak určite budúci rok, uviedol v stredu pre spravodajskú agentúru AGI kardinál Giovanni Battista Re. Emeritný prefekt Kongregácie pre biskupov sa zúčastnil na prezentácii multimediálneho projektu nazvaného „Pápež a básnik“. Prostredníctvom hudby, tanca, obrazu
a slova sa recitál zamýšľa nad základnými otázkami človeka - utrpením,
smrťou a láskou - ktoré vo svojom magistériu kládol tiež Ján Pavol II.
Kardinál Re sa na tlačovej konferencii vyjadril opatrne k dátumu kanonizácie,
ktoré poľské komunikačné prostriedky vydávajú za takmer isté. Svätorečenie
by sa podľa nich malo konať ešte v Roku viery - 16. októbra 2013, teda v deň
35. výročia zvolenia Jána Pavla II. na Petrov stolec. Taliansky kardinál vysvetlil, že na príhovor blahoslaveného poľského pápeža je pripísaných viacero
zázrakov, doteraz však nebol vybraný žiadny predložený lekárskej komisii. •

▲ Ostatky sv. Jána Bosca budú začiatkom februára v Českej republike

▪ Súd vo Vietname poslal
za mreže štrnástich katolíkov

Praha - Od 1. do 13. februára 2013 navštívi Českú republiku socha s ostatkami sv. Jána Bosca, ktorá počas trojročných príprav na 200. výročie jeho
narodenia putuje po rôznych krajinách
sveta. Don Bosco týmto spôsobom zavíta do celkom jedenástich miest v Čechách a na Morave. Svoju cestu začne
1. februára 2013 v Plzni, ďalej pôjde
socha do Prahy a každý deň navštívi
iné mesto. Zoznam je možné nájsť na
stránkach Saleziánov. Tí v rámci prípravy na výročie, ktoré sa bude sláviť v auguste 2015, organizujú aj ďalšie akcie
a súťaže. Už čoskoro bude zverejnený
víťaz výtvarnej a literárnej súťaže. Saleziáni tiež vyhlásili pátranie po stopách
úcty Dona Bosca v Českej republike.
Na Slovensku budú relikvie tohto svätca od 11. do konca apríla 2013. •

Vietnam - Občiansky súd v meste Nghe
An vyniesol rozsudok nad 14 katolíkmi
obvinenými z rozvracania štátu. Traja
z nich boli odsúdení na 13 rokov väzenia, ostatní na trest odňatia slobody od
troch do ôsmich rokov. Skupine však
hrozil trest smrti. Ako uviedla agentúra
AsiaNews, samotná skupina bolo obvinená, pretože sa zúčastnila na podujatí
tzv. Vieta Tanu, nenásilnej skupiny podporujúcej demokraciu. Podľa svedkov
obvinení často tvrdili, že ich záujmom
je pomôcť obyvateľstvu. Kritizovali najmä korupciu niektorých členov strany
a vlády a ich bohatstvo počas finančnej
krízy. Katolícka komunita považuje
proces proti nim za nemorálny. Ich obhajcovia tvrdia, že hneď po zatknutí boli
podrobení mučeniu a nútení k tomu,
aby sa navzájom obžalovali. •
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...Oni ho
hnali za mesto...
Lk 4, 21-30
Text: P. Milan Bubák SVD

Foto: Archív SVD

A

koby ste sa zatvárili, keby nie- Pánov je nad ním a on prišiel, aby ich
kto pred vás predstúpil a po- oslobodil a prepustil na slobodu, bolo
vedal vám, že všetci patríte im hneď jasné, že presne toto potrebujú.
za mreže? Myslím, že najprv
Nazaretčania však boli sporiadaným
by ste skúmali, či ten, čo to hovorí, ne- ľudom. Aspoň tak si to mysleli. Keď však
žartuje. No, keby ste zistili, že to myslí Ježiš trval na tom, že aj oni potrebujú
vážne, asi by ste ho patrične „ocenili“. oslobodenie, prestalo im byť do žarV podstate toto povedal Ježiš svojim tu a Ježiša pekne krásne vykázali. Oni
rodákom v Nazarete. Nie síce presne, predsa žiadne oslobodenie nepotrebuale malo to podobný nádych. Povedal jú. Veď od čoho aj?
im, že Duch Pánov je nad ním
a že je poslaný ohlasovať zajatým oslobodenie, slepým videMilosť, ktorú ponúka Ježiš,
nie a utláčaných má prepúšťať
je schopná naše potláčania
na slobodu. Jeho slová boli naja závislosti a všetky ostatné
prv prijaté s uznaním, ba dokonvnútorné a vonkajšie sily,
ca s obdivom. No keď zistili, že
ktoré sa snažia potlačiť slobodu
tými zajatými, slepými a utláčanášho srdca úplne premeniť.
nými sú oni, nebolo im do žartu.
Svoj postoj voči Ježišovi zmenili,
až do takej mieri, že ho celkom
vykázali nielen zo synagógy, ale aj zo
svojho mesta.

Dvojakí poslucháči
Ježiš mal dvojakých poslucháčov. Prvých mal v Kafarnaume, druhých v Nazarete. Reakcia každých bola iná. Kafarnaumčania jeho slová prijali, ba priam
ich hltali. A preto tam Ježiš urobil veľa
zázrakov. V Kafarnaume Ježiš našiel
úrodnú pôdu. Nazaretčania ho ale neprijali. V čom bol rozdiel? V tom, že Kafarnaum bol vykričaným mestom tak,
ako každé prístavné mesto. Boli tam rybári, kupci, daňoví úradníci a prostitútky. Boli tam ľudia, ktorým bolo jasné, že
majú toho veľa za ušami. A preto, keď
im Ježiš začal hovoriť o tom, že Duch
4
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Nazaretsko-kafarnaumské postoje sa
tiahnu dejinami. Obe reakcie sa opakujú. Aj Nazaretčanov, aj Kafarnaumcov
bolo v dejinách stále dosť. Ježiš je však
platný len pre Kafarnaumčanov, t.j.
pre tých, ktorí uznávajú, že sú otroci,
a že potrebujú oslobodenie. Pre tých
druhých, s opačným postojom, je Ježiš
nanič. Vlastne to, čo sa odohralo v nazaretskej synagóge, je veľmi podstatné,
lebo Ježiš im neohlasoval len jednu zo
svojich mnohých náuk. On ich postavil pred základ a podstatu celého svojho učenia a zmyslu svojho príchodu:
„Ja som vás prišiel oslobodiť.“ „A od
čoho?“ mohla by znieť protiotázka.
„My sme predsa slobodní. My oslobodenie nepotrebujeme. Nie je od čoho.“
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Podobný postoj u ľudí dnes
Nemyslime si, že takýto postoj sa nachádza len medzi jednoduchými ľuďmi. Čudovali by sme sa, že ho je možné
nájsť. Nazaretčania boli presvedčení, že
oni žiadne oslobodenie nepotrebujú.
Niet od čoho. Žiadne prepustenie na
slobodu alebo ohlasovanie milostivého roku Pána nie je pre nich aktuálne.
Lenže Nazaretčania sa pomýlili. Veríme, že niektorí neskôr predsa len prišli
na svoj omyl.
Kto potrebuje uzdravenie?
Všetci sme teda otroci a každý jeden
z nás potrebuje oslobodenie a uzdravenie. Prečo je tomu tak? Dovoľte mi,
aby som začal od začiatku. Po rokoch
mojej práce s ľuďmi a po počúvaní ich
príbehov - a to nielen veriacich, ale aj
neveriacich - prišiel som k presvedčeniu, že každý jeden človek na svete má
v sebe vrodenú túžbu po Bohu. Či sme
vedome veriacimi, alebo nie táto túžba
je našou najdôležitejšou a najhlbšou
túžbou zo všetkých našich túžob a naším najvzácnejším pokladom. Ona
dáva nášmu životu zmysel. Niektorí
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hriech, ktorý vo mne sídli. Badám teda
taký zákon, že keď chcem robiť dobro,
je mi blízko zlo. Podľa vnútorného človeka s radosťou súhlasím s Božím zákonom; ale vo svojich údoch pozorujem iný zákon, ktorý odporuje zákonu
mojej mysle a robí ma zajatcom zákona
hriechu, ktorý je v mojich údoch. Ja nešťastný človek! Kto ma vyslobodí z tohto
tela smrti?“ (Rim 7, 15-24)
Pavol v tomto svojom texte hovorí
o hriechu. Hriech je - teologicky - to, čo
nás odvracia od lásky - od lásky k sebe
samým, od lásky k sebe navzájom a od
lásky k Bohu. Keď sa na hriech pozrieme
psychologicky, je možné postrehnúť dve
sily, ktoré sú zodpovedné za tento stav:
represiu (potláčanie) a adikciu (závislosť). Každý z nás trpí na obe, aj na represiu, aj na adikciu. Z týchto dvoch je
horšou adikcia.

z náš túto túžbu ale potlačili, pochovali
ju pod množstvom iných záujmov, a tak
sa stalo, že nie sme si jej takmer vôbec
vedomí. Alebo je možné, že túto túžbu
po Bohu zakusujeme inými spôsobmi,
že ona je pretlmočená do iných podôb:
ako je napríklad túžba po integrite, po
celistvosti alebo po naplnenosti. No
bez ohľadu na to, ako si ju definujeme,
v hĺbke je to túžba po láske. Je to hlad
po láske, po tom, aby som bol milovaný, a aby som sa dostal čo najbližšie
k prameňu lásky. Táto túžba je podstatou ľudského ducha; ona je pôvodom
našich najvyšších túžob a najvznešenejších snov.
Moderná teológia o tejto túžbe tvrdí,
že je nám Bohom daná. Boh nás stvoril
vo svojej zvrchovanej láske a do nášho vnútra vložil semienko tejto túžby.
A potom, počas celého nášho života,
Boh túto našu túžbu živí a ťahá nás
k napĺňaniu dvoch najväčších prikázaní: lásky k Bohu a lásky k blížnemu.
Ak by sme si priznali, že naša túžba po
láske je opravdivým pokladom nášho
srdca, potom by sme s pomocou Božej
milosti boli schopní žiť tieto príkazy.

Protichodné konanie
Nie je to ale také jednoduché. Niečo sa
nám stále tlačí do cesty. Nielenže sme
neschopní zachovať tieto dve prikázania, my často dokonca úplne ignorujeme čo i len túžbu po nich. Túžba, ktorá sa nachádza v centre nášho srdca sa
opakovane stráca z nášho vedomia a jej
energiu si uzurpujú sily, ktoré vôbec nemajú nič spoločné s láskou. Naše túžby
sa dostávajú do zajatia niečoho iného
a my sa oddáme veciam, ktoré – keď
sme úprimní, tak si to vo svojej hĺbke
priznáme – v skutočnosti vôbec nechceme. V našom živote sa nachádzajú
chvíle, kedy nám celom jasne rezonujú
slová apoštola Pavla:
„...Nechápem, čo robím, lebo nerobím to, čo chcem, ale robím to, čo nenávidím. No ak robím to, čo nechcem,
priznávam zákonu, že je dobrý. Potom to
však už nerobím ja, ale hriech, ktorý vo
mne sídli. Viem totiž, že vo mne, to jest
v mojom tele, nesídli dobro; lebo chcieť
dobro, to mi je blízko, ale robiť dobro
nie. Veď nerobím dobro, ktoré chcem,
ale robím zlo, ktoré nechcem. No ak robím to, čo nechcem, už to nerobím ja, ale

