
Fo
to

: T
hi

nk
st

oc
kp

ho
to

s 

hlasy
Z  D O M O V A  A  M I S I í

1Hlasy z domova a misií 
vydáva SVD Nitra 
ročník päťdesiaty siedmy, 
január 2013|0,60 EUR



ZAMYSLENIE

Milí priatelia, keď píšem januárový úvodník, je 
krátko po mojom návrate zo Slovenska. Som plný 
dojmov, ba dokonca radosti, že situácia v rodnej, 
domácej cirkvi je predsa len o trochu lepšia ako 
na mojom misijnom pôsobisku. Hoci porovnávať 
sa obe krajiny nedá, ba ani sa nemá a už vôbec sa 
nepatrí komparovať ich kvantitatívne. Veď každá 
pastorácia je predovšetkým o konkrétnych ľu
ďoch, ktorých treba povzbudiť dobrým slovom, 
ponaučením, katechézou, a tu nie je rozdiel, či to 
hovoríme jednému alebo päťdesiatim. No ak ide 
o vypočutie každého jedného, tu je, samozrejme, 
veľký rozdiel, ktorý slovenským kňazom trocha 
závidím.

Čo však slovenskej cirkvi nezávidím, sú ťaž
kosti, ktoré sa odohrávajú v jej vnútri. Netreba 
zatvárať oči a tváriť sa, že sa nič nedeje. Veď Cir
kev je ako jedná obrovská rodina tvorená mno
hými bratmi a sestrami, ktorí sú síce členmi Svätej 
Cirkvi, ale sami sú ešte hriešnici, a preto nereagu
jú, ani nepostupujú stále tak, ako to od nás poža
duje Kristus. Aj v rodinách, ktoré sú oveľa menšie 
a mali by mať silnejšie putá a vzťahy, neraz bývajú 
hádky a spory, ak sa jej členovia či manželia neve
dia hneď dohodnúť. Ak sú vzťahy v rodine zdravé 
a úctivé, ak každý pozná svoje miesto a úlohy, ča
som sa hádka dostane znova do pokojnej diskusie, 
dovedie do odpustenia a vzájomného počúvania, 
v ktorom sa každá strana snaží vzdať svojich ego
istických žiadostí v snahe nájsť spoločné dobro jej 
milovaných blízkych. Toto je ideálny, no nie ne
dosiahnuteľný stav.

Mnohé prípady však dokazujú neochotu byť 
tu pre druhých a moderná spoločnosť v duchu 
falošnej slobody stále vyťahuje na povrch príkla
dy „zvieracieho“ egoizmu vo forme hesla „silnej
ší vyhráva“. Tak víťazí jedine ten, kto má široké 
lakte. Hoci sa nám to nepáči, nevedomky, súťa
živosťou a možno aj závisťou živíme takúto kul
túru a ničíme si vzájomné vzťahy. A všetko, čím 
bežne žijeme, sa prenáša aj do Cirkvi. Na jednej 

strane je to dobrý dôkaz toho, že nie sme schi
zofrenici žijúci dvojaký život – život nábožných 
katolíkov i liberálnych občanov. No, žiaľ, namiesto 
prevahy a vplyvu, aký by mal mať náš duchovný 
život nad všedný, nechávame sa strhnúť svetský
mi, neraz bezbožnými (v pôvodnom zmysle slo
va) hnutiami. 

Všetkým je jasné, že narážam na trnavské jú
lové udalosti minulého roka. Ako každý iný, tak 
som sa i ja pridal na niektorú zo strán. Keďže po
stihnutá osoba bola niekedy naším dobrým pro
fesorom, a dokonca aj tri roky mojím spovední
kom, je jasné, že som bol na jej strane. Nebol by to 
žiaden problém, ak by sa okolo toho nerozkrútila 
diskusia a vyhrocovanie v sociálnych sietiach. Až 
môj bratanec, kaplán v Poprade, obrátil rozumnou 
radou moju pozornosť z osôb na samotný koreň 
celého problému – nejednota. Nie je totiž dôleži
té, kto je vinný a kto nevinný. Za každý problém 
nesie vinu celé spoločenstvo, ktoré vo svojom ži
vote niečo nepostrehlo. 

Staré rímske pravidlo týkajúce sa vlády nad 
podmanenými teritóriami bolo „Rozdeľuj a pa
nuj!“. Rozdelení ľudia sa dajú jednoduchšie ovlá
dať, pretože každý z nich sleduje len svoje úzke cie
le a nie je schopný spojiť sa s druhým a spoločne 
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dobyť víťazstvo, ktoré predsa len nie je úplne v zhode s ich 
predstavami. Hlboké rozdelenie v slovenskej spoločnosti je 
už dávno viditeľné. Delíme sa tu na dobrých a zlých, na pra
vicu a ľavicu, na katolíkov a luteránov, na liberálov a kon
zervatívcov. A pritom zabúdame, že niekto chytrý nás takto 
okráda o slobodu.

V Cirkvi nesmie byť nič podobného. Ak sa to aj napriek 
tomu v Cirkvi vyskytuje , ide o jasný náznak nedostatku Du
cha Svätého, teda toho, že s Ním, ktorý je láska, nedostatoč
ne spolupracujeme. Veď najjasnejším dôkazom pôsobenia 
Ducha je jednota, prostredníctvom ktorej je Cirkev tvorená 
z rozmanitých ľudí tak, ako to bolo na Turíce. 

Niektorí veriaci sa pokúšali akoby nábožne vyriešiť situá
ciu vytváraním skupín za obranu toho či iného hierarchu, 
no pritom si neuvedomovali, že takýmto spôsobom nieko
ho rozdeľujú. Preto tohtoročný týždeň modlitieb za jedno
tu kresťanov by sme mali viesť aj v duchu modlitby za vnú
tornú jednotu samotnej katolíckej cirkvi u nás doma, aby 
sme si vedeli navzájom odpustiť a znova nájsť dôveru jeden 
k druhému bez predsudkov a podozrení z neposlušnosti, 
ohovárania, elitárstva či pýchy. Je jasné, že proces zjednote
nia kresťanov nikdy nedosiahneme, ak nenájdeme spoločnú 
cestu vo svojom vlastnom prostredí.