Represia
Často sa stane, že svoje túžby potlačíme,
lebo láska nás robí zraniteľnými. Slovo
vášeň (a láska je vášeň) pochádza z latinského koreňa passus, čo znamená „trpieť“. Všetci vieme, že láska nám často
prináša popri radosti aj utrpenie. A tak
sa častorozhodneme túžbu po láske radšej potlačiť, aby sme sa tomuto utrpeniu vyhli. Príde k tomu napríklad vtedy, keď niekto pohrdne alebo opovrhne
našou láskou. Svoju lásku utlmíme alebo udusíme a trvá veľmi dlho, kým sa
odvážime riskovať znova milovať. Je
normálnou a bežnou ľudskou reakciou
potlačiť svoje túžby, keď nás iní príliš
zraňujú. A tak snáď nie je potom príliš
prekvapujúce, keď to isté začneme robiť
aj s našou hlbokou túžbou po Bohu. Boh
k nám nie vždy prichádza príjemnými
cestami a spôsobmi, ktoré by sme si želali, a tak sa potom rozhodneme svoju
túžbu po ňom radšej potlačiť.
Keď nejakú svoju túžbu potláčame, to,
o čo sa vlastne snažíme, je držať ju mimo
svojho vedomia. Alebo lepšie: odstrániť ju zo svojho vedomia. Svoju pozornosť začneme venovať iným veciam,
ktoré sú pre nás bezpečnejšie. Psychológia to nazýva displacement
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(premiestnenie?). Lenže vec, ktorá sa potlačí, automaticky neodíde. Ak si to myslíme, mýlime sa. Ona v nás ostáva zdržujúc sa na okraji nášho vedomia. Z času na
čas nám svoju prítomnosť aj pripomenie, akoby chcela povedať: „Pamätáš na
mňa?“ A keď sme schopní sa veci znova
chopiť, môžeme tak urobiť. Môžeme potlačiť svoju túžbu po Bohu, lenže ona nás
bude predsa len z času na čas (alebo často
aj nepretržite) mátať. A tu je stále k dispozícii možnosť, aby sme sa ňou zaoberali,
kedykoľvek sme na to pripravení.
Príklad z C. S. Lewisom z filmu Krajina tieňov (Shadowlands). Lewis ako
malý, 9-ročný chlapec stratil matku, ktorú veľmi miloval. Bolelo ho to. Už vtedy
si dal predsavzatie, že už nikdy nebude
nikoho milovať, aby viac nemusel trpieť.
Dokázal to. Na druhej strane bol vynikajúcim literátom a profesorom. Lenže
jedného dňa sa to v ňom predsa znova
ozvalo. Vo vyššom veku pocítil lásku k istej žene. Zaľúbil sa do nej, hoci sa tomu
bránil. No aj toto skončilo. Žena ťažko
ochorela a zomrela. A on znova trpel...
Represia je aj napriek svojej nedobrej
reputácii ako-tak ohybná. Dá sa na nej
pracovať. Iné je to ale s adikciou.
Adikcia (závislosť)
Celé generácie psychológov boli presvedčené, že v podstate každé správanie
sa človeka, ktoré vedie k jeho deštrukcii,
je spôsobené represiou. Lenže skúsenosť
a výskum posledných rokov vedie k presvedčeniu, že adikcia je oddelenou, a dokonca ešte omnoho deštruktívnejšou silou ako represia. Je to sila, ktorá zneužíva
našu slobodu a vedie nás k tomu, že robíme veci, ktoré naozaj nechceme robiť.
Zatiaľ čo represia udúša túžbu, adikcia
našu túžbu po opravdivej láske priklincuje k niečomu inému a energiu túžby sputná a zotročí tak, že ju priklincuje k istým
konkrétnym formám chovania, k veciam
a k ľuďom. Tieto objekty, na ktoré sa upneme, sa potom stávajú objektmi nášho
výlučného záujmu alebo dokonca posadnutosti. Stanú sa vládcami nášho života.
V duchovnej tradícii sa na popis tohto procesu oddávna používa termín at6
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tachment (naviazanosť), ktorý je francúzskeho pôvodu a vo svojej prvotnej
forme ataché znamená „priklincovať“.
Naviazanosť „priklincováva“ našu túžbu
k špecifickým objektom, a tak vytvára
adikciu (závislosť).
Každý jeden z nás trpí na adikciu. To
nie je fór. Je to naozaj pravda. V každom
jednom človeku sú v činnosti adiktívne
sily. Tie isté procesy, ktoré sú zodpovedné
za závislosť na alkohole a drogách sú tiež
zodpovedné za závislosť na myšlienkach,
práci, vzťahoch, moci, náladách, fantáziách a na nekonečnej pestrosti množstva
iných vecí. Všetci sme závislí v každom
zmysle slova. Ba čo viac, naše závislosti sú
našimi najhoršími nepriateľmi. Zotročujú nás a sputnávajú reťazami, ktoré sme si
sami vyrobili, a čo je najväčšou iróniousú ponad našu kontrolu a ovládanie. Závislosti robia z každého z nás modloslužobníka, pretože nás nútia, aby sme
objekt našej naviazanosti uctievali a venovali mu všetok čas, pozornosť, energiu
a peniaze, a tak nám bránia, aby sme svoju pozornosť a energiu venovali slobodne a opravdivo Bohu a jeden druhému.
Závislosť v nás pestuje silnú vôľu, avšak
v tom istom čase - paradoxne - narúša
našu slobodnú vôľu a oberá nás o našu
dôstojnosť. A tak adikcia (závislosť) je
na jednej strane zdedenou časťou našej
prirodzenosti, avšak na strane druhej je
zároveň aj jej odporcom. Závislosť je absolútnou nepriateľkou ľudskej slobody,
protivníčkou lásky. Avšak - čo je ďalším
paradoxom - naše závislosti nás môžu
viesť k hlbšiemu oceneniu si Božej milosti v našom živote. Závislosti sú prostriedkom, ktorý nás môže priviesť na kolená.
Paradoxy závislostí nás vedú k mnohým otázkam. Čo je to v skutočnosti závislosť? Aký je jej duchovný význam, jej
skutočný vzťah k milosti? Aký je rozdiel
medzi závislosťou a hlbokou a serióznou starostlivosťou o niekoho alebo
o niečo? Existujú dobré závislosti? A ak
tradičná psychológia nie je schopná
pomôcť v závislostiach, kde je potom
možné nájsť pomoc? Závislosť nie je
niečo, čo by sme my sami boli schopní zdolať tým, že by sme na ňu použili
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nejaký vhodný liek. Je tomu tak preto,
lebo k samotnej podstate závislosti patrí
to, že prospieva a profituje z našej snahy o jej zdolanie. Inými slovami, tým, že
sa ju snažíme zdolať, ju vlastne kŕmime
a ona sa tým len upevňuje a vzmáha (to
je hrozný paradox).
Sila Božej Milosti
Hoci viem, že poznanie nejakej závislosti ešte neoslobodzuje, môže nás
snáď viesť k tomu, že si uvedomíme
silu a hodnotu milosti. Milosť (Božia)
je najsilnejšou mocou vo vesmíre. Milosť, ktorú ponúka Ježiš, je schopná naše
potláčania a závislosti a všetky ostatné
vnútorné a vonkajšie sily, ktoré sa snažia potlačiť slobodu nášho srdca úplne
premeniť. A milosť- to je Ježiš.
Ako ísť na naše represie a závislosti za
pomoci Ježiša? Spomeňme si na velikánov kresťanstva: sv. Augustína, ktorý bol
závislý na všetkom možnom: na ideách,
vedomostiach, práci, ale najviac na sexe
a ktorý v istom momente svojho života,
keď už toho mal dosť, so všetkým praštil a otvoril sa pre Božiu milosť. Známy
je jeho výrok: „Pre seba si nás stvoril,
Bože, a nespokojné je naše srdce, pokým nespočinie v tebe.“ To je konštatovanie o tom, čo sme povedali na začiatku: Augustín rozpoznal, že všetky
problémy jeho života sú spôsobené zle
nasmerovanou túžbou, ba čo viac naviazanou túžbou. Stačilo u neho rozpoznať
základnú fundamentálnu túžbu jeho života a túto túžbu správne nasmerovať.
Podobne tomu bolo aj v živote sv. Ignáca
či sv. Františka.
Toto bolo to, čo chcel povedať Ježiš
ľuďom v Nazarete a za toto ho vypískali. Nevypískali ho však Kafarnaumčania
a po nich mnohí ostatní. Obaja - aj Nazaretčania, aj Kafarnaumčania - majú
svojich nasledovníkov v minulosti aj
dnes. Kde sme my? •

Materiál k tejto úvahe je čerpaný
z knihy: Gerald May, M.D., Addiction
and Grace. Love and Spirituality in the
Healing of Addictions, HarperSanFrancisco, 1988
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▲ Nová kniha z vydavateľstva
Spoločnosti Božieho Slova

▪ Udalosti vo februári 2013
2. február – sviatok Obetovania Pána, Hromnice;
		 medzinárodný deň zasväteného života;
3. február – výročie úmrtia blahoslavenej Márie Heleny 		
		 Stollenwerk, spoluzakladateľky misijnej
		 kongregácie Služobníc Ducha Svätého (SSpS) (1900);
11. február – Preblahoslavená Panna Mária Lurdská;
		 svetový deň chorých;
13. február – popolcová streda, začiatok pôstneho obdobia;
		 Božieho Slova
20., 22.,
a 23. február – jarné kántrové dni, obsah modlitieb:
		 Príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia 		
		 a činorodá láska.

Misijný úmysel apoštolátu modlitby na mesiac február:
Aby národy, ktoré sú vo vojnovom konflikte, uprednostňovali
cestu budovania budúcnosti v pokoji a mieri.
Misijné Vianoce
Misijné Vianoce v Nitre. Sviatkom Zjavenia Pána oslavujeme zjavenie sa Ježiša Krista nielen vyvolenému Izraelskému národu, ale celému ľudskému pokoleniu. Cesta mudrcov s cieľom pokloniť sa židovskému kráľovi ukazuje, že hľadali toho, ktorý bude kráľom národov.
Ich príchod znamená, že aj pohania môžu objaviť Ježiša a klaňať sa mu
ako Božiemu Synovi a Spasiteľovi sveta. Tento sviatok patrí k jedným
z najväčších pre misionárov Spoločnosti Božieho Slova.
Tradícia oslavy Zjavenia Pána sa mimoriadnym spôsobom uchovávala a udržuje až doteraz. Tohoročné Misijné Vianoce, ktoré sa slávili
6. januára v Misijnom dome Matky Božej, boli obohatené o prezentáciu a besedu s pátrom Dáriusom Čaršom, ktorý pôsobí v Bolívii. Atmosféru Misijných Vianoc spríjemnil kalvársky spevácky zbor. Všetci
prítomní sa priateľsky stretli i pri malom pohostení, ktorým sa zavŕšila
oslava tohoročných Misijných Vianoc.

V piatok 11. januára 2013 bola predstavená nová kniha z vydavateľstva Spoločnosti Božieho Slova. Autorom knihy je
Karol Dučák a názov knihy znie: Božie
svetlo v temnotách Paraguaja. Jezuitský
štát 1609 – 1768.
Prezentácia knihy sa konala v misijnom dome Arnolda Janssena v Bratislave-Petržalke. Zúčastnil sa na nej autor
knihy p. Karol Dučák a tiež páter Dárius
Čarš, SVD, ktorý pôsobí v jednej z bývalých indiánskych redukcií v Bolívii a knihu lektoroval.
Prezentáciu knihy moderoval páter
Ján Halama, SVD a v programe vystúpili seminaristi Spoločnosti Božieho Slova
s piesňami a recitáciou ukážky z knihy.
Páter Dárius Čarš v krátkosti predstavil
dejiny a podstatu jezuitských redukcií
a autor knihy pán Dučák sa podelil so
svojimi zážitkami a ťažkosťami, ktoré prežíval počas písania knihy, ktoré trvalo celých 7 rokov. Nasledovala diskusia, ktorá
bola veľmi živá. Debata o obsahu knihy
ukázala, že téma je aktuálna nielen ako
historická záležitosť ale aj ako podnet pre
uvažovanie o solidarite, spravodlivosti,
vernosti, poslušnosti aj v našej novodobej
realite. Napokon si účastníci prezentácie
mohli zakúpiť knihu a zotrvať v osobnom
rozhovore medzi sebou navzájom, ale aj
s autorom knihy. Stretnutie sa zakončilo
spoločným agapé.
Prezentácia knihy o indiánskych redukciách bola súčasťou trojdňovej prípravy na sviatok patróna misijného
domu sv. Arnolda Janssena, ktorá vyvrcholila v nedeľu 13. Januára 2013 slávením odpustovej sv. omše a popoludňajšou besedou s pátrom Dáriusom Čaršom
SVD, ktorý bol aj hlavným celebrantom
a slávnostným kazateľom na sviatok Zakladateľa Spoločnosti Božieho Slova.
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Misionár z Oravy
medzi imigrantami
v Kalifornii
Text a foto: P. Martin Štefanec SVD

Páter Pavol Sochuľák pochádza z Novoti na Orave. V roku 1991 vstúpil
k misionárom verbistom, teológiu študoval na Slovensku a v Nemecku.
V roku 1999 bol vysvätený za kňaza. V tom istom roku odišiel na misie
do Kolumbie. Po ročnej jazykovej príprave začal pracovať ako misionár
v misijnej stanici Vigia del Fuerte.

M

isia sa nachádzala v tom
čase na povstalcami ovládanom území. Pavla Sochuľáka 23. septembra
2001 na ceste z Medellinu do Bogoty
uniesla povstalecká skupina ELN – Národná oslobodzovacia armáda - aby ho
využila ako rukojemníka. Po tom, ako sa
do vyjednávania o Pavlovom prepustení okamžite zaangažovali medzinárodné organizácie vrátane jeho najvyšších
nadriadených v Ríme, povstalci misionára 27. septembra prepustili. Ďalší
takmer celý rok strávil Pavol na Slovensku a v Nemecku. No na jeseň 2002 odcestoval späť do Južnej Ameriky, SVD ho
vyslala do Panamy. Po polroku sa dozvedel, že ho potrebujú v „jeho“ niekdajšej
kolumbijskej misii Vigia del Fuerte, kde
pôsobil do roku 2007.
Od roku 2007 pôsobí v Kalifornii,
konkrétne v provincii SVD USA West.
Najskôr pôsobil ako kaplán v Katedrále
v San Bernardino, CA. Teraz pôsobí vo
farnosti Nuestra Señora de Guadalupe
v meste Ontario neďaleko Los Angeles.

kaplán v katedrále v San Bernardino.
Náš biskup Mons. Gerald R. Barnes mi
zveril vedenie tejto farnosti, ktorá bola
v tom čase bez kňaza. Teraz som tu už
viac ako dva roky.

Nikaragui, Hondurasu a Salvadoru. Je
to väčšinou španielsky hovoriaca komunita. Starší ľudia rozprávajú iba po
španielsky. Deti, ktoré chodia do školy,
rozprávajú už aj po anglicky.

Je tu najrušnejší deň v roku. Slávime sviatok Panny Márie Guadalupskej. Ako tu
slávite tento sviatok?

Aký je počet veriacich, pre ktorých slúžiš?

Ako dlho pôsobíš v USA?

Kto tvorí túto farnosť?

V Kalifornii pôsobím už 5 rokov. Prišiel
som tu z Kolumbie. Predtým, ako som
prišiel na túto farnosť, pôsobil som ako

Celú noc a celý deň sme mali vo farnosti
rôzne aktivity. Ľudia prichádzajú do kostola uctiť si Pannu Máriu Guadalupskú.
Slúžime pre nich sv. omše. Teraz večer
(v deň sviatku) je vyvrcholenie programu, kde budeme mať ešte dve sväté
omše, ktoré budeme sláviť spoločne aj
so slovenskými misionármi verbistami.
Pred sviatkom sme mali novénu, ktorá trvala 9 dní a bola duchovnou prípravou na sviatok Guadalupskej Panny Márie. Sviatok sprevádzali pátri Ján Kušnír
a Martin Štefanec. Každý večer sa konala
pobožnosť, prednáška a sv. omša. Účasť
na týchto duchovných aktivitách bola
vysoká. Celých deväť dní sme sa pripravovali na tento veľký deň pre mexický
ľud v našej farnosti.
Farnosť Nuestra Señora de Guadalupe
je hispánska farnosť. Skoro celú farnosť
tvoria imigranti z Mexika, Guatemaly,

Je to obrovská komunita. Zaregistrovaných máme vo farnosti okolo 10 tisíc
rodín. Popri tom nie je ešte veľa rodín
zaregistrovaných. Keď rátame na každú rodinu v priemere 3-4 členov a tých,
ktorí nie sú zaregistrovaní, odhadujeme,
že farnosť má až do 60 tisíc veriacich.
Mexičania sú väčšinou veriaci katolíci.
Kostol býva stále plný. V nedeľu máme
6 svätých omší.
Pracuje vás tu viac kňazov?

V tejto farnosti pôsobíme dvaja. Ja
a kaplán, ktorý je tiež verbista. Korene
má vo Vietname, narodil sa tam, ale vyrastal v USA. Táto farnosť by si žiadala aj viac kňazov, ale kvôli nedostatku
kňazských povolaní to musíme zvládnuť aj dvaja. Vo farnosti pôsobí rehoľná sestra z Bolívie, ktorá má na starosti
náboženskú výchovu a organizovanie
detí a mládeže.
Spravovanie takejto farnosti si asi vyžaduje veľa námahy. Čo ti zaberie najviac
času?
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lilo kvôli imigračnému statusu. Keď sú
rodiny takto rozdelené, vznikajú ďalšie
problémy. Mnoho našich farníkov prežíva takúto krízu, lebo boli nútení rozdeliť sa ako rodičia. Máme tu rodiny, kde
mama je v Mexiku a otec s deťmi je tu,
v Kalifornii.
Pri takomto veľkom množstve ľudí
vysluhujeme veľa sviatostí, veľmi často
nás volajú zaopatrovať chorých a umierajúcich.
Poznáš už ľudí vo farnosti? Sú ľudia
ochotní pomôcť pri rôznych farských
aktivitách?

Veľa času mi zaberie administratíva.
Mám síce tri sekretárky, ktoré pomáhajú s administratívou, ale i tak je práce
stále dosť. Som tu už tretí rok správcom
farnosti a denne objavujem nové veci
a stretávam nových ľudí. Každý týždeň
mávam stretnutia, ktoré organizuje naša
diecéza San Bernardino, týkajúce sa
riadenia farnosti a práce s ľuďmi. Toto
pomáha tunajším kňazom, ktorí sú zo
zahraničia, riešiť požiadavky tej- ktorej
farnosti a zabezpečiť plynulý chod každej nám zverenej farnosti.
Aké duchovné aktivity robíte vo farnosti?

Je tu veľký počet detí a mládeže. Prichádzajú na hodiny náboženstva, ktoré mávame v učebniach pri kostole. Pripravujú
sa na prvé sväté prijímanie a na birmovku. Mávam aj program pre dospelých,
zvlášť pre tých, ktorým chýbajú sviatosti a chcú si ich doplniť. Tento rok máme
56 dospelých, ktorí sa pripravujú na krst
alebo na birmovku.
Duchovná správa je tiež veľmi veľká.
Mnohí ľudia prichádzajú na faru s najrôznejšími problémami: rodinné problémy, problémy týkajúce sa prisťahovalectva a legálneho pobytu v krajine
a pod. V posledných rokoch bolo veľa
ľudí rozdelených pre deportáciu. Určití
členovia rodín sa museli vrátiť späť do
Mexika alebo do iných krajín ich pôvodu. Veľmi veľa rodín sa takto rozde10
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Pre mňa to bola troška zmena dostať sa
do tejto farnosti. Je to stabilná, obrovská a živá farnosť. Je tu veľmi veľa talentov. Keď potrebujeme sformovať nejaké
farské skupiny, vždy nájdeme ľudí a nemáme problém zostaviť nejakú skupinu,
ktorú potrebujeme. Ľudia hľadajú spoločenstvá, majú ochotu prehlbovať svoju
vieru. Je tu aj veľa ochotných ľudí a dobrovoľníkov, ktorí svoje dary nezištne ponúkajú pre dobro celého spoločenstva.
Malé spoločenstvá sú základom a jadrom aj tejto farnosti. Tisíce ľudí prichádzajú v sobotu a v nedeľu na sv. omše. Je
to pre mňa nemožné poznať všetkých.
V menších spoločenstvách mám však
viacej možností spoznať sa s ľuďmi.
Ako by si porovnal misiu v Kolumbii s misiou v Kalifornii na tejto farnosti?

Keď som pracoval v Kolumbii, bola to
práca viac v džungli, takpovediac v sta-
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ve „vojny“. Práca tam bola náročnejšia
po fyzickej stránke. Musel som sa veľa
presúvať peši po horách alebo člnom
veslovať po rieke. Bývalo to často nebezpečné, čoho dôkazom je aj to, že ma
vtedy uniesli.
Na farnosti v Kalifornii je to po stránke fyzickej pomerne jednoduché, ale náročné zasa po stránke vedenia farnosti.
Komunita farníkov je tu obrovská. Moji
farníci- imigranti si tiež ešte zvykajú na
život v Kalifornii. Práca na tejto farnosti
je náročná na čas.
Stretávaš sa aj so Slovákmi žijúcimi v Los
Angeles?

Keď som bol ešte kaplánom v San Bernardino, našli ma tu Slováci žijúci v Los
Angeles. Sú združení v malom spoločenstve. Pravidelne sa stretávajú asi 4- krát
do roka. Pozvali ma medzi seba a slúžievam pre nich aj sv. omše. Na Vianoce
očakávame 200 Slovákov.
Obľúbil si si Kaliforniu? Myslíš, že tu zostaneš dlhšie?

Život v Amerike má určité odlišnosti,
ktoré človek musí prijať a naučiť sa čeliť
životu v tejto krajine. Keď si človek zvykne na túto krajinu, začne sa mu páčiť. Vo
farnosti je veľa práce. Zatiaľ sa nemusím
báť, že zostanem bez ľudí. Je tu veľký záujem o duchovný život, čo ma veľmi teší.
Je tu život a cítim, že ľudia tu nás, kňazov, potrebujú. Teším sa z toho, že som
tu a môžem pomáhať veriacim na ich
ceste k Bohu. •
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Navštívili
sme Guadalupe
Text a foto: P. Martin Štefanec SVD

P

o dvoch týždňoch dávania duchovnej obnovy v Kalifornii sme mali
možnosť s pátrom Jankom Kušnírom
navštíviť jeho známych v Mexiku. A to
sme, samozrejme, využili na návštevu
najväčšieho pútneho miesta na svete - Guadalupe. Každý rok toto miesto
navštívi zhruba 12 miliónov pútnikov.
Keď si páter Janko ako mladý kaplán
v Nemšovej vybavoval v roku 1992 všetky potrebné dokumenty, aby mohol ako
misionár vycestovať do Mexika, chodieval som, v tom čase ako maturant,
k nemu na duchovnú formáciu. Bol
som už postulant SVD. Žartovali sme,
že možno niekedy do Mexika pôjdeme
spolu. Vtedy sme však vôbec netušili, že
raz sa to skutočne splní.
Hlavné mesto – Mexico City – je obrovské mesto, najväčšie mesto na svete.
Už z lietadla sme videli jeho veľkú rozlohu. Mesto má spolu s predmestiami do
30 miliónov obyvateľov. Nahusto postavané domy, úzke uličky a zhora sa zdalo,
že v meste nie je žiadna zeleň (v skutočnosti je v meste dosť veľa zelene). V diaľke
sme videli malý kopec a pri ňom zelenú
strechu baziliky Basilica de Sancta María de Guadalupe. To miesto bolo naším
cieľom a veľmi sme sa tešili, že pozdravíme našu nebeskú Matku krátko po jej
sviatku (11. december – sviatok Guadalupskej Panny Márie).
Od našich známych trvala cesta do
Guadalupe autobusom cez Mexiko City

viac ako 1 hodinu. Mesto je rušné. Všade
je veľa ľudí, na prechodoch veľa chodcov,
v uliciach tisíce áut. V Mexiku je kresťanstvo neoddeliteľnou súčasťou života. Ľudia majú vo veľkej úcte obraz Panny Márie Guadalupskej, ktorý majú vyobrazený
na rôznych miestach: v dopravných prostriedkoch, na taškách, kľúčenkách a pod.
Je to súčasť prejavu ich hlbokej viery.
Keď sme sa priblížili k bazilike, všimol
som si mnohých ľudí, ktorí išli kolenačky. Zanechalo to vo mne veľký dojem. Tí
ľudia išli kolenačky po chodníku, aby vyjadrili nebeskej Matke ich veľkú úctu. Otcovia rodín pritom niesli na rukách svoje
ratolesti a s dôverou sa blížili desiatky, ba
aj stovky metrov k milostivému obrazu
Panny Márie.
V bazilike sme sa za hojnej účasti pútnikov koncelebrovali pri svätej omši. Na
hlavnom oltári novej baziliky je obraz
Panny Márie, ktorý nebol namaľovaný ľudskou rukou, ale vznikol zázračne
v decembri 1531.
Prvých sto rokov bol obraz „Našej
milej Panej z Guadalupe“ vystavený bez
ochrany proti škodlivým vplyvom počasia a tiež dotykom perí, ružencov, pamätných predmetov. Je podivuhodné,
že sa obraz dodnes nerozpadol, napriek
tomu, že tilma mala životnosť nanajvýš
20 rokov.
V starej- pôvodnej bazilike (nachádza sa hneď vedľa novej), kde bol obraz
vystavený ma zaujal ohnutý kríž vo vit-

ríne. V roku 1921 chcel niekto zničiť obraz Panny Márie. Položil na oltár bombu,
ukrytú v kvetinách. Výbuch zničil iný
obraz a čiastočne aj oltár, rozbil všetky
okná, ohol kríž, ktorý bol vystavený vo
vitríne, ale posvätný obraz ostal celkom
neporušený.
Počas pobytu na farnosti Nuestra
Señora de Guadalupe i počas samotnej návštevy tohto pútneho miesta
som bol povzbudený vierou jednoduchých ľudí. Spoznal som ich obrovskú dôveru k nebeskej Matke Márii.
Panna Mária sa zjavila ako jedna z nich,
zjavila sa ako žena z ich rasy, ktorá ich
uistila, že je ich Matkou. To potvrdila slovami, keď sa prihovorila Juanovi
Diegovi: „Nech ťa nič neznepokojuje,
nech ťa nič nezarmucuje, som s tebou
ja, tvoja Matka.“ Tak, ako bola Mária
živá pri tomto prvom stretnutí s Indiánmi, tak jej živú prítomnosť cítia Mexičania až dodnes. Je to cítiť v celkovej
atmosfére tohto miesta. Ich tváre a prejavy vyjadrujú, že Máriu vnímajú nie
ako tú, ktorá je zviditeľnená na obraze
či soche, ale je medzi nimi živá. A ona
chráni svojich ctiteľov.
Návšteva Guadalupe mňa osobne povzbudila v mariánskej úcte. Spolu s Mexičanmi som i ja s pátrom Jankom v dôvere prosil nebeskú Matku za všetkých
blízkych, za našich misijných horliteľov,
spolubratov misionárov, čitateľov Hlasov
a všetkých známych. •
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Rok viery