Milí čitatelia, prajem Vám, aby ste boli poslami Ducha 
Svätého a vždy vedeli rozsievať zmierenie tam, kde je naj
viac potrebné.    •
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▲   V Saudskej Arábii získajú mladí s Youcat-om 
nové impulzy vo viere

Rím  V Roku viery si mladí katolíci na arabskom po
lostrove prehĺbia obsahy viery pomocou Youcatu – 
katechizmu pre mladých, ktorý bol vytvorený výluč
ne pre mladých veriacich a to tak v anglickom, ako aj 
v arabskom jazyku. Miestna cirkev tak chce poskyt
núť zvlášť mladým katolíkom nové impulzy vo viere, 
a preto zorganizovala stretnutie mladých v Abu Dha
bi, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 15. až 17. novembra. 
„Stretnutie,“ hovorí vikár, „bolo okamihom nového 
prežívania viery. Zúčastnilo sa na ňom vyše 2 500 mla
dých prevažne ázijského pôvodu (prisťahovalci z Indie, 
Bangladéša, Filipín, Srí Lanky), ale tiež Arabi. Medzi 
účastníkmi bolo cítiť mimoriadne nadšenie najmä pre 
sviatosť zmierenia a eucharistiu.“ Vyše 600 mladých 
pristúpilo pri tejto príležitosti k sviatosti zmierenia. 
Mnohých „sa dotkli rozhovory a katechézy“. Okolo 
5 000 divákov sa zúčastnilo na záverečnom koncer
te. „Záverečné posolstvo,“ povedal biskup Ballin, „je 
posolstvo radosti a pozýva k tomu, aby sme sa nebáli, 
a aby sme vystupovali ako nová sila spoločnosti, Cirkvi 
a sveta.“ Aj biskup Paul Hinder, apoštolský vikár Južnej 
Arábie, vyzval mladých, aby „verili, že je možné všet
ko, pokiaľ pri tom veria v Ježišovo posolstvo“. V na
sledujúcich mesiacoch sa pomocou „Youcatu“ majú 
mladí katolíci arabského polostrova zaoberať obsah
mi tohto posolstva 
Apoštolský vikár Severnej Arábie medziiným vyzval 
v apoštolskom liste pri príležitosti Roku viery všetkých 
katolíkov na území, ktoré spravuje (okolo 300.000 ve
riacich), aby sa zaoberali „Krédom“, ktoré objasňoval 
vo svojom liste. Práve v septembri sa konal v Kuvajte 
kongres východnej cirkvi, ktorý bol chápaný ako „malá 
synoda“, a na ktorom sa vyše 400 účastníkov zaobera
lo témami viery.•

EDITORIÁL

Milí misijní priatelia,

Pri odbíjajúcich hodinách na 
silvestrovskú noc strieľa šam
panské a ľudia si vzájomne že
lajú Božie požehnanie do no
vého roka. Toto všetko však 
vyjadruje skutočnosť, že sme 
opäť o rok starší! Zamyslime sa 

nad hodnotou plynúceho času, lebo v našom živote 
znamená veľa.
Čas je ako rieka bez brehu; dotýka sa nás svojím ta
jomstvom z prameňa večnosti, prúdi do dnešného 
dňa a daruje nám prítomnosť.
Čas je ako pieseň bez speváka, môžeme ho počuť iba 
vtedy,  keď hviezdy padajú z neba. 
Keď sa milujúci zjednotia so svojimi milovanými, čas 
vtedy stráca začiatok a koniec, vtedy chceme s bás
nikom zvolať: Postoj chvíľa, si krásna!
Čas je začiatok konca pominuteľného života. Je to po
zvanie na život, tisícoraké prebudenie sa ráno alebo 
túžba po domove uprostred života.
Čas je víchrica premeny, bolesť a radosť, most več
nej vlasti.
Uprostred povinností často pociťujeme, že nám chý
ba táto hodnota, a želáme si, aby deň mal aspoň tri
dsať hodín. Je to asi najhorší pocit nemať čas, lebo 
človek ho potrebuje, aby sa stal človekom.
Nech nás na prahu nového časového úseku, ktorý 
sa nám ponúka ako neopakovateľný dar, povzbudia 
slová žalmistu: „Ja sa však spolieham na teba, Pane, 
a hovorím: Ty si môj Boh, v tvojich rukách je môj 
osud.“ (Ž 31, 1516).
Všetkým Vám, milí naši čitatelia a priatelia misií, 
želám požehnaný nový rok 2012. Nech si nájdeme 
v ňom veľa času na neustály kontakt s naším Pánom, 
ako aj na stretávanie sa a pomoc svojim blížnym. 

Páter Martin Štefanec SVD 
šéfredaktor

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Sv. omšu za odberateľov Hlasov 
odslúžim 2. januára, 

za horliteľov 3. januára.
Šéfredaktor
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▪   Štrnásť misionárov po sto-
pách sv. Františka Xaverského, 
patróna misií

Španielsko  Na zámku Xaviér 
v španielskom meste Navarra si 
Cirkev 2. decembra eucharistickou 
slávnosťou pripomenula sviatok sv. 
Františka Xaverského, spoluzakla
dateľa Spoločnosti Ježišovej a pat
róna misií. Eucharistiu, na ktorej 
boli prítomné viaceré osobnosti 
cirkevného i spoločenského živo
ta, celebroval arcibiskup Pamplony 
a biskup Tudely Mons. Francisco 
Pérez González. Miestna bazilika je 
zasvätená tomuto baskickému Špa
nielovi – vlastným menom Fran
cisco de Yasu y Javier, ktorý bol mi
sionárom v Indii a Japonsku. Mons. 
González v homílii pripomenul 
stretnutie sv. Františka Xaverské
ho so sv. Ignácom z Loyoly v Paríži 
a rozhodnutie zanechať politickú 
kariéru pre kňazstvo a ohlasovanie 
evanjelia. Aj v Pamplone, metropo
le provincie Navara, sa konali osla
vy a kultúrne podujatia spojené so 
sviatkom patróna Navary. Na zám
ku Xaviér, kde sa sv. František 7. 
apríla 1506 narodil, sa v pondelok, 
deň jeho smrti – na ceste do Číny 3. 
decembra 1552 – každoročne koná 
púť. V nedeľu sa tu konala slávnosť 
odovzdávania misijného kríža 14 
kresťanom, zväčša laikom, ktorí 
odchádzajú na misie do rôznych 
destinácií rôznych krajín. •

▪   Znepokojenie veriacich nad novou vyhláškou, ktorú schválila  
vláda Vietnamu 

Vietnam  Kresťanskí a budhistickí náboženskí predstavitelia a veriaci sú zne
pokojení novou vyhláškou, ktorú schválila vietnamská vláda. Tá stanovuje „zá
važné obmedzenia“ slobody náboženského vyznania v krajine. Podpredsed
níčka parlamentu Tong Thi Phong zdôraznil, že „Vietnam sa bude v otázkach 
náboženskej politiky čoraz viac riadiť modelom, ktorý predstavuje Čína“. Ide 
tak o radikálny odklon od donedávna presadzovanej politiky, ktorej súčasťou 
bol dialóg medzi Svätou stolicou a Hanojom. Vyhlášku č. 92, ktorá vstúpi do 
platnosti 1. januára 2013, označili viacerí kňazi a budhistické spoločenstvo 
za krok späť v doterajšej politike. Vyzvali vládu k rešpektovaniu práva obča
nov, počnúc princípom náboženskej slobody. Osobitný záujem vyvolali časti 
o náboženských organizáciách a náboženských aktivitách. Členovia ducho
venstva sú povinní požiadať vládu o povolenie pri ceste do zahraničia, účasti 
na konferenciách, ako aj v prípade prechodu do inej oblasti v krajine. Vatikán 
sa zatiaľ ku kontroverznej vyhláške nevyjadril. V minulosti však model vzťa
hov Svätej stolice a Hanoja označil za základný pre budúci dialóg s Čínou. •