Jeremiáš, prorok
čerpajúci z viery
Text: P. Marek Vaňuš SVD
Foto: Archív SVD

O

bdobie monarchie (11.6. stor. pred Kristom),
ktoré v starovekom
Izraeli začína vládou
Saula a Dávida, je poznamenané pôsobením prorokov. Boli to
mužovia vnímaví na Boží hlas,
ktorých Boh posielal k vladárom
i k ľudu, aby im pripomínali správnu cestu podľa Božieho zákona.
K ich základným úlohám teda nepatrilo ani tak predpovedanie budúcnosti, ako skôr upozorňovanie
na odklon od zmluvy, ktorú uzavrel Boh s ľudom pod Sinajom, na
ceste z Egypta do zasľúbenej zeme.
Medzi prorokmi zvykneme
rozlišovať tých, ktorí po sebe nezanechali nijaký písomný materiál (ako napr. prorok Eliáš
a Elizeus) a tých, ktorých mená
nesú biblické spisy označované
ako „prorocké“; sú to tzv. proroci „spisovatelia“. Tradične sa
rozdeľujú na dve skupiny. Väčšiu
skupinu tvoria dvanásti „malí“
proroci. Nazývajú sa tak, pretože
ich spisy sú útle a tvorí ich len pár
kapitol. Vedľa nich stojí početne
menšia skupina, štyria tzv. „veľkí“
proroci, ktorí nám zanechali obsažné diela, zbierky prorockých
výrokov z rôznych príležitostí
adresovaných rôznym skupinám,
mestám či národom. K týmto štyrom sa radí i prorok Jeremiáš, po
ktorom nesie meno starozákonná biblická kniha obsahujúca 52
kapitol. Nad vierou tohto Božieho muža sa v jej svetle zamyslíme.
12
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Sv. Písmo
nás opakovane učí,
že nie posol
je dôležitý,
ale ten,
ktorého
posiela
Boh a jeho
posolstvo.
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Povolaný v mladosti
„Ach, Pane, veď neviem hovoriť, mladučký som“ (Jer 1,6). Kto
by nepoznal túto jednoduchú,
a pritom tak podstatnú námietku Jeremiáša v okamihu jeho povolania? Svoje povolanie opisuje
prorok hneď na začiatku spisu.
Cíti sa byť mladým a neschopným zoči-voči úlohe, pred ktorú
ho Pán stavia. Jeho námietka pramení z vedomia vlastných hraníc. Ľudsky sa na úlohu proroka
Jeremiáš necíti. Je pred Bohom
pravdivý, nič nezastiera a nepredstiera. Niečo podobné si môžeme všimnúť pri povolaní Mojžiša (porov. Ex 3–4) alebo neskôr
i v anjelovom zvestovaní Márii
(porov. Lk 1,26-38). Vskutku, poslanie, ktoré Pán dáva, sa zdá ľudsky neuskutočniteľné. Lenže Boh
nenecháva človeka bez pomoci.
Ako neskôr napíše apoštol Pavol,
Boh je vždy verný a aj vo chvíľach
zdanlivo nezvládnuteľných úloh
a skúšok „dá aj schopnosť, aby
ste mohli vydržať“ (1Kor 10,13).
Jeremiáš dostáva od Pána uistenie: „Nehovor: Mladučký som,
lebo pôjdeš všade, kde ťa pošlem,
a povieš všetko, čo ti prikážem.
Neboj sa ich, veď ja som s tebou,
aby som ťa vyslobodil“ (Jer 1,78). Uistenie o sprevádzaní Boh
dopĺňa poučením o tom, že on
sám bude cez proroka hovoriť:
„Hľa, vložil som svoje slová do
tvojich úst“ (1,9). A poukazuje
na mandľovník, ktorý je zname-

ním jeho bdelého doprevádzania
(porov. 1,11-12). V pôvodnom
hebrejskom texte ide o slovnú
hru. Mandľovník sa totiž povie
„šaqed“, a Božie bdenie zas označuje slovesný tvar „šoqed“. Tak,
ako mandľovníkový prút kvitne
spomedzi stromov na jar prvý,
aby ukázal príchod jari, tak i Boh
bude bdieť nad naplnením slova,
ktoré vložil do prorokových úst,
aby nastala nová jar v zmluvnom
vzťahu s vyvoleným ľudom. Prorok povzbudený Pánovým slovom sa teda poslania ujíma.
Kríza v neúspechu
Avšak ten, ktorému Boh dáva
úlohu, aby „vytrhával a rúcal, nivočil a pustošil, aby [...] budoval
a sadil“ (1,10), predvídateľne naráža na ťažkosti. Najmä po smrti
ústretového kráľa Joziáša (+609
pred Kr.), ktorý sa usiloval o náboženskú reformu, keď sa vlády
ujíma kráľ Jojakim. Necháva si

Rok viery

„...budú proti tebe bojovať, no
nepremôžu ťa, lebo s tebou som
ja, aby som ťa spasil a oslobodil,
hovorí Pán“ (15,20). Božia útecha
pre proroka nespočíva v zmene
vonkajších okolností, ale v posilnení, ktoré sa dotýka vnútra.
Tú silu možno prijať len vierou.

vystavať nové sídlo na úkor najchudobnejších. Jeremiáš, ktorý
mu nastavuje zrkadlo (porov.
Jer 22,13-19), je prinútený ujsť
a ukrývať sa (porov. Jer 36). Neistota a úzkosť v tomto období
doliehajú na proroka až do tej
miery, že pred Bohom vyznáva
svoje sklamanie zo všetkého. Neúspech dáva za vinu Bohu. Vyčíta
mu: „Azda si mi klamným potokom, na vodu ktorého sa nemožno spoľahnúť?“ (15,18). Alebo vo
vyznaní v Jer 20,7-18 si s horkosťou spomína na počiatok svojho
povolania: „Zvádzal si ma Pane,
nuž dal som sa zviesť, uchopil
si ma a premohol. Som na posmech celý deň, každý sa mi posmieva...“
Prorok vo svojej vnútornej
kríze s Bohom hovorí. Otvára
mu svoje srdce aj so sťažnosťami a ponosami. Neuzatvára sa
do seba. Klope a priam búcha
na dvere Božieho srdca – a opäť

v ňom nachádza oporu. Zaznieva k nemu opäť uisťujúce Božie
slovo, ktoré neodstraňuje ťažkosti, ale dáva prísľub prítomnosti:

+
V starovekom Izraeli celibát nebol
bežný. Kňazstvo napríklad spočívalo
na rodovej príslušnosti a bolo
odovzdávané z generácie na generáciu,
z otcov na synov. Aj Bohom vyvolení
mužovia, proroci, ktorí komunikovali
ľudu Božiu vôľu, boli zvyčajne otcami
rodín. Jednou z mála (ak nie jedinou)
výnimkou je prorok Jeremiáš, ktorý
pochádzal z kňazského rodu (porov.
Jer 1,1), a na Boží pokyn zostal
slobodný, neoženil sa (porov. Jer 16).
A tak nielen svojím prorockým slovom,
ale aj samotným štýlom života sa
stal predobrazom Ježiša Krista.

Vernosť napriek
protivenstvám
Jeremiáš pokračuje vo svojej misii i uprostred úkladov zo strany náboženských a politických
predstaviteľov. Na základe falošného obvinenia ho uvrhnú do
väzenia (porov. 37,11-16) a hrozí
mu dokonca poprava. Je to v čase,
keď Jeruzalem čelí hrozbe babylonských vojsk. Pánovo slovo,
ktoré Jeremiáš ohlasuje – aby sa
kráľovstvo nespoliehalo na spojencov z Egypta, lež vydalo sa
cestou nenásilia – nepasuje do
plánov kráľa a jeho kniežat. Zničenie mesta je tak pre ich tvrdohlavosť neodvratné; Jeremiáš sa
však dostáva na slobodu (porov.
Jer 38–39). Jeho cesta potom vedie do Egypta, kde pokračuje
v upriamovaní svojho pohľadu
na Božiu cestu (porov. Jer 43–44).
Záver života proroka nám zostáva neznámy. To ticho o ňom
však neprekvapuje. Sv. Písmo
nás opakovane učí, že nie posol je
dôležitý, ale ten, ktorého posiela
Boh a jeho posolstvo. Jeho slovo
odovzdané prorokom pokračovalo v prinášaní úrody. Kniha
proroka Jeremiáša je konkrétnym ovocím, ktoré nám zostalo
až podnes. Pri jej čítaní môžeme
mať dojem, že v nej prevládajú
hrozby ako dôsledok odklonu
od Božej cesty. V jej srdci sa však
ukrýva nádherné posolstvo nádeje o novej zmluve, ktorú Boh
vloží do sŕdc ľudí (porov. 31,3134), ktoré sa v plnej miere uskutočnilo v Ježišovi Kristovi. •
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SLUŽOBNICE DUCHA SVÄTÉHO

Tvoj ľud
ťa čaká
Text: Sr. Pia, SSpS
Foto: Archív SSpS

O

rechov Dvor sa nachádza
za mestom Nitra. V sociálnych bytoch tu od roku
2005 býva dnes približne 60
rodín. Hoci život na tomto mieste nie
je jednoduchý, toľko úsmevov a radosti z maličkostí nájdeme málokde. Skutočne, chudobní sa vedia tešiť. Zakúsili sme to už pred siedmimi rokmi, keď
sme sa začali pravidelne venovať deťom
a mládeži z tejto lokality, spoznávali sme
ich rodiny, ich trápenia, ale aj radosti.
Boli a sme vďačné za ich dôveru, za spoznávanie inej – rómskej kultúry: piesní, zvykov, tradícií – často neznámych
a zaznávaných. Postupné prenikanie
do reality, v ktorej Rómovia žijú, nás
učí chápať ich správanie a postoje bez
posudzovania. To však neznamená nič
nevyžadovať.
Misijné sestry Služobnice Ducha
Svätého sa na Orechovom Dvore už šesť
rokov venujú popoludňajšiemu vzdelávaniu školopovinných detí a mládeže.
Túto činnosť finančne podporuje mesto
Nitra a Zbor dobrovoľníkov Zvrchovaného maltézskeho rádu v SR. Ide o mimoškolské neformálne vzdelávanie
a o výchovu detí v komunitnom centre.
Kladieme dôraz na doučovanie, písanie
domácich úloh a na prípravu detí do
školy. Tvorivým spôsobom a kombináciou rôznych aktivít (hrami, súťažami)
sa snažíme motivovať väčšie i menšie
deti k radosti z učenia a k pravidelnej
školskej dochádzke. Nezriedka objavujeme medzi nimi hudobné, výtvarné,
modelárske, tanečné a iné talenty, ktoré
deti nemali možnosť prejaviť.
V uplynulom roku bol na Orechovom Dvore otvorený aj 0-tý ročník ZŠ.
Sestry saleziánky tu dopoludnia vyuču14
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jú najmladších žiakov a poobede majú
možnosť navštevovať rôzne krúžky. Do
spolupráce sú zapojení i študenti Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre,
ktorí si v komunitnom centre vykonávajú absolventskú prax, pričom nás
obohacujú hodnotnými nápadmi a deti
sa tešia novým priateľstvám.
Skupine chlapcov sa pravidelne 1x
v týždni venuje vdp. Viktor Tomčány –
pripravuje ich na prijatie sviatostí, navštevuje a povzbudzuje rodiny, zahrá si
s nimi futbal alebo ich učí pekné piesne.
Ako vyzerá také popoludnie na
Orechovom Dvore?
Sr. Katarína SSpS píše:
Keď sa blížime ku komunitnému centru, prváci – lebo oni sú zo školy doma
najskôr – už sedia na schodoch a s očakávaním pozerajú, či môžu vojsť dovnútra urobiť si domáce úlohy a pripraviť
sa do školy. „Bola som dnes v škole!“ –
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kričí malá Vaneska – „Môžem ísť dovnútra? Budem čítať! Môžem už ísť? Erik
nebol v škole!“ „Bol som!“ – kričí zasa
nato Erik. „Nie, nebol si! Neklam! Sestra Katka, Erik nebol v škole!“
Ešte sme ani nestihli vystúpiť z auta
a štatistika, kto bol a kto nebol v škole,
je už urobená. Záleží na tom, lebo do
komunitného centra poobede môžu

SLUŽOBNICE DUCHA SVÄTÉHO

Ďalšie aktivity počas roka
„Ujo Bebjak je Mikuláš! Ujo Bebjak je
Mikuláš!“ – ozývali sa výkriky detí, ktorým sa podarilo v oblečení biskupa Mikuláša rozpoznať Ing. Vladimíra Bebjaka (terénneho sociálneho asistenta).
O chvíľu boli pred dverami všetky deti.
Nedočkavým výkrikom nebolo konca,
kým si každý neodniesol od sv. Mikuláša spravodlivú odmenu.

prísť len tie deti, ktoré boli v škole. Hádka trvá ešte chvíľu, a potom je už jasné,
kto v škole bol a kto nie. „Dáš mi bod,
že som bol v škole?... Mám dve úlohy,
budem čítať... Dáš mi bod?“ – a takto sa
to viac-menej opakuje každý deň, keď
deti zbadajú naše auto a nám sa konečne
podarí vojsť dovnútra. Tabuľa s bodmi

je veľmi dôležitá, lebo na konci mesiaca
si deti za body môžu niečo kúpiť. Namiesto bodov dostanú imitáciu peňazí
a môžu si za ne vybrať z vecí, ktoré sú
vyložené na stoloch. Medzi týmito vecami sa dajú nájsť napríklad farbičky,
školské dosky, zošity, ceruzky, hračky...
a všetko to, čo dostaneme od dobrých
ľudí a môžeme to „posunúť“ ďalej.
O tento nákup je veľký záujem. Marek,
Jožko, Erika, Vaneska a všetci ostatní
vedia, že to, čo si zoberú, si poctivým
plnením svojich povinností zaslúžili.
Jožko Lakatoš odchádza veľmi spokojný. Za november získal 40 bodov a mohol si „kúpiť“ školské dosky s autami
na obale. „Sestra Katka, nabudúce, keď
budem mať 40 bodov, zoberiem si tie
veľké na knižky, dobre?“ Evka odchádza sklamaná, lebo mala veľa vymeškaných hodín v škole a mohla si za 10
bodov zobrať len hračku... tiež by chcela školské dosky. Vidím jej sklamanie,
je mi smutno, ale dúfam, že na budúci
mesiac bude Manci (tak ju volajú po
cigánsky) napriek neochote častejšie
chodiť do školy.

Pred Vianocami sme po zasneženom Orechovom Dvore hľadali prístrešie pre Sv. Rodinu. Hneď, ako sme
vyšli z komunitného centra, boli pri nás
deti: „Sestrička, kde idete dnes? Prídete k nám? Príďte k nám! Teraz príďte
k nám, nie zajtra! Teraz!“ Príď k nám,
tvoj ľud ťa čaká, príď k nám ako priateľ
náš...- spievame. Sr. Maja FMA hrá na
gitare, sr. Vierka SSpS nesie zapálený
adventný veniec a sr. Eva FMA obraz
Panny Márie. Stojíme v kuchyni pri stole. Dívajú sa na nás rozosmiate oči detí
a tiež aj očakávajúce oči rodičov. Čo
vlastne chceme? Možno sme niečo doniesli? Veru, doniesli sme... doniesli sme
pozvanie, aby sme sa spolu pripravili na
príchod Ježiša. Chodíme od bytu k bytu,
od dverí k dverám. Klopeme a nesmelo vstupujeme s nádejou, že srdcia pre
Pána budú otvorené.
Rodiny z Orechovho Dvora vo svojej
jednoduchosti s úctou prijímajú a ctia si
Ježiša, Máriu i sv. Jozefa. Dobrota Boha,
ktorý sa z lásky stal pre nás chudobným
a bezbranným, je niečo, čomu rozumejú. Láskavosť, dobrota a jednoduchosť
dokáže otvárať naše srdcia, prijímať sa
navzájom a pomáhať si.
Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať všetkým našim dobrodincom, ktorí nám rôznymi spôsobmi pomáhajú
ohlasovať radostnú zvesť o Bohu – Láske práve týmto ľuďom. •
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Krst,
sviatosť viery
Text:
P. Igor Kráľ SVD
Foto:
Archív SVD

11. októbra 2012 sme začali Rok viery. Tento
rok nás vyzýva nielen k tomu, aby sme upevnili svoju vieru, ale aj k tomu, aby sme ju obohatili o nové poznanie. Katechéza dospelých
nie je na Slovensku v ideálnom stave. Preto
využívame túto možnosť povedať si čosi o našej viere aj v Mladom Misionárovi.

K

rst je prvá a najdôležitejšia sviatosť. Je sviatosťou viery. Ako vieme, že viera je dar, tak
aj sviatosť krstu je veľkým darom Krista
svojej Cirkvi. „Krst sa vždy javí, ako by bol
spojený s vierou: „Ver v Pána Ježiša a budeš spasený
ty aj tvoj dom,“ hovorí svätý Pavol strážcovi väzenia
vo Filipách. A rozprávanie pokračuje: „... a hneď sa
dal pokrstiť on i všetci jeho domáci“ (Sk 16, 31. 33).
Krstom sa zmývajú všetky hriechy i tresty za
hriechy (porov. KKC, 1263). Krstom sa človek stáva
synom nebeského Otca, spoludedičom s Kristom
a chrámom Ducha Svätého (porov. KKC, 1265).
To, na čo sa chcem zamerať týmto článkom, však
nie je len opakovanie tradičnej náuky katechizmu. Mnohí súčasní ľudia nechápu krst, pochybujú
o jeho účinku a spochybňujú prax krstu detí. Na túto
tému vydala v r. 1980 Kongregácia pre náuku viery
inštrukciu s názvom Pastoralis actio (ďalej PA), ktorá odpovedá na moderné námietky voči krstu detí.
Možno ste sa s nimi stretli alebo sa ešte len stretnete. Nasledujúce riadky nie sú celkovým prekladom
tejto inštrukcie, ale sú tam použité niektoré jej časti.
Má kňaz právo odmietnuť krst dieťaťa?
Aj napriek tomu, že krst je veľmi dôležitá sviatosť,
vyslúženie krstu dieťaťa môže byť oddialené, alebo
dokonca aj odmietnuté, ak kňaz nemá žiadne seriózne predpoklady, že dieťa bude vychované v autentickom kresťanskom duchu (porov. PA, 28). Ide
tu o to, že milosť krstu môže dosiahnuť plnú zrelosť
len vtedy, ak je dieťa vychované vo viere tak slovom,
ako i príkladom. „Krst detí už svojou povahou vyžaduje katechumenát po krste. Nejde len o potrebné
poučenie o krste, ale aj o nevyhnutné rozvíjanie krstnej milosti počas rastu osoby. Tu je vlastné miesto
katechézy. “ (KKC, 1231).
16
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Prečo sa krstia malé deti? Je to vôbec platné,
keď neužívajú rozum a nie sú si vedomé toho,
čo sa deje?
„Prax krstiť malé deti je od nepamäti tradíciou
Cirkvi. Od druhého storočia sú o nej výslovné svedectvá. Je však celkom možné, že už od začiatku
kazateľskej činnosti apoštolov, keď prijali krst celé
„domy“, boli pokrstené aj malé deti.“ (KKC, 1252).
Aj vtedy, keď máme o krste detí už písomné zmienky, nikdy nie je krst vnímaný ako nejaká novota, ale
je vnímaný ako dávny zvyk (porov. PA, 4). V Novom Zákone sa síce spomína viera pred krstom, ale
keďže krst bol adresovaný predovšetkým prvým
kresťanom (tí boli väčšinou pokrstení ako dospelí)
nemôžeme očakávať, že sa zameriava priamo na
otázku krstu detí. Aj preto nám Boh dal tradíciu
a Cirkev, aby nás voviedla do plnej pravdy. Mnohé otázky, ktoré sa neriešia a ani nemohli riešiť vo
Svätom Písme, rieši pod vedením Ducha Svätého
Učiteľský úrad Cirkvi.
Krst detí je platný. Dieťa je osobou a môže sa stať
Božím dieťaťom a spoludedičom Krista, a to aj vtedy, keď si to ešte neuvedomuje (porov. PA, 20). Treba
si uvedomiť, že duchovný život, aj keď pre nás ľudí
je pre plné rozvinutie spojené s telesným a psychickým dozretím, je na inej úrovni ako fyzická a psychická zrelosť. Jednoducho povedané, Boh môže
udeliť milosť aj tým, ktorí si to ešte neuvedomujú,
veď on je náš Stvoriteľ a vie, ako nás stvoril. Máme
o tom zmienky aj vo Svätom Písme, keď anjel prorokuje o Jánovi Krstiteľovi: „Lebo on bude veľký
pred Pánom. Víno a opojný nápoj piť nebude a už
v matkinom lone ho naplní Duch Svätý.“ (Lk 1, 15).
Sv. Tomáš Akvinský píše: „Telesný vek nepodmieňuje dušu. Preto človek môže aj v detskom veku
dosiahnuť dokonalosť duchovného veku, o ktorej
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hovorí Múdrosť: ,Nie dlhé roky robia starobu hodnou cti, ani sa ona nemeria počtom rokov.‘ [4, 8].
Preto mnohí v detskom veku vďaka sile Ducha Svätého, ktorú prijali, udatne bojovali až po preliatie
krvi za Krista.“ (Summa theologiae, 3, q. 72, a. 8,
ad 2 In KKC, 1308). Aj keď je krst sviatosťou viery,
neznamená to, že ten, kto nie je schopný vyznať
vieru (dieťa alebo mentálne postihnutý), nemá byť
pokrstený. Vieru v prípade dieťaťa vyznávajú rodičia. Či už ide o dospelého, alebo o dieťa, človek je
vždy pokrstený vo viere Cirkvi. Svedectvo o tom,
že viera jedného človeka môže pomôcť druhému
vo viere, ktorý dokonca ani nie je prítomný, nachádzame aj v evanjeliu, v príbehu o uzdravení dcéry
Sýrofeničanky: „Vtedy jej Ježiš povedal: „Žena,
veľká je tvoja viera! Nech sa ti stane, ako chceš.“
A od tej hodiny bola jej dcéra zdravá.“ (Mt 15, 28).
Ďalšia vec na povzbudenie. Sviatosť krstu predpokladá vieru, je jej vyjadrením, ale ako hovorí
inštrukcia Pastoralis actio, 18: „V súlade s učením
Tridentského koncilu o sviatostiach krst nie je iba
znakom viery, ale aj jej príčinou.“
Nie je to nefér voči dieťaťu? Veď rodič za
neho robí rozhodnutie, ktoré ovplyvní celý
jeho život! Nebolo by lepšie nechať ho vyrásť,
nech sa rozhodne samo?
Nie je to nefér. Veľa rozhodnutí robia rodičia za
svoje deti. Kto z nás si vybral svoje meno, bydlisko
alebo školu, na ktorú chodil ako dieťa? Všetky tieto veci a mnohé iné nás veľmi ovplyvňujú po celý
náš život. Robia ich za nás rodičia. Prečo by rodičia nemohli urobiť za dieťa rozhodnutie, ak sú si
istí, že ono pozitívne ovplyvní ich dieťa? Veď predsa rodičia chcú to najlepšie pre svoje dieťa. A krst
je po duchovnej stránke to najlepšie, čo mu môžu

dať. Samozrejme, že s krstom sú spojené aj záväzky, ale nedajú sa porovnávať s milosťami, ktoré sa
pri ňom dostávajú. Keby Vám niekto daroval plne
zariadenú luxusnú vilu v krásnom prostredí, povedali by ste mu: „Ja ju nechcem, lebo to bude záväzok
a budem sa musieť o ňu starať.“? Krst je tou vilou,
ktorú nám Boh dáva zadarmo. Naša starostlivosť
je oproti veľkosti tohto daru len malou časťou. Ľudia, ktorí namietajú, neveria učeniu Cirkvi o krste,
ktorý je veľkým dobrodením. Keby to vedeli, iste
by nás skôr pochopili.
Ešte jedna poznámka o výchove. Povedať: nebudem ovplyvňovať dieťa, aby sa potom rozhodlo
slobodne, je veľký omyl. Moderná doba urobila
zo slobody bôžika. Pravda je však taká, že sloboda nie je cieľ, ale prostriedok. Dobro je cieľom, ku
ktorému chceme smerovať. Dieťa sa ešte nevie rozhodovať a musí sa naučiť rozhodovať pre dobro.
Musíme mu ukázať, čo je dobré. Neprivádzať dieťa k dobrému automaticky znamená naviesť ho na
zlé, pretože človek pre svoju narušenú ľudskú prirodzenosť (kvôli dedičnému hriechu) je náchylný
na zlo. Ak dieťa nebudeme vychovávať, uškodíme
mu. Poviem príklad (aj keď je trochu pritiahnutý
za vlasy): Rodič si povie: „Nebudem obmedzovať
môjho syna v jeho rozhodnutí, či bude chodiť po
ulici nahý, alebo oblečený. Chcem, aby bol slobodný. Nechám ho vyrásť v „slobode“, a potom sa
rozhodne.“ Tento rodič zabudol na fakt, že obliekať sa je dobré, a preto vychovávať dieťa v tomto
duchu je správne a potrebné. Naša sloboda je na
to, aby sa správne využila. Čakať na dospelosť je
nezmysel. Veď aj stará slovenská múdrosť hovorí:
„Ohýbaj ma mamko, pokým som ja Janko.“ Chceme nechať pokrstiť dieťa, lebo veríme, že krst je to
najlepšie pre neho. Samozrejme, nestačí iba nechať pokrstiť dieťa, potrebné je ho aj vychovať vo
viere a ukázať mu dobrý príklad. Chyba môže byť
aj v tom, že kresťanstvo niektorí vnímajú takmer
ako otroctvo, do ktorého vrháme dieťa, avšak opak
je pravdou, naplno žité kresťanstvo je skutočnou
slobodou (porov. PA, 22).
Je to iba o číslach? Cirkev chce mať čo
najviac členov, aby sa mala čím oháňať?
Nie je to o číslach. Je to o tom, čo je pre človeka najlepšie a nevyhnutné. „Cirkev nepozná nijaký iný
prostriedok na zaistenie vstupu do večnej blaženosti, pozná iba krst. Preto sa chráni, aby nezanedbala
poslanie, ktoré dostala od Pána, čiže postarať sa, aby
boli „znovuzrodení z vody a z Ducha“ všetci, ktorí
môžu byť pokrstení.“ (KKC, 1257). •
FEBRUÁR 2013
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kom študovať biblickú teológiu na Pápežskej univerzite sv. Tomáša (ľudovo
„Angellicum“). Okrem štúdia sa rád
venuje počúvaniu hudby, fotografovaniu či pozeraniu filmov.
Br. Ján Mojš. Je druhým „riadnym“
členom samostatnej rímskej komunity a momentálne tiež členom domovej
rady. Pochádza z Ružomberka. Je rehoľ-