▲   Benedikt XVI. k 100. výročiu nezá-
vislosti Albánska

Vatikán  Svätý Otec zaslal koncom no
vembra blahoprajný telegram adreso
vaný prezidentovi Albánskej republiky 
Bujarovi Nishaniovi pri príležitosti jej 
100. výročia nezávislosti. Prostredníc
tvom Zefa Gashiho, barského arcibis
kupa, zástupcu Svätej stolice, ho uistil 
o svojich modlitbách za to, aby sa pre
zident a jeho vláda aj naďalej „usilovali 
o posilňovanie pokoja, spravodlivosti 
a prosperity národa“. V závere telegra
mu vyprosuje Svätý Otec albánskemu 
prezidentovi a  jeho občanom hojné 
Božie požehnanie. Oslavy sa konali v ju
hoalbánskom meste Vlore, kde popred
ní albánski predstavitelia v roku 1912 
vyhlásili nezávislosť od Osmanskej ríše. 
Podobne oslavovali aj Albánci v Mace
dónsku, južnom Srbsku či v Kosove.  •

▪   Násilie a chudoba ohrozuje väčši-
nu pôvodných obyvateľov Kolumbie

Kolumbia  Násilie a chudoba ohrozu
je väčšinu pôvodných obyvateľov Ko
lumbie, tretej najľudnatejšej krajiny 
v Latinskej Amerike. Krajina, v ktorej 
došlo k výraznému nárastu fenoménu 
detí opustených svojou rodinou kvôli 
chudobe. „Sme tu v niektorých oblas
tiach medzi chudobnými tejto juho
americkej krajiny. Naše humanitárne 
úsilie je hmatateľné vo výsledkoch na
šej konkrétnej práce v meste Buenaven
tura, afroamerickom meste na pobreží 
Tichého oceánu, kde je miera chudoby 
dostatočne vysoká. Snažíme sa tiež pô
sobiť v okrajovej časti mesta Cali, kde 
navyše stále panuje násilie. Naši misi
onári sa väčšinou nachádzajú v týchto 
dvoch mestách a sú priamo v kontakte 
s prostredím chudoby, najmä v posled
nej dobe,” hovorí P. Mauro Loda, jeden 
z pátrov Xaveriánov, ktorí v Kolumbii 
pôsobia od roku 1975. 
Na otázku, či môžu misionári s prejavmi 
násilia niečo urobiť, páter Loda odpove
dal: „Tieto prejavy násilia sú fenoménom 
veľmi silným, ktorý presahuje aj nás ako 
misionárov, zabrániť im je veľmi ťažké, 
ide naozaj o poslanie veľmi náročné.“ •

SPEKTRUM
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Sviatok Zjavenia Pána je sympatic-
ký. Predstavuje nám troch mudr-
cov, ktorí prišli do Betlehema, aby 
sa poklonili novonarodenému Me-
siášovi. Myšlienka tohto sviatku 
je veľmi hlboká. Mieri na námahu 
a cieľavedomosť, ktorú musí každý 
z nás podstúpiť, ak chce nájsť nie-
len Boha, ale i seba. 

Pastieri a mudrci
Pozrime sa na túto myšlienku bližšie. 
Premýšľal som nad postavami, ktoré 
sa pohybovali okolo novonarodeného 
Ježiša. Zvlášť ma upútali dve skupiny: 
pastieri a naši dnešní mudrci. Je zaují
mavé porovnať tieto dve skupiny. Obe 
sa totiž prišli pokloniť Ježišovi. Už vo
pred poviem, že hoci pastieri sú 
sympatickou skupinou ľudí – 
veď vianočné koledy sú ich plné 
– predsa nám nemajú až tak čo 
povedať. Je tomu tak preto, že 
naša životná cesta sa im nepo
dobá. Pastieri boli jednoduchý
mi ľuďmi. Ježiša nehľadali. Skôr 
sa nechali k jeho nájdeniu do
hnať. Vyzýva a vedie ich jeden 
veľmi uhovorený anjel. Povie im o kaž
dom detaile: kde môžu Krista nájsť, kto 
je tam s ním, ako sa tam môžu dostať. 
Keď pastieri prídu ku jaskyni, anjel sa 
im zjaví znova, aby im potvrdil, že sú na 
správnej ceste a keď sa vrátia, po ceste 
ich sprevádza celý nebeský zbor svojím 
spevom. Títo pastieri nemajú žiadne 
pochybnosti, žiadne otázniky, žiadne 
problémy, žiadnych prenasledovate
ľov, žiadne tajomstvo. Nemusia hľadať 
informácie. Boli im všetky ponúknuté. 
Dostali, čo potrebovali. 

Človek je pútnikom
Toto je síce sympatické a príťažlivé, no 
toto nie smie my. Náš život je trocha 
komplikovanejší. Podobáme sa viac 
hľadajúcim mudrcom ako pastierom. 
Náš život, naša životná cesta sa podobá 
ceste mudrcov. Sme hľadačmi. A tým aj 
pútnikmi. Človek je vo svojej podstate 
pútnikom. Táto myšlienka nám vyskočí 
v celej vypuklosti, keď si prejdeme ústnu 
tradíciu národov sveta. Takmer v kaž
dom národe nájdeme v  rozprávkach 
alebo v národných povestiach myšlien
ku tzv. cesty hrdinu. Cesta hrdinu je ces
tou ľudského i duchovného dozrievania 
človeka. Zoberme si za príklad typickú 
šablónu slovenských rozprávok. Janko, 
mladý človek, sa rozhodne na žiaľ všet
kých odísť z domu. Matka ho nabalí, vy

prevadí ho a on si kráča nevedno kam. 
Po ceste sa stretne s nejakou bytosťou, 
ktorá sa mu príjemne prihovorí a dá 
mu na pamiatku niečo, čo mu môže 
byť neskôr užitočné. Môže to byť palica, 
prsteň alebo čižmy. Ide ďalej až príde do 
krajiny, v ktorej je smútok. Drak uniesol 
princeznú. Nikto ju nemôže vyslobodiť 
z jeho pazúrov . On sa na to podujme. 
Draka zmárni. Pritom mu pomôže vec, 
ktorú dostal dávno od spomínanej by
tosti. Princeznú si zoberie za ženu, vrá
tia sa domov a žijú, kým nezomrú. Táto 

schéma ma tisícky variácií. Napríklad, 
pútnik nie až na vrchole cesty, ale po ces
te stretáva množstvo nebezpečenstiev, 
napríklad zvierat, bosoriek, ľstivých je
dincov, zbojníkov a pod. No čoskoro sa 
k nemu pridá sprievodca, ako napríklad 
líška malému princovi, Rafael Tobiášovi, 
Virgílius Dantemu a pod. 

Odchod, zápas, návrat
V každom prípade má typická cesta 
hrdinu tri fázy: odchod, zápas, návrat. 
Odchod je obyčajne vyprovokovaný 
hlbokým stavom nespokojnosti a to aj 
napriek tomu, že človeku navonok všet
ko vychádza a všetko dobre funguje. 
Základné otázky, ktoré sa za týmto sta
vom nespokojnosti nachádzajú, sú: Ne
jestvuje nič lepšie? Nemohol by som sa 
stať niečím viac než som? Nie je vo mne 
potenciál na vykonanie niečoho hlb
šieho? Akonáhle však človek odíde do 

Spasiteľ k nám hovorí v každej eta-
pe nášho života. Starí počujú volanie 
k bezúhonnosti a múdrosti; ľudia 
v strednom veku k produktivite a zod-
povednosti; a mladí ľudia počujú vo-
lanie k identite a intimite. 
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neznáma, prichádza k spomínanému 
zápasu. Ide o zápas so sebou samým, 
so svojimi slabosťami alebo hriech
mi majúcimi podobu pýchy, samoľú
bosti, sebaspravodlivosti, chamtivosti, 
lásky k pôžitku a pod. Tieto neresti sa 
pre nás stávajú blokmi v napredovaní 
v našej ceste. Tu si ale uvedomíme, že 
sami nedokážeme tento zápas s prekáž
kami úspešne zavŕšiť . Preto potrebu
jeme buď sprievodcu, alebo niečo, čo 
by nám pomohlo sa s týmto všetkým 
vyrovnať, prípadne premôcť to. Často 
vec, ktorá nám je riešením, môže byť 
na prvý pohľad nepríjemná, no stáva 
sa príjemnou, keď ju použijeme. Naprí
klad ovocie z odporného stromu (alebo 
ovocie Turian, ktoré „smrdí ako peklo, 
no chutí ako nebo“). Po tomto všetkom 
sa potom človek vracia domov – pre
transformovaný. 

Niekoľko poznámok: Cesta hrdinu 

je nutná pre každého, ak má dozrieť; t.j. 
nájsť Boha i seba. Nie je ju však schopný 
začať človek, ktorý je spokojný so sebou 
alebo s tým, čo robí. Preto kresťanstvo 
bude vždy náboženstvom krízy, ako ho
vorí teológ Robert Baron:

„Kresťanská teológia logicky začí
na vtedy, keď stojíme zočivoči kríze; 
t.j. pocitu, že niečo v nás alebo s nami 
nie je v poriadku. Kresťanstvo nie je 
vo svojej podstate mysticizmom alebo 
systémom kontemplácie. Je to skôr ná
boženstvo spásy, ktoré ponúka riešenie 
základného existenciálneho problému. 
Ak necítime v sebe problém, odpovede, 
ktoré ponúka kresťanstvo, sa nám stanú 
absurdnými. Ako prvý krok je podstat
né, aby sme sa prebudili z pocitu učičí
kanosti do dramaticky silného pocitu, 
že nič nie je v poriadku.“ 

Toto je dobrá poznámka. To je aj 
dôvod, prečo kresťanstvo neoslovuje 

ľudí, ktorí majú všetko. A keď aj nema
jú všetko, často im kresťanstvo nie je 
k dispozícii (aspoň nie v takej forme, 
aby im mohlo ponúknuť svetlo – bo
hužiaľ, často zásluhou nás, kresťanov). 

Spasiteľ k nám hovorí v každej 
etape života 
Traja mudrci preto ostanú pre nás vždy 
symbolom niečoho  krásneho a vzne
šeného. A vždy, nech budeme v akom
koľvek veku, budú pre nás výzvou i po
vzbudením, aby sme sa vybrali na cestu 
k hľadaniu toho, kto by nám mohol 
zásadne pomôcť k vyriešeniu nielen 
našich problémov, ale aj k  nájdeniu 
seba a Boha – čo je vlastne to isté. Istá 
legenda hovorí, že Gašpar, Baltazár a  
Melicher boli ľuďmi rozdielneho veku. 
Gašpar bol mladík, Baltazár bol muž 
stredného veku a Melicher bol starec. 
Keď prišli do Betlehema, do jaskyne 
vstupovali po jednom. Prvý vstúpil, 
samozrejme, Melicher ako muž v zre
lom veku. Vo vnútri našiel muža vo svo
jom vlastnom veku. Hneď si rozumeli. 
Rozprávali sa o minulých veciach, spo
mínali, robili všeobecné závery z kon
krétnych udalostí, no predovšetkým 
sa u nich prejavoval pocit vďačnosti. 
Keď vstúpil do jaskyne Baltazár, muž 
v strednom veku, stretol sa s učiteľom 
v strednom veku. Rozprávali sa o vod
covstve a zodpovednosti. A  keď vošiel 
do jaskyne mladý Gašpar, stretol sa 
s mladíkom svojho veku. Mladík mal 
v  sebe črty nadšenia, túžob po nie
čom významnom. Rozprávali sa spolu 
o zmenách a o prísľuboch života, ktorý 
je pred nimi. Keď každý skončil návšte
vu, po jednom zobrali svoje dary a vstú
pili spolu. No v jaskyni našli iba malé 
12dňové dieťa. Neskôr pochopili dôle
žitú skutočnosť. Spasiteľ k nám hovorí 
v každej etape nášho života. Starí poču
jú volanie k bezúhonnosti a múdrosti; 
ľudia v strednom veku k produktivite 
a zodpovednosti; a mladí ľudia počujú 
volanie k identite a intimite. 

Nech sú nám teda traja mudrci in
špiráciou.    •
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UDALOSTI

▪   Udalosti v januári 2013
1. január  – slávnosť Panny Márie Bohorodičky, prikázaný 
  sviatok; 20. výročie vzniku SR; svetový deň pokoja;
6. január  – slávnosť Zjavenia Pána;
13. január  – nedeľa Krstu Krista Pána, koniec vianočného obdobia;
15. január  – sviatok sv. Arnolda Janssena, zakladateľa Spoločnosti 
  Božieho Slova
18. január  – začiatok týždňa modlitieb za jednotu kresťanov;
25. január  – sviatok Obrátenia sv. Pavla, záver týždňa modlitieb 
  za jednotu kresťanov;
28. január  – sviatok sv. Jozefa Freinademetza, prvého misionára 
  Spoločnosti Božieho Slova v Číne.

Misijný úmysel apoštolátu modlitby na mesiac marec: 

Aby kresťanské spoločenstvá na Strednom východe dostali 
od Ducha Svätého silu na vernosť a vytrvalosť najmä vtedy, 

keď sú prenasledované.
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Aršan, turistické miesto 
podobné naším Tatrám
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Z Irkutska do Petrohradu
 Rozhovor pripravil: P. Martin Štefanec SVD

 Foto: Archív P. Michala Marhefku SVD

Páter Michal Marhefka SVD, rodák z Ľubice, 
prišiel do Ruska v roku 2009. V roku 2010 ho predstavení poslali 

na misiu do Irkutska, kde pôsobil do októbra 2012, kedy dostal určenie 
na misiu do St. Petersburgu (bývalý Leningrad). O svojej misii v Irkustku, 

ale i o plánoch v Petrohrade rozpráva v nasledujúcom rozhovore. 