Z Večného
mesta...
Text a foto: P. Jakub Rajčáni SVD

S

rdečne vás pozdravujeme
z Ríma, samého srdca Cirkvi,
ako aj z administratívneho
centra Spočnosti Božieho slova, kde sme sa tento rok z Božej prozreteľnosti zišli naraz až siedmi Slováci.
Ak sa nemýlim, je to najväčšia „slovenská“ komunita, čiže najväčšie sústredenie slovenských verbistov na jednom
mieste, pravdaže mimo Slovenska. Avšak súčasne je táto komunita aj trochu
zvláštna, lebo jej siedmi členovia patria do štyroch rôznych provincií a len
dvaja z nich majú misijné určenie Rím.
Verbisti totiž spolu s misijným určením
menia svoje členstvo z jednej provincie na druhú, a teda nie sú v misiách
len dočasne „vypožičaní“ či na výlete.
Teda v konečnom dôsledku máme spoločné jedine to, že bývame v rovnakom
dome — Kolégiu Božieho slova, ktoré
je sídlom generálneho predstaveného
a jeho spolupracovníkov — a okrem
toho má každý z nás svoje vlastné poslanie: úrad—službu v správe spoločnosti, chod domu, štúdium a podobne.
V krátkosti by som vám rád o každom
z nás napísal a to od toho najskôr narodeného až po toho najmladšieho.
P. Milan Bubák. Pôvodom z Paty. Je
známy svojimi kázňami z Univerzitného pastoračného centra, kde pôsobil ako
správca, ako aj z Vatikánskeho rozhlasu.
Po dobu šiestich rokov vykonával v SVD
na jej celosvetovej úrovni funkciu koordinátora pre Spravodlivosť, pokoj a integritu stvorenstva (JPIC). K jeho záujmom patria počítač, kutilstvo, hudba či
rekreačné športy. Je členom Slovenskej
18
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P. Peter Dikoš

P. Ondrej Pešta

provincie vyňatým na službu v správe
Spoločnosti, ktorá sa čoskoro priblíži
ku koncu, a čaká ho zase nová misia,
zrejme opäť na Slovensku.
Br. Roman Prcúch. Je z nás v Ríme
najdlhšie, a to od roku 2003 a predtým
bol ešte 2 roky v komunite v Nemi- asi
30 km od Ríma. Pochádza z Považskej
Bystrice. Je misijným bratom zasväteným rehoľnými sľubmi. Jeho terajším
poslaním je práca na vrátnici generálneho domu. Vo voľnom čase sa rád
venuje svojej záhradke, ktorá sa pýši
kaktusmi, agávami, aloami a inými sukulentmi. Je členom rímskej komunity,
ktorá je osobitnou jednotkou nezávislou na Talianskej provincii.
P. Ondrej Pešta. Pochádza zo Slovenskej Vsi. Po vysviacke bol poslaný do Bolívie, kde pracoval 7 rokov,
a aj v súčasnosti je členom Bolívijskej
provincie. Do Ríma prišiel pred ro-
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P. Milan Bubák

Br. Roman Prcúch

níkom — misijným bratom a v Ríme
má na starosti fotografický archív SVD,
nákupy pre dom atď. Jeho koníčkom je
fotografovanie (z ktorého má urobený
aj oficiálny diplom), starostlivosť o kvety, malý skleník a starostlivosť o naše
autá. V Ríme je od roku 2006.
P. Marek Vaňuš. Narodil sa a vyrastal v Nitre pod Kalváriou. Je v Ríme už
na druhom študijnom pobyte, študuje
biblickú teológiu na Pápežskej Gregorovej univerzite (ľudovo „Gregoriana“).
Súčasne aj vyučuje exegézu Svätého
Písma na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity. Je členom Slovenskej
provincie SVD. Medzi jeho záľuby patrí
štúdium, šoférovanie, sprevádzanie
hostí po Ríme, turistika a iné.
P. Jakub Rajčáni. Je Bratislavčan
z Petržalky, no je členom Japonskej
provincie. Časť svojej formácie, ako
aj štúdia teológie absolvoval v Japon-
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sku, kde strávil dohromady 7 rokov.
V Ríme, kam prišiel tento rok, študuje
z poverenia svojich predstavených morálnu teológiu a to na inštitúte zvanom
Accademia Alfonsiana. Vo voľnom čase
sa venuje hudbe (hra na organe, na klavíri, spev...) či štúdiu cudzích jazykov.
Ako vidíte, každý z nás má svoje osobitné poslanie, záujmy či náplň práce.

Br. Ján Mojš

komunitu sv. Rafaela. Táto spočiatku
malá komunita sa v septembri 1928 presunula do nového objektu, kde sídli až
podnes. Dom ako taký bol, samozrejme,
medzitým už rekonštruovaný. Hlavnou
funkciou nášho Kolégia je byť sídlom
generálneho predstaveného, jeho rady
a iných spolupracovníkov. Po druhé,
je to tiež miesto pre našich spolubratov

P. Marek Vaňuš

Napriek svojim povinnostiam v administratíve či v štúdiu, ktoré sú už samé
o sebe „misiou“, sa venujeme v rámci
svojich možností aj pastoračným aktivitám mimo domu. Podľa potreby slúžime sv. omše pre niektoré komunity
rehoľných sestier, vypomáhame v talianskych farnostiach, najmä na veľké
sviatky. Ak sa dá, snažíme sa tiež zúčastňovať na živote Slovenskej katolíckej
misie v Ríme, ktorá sa schádza každú
nedeľu poobede na slávenie Eucharistie po slovensky. Nedávno, na Misijnú nedeľu, sme členov tejto slovenskej
komunity pozvali pre zmenu k nám do
Kolégia a po sv. omši sme im priblížili
situáciu v misiách či svoje vlastné skúsenosti. V cudzom svete vždy dobre
padne počuť svoj rodný jazyk...
Na záver by som vám ešte rád priblížil situáciu v našom rehoľnom dome,
KOLÉGIU BOŽIEHO SLOVA (Collegio del Verbo Divino). Počiatky tohto
objektu siahajú až do dôb nášho zakladateľa, ktorý do Ríma poslal študovať
prvých troch spolubratov, ktorí tvorili

KRÁTKA SPRÁVA

P. Jakub Rajčáni

prichádzajúcich na vyššie štúdiá, takže
je nás tu všetkých spolu asi 80 verbistov.
Vedieme tu svoj rehoľný život, pripravujeme sa tu na návrat do svojich provincií
a dochádzame odtiaľto každý na svoju
univerzitu podľa príslušného zamerania.
Keď čítate tieto riadky, je asi medzi
nami ďalší Slovák, P. Peter Dikoš, pôvodom z Terchovej, ktorého misiou má
byť náročná práca v správe našej medzinárodnej spoločnosti. Istý čas pôsobil
ako misionár na Papui — Novej Guinei
a v posledných rokoch vyučoval teológiu
v Austrálii. Preto vás prosíme o modlitby za nás siedmych, za náš apoštolát a za
ľudí, ku ktorým sme alebo v budúcnosti
budeme poslaní. •
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Misijná
krajina Egypt
Text: P. Karol Bošmanský SVD
Foto: Archív SVD

E

gyptská arabská republika je zdroj význačných osobností bol výdruhou veľmi zaľudnenou af- datným zdrojom informácií o vysokej
rickou zemou /po Nigérii/*. kultúre tejto doby. Po páde Egyptskej
Väčšinu územia tvorí púšť. ríše sa územia zmocnili Gréci, neskorObyvateľstvo je sústredené najmä šie Rimania a v siedmom storočí dobyli
v údolí rieky Níl, ako aj pozdĺž Suez- Egypt Arabi. Tí tam zaviedli arabský jaského kanála, čo je vlastne umelá vodná zyk a islam. V súčasnosti sa tak väčšina
cesta, ktorá spojuje Stredozemné more Egypťanov považuje za Arabov. Od 16.
s Červeným morom. Tento prieplav storočia bol Egypt súčasťou Osmanskej
skrátil cestu z Veľkej Británie do Indie ríše a v roku 1914 sa stal britským proo 9.700 km. Okrem nílskeho údolia má tektorátom. V roku 1922 získal Egypt
Egypt tri hlavné oblasti. Na východe čiastočnú samostatnosť a bolo vyhláje to Arabská púšť, ktorá na juhu pre- sené egyptské kráľovstvo. V roku 1952
chádza v Núbijskú púšť a na západe je bol kráľ zbavený moci a Egypt sa stal
to Lýbijská púšť, ktorá je súčasťou Sa- republikou. V polovici dvadsiateho stohary. Synajský polostrov, ktorý leží na ročia po vzniku Izraela nastala v Egypte
východe od Suezu je veľmi hornatý. séria rôznych vojen. V roku 1979 bola
Nachádza sa tu najvyššia hora
Egypta Mount Katherine /2637
m/. V spomínaných oblastiach
Egyptské pyramídy vystavané
sa nachádza len veľmi málo obyz obrovských kamenných blokov
vateľstva.
patria medzi najväčšie stavby
vytvorené ľudskou rukou.
Podnebie
Čo sa týka podnebia, Egypt je
veľmi suchou oblasťou. Ojedinelé vodné zrážky prichádzajú poväč- podpísaná mierová dohoda s Izraelom
šine v zime. Egyptská zem patrí k naj- a Egypt získal opäť Sinay, o ktorý prišiel
slnečnejším miestam na svete. Zimy sú počas vojny v roku 1967.
tu veľmi mierne a letá sú veľmi horúce. Nepríjemné sú horúce prašné vet- Údaje o krajine
ry, ktoré vanú z púšte do údolia Nílu.
Egypt, táto krajina so starou a bohatou
históriou meria vyše milióna štvorcoHistória krajiny
vých kilometrov a má vyše 81 miliónov
Staroveký Egypt, ktorého civilizácia obyvateľov /2009/. Hlavné mesto je Kávznikla už v štvrtom tisícročí pred hira, ktorá má vyše 8 miliónov obyvaKristom, bol jedným z najvýznam- teľov. Štátnym zriadením je republika
nejších štátov staroveku. Po celej zemi s administratívnym usporiadaním 26.
boli vybudované pyramídy, rôzne chrá- provincií. Úradným jazykom je arabmy a bohato vyzdobené hrobky. Veľký čina. Podľa rasového a národnostného
20
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zloženia obýva krajinu 99,6% Arabov.
Z celkového počtu obyvateľov je len 9
% katolíkov východných obradov, ktorí
patria pod vrchnú správu kongregácie
pre východné cirkvi.
Náboženský život
Ako uvádza kardinál Tomko, z kresťanov sú pomerne početní pravoslávni kopti. Katolícki kopti majú na čele
svojho kardinála. Na prelome druhého
a tretieho tisícročia tu bolo spolu štrnásť diecéz. V Káhire bol pred vyše 30.
rokmi vysvätený v chaldejskom obrade
Chrám Panny Márie Fatimskej. Tento
chrám navštevujú aj mohamedánske
ženy, pretože si myslia, že je zasvätený
Fatime, Mohamedovej dcére. Egypt je
krajinou, ktorá za nejaký čas hostila
Svätú Rodinu počas panovania Herodesa. Po rozídení apoštolov tam podľa
tradície pôsobil svätý Marek. V prvých