 

Ako hodnotíš život v Irkutsku a tvoje pô-
sobenie v tomto meste? 
Práca v Irkutsku bola nádherná. Jed
nak preto, že na misii bolo po materi
álnej stránke takmer všetko v poriadku. 
Chrám už bol vybudovaný. Pracovali 
sme v dvoch farnostiach: v Katedrál
nom chráme Nepošktvrneného srdca 
Panny Márie a v starom Chráme Na
nebovzatia Panny Márie. V  rehoľnej 
komunite sme boli traja kňazi, ktorí 
sme slúžili vo farnostiach a jeden kňaz 
sa ešte učil jazyk. V katedrálnom chrá
me bol aj generálny vikár. Minimálne 
traja kňazi sú vždy potrební, aby sa dalo 
zabezpečiť fungovanie týchto dvoch 
kostolov. Vo farnosti bolo veľa detí, 
manželov  a rodín. Mával som s nimi 
pravidelné stretnutia, výlety a tábory. 
Celé leto, ale i počas všedných voľných 
dní  sme mali nejaký program. 
Koľko ľudí z mesta sa hlási ku katolíc-
kemu vierovyznaniu? 
V  Irkutsku je okolo tisíc katolíkov. 
V skutočnosti som ich však nikdy toľko 
nevidel. V 90tych rokoch bol v Rusku 
náboženský „boom“. Všetci mali slo
bodu, išli ku svojim koreňom. Mnohí 
z tých, ktorí mali poľské alebo nemecké 
korene, začali prichádzať a dávali sa po
krstiť. Bol tu otec Ignác, ktorý sa týmto 
ľuďom venoval. Medzitým na veriacich 
však pôsobili rôzne vplyvy. Teraz je pra
videlný počet veriacich na nedeľných 

bohoslužbách asi 250. Na Veľkú noc 
a na Vianoce prichádzajú aj tí ostatní. 
Ako vyzeral tvoj deň v Irkustsku? 
To je ťažká otázka. Záležalo to od situ
ácie. V zime bolo treba ísť očistiť chod
níky od snehu. Miesto okolo kostola 
je rozľahlé, roboty tam teda bolo aj na 
2 hodiny. Potom som sa venoval oby
čajne písaniu článkov pre Hlasy alebo 
pre iné publikácie, vybavoval som rôz
ne veci pre farnosť po úradoch a pod. 
Viac či menej cez deň ma zamestnávala 
fyzická práca. Večer sa začala duchov
ná práca, ktorá pozostávala zo slúže
nia sv. omše a z rôznych pastoračných 
stretnutí, ktoré sme mávali minimálne 
3krát za týždeň s rôznymi skupinami 
ľudí z farnosti. Prebiehala príprava na 
krst dospelých, mali sme biblické, mi
ništrantské i mládežnícke stretnutia. 
Koľko ľudí sa pripravuje na krst?
V priemere sa ich nazberá 10 za rok.
Sú to cudzinci, alebo domáci? 
Všetci sú občania Ruskej federácie, ale 
obyčajne majú títo ľudia poľské, nemec
ké alebo iné korene. 
Aké sú vzťahy misionárov s pravosláv-
nou cirkvou? 
Je veľký rozdiel medzi vzťahmi v rôz
nych zemepisných šírkach. V Ázii je 
vzťah medzi misionármi a pravoslávny
mi oveľa zložitejší. Nájdu sa pravoslávni 
kňazi, ktorí si s misionármi rozumejú, 
ale verejne sa ich vzájomný 



vzťah nikdy neprezentuje , ba dokonca  
verejnosť  sa nedozvedá ani o tom, aké 
úspechy v dialógu s katolíkmi existujú.  
V Európe sa publikujú články pri príle
žitosti, akou je napr. stretnutie Sv. Otca 
s predstaviteľom pravoslávnej cirkvi. 
V Rusku sa o tom nikto nehovorí. V rus
kej katolíckej cirkvi sa to ani nijak ne
zdôrazňuje. S pravoslávnymi kňazmi 
sa stretávame iba na administratívnej 
úrovni. Ak mesto alebo oblasť robí ne
jaké stretnutie, volajú tam predstavite
ľov všetkých cirkví. Tam sa stretneme, 
ale inde nie. Len zriedka sa stáva, aby 
nás pravoslávni pozvali na ich sviatok. 
S Irkustskom si sa nateraz rozlúčil. Ako 
sa ti odchádzalo? 
Ťažko. Dva roky síce nie je tak dlhá 
doba, ale myslím si, že v Irkutsku boli 
vytvorené tak nádherné podmienky, 
že zvyknúť si sa tam dalo aj za mesiac. 
Ľudia  boli super. Mládeže bolo veľa. 
Je jasné, že kamarátstva ostávajú, ale 5 
tisíc kilometrov je dosť veľká vzdiale
nosť, ktorá je teraz  medzi nami. Treba 
si zvyknúť na nové miesto. Môj bratra
nec – kňaz – mi povedal: „Veď ty si mi
sionár, to je normálne, že ideš na nové 
miesto, ktoré je ďaleko.“ Jasné, že je to 
normálne, ale nie je to také ľahké.
Ako na teba pôsobí Petrohrad?
Rusi Petrohrad volajú „kul
túrne hlavné mesto“. Hlav
ným mestom je, samozrejme, 
Moskva, ale Petrohrad nestratil 
svoj titul. Od čias Petra Veľkého 
až do roku 1918 bol hlavným 
mestom. Mesto dýcha históriou. 
Nachádza sa v ňom veľa veľkých 
chrámov. Je to mesto západné
ho typu. Peter Veľký mal záľubu 
v západnej kultúre. Mesto sa stále bu
duje, rozkvitá. 
Horšie je to s počasím. Jednoducho je 
to sever, nachádzame sa vo fínskom zá
live, a preto sa hlási vlhkosť. Slnečných 
dní je veľmi málo. Oproti Irkutsku, kde 
bolo 200 slnečných dní v roku, si mys
lím, že v Petrohrade bude aj 100 veľa. 
Čo ťa čaká na novom mieste?
Pastorácia v Sankt Peterburgu je v oveľa 
menších rozmeroch. Na nedeľných sv. 

omšiach tam býva tridsať ľudí, avšak sú 
tam zabehnuté nejaké pastoračné ak
tivity. V nedeľu robíme katechézu pre 
dospelých. Tieto stretnutia trvajú asi 
hodinu a vždy na ne prichádzajú ľudia, 
čo je dobre. 
Chrám Navštívenia Panny Márie ako 
taký je v dosť zlom stave. Nachádza 
sa v priemyselnej zóne. Dlhé roky sa 
v okolí nachádzal závod, kde robili lia
tinu. Kňazi predo mnou už urobili kus 

práce s upratovaním a rekonštrukciou. 
V  tomto chráme je obrovská zmena 
oproti tomu, ako to vyzeralo za socia
lizmu. Keď tam však príde človek, ktorý 
tam nikdy predtým nebol, zdá sa mu, 
že tam nič nie je urobené. A to je môj 
prípad. Treba spraviť generálnu opravu. 
Správca kostola Richard Stark, nemec
ký kňaz, robí v tomto smere potrebné 
kroky. Máme to rozdelené asi tak, že ja 
mám na starosti duchovné aktivity far
nosti a on sa stará o materiálnu stránku. 
Komunitu verbistov v Petrohrade tvo
ria ešte ďalší šiesti spolubratia. Jeden je 
stále v domčeku na vidieku, kde prijíma 
skupiny na duchovné cvičenia. V našej 
komunite žije aj regionál P. Jakub Blas, 
ktorý má na starosti celú régiu Ural. 
Rektor komunity P. Michal Magda SVD  
učí v Kňazskom seminári v Petrohra
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Japonci sú veľmi otvorení a tole-
rantní. Nepanuje tam nevraživosť 
alebo uzavretosť voči iným nábo-
ženstvám. Skôr sa tolerujú. Kres-
ťanstvo poznajú.



de. Je biblista, často dáva prednášky na 
rôznych miestach. Máme aj rehoľného 
brata, ktorý je našim kuchárom. Spolu
brat z Indonézie má na starosti indickú 
a kórejskú komunitu kresťanov. 
Tvoje plány do budúcna? 
Ak sa podarí správcovi farnosti nájsť 
potrebné prostriedky na opravu Kos
tola Navštívenia Panny Márie, čo by sa 
malo uskutočniť do 2 – 4 rokov, máme 
nádej, že tento kostol bude aj viac vidi
teľný pre ľudí a nájdu si tak k nemu ces
tu viacerí ľudia. Farnosť je v Petrohrade 
teritoriálne najväčšia. Tvorí ju takmer 
polovica mesta. Ďalšie územie tvoria 
ostatné 4 farnosti. Máme nádej, že nám 
to pomôže rozšíriť naše duchovné stá
do. Veľmi to záleží aj od materiálnych 
podmienok, aké sú v kostole. Rusi si na
príklad potrpia v kostole na teplo, i keď 

sa zdá, že im zima neprekáža. Keď sú 
v kostole, chcú, aby v ňom bolo teplo. 
Je to pochopiteľné, človek sa chce cítiť 
v chráme ako doma – príjemne.  Máme 
nádej, že keď urobíme vonkajšie pod
mienky viac príjemnými, príde aj viac 
ľudí do kostola.     •
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Katolíci v juhoindickom štáte 
slávili obrad beatifikácie 
indického laika

India  Katolíci v juhoindickom štáte 
Tamilnádu slávili v prvú adventnú ne
deľu obrad beatifikácie vôbec prvého 
indického laika. Devasahayam (Lazar) 
Pillai, ktorý konvertoval z hinduizmu 
na katolicizmus, zomrel v roku 1752 
mučeníckou smrťou. V zastúpení Svä
tého Otca indického mučeníka bla
horečil kardinál Angelo Amato, pre
fekt Kongregácie pre kauzy svätých, 
za účasti Salvatora Pennacchia, apoš
tolského nuncia v Indii a kardinála 
Oswalda Graciasa, predsedu Konfe
rencie biskupov Indie. Na beatifikač
nom obrade sa zúčastnilo desaťtisíce 
katolíkov z celej Indie.  Život nového 
blahoslaveného nebol dlhý. Narodil 
sa v roku 1712 v štáte Tamilnádu, jeho 
otec patril medzi brahmánov, matka 
do kasty bojovníkov. Devasahayam 
Pillai vstúpil do služieb kráľovského 
dvora a bol otcom rodiny. Prostred
níctvom holandského námorného 
kapitána spoznal evanjelium a neskôr 
prijal krst v jezuitskej misii tohto ju
hoindického štátu. Na kresťanstvo tiež 
konvertovala jeho manželka a ďalší 
príbuzní. Jeho obrátenie pripomína 
príbeh prvokresťanských mučeníkov. 
Ježišovo Slovo si ho získalo natoľko, že 
pre neho krst znamenal znovuzrode
nie, avšak zároveň bolestnú skúšku. 
Za necelé štyri roky po prijatí sviatos
ti krstu bol nespravodlivo obvinený, 
uväznený a mučený. Väzenie sa pre 
neho stalo misijným územím. Svojím 
dobrým príkladom a slovom hovoril 
o Ježišovom živote, o utrpení, smrti 
a vzkriesení nášho Spasiteľa, povedal 
pre Vatikánsky rozhlas kardinál Ama
to. Devasahayam Pillai bol popravený 
14. januára 1752 vo veku necelých 40 
rokov. Deň liturgickej spomienky na 
nového blahoslaveného pripadol na 
14. január.

 KRÁTKE ZVESTI

•S farárom, P. Starkom a miništrantom
•Pešia púť mládeže z mesta Angarsk do 

katedrály v Irkutsku (zhruba 52 km)
•Kostol Navstívenia Panny Márie 

v Petrohrade - terajšie pôsobisko
•Dekanátne stretnutie v polskej dedine  

Veršina (Rusko)
•Stretnutie s mládežou na Bajkale
•Jarné upratovanie okolo katedrály v Irkutsku
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Biblické postavy viery
 Text: P. Marek Vaňuš SVD

 Foto: Archív SVD

Dávid a jeho spev viery
Udalosti Dávidovho života sa 
začínajú odvíjať na pozadí túžby 
izraelského ľudu mať kráľa. Ľud 
žiada od proroka Samuela: „Usta
nov nám kráľa, nech panuje nad 
nami, ako je to u všetkých náro
dov,“ (1Sam 8,5). Izraelu nestačí, 
že jeho kráľom je Pán. Chce byť 
ako iné národy. A  tak Samuel, 
hoci nerád, poslúcha na Boží po
kyn vôľu ľudu a obradným poma
zaním ustanovuje za prvého krá
ľa Izraela Šaula. Ten však nekráča 
verne po Božích cestách, a tak mu 
prorok  prísne zdôrazňuje Božie 
slovo: „Pretože si pohrdol Páno
vým slovom, zavrhne ťa, nebudeš 
kráľom“ (15,23). A kým ešte Šaul 
vládne, Boh si volí jednoduché
ho pastiera oviec, Dávida, aby sa 
stal verným pastierom jeho ľudu.

Pomazanie Dávida
Veľmi pôsobivým štýlom nám 
svätopisec opisuje pomazanie 
Dávida za kráľa (porov. 1Sam 16). 
Prorok Samuel prichádza z Bo
žieho poverenia do domu Izaiho 
v Betleheme. Z jeho synov má po
mazať toho, ktorého Pán označí. 
Samuel nevie, ktorý to je, a tak 
hľadí na jednotlivých mladíkov 
typickými ľudskými očami: vní
ma výšku postavy, vonkajšie črty. 
Pán však pripomína, že jeho po
hľad sa líši od ľudských kritérií: 
„Lebo človek hľadí na výzor, ale 
Pán hľadí na srdce“ (16,7). Vyvo
leným nie je najvyšší, ale posled

ný, Dávid. Jeho srdce je upriame
né na Pána, a preto v ňom Pán  
nachádza záľubu. 

Dávid, pomazaný za kráľa, sa 
však nemôže ujať vlády hneď. 
Spočiatku akoby Božie vyvole
nie odporovalo realite. Kraľuje 
totiž Šaul. Pán preukazuje Dá
vidovi svoju priazeň, ako  naprí
klad pri súboji s filištínskym bo
jovníkom Goliášom. Dávid ho 
poráža s neochvejnou dôverou 
v Pána, „v mene Pána zástupov“ 
(17,45). Úspech mu ale prináša 
žiarlivosť Šaula, pred ktorým sa 
musí ukrývať. Ani prenasledo
vanie však Dávida neodradí od 
vernosti Pánovi, a to ani vo chví
ľach, kedy by mohol veci „vziať 
do svojich rúk“ a Šaula odstrániť 
(porov. 1Sam 24 resp. 26). Dávid 
dôveruje a v  trpezlivosti pone
cháva riadenie udalostí na Boha. 
Neuzurpuje si právo byť kráľom. 
Verí, že správny čas má vo svojich 
rukách Boh.