MISIJNÁ KRAJINA

EGYPT
Zaujímavosti krajiny:
Hlavné mesto: Káhira
Úradný jazyk: arabčina
Štátne zriadenie: republika
Vznik: 28. február 1922
Susedia: Izrael, Sudán, Líbya
Rozloha: celková 1 001 449 km²,
voda 6 008 km² (0,6 %)
Počet obyvateľov:
(2005) 74 033 000
hustota (2005) 74 /km²
Mena: egyptská libra (EGP)

storočiach po Kristovi sa Alexandria
stala centrom kresťanského života, ako
aj sídlom patriarchu. Násilný vpád islamuprekazil plnšie pokresťančenie tejto krajiny. Ostalo tu však kresťanstvo
východného obradu. Priemerná dĺžka
života u mužov v Egypte je 63 rokov,
u žien 73 rokov. Počet lekárov na desaťtisíc obyvateľov je 5.
Turisticky atraktívna krajina
Egypt stále ostáva najnavštevovanejšou
krajinou v oblasti cestovného ruchu.
Veľký význam pre ekonomiku predstavuje strategická poloha na rozhraní
kontinentov a príjmy zo Suezského kanála. Keď sa pozrieme do ďalekej minulosti krajiny, pre egyptské náboženstvo je typická viera v posmrtný život.
Preto sa nemôžeme diviť, že ústredným
bodom, z ktorého vychádza egyptská
kultúra, bola práve smrť. Starí Egyp-

ťania verili, že život človeka nekončí
smrťou, ale pokračuje na onom svete.
Keď sa dostavila smrť, začalo sa prechodné obdobie 70 dní, kedy prebiehala mumifikácia. V okamžiku smrti
opustil duch zomrelého telo a vrátil sa
doňho po prechodnom období v deň
pohrebu. Toto náboženstvo je jedno
z prvých, ktoré vznikli. Dáva nám nahliadnuť, čomu Egypťania verili. Z celého egyptského náboženstva poznáme dnes najlepšie túto jeho časť, ktorá
sa týka posmrtného života. Egypťania
boli považovaní za jeden z najzbožnejších národov. Mali okolo 2500 bohov,
ktorých uctievali. Egypťania boli tiež
veľmi poverčiví.
Egyptské pyramídy – prvý div sveta
Egyptské pyramídy vystavané z obrovských kamenných blokov patria medzi
najväčšie stavby vytvorené ľudskou ru-

kou. Dnes je ich v Egypte evidovaných
počtom okolo sto. Najväčšie pyramídy
boli postavené v Gize - Cheopsovova,
Chefrénova a Menkaureho. Veľká Cheopsova pyramída bola postavená približne v rokoch 2580-2560 pred Kristom. Dosahuje výšku 137 m. Ďalšie
z pyramídových oblastí sa nachádzajú
v Sakkáre, Abúsíre, Daháúre, Médúme
a el-Láhúne.
Náboženstvo – odpradávna silná
súčasť Egypťanov
Egypt má v medzinárodnej politike
nesporne významnú úlohu. Ľudia poväčšine odmietajú západné vplyvy a ich
spôsob života. Mnohí z nich sa obracajú k princípom islamského fundamentalizmu. Náboženstvo tvorilo dôležitú
súčasť života Egypťanov. Celý život sa
pripravovali na večnosť. Svojim bohom
stavali obrovské chrámy a preukazovali im veľkú pozornosť. Stopy po tomto
všetkom nájdeme v Egypte i dnes. Starí Egypťania, ako povedal Herodotos,
boli rozhodne najzbožnejší zo všetkých
ľudí. V tejto viere neboli osamotení.
Náboženstvo pramení z túžby po živote, čo je vlastne známe takmer všetkým
ľuďom. •
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Pozdrav
zo Zimbabwe
Text: Kamil Kočan SVD
Foto: Archív SVD

Milí misijní priatelia,
v Zimbabwe som už jeden rok. Prebíjam sa pomaličky s Božou pomocou cez všetky kultúrne a jazykové bariéry a učím sa ľúbiť Pána v srdciach
mojich krásnych, no doráňaných ľudí
v Zimbabwe. Aj do našej milej mestskej farnosti Svätej Rodiny v Nkete,
kde viac-menej úspešne kaplánčim už
od septembra, prišli Vianoce. Naše deťúrence nám zahrali príbeh narodenia
Pána. Kostol bol takmer prázdny, lebo
väčšina ľudí odchádza cez sviatky k
svojim príbuzným na vidiek. Preto tu
zostalo len pár rodín, v ktorých však
nie je veľa chlapcov - preto museli skoro
všetky postavy vo vianočnom príbehu
zvládnuť dievčatá.
Keďže ľudia tu radi spievajú, urobili
z toho muzikál a do chytľavých piesní sa potom zapájali všetci prítomní.
A keďže tento príbeh hrajú deti každé Vianoce podľa toho istého scenára,
mnohí z publika za zapájali aj do dialógov, ktoré už vedia naspamäť. Anjeli
pri každom svojom výstupe neustále
mávali rukami, čo je lacnejšia verzia zobrazenia krídel. Na kostýmoch celkovo
dosť ušetrili. Najdrahšia bola hviezda,
lebo na ňu bolo treba minúť jeden kancelársky papier a meter drôtu. Mária,
ako typické dnešné dievča z Nkety, bola
primerane sebavedomá a vždy išla bez
vykrúcania rovno k veci. To miestami aj
anjela Gabriela zaskočilo. A Jozef, keď
sa od nej dozvedel, že je tehotná - ako
správny Afričan - narobil s ňou krik
a nedal jej šancu ani protirečiť. Ale ako
vieme, Gabriel mu to potom vytmavil
a Svätá Rodina bola znova pekne pokope. Nedávno sme mali v Zimbabwe
sčítanie obyvateľstva. Povzbudzujúce
22
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štátne heslá ako „Nechaj sa započítať,
pomôž národu!“ zapasovali elegantne
aj do vianočného príbehu, a tak sme
sa pučili od smiechu, keď sa svätý pár
chystal na cestu do Betlehema. Spomínam si, ako sme na Slovensku používali
na podobné predstavenia plyšové ovce.
Tu plyšové ovce nemáme, niekto teda
musel ovcu zahrať, aby vyzerali pastieri
hodnoverne a aby mali čo darovať Ježiškovi. Hm, Ježiško... nuž, živé bábätko nikto nemal odvahu poskytnúť a ani
bábiku v tvare bábätka sa nepodarilo
zohnať, takže ako Jezuliatko poslúžil
starý handrový medvedík. Každý, kto
prišiel na návštevu do betlehemskej
maštale, novorodenca povinne pokolembal a pochválil: „Ale je krásny!“
- „Ale je úžasný!“ - „Ale je zlatučký!“
Len som čakal, kedy to niekto nevydrží
a praskne: „Ale je medveď!“ Všetci však
hrdinsky vydržali, hoci sa celí triasli od
nasilu zadržiavaného smiechu. Ej veru,
dobrí sú to herci, tie naše deťúrence.
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Z tohto majstrovského kúska ešte stojí za zmienku návšteva troch mudrcov
u Herodesa. Podaktoré okolité kmene
ešte majú svojich kráľov, preto tu etiketa afrického kráľovského dvora nie
je neznáma. V rámci príchodu mudrcov sme teda videli tradičné veľkolepé
pozdravy kráľovi, ale aj tradičné komplikácie s osobnou strážou vrátane bezpečnostnej prehliadky prichádzajúcich.
Napriek naivnej jednoduchosti
a chudobným efektom bolo toto predstavenie najkrajším (a popravde jediným) spestrením vianočného obdobia
v našom kostole. Keď sa Vám podarilo
dočítať až sem, spomeňte si, prosím,
v modlitbe na tieto naše dietky, aby
z nich vyrástli šťastnejší ľudia a slobodnejší kresťania než sú dnes ich rodičia.
Aby ste mali predstavu, ako to u nás
vyzerá, pripínam fotku z nášho kostola.
Svďakou Páter Kamil Kočan SVD

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

Modlitby v ťažkých situáciách

Ježiš uzdravuje z depresie

Veľká kniha milostí
na príhovor JÁNA PAVLA II.

Ježiš môj uzdravovateľ

Aleksandra Zapotoczny
Kniha obsahuje množstvo
svedectiev Jána Pavla II
a osobností ako kardinál Angelo Sodano, arcibiskup Pier
Marini, Plácido Domingo,
Sophie Loren, či Piotr Rubik.

Elias Vella
Páter Elias Vella v tejto knihe
poukazuje na mnohé príčiny nášho utrpenia a zároveň
jednoducho a zrozumiteľne privádza k osobnému
stretnutiu s Ježišom, jediným Uzdravovateľom.

96 strán, cena: 3,50 EUR

244 strán, cena: 9,90 EUR

440 strán, cena: 9,73 EUR

Rozhovory duše s Ježišom

Z temnôt do svetla

Jozef Šuppa SJ
K meditáciám nad Svätým
písmom nás povzbudzuje aj Svätý Otec Benedikt
XVI.: „Pre všetkých je dôležité učiť sa denne stále viac
ostávať s Pánom v osobnom
stretaní sa s ním a nechávať
sa strhnúť a uchvátiť jeho
láskou.“

Mária Celesta Crostarosa
Autorka prežívala veľmi intenzívny vzťah s Ježišom,
ktorý sa často prihováral
jej srdcu. Pri čítaní tejto
knihy rastie v človeku radosť z toho, že je niekým
milovaný, že je pre niekoho vzácny, nenahraditeľný
a jedinečný. A tým niekým
je Ježiš.

Marino Restrepo
Kniha opisuje život zapletený
do veľkých omylov a nebezpečenstiev, ktoré sú výsledkom existencie bez duchovného poznania. Autor nikdy
neštudoval teológiu, no prednášal teológom v Katolíckej
cirkvi. Umožnil vzdelancom
vypočuť si jednoduchosť
evanjeliového posolstva.

Franz Werfel
Autor verne a príťažlivo
približuje čitateľovi celú atmosféru v Lurdoch, celý
začiatok a priebeh zjavení.
Chudobnému dievčaťu Bernadete sa zjaví Pani, ktorá ju
poverí určitým poslaním.
Kým sa uskutoční, musí Bernadeta zniesť veľa príkoria.
Zvíťazí však nezlomná viera.

108 strán, cena: 2,70 EUR

164 strán, cena: 4,20 EUR

144 strán, cena: 7 EUR

520 strán, cena: 9,29 EUR

Brat Bernard – Marie OFS
Autor sa neuspokojuje s praktickou a pestrou antológiou
hlavných modlitieb, ktorá
obsahuje žalmy, modlitby
k svätej Rite, či svätcom dňa.
Pokúša sa modlitby osviežiť
a zreteľnejšie ich spojiť s evanjeliom a tradíciou Cirkvi.

Mária Vicenová
Cieľom tejto knihy je jednoduchým a prístupným
spôsobom objasniť podstatu depresií a poukázať na
najdokonalejšiu možnosť
uzdravenia ľudskej duše – na
uzdravenie jej Stvoriteľom.

120 strán, cena: 3,30 EUR

Byť Ježišom – Meditácie
nad Matúšovým evanjeliom

Pieseň o Bernadete

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
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Zomrel páter
Michal Slivka SVD,