Počiatky vlády
Keď sa Dávid po smrti Šaula 
a  jeho synov ujíma vládnutia, 
začína najprv kraľovať v Hebro
ne. Toto mesto si vyberá po kon
zultácii s Pánom (porov. 2Sam 
2,1). Ide o znak jeho túžby nechať 
sa viesť Božou vôľou. Po tom, ako 
sa stáva kráľom nad celým Izrae
lom a svoje sídlo presúva do Jeru
zalema, vydáva svätopisec krásne 
svedectvo o hlbokom vzťahu Dá
vida k Bohu: „Takto Dávid stále 

vzrastal, lebo Pán, Boh zástupov, 
bol s ním“ (5,10).

O mieste, ktoré mal Boh v Dá
vidovom živote, hovorí aj udalosť 
spojená s  prenesením Pánovej 
archy. Dávid totiž túžil, aby ar
cha, znak Božej zmluvy a živej 
prítomnosti uprostred vyvole
ného ľudu, prebývala v jeho krá
ľovskom sídle. Pri príležitosti jej 
uvedenia do Jeruzalema – uvádza 
Písmo – „Dávid tancoval z celej 
sily pred Pánom“ (6,14). Prejav 
úprimnej radosti sa však nepo
zdával jeho manželke, Michol. 
Vidiac poskakujúceho a tancu
júceho Dávida opovrhla ním vo 
svojom srdci. A nedalo jej to, aby 
mu to nevyčítala (porov. 6,2022). 
Odpoveď Dávida však znela jas
ne: pred Pánom je ochotný upo
nížiť sa ešte viac, lebo to ho robí 
skutočne veľkým. Dávid aj ako 
kráľ dáva najavo, že prvé miesto 
v jeho živote patrí Pánovi. Je to 
znak jeho živej viery.

Kto je veľ-
kodušný pre 
Pána, nikdy 
nevyjde 
naprázdno. 
Boh dáva 
hojne tým, 
čo mu ochot-
ne otvárajú 
svoje srdce.
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Pánov prísľub
Zanietenosť pre Boha vedie Dávi
da k tomu, aby si predsavzal posta
viť Pánovi dôstojný príbytok. Boh 
však cez proroka Nátana mení 
jeho veľkorysé plány. Nie Dávid 
bude stavať,  ale Pán. „Pán Ti ozna
muje, že Pán postaví dom tebe. 
Až sa tvoje dni doplnia a uložíš 
sa k svojim otcom, ustanovím po 
tebe tvojho potomka [...] a upev
ním jeho kráľovstvo. On postaví 
môjmu menu dom a ja upevním 
trón jeho kráľovstva naveky. Ja mu 
budem otcom a on bude synom“ 
(2Sam 7,1114). Božou odpove
ďou na Dávidovu veľkodušnosť 
je mesiášsky prísľub. Lebo hoci 
sa uvedené Božie slová čiastočne 
uskutočnili na Šalamúnovi, Dávi
dovom synovi, v dokonalej miere 
dosiahli svoje naplnenie v Ježišo
vi Kristovi. Kto je veľkodušný pre 
Pána, nikdy nevyjde naprázdno. 
Boh dáva hojne tým, čo mu ochot
ne otvárajú svoje srdce.

Dávidove omyly
Aby však srdce horelo pre Pána, 
je potrebné nad ním bdieť. Dá
vidova ostražitosť ochabla, keď 

nechal oči na krásnej Betsabe. 
Špirála hriechu ho potom stiahla 
až k tomu, že jej manžela Uriáša 
poslal na smrť. Dôsledky hrie
chu nenechali na seba čakať. Po
koj v kráľovom dome rozvrátila 
žiadostivosť a smrť. Dávid však 
uznáva svoju vinu. A hoci musí 
znášať následky hriechu, nepre
stáva dúfať v Božiu milosť (po
rov. 15,25). I to je postoj viery. 

I  Dávidovo ďalšie zlyhanie, 
ktoré opisuje Písmo – keď sa totiž 
rozhodne sčítať bojaschopných 
mužov (porov. 2Sam 24) – ústi 
do prejavu ľútosti a obnovené
ho vyznania dôvery v Pána. Zo 
zblúdenia pýchy, ktorá sa chce
la opierať o čísla a nie o Pána, sa 
opäť raz vracia v pokore a s pre
javom bázne voči Bohu.

Žalmy – oslava Pána
Nuž a prečo v súvislosti s Dávi
dom môžeme hovoriť o „speve 
viery“? V biblickej tradícii kráľ 
Dávid nie je známy len svojou 
spravodlivou vládou, ale i svo
jimi žalmami. Kým o jeho von
kajšom živote a skutkoch, o jeho 
úsilí hľadať Božiu vôľu v  roz
hodnutiach svedčia texty dvoch 
Kníh Samuelových, o jeho du
chovnom živote vydáva krás
ne svedectvo žaltár, hymnické 
modlitby viery. Takmer polovica 
žalmov nesie v podnadpise Dá
vidovo meno. Tak, ako sú i Dá
vidove žalmy a pieseň v 2Sam 
22 zrkadlom niekedy pohnuté
ho, no vždy úprimného vzťahu 
k Pánovi. Hovoria o jeho dôve
re (Ž 139), ale i o kajúcom ná
vrate po zlyhaní (Ž 51), o  úz
kosti (Ž 6), ako i o mesiášskych 
očakávaniach (Ž 110) aby sme 
si pripomenuli aspoň niektoré 
z  ich tém. Sú podnetným sve
dectvom o tom, že vieru možno 
jedinečným spôsobom vyjadriť 
cez liturgiu, cez spev a  oslavu 
Pána.      •

+
Keď Evanjelium podľa Matúša uvádza 
Ježišov príchod na svet, začína 
„rodokmeňom Ježiša Krista, syna 
Dávidovho, syna Abrahámovho“ (porov. 
Mt 1,1). Dávidovo meno tak zaznieva ako 
prvé v Novom zákone, hneď po Ježišovi. 
Prisľúbenia dané izraelskému kráľovi 
sa totiž v Kristovi napĺňajú. Zaujímavým 
spôsobom je táto skutočnosť „vpísaná“ 
do perikopy rodokmeňa: trikrát sa 
v závere spomína 14 pokolení (Mt 1,17). 
Akoby evanjelista chcel upozorniť na 
„štrnástku“. Nuž a presne číslo 14 
dostaneme, ak sčítame číselnú hodnotu 
hebrejských písmen Dávidovho mena 
(4+6+4).
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Byť medzi emigrantmi, študentmi a uči
teľmi z rôznych krajín v Južnej Kórei 
znamená zároveň byť spolu s kórejskými 
dobrovoľníkmi, ktorí sú oduševnení po
máhať tak, ako je to možné v emigrant
skom centre zvanom  “Emmaus”. 
To, čo je teraz pre mňa dojímavé vzhľa
dom na to, že som sa nekochala v množ
stve jedla a postačila mi jednoduchá 
strava, je “apoštolát jedla” a všetkého, čo 
s tým súvisí. Ide o apoštolát pre zdravie 
tela, ktorý vedie k zdraviu duše prostred
níctvom ľudského záujmu. Náš kórejský 
kňaz Jan, riaditeľ Emmaus Centra, má 
spôsob, akým učí – najskôr ponúkne 
jedlo, a potom hovorí a koná duchov
né veci , a neskôr opäť nabáda ostatných 
k spoločnému jedlu. 