dlhoročný misionár v Indii
Text a foto: P. Martin Štefanec SVD
Foto: Archív SVD

V

92. roku života, v 71. roku
rehoľných sľubov a v 64. roku
kňazstva zomrel dňa 19. decembra 2012 v Nitre na Kalvárii páter Michal Slivka, SVD, misionár Spoločnosti Božieho Slova.
Pohreb zosnulého pátra Slivku sa konal v piatok 21. decembra 2012 v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Nitre
na Kalvárii. Hlavným celebrantom pri
sv. omši bol emeritný trnavský biskup
Mons. Dominik Tóth. Homíliu predniesol provinciál Spoločnosti Božieho
Slova P. Ján Halama SVD. Pohrebu sa
zúčastnili spolubratia verbisti z rôznych častí Slovenska i Moravy. Nechýbali ani rodáci zo Spišského Štiavnika,
rodnej obce pátra Slivku.
Biskup Dominik Tóth prirovnal
ochotu v misijnom povolaní pátra Michala k prorokovi Izaiášovi. Ten s ochotou odpovedal na Pánovo volanie: „Hľa,
tu som Pane, pošli mňa.“ „Bol to veľký
okamih v živote nášho zosnulého brata
Michala,“ pokračoval biskup Dominik,
„keď Pán k nemu prehovoril: ,Ty poď za
mnou!´ A on ochotne nastúpil na cestu k Pánovi, hoci nevedel, že sa stane
misionárom, a to na celý život. Poslúchal Pána a vykonal svoje misijné poslanie s takou dokonalosťou, že slúži za
príklad všetkým. Teraz dokončil svoje
dielo. Dostal nové povolanie. Poď, sluha dobrý a verný. Pretože si bol verný
v malom, ustanovím ťa nad mnohým.“
Detstvo a mladosť
Páter Michal Slivka sa narodil 29. septembra 1921 v podtatranskej dedinke
24
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Spišský Štiavnik. Do rehole misionárov verbistov vstúpil v rodnom Štiavniku. Potom si vykonal noviciát v Nitre
na Zobore a v r. 1942 zložil prvé rehoľné sľuby. Teologické štúdiá dokončil
v Ríme a bol tam aj vysvätený za kňaza dňa 2. apríla 1949. Keďže v tom čase
si už nemohol predĺžiť československý
pas, na misie do Indie vycestoval na základe preukazu IRO – medzinárodnej
utečeneckej organizácie. V Indii pôsobil
celých 40 rokov – od r. 1950 do r. 1990,
najmä v oblasti Gangpur. Misia, v ktorej
páter Slivka pracoval, sa rozrástla z pôvodných 5 misijných staníc na dnešné
dve diecézy. Pracuje v nich viac ako 400
domácich kňazov, väčšinou verbistov.
40 rokov misionárom v Indii
Misia Gangpur, kde páter Slivka pôsobil, sa stala úspešnou, keď sa misionári
postavili na stranu ľudí proti úžerníkom. Misionári zakladali tzv. ryžové
banky, kde ľudia vkladali určené množstvo ryže a v čase núdze si mohli ľudia
ryžu požičať. Bola v každej takej „banke“ ustanovená miestna rada, ktorá
spravovala ryžu a rozhodovala, komu
ju požičajú a komu nie. Tento počin
oslobodil miestnych ľudí od úžery. Neskôr sa zakladali aj miestne peňažné
banky. Tieto fungovali, pokým sa záležitosti nezhostil štát. Ale ryžové banky
pretrvali ešte veľmi dlho. Naši misionári verbisti nadviazali na túto tradíciu po
pátroch jezuitoch. Misia sa stala úspešnou, lebo ľudia sa cítili byť oslobodení
a ochránení. Neskôr misionári začali
klásť veľký dôraz na školstvo. Vďaka
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nemu vychovali miestnu inteligenciu,
domácich kňazov, neskôr biskupov.
V neposlednom rade misionári pomáhali aj zdravotne. Zakladali misijné nemocnice a sami prinášali lieky na mnohé odľahlé miesta. Najnebezpečnejšou
chorobou bola, samozrejme, malária,
a potom malomocenstvo. Vďaka zdravotnej pomoci sa podarilo tieto choroby minimalizovať. Okrem chudoby
bola v Indii a stále je, samozrejme, výzva – náboženstvo. Ako spomína páter
Michal vo svojej knihe, misia priniesla
mnoho úspechov v podobe obrátení
na katolícku vieru. Ale bolo aj mnoho takých, ktorí ostali vo svojej viere –
najmä v hinduizme. Ale to neznamená, že sa ich Kristovo učenie nedotklo.
Práve naopak. Najväčšia zásluha misie
verbistov v oblasti Gangpur spočíva vo
výchove domácich kňazov. Títo môžu
dnes rozvíjať misiu, keďže nikto z cudzincov už dnes nedostane vízum do
Indie na misijnú činnosť.
Návrat z misií
V r. 1990 sa p. Slivka vrátil do Európy.
Najskôr pôsobil v Mníchove v Nemecku ako rektor študentského domova
pre zahraničných, väčšinou ázijských
študentov. V rokoch 1995-1998 pôsobil ako misijný sekretár slovenskej
provincie Spoločnosti Božieho Slova.

NAŠI DOBRODINCI

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

Jeho úlohou bolo starať sa o misionárov v zahraničí a koordinovať finančnú pomoc pre misie. Páter Slivka mal
mnoho prednášok o svojej misii v Indii. O svojom živote a misii vydal knižku pod názvom 40 rokov misionárom
v Indii, ktorá sa u čitateľov na Slovensku stretla s veľkým ohlasom. V r. 2011
vydala Spoločnosť Božieho Slova 4. vydanie tejto knihy. Do konca života bol
páter aktívny a snažil sa, podobne ako
ďalší misionári, rozširovať povedomie
o potrebe katolíckych misií.
Provinciál Spoločnosti Božieho Slova P. Ján Halama v homílii počas zádušnej sv. omše povedal: „Ak sa pozrieme
na život pátra Slivku, môžeme povedať,
že bol kňazom, misionárom, lekárom,
tesárom, stavbárom, bankárom, ba môžeme dodať aj vedcom v oblasti kultúry
a náboženstiev. Nadovšetko však bol
Kristovým človekom, ohlasovateľom
Dobrej noviny, Kristovým kňazom.
Vďaka, páter, za váš zápal za ohlasovanie evanjelia, za každé povzbudenie,
za Vašu vytrvalosť a ochotu žiť až do
konca...“ V závere sv. omše predniesla
príhovor aj starostka Spišského Štiavnika Mária Kleinová a tiež Ján Slivka,
príbuzný pátra Michala. Po sv. omši
pokračoval obrad pochovania na cintoríne sv. Cyrila a Metoda v Nitre na
Cabajskej ceste. •

Mária Kramárová z Nevidzian 30,- EUR • odoberatelia Hlasov zo Šale 70,- EUR • Mária
Grófová z Komjatíc 20,- EUR • Členky Božského Srdca Ježišovho z Čábu 20,- EUR
• Rímskokatolícky farský úrad zo Šintavy 60,- EUR • Klub KDH z Nitry – Kalvárie
50,- EUR • Odoberatelia Hlasov z H. Vadičova 65,- EUR • Alžbeta Kamenská z Vidinej
50,- EUR • Anna Rapčanová z Vidinej 50,- EUR • Gitka Zvarová z Vidinej 50,- EUR •
Členovia živého ruženca z Vidinej 100,- EUR • Farníci z Nitrianskych Sučian 75,- EUR
• Bohuznáma z Veľkého Zálužia 300,- EUR • Odberatelia Hlasov a Posla z Petrovej
Vsi 110,- EUR • Odberatelia Hlasov z Čierneho pri Čadci 52,- EUR • Odberatelia
Hlasov zo Štefanova na Orave 135,- EUR • Ružencové bratstvo z Parchovian 50,- EUR
• Ružencové spoločenstvo Márie Goreti 141,- EUR • Ružencové spoločenstvo z
Námestova 50,- EUR • Čitatelia Hlasov zo Štiavnika 50,- EUR • Misijní dobrodonci
z Levoče 70,- EUR • Odberatelia Hlasov z Bíňoviec 55,- EUR • Odberatelia Hlasov a
kalendárov z Bohdanoviec nad Trnavou 40,- EUR • Odberatelia Hlasov zo Slovenského
Grobu 30,- EUR • Odberatelia Hlasov z Veľkých Uheriec 65,- EUR • Odberatelia Hlasov
z Chtelnice 101, 30,- EUR • Odberatelia Hlasov z Hontianských Nemiec 40,- EUR •
Odberatelia Hlasov z Rybian 43,- EUR • Odberatelia Hlasov z Kluklnavy 190,- EUR
• Čitatelia Hlasov z Úľan nad Žitavou 40,- EUR • Združenie kresťanských seniorov
50,- EUR • Bohuznámy 100,- EUR • Odberatelia Hlasov z Pečenian 100,- EUR • Od
TN Biskupice 20,- EUR • Duchovné matky z Rimavskej Soboty 140,- EUR • Ružencové
bratstvo z Nižnej Myšle 300,- EUR • Odberatelia Hlasov z Parchovian 50,2,- EUR •
Slovenské misijné Hnutie 50,- EUR • Predvianočný deviatnik zo Slovenskej Novej
Vsi 70,- EUR • Odberatelia Hlasov z Krakovian 20,- EUR • Alojz Mikulík 50,- EUR •
Ing. Vladimír Kravec 30,- EUR • Viera Ružbacká 5,- EUR • Pavol Gajdoš 30,- EUR •
Ing. Mária Zajacová 10,- EUR • Pavel Žiak 250,- EUR • Ing. Libor Pažitný 50,- EUR
• Ján Ocajak 20,- EUR • Martin Pastier 40,- EUR • Marcel Jedlička 70,- EUR •
Petra Kenížová 100,- EUR • Odberatelia Hlasov z Blatného 30,- EUR • Ing. Marek
Fačkovec 40,- EUR • Zuzana Svrčková 100,- EUR • Pereszlenyi 10,- EUR • Milan
Furiak 15,- EUR • Andrej Bučka 10,- EUR • Dagmar Suchá 1 000,- EUR • Ružencový
spolok z Nemšovej 85,- EUR • L. Šterbáková 50,- EUR • Svetlana Feščáková 10,- EUR
• Ľuboslava Mrvečková 30,- EUR • Ján Mizerák 35,- EUR • Bernadeta Mudráková
10,- EUR • Jozef Strečka 1 000,- EUR • Branislav Vanko 50,- EUR • Beáta Hájičková
5,- EUR • Katarína Janúchová 20,- EUR • Ondrej Patka 50,- EUR • Jozef rybka 10,EUR • Gabriela Šimková 10,- EUR • Alena Belavá 3,- EUR • Mária Maťová 10,- EUR
• Bohuznáma Chrasť nad Hornádom 50,- EUR • Odberatelia Hlasov Čaka 56,- EUR
• Odberatelia Hlasov Komjatná 100,- EUR • Odberatelia Hlasov Čajkov 47,60,- EUR
• Misijné združernie Ducha Svätého a čitatelia hlasov z Považskej Bystrice 50,- EUR
• Ruža č. 17, Trenčín 25,- EUR • Odberatelia Hlasov Rajec 150,- EUR • Odberatelia
Hlasov Kamenica- Lipany 30,- EUR • Odberatelia Hlasov pri kostole sv. Heleny – Trnava
112,- EUR • Odberatelia Hlasov Stará Ľubovňa 60,60,- EUR • Dobrodinci z Čajkova
60,- EUR • Spolok sv. ruženca Považský Chlmec 40,- EUR • Odberatelia Hlasov
Dechtice 62,- EUR • Dobrodinci z Brodna 106,- EUR • Bohuznámy - Zákamenné
500,- EUR • Odberatelia Hlasov Slávnica 64,60,- EUR • Bohuznáma - Bánovce nad
Bebravou 32,80,- EUR • Odberatelia Hlasov Kameničany – Slávnica 64,60,- EUR •
Odberatelia Hlasov Čierne pri Čadci 106,- EUR • Čitatelia Hlasov – Úľany nad Žit.
40,- EUR • Bohuznáma z Modrovky 10,- EUR • Ružencové bratstvo Lietavská Lúčka
46,50,- EUR • Odberatelia Hlasov Svrčinovec 30,- EUR • Odberatelia Hlasov Dolný
Kubín 56,- EUR • Odberatelia Hlasov Červeník 60,20,- EUR • Bohuznáma – Lovce
60,- EUR • Veriaci z Koplotoviec 37,- EUR • Odberatelia Hlasov Višňové 33,60,- EUR •
Ružencové spoločenstvo Lúčky 30,- EUR • Odberatelia Hlasov Žabokreky 20,- EUR •

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Cena ročného
predplatného za Hlasy na rok 2013 je 7,20 EUR
Nové číslo účtu Spolčonosti Božieho Slova:
5029115971/0900
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Svetový deň chorých sa každoročne slávi od roku 1992,
kedy ho ustanovil pápež Ján Pavol II. Tento deň je venovaný nevyliečiteľne chorým ľuďom na celom svete.
Cieľom je vytváranie podmienok pre chorých, aby mohli
znášať nevyliečiteľné choroby a čeliť smrti v dôstojných
podmienkach. Katolícka cirkev v tento deň slávi sviatok
Panny Márie Lurdskej, kedy sa venuje spomienke na
Pannu Máriu Lurdskú a jej zjaveniu v Lurdoch.

11. február
svetový deň
chorých
ODOSIELATEĽ:

Spoločnosť Božieho Slova
Misijný dom Matky Božej
949 01 Nitra – Kalvária 3
„PLZ“ – ks: 1 64 - RP/2003

Modlitba za chorého
Matka ustavičnej pomoci, tvoj Božský Syn, ktorého držíš na rukách, ti neodmietne nijakú prosbu. Odporúčaj
mu teda chorého, za ktorého teraz prosím na kolenách
pred tvojím obrazom. Matka, povedz len slovo svojmu Synovi – a chorý vyzdravie. Prosím ťa, nezamietni
moju žiadosť. Chorí majú predsa mimoriadny nárok na
tvoj nežný súcit. Preto popros svojho Syna, aby vrátil
zdravie nášmu veľmi drahému chorému. Matka, prijmi moju úpenlivú prosbu! Ale keby Božia vôľa bola
iná, prosím ťa, najsvätejšia Matka, vypros chorému
dokonalú odovzdanosť do svätej Božej vôle. Posilňuj
ho v bolestiach, vlej mu do duše trpezlivosť a dôveru
v Boha. Nech nepodľahne malomyseľnosti a zúfalstvu. Stoj pri ňom najmä vtedy, keď sa bude poberať
z tohto sveta do večnosti. Ukáž, že si našou Matkou.
Mária, nedopusť, aby moje prosby boli márne. Ukáž
aj teraz, že si Matkou ustavičnej pomoci, a zastaň sa
úbohého chorého. Ty môžeš pomôcť, lebo si Panna
mocná. Chceš pomôcť, lebo si Panna dobrotivá. Musíš pomôcť, lebo si Panna verná. A ty pomôžeš, lebo
si Matka milosrdná.

POŠTOVNÉ ÚVEROVANÉ
949 04 NITRA 4