Náš program
Každú tretiu nedeľu mávame v centre 
“narodeninové” večere. Mesačne jedá
vame spoločne v reštaurácii, aby sme 
spoločne uvítali nových členov v kosto
le. Skôr, ako náš kňaz zaplatí, sám dáva 
inšpirácie na varenie. Vždy nájde Fili
píncov na varenie. Mojou úlohou je ví
tať nové tváre v centre i na anglických sv. 
omšiach. Musím hneď zapísať meno a te
lefónne číslo nového záujemcu a udržia
vať s ním kontakty v duchu nášho Cen
tra, ktorého heslom je: “Učiace sa mysle, 
dotýkajúce sa srdcia, premenené životy”. 
Hovorí to o dvoch skupinách – o našej 
kancelárii a o jej vzťahu k prichádzajúcim 
cudzincom a o cudzincoch, ktorí prijali 
niečo dobré pre myseľ – tým spôsobom, 
že môžu iných “učiť”, pre srdce – tak, že 
sa môžu iných “dotýkať” a pre celý život, 
ktorý by mali nájsť premenený alebo 
v premene. Väčšina ľudí vie, že cudzinec, 
ktorý príde za prácou do Kórei,  je z chu

dobnejšej rodiny alebo krajiny, a preto sa 
naše Centrum Emmaus s pastoračnou 
starostlivosťou snaží dbať o to, aby kaž
dý, kto sa vráti späť do svojej vlasti, bol 
zmenený v dobrom zmysle a nepodľahol 
iným škodlivostiam, ktoré prichádzajú 
so vžívaním sa do inej kultúry. Hovorí
me viac o zmysle života, správnom žití 
a o pohľade na duchovné veci, ktoré sa 
ľahko vytrácajú, najmä vtedy, ak emigrant 
uprednostní príliš svoje ciele a túžby. Raz 
sú to peniaze, pre ktoré sa otrocky trápi 
v továrni, napr. pri výrobe súčiastok do 
telefónov, áut alebo iných vecí, inokedy 
je to odpočinok, kedy si človek povie, že 
si ho po práci zaslúži a to i na úkor vlast
ného duchovného prežívania.

Apoštolát medzi emigrantami
Duchovne občerstviť emigrantov bolo 
cieľom našich miniduchovných cviče
ní, ktoré sme začali vo štvorici: filipínsky 
a kórejský kňaz a dve sestry. Prišlo 20 ľudí. 

V piatok po spoločnej večeri v kuchyni 
Centra sa modlil ruženec v kaplnke, po 
ktorom boli 2 prednášky na tému Slúžiť 
jeden druhému cez katolícke hodno
ty. V troch skupinách sme sa delili s ra
dosťami a bolesťami, a s tým, ako môže 
byť človek užitočnejším v službe iným. 
Program bol ukončený možnosťou spo
vede, ktorej dobrý večerný čas dal od
vahu aj pre tých, ktorí možnosť spovede 
nebrali až tak vážne. Na druhý deň som 
mala možnosť pripraviť tvorivú krížovú 
cestu, ktorú sme mali pred obedom. Ďa
kujem Pánovi za spoločnosť scalabrinov, 
ktorí publikovali krížovú cestu pre emig

SLUŽOBNICE DUCHA SVÄTÉHO

Môj hlas 
pre Hlasy….

 Text: Sr. Filipa
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rantov na webovej stránke pre voľné po
užitie. Obdivujem internetový apošto
lát! Zastavenia, ktorých obrázky som si 
povyberala z iných internetových strá
nok, napr. mapu Galilei, som nalepila na 
steny cez kaplnku smerom na chodbu, 
aby sme tak putovali. Pripomenulo mi 
to trochu slovenské Misijné prázdniny, 
kde tiež Misijné sestry Služobnice Du
cha Sv. a verbisti tvorivo venujú svoj čas 
mladým ľuďom. Toto mi tu trochu chý
ba. Naše Centrum by sa malo orientovať 
v pastoračnej práci medzi emigrantmi aj 
na okolité farnosti a dať tak šancu spoznať 
sa viac a vzájomne sa povzbudiť emig
ranti a Kórejci. Myšlienka na tento spô
sob života ma vedie k zamýšľaniu sa nad 
tým, ako  nadchnúť farnosť, diecézu pre 
“kórejské misijné prázdniny” s našimi 
emigrantmi v lokálnych farnostiach. Na 
to sú však potrební dobrí spolupracovníci 
a za tých sa modlím…hehehe J

Život tu prináša rôzne situácie
Hoci vidím, že som neurobila tak veľa ako 
iní misionári a nemám projekty a výsled
ky hodné chvály, vidím, že v nečakaných 
malých veciach chýba niekto, ako som 
ja. Napríklad, istý filipínsky misionár 
s minimálnou kórejčinou ma prosil, aby 
som s ním a s jedným emigrantom išla 
na „malé“ súdne konanie. Keďže mojou 
úlohou v Centre je robiť aj nečakané veci 
napr. jazykový preklad bola som poslaná 

z kancelárie na súd, aby som prekladala 
z kórejčiny do angličtiny, ktorú potom 
kňaz preložil do tagalogu Filipíncovi, 
ktorý bol s nami. Keby nebolo kórejské
ho sociálneho pracovníka, ktorý udal ve
dúceho pre nedoplatenie odchodného 
z roboty po 12 rokoch nášmu Filipíncovi, 
tak by sme nešli na súd a nestretli by sme 
priamo jeho vedúceho. Modliac sa, aby sa 
vedúci (sedel vedľa) ešte viac nerozhne
val, najmä po tom, čo zistil, že je udaný, cí
tila som potrebu vložiť do napätej situácie 
úsmev a pochopenie. Akosi sme zmiernili 
vedúceho, ktorý nakoniec privolil zapla
tiť, čo bol dlžný podľa zákona, ale sumu 
dosť zmenšil kvôli finančným problé
mom firmy, čo mu právnici uznali. Zau
jímavé je, že hoci je náš Filipínec v Kórei 
nelegálne, bez predĺženia víz, mal podľa 
zákona právo získať odpracované penia
ze. Avšak z toho počtu teraz musí zapla
tiť odškodné, že zostal nelegálne v Kórei 
a zaplatiť aj lekárom, ktorí ho ošetrujú. 
Tento Filipínec mal totiž  haváriu na mo
torke v opitom stave. Našťastie, nikomu 
sa nič nestalo, teda nemusí platiť obeti. 
Avšak, keď sme boli na polícii, pracovníci 
od neho žiadali, aby zaplatil pokutu za to, 
že jazdil opitý na motorke. Vďaka Bohu, 
prežila som otázky a odpovede, ktoré som 
musela prekladať rýchlo hovoriacemu 
policajtovi. Milosti sú veľké dobre, že mi 
bolo z nich nadelené a mohla som tak po
môcť. Náš Filipínec by bol dávno chyte

ný úradom pre nelegálnych emigrantov, 
keby nechodil na lekárske prehliadky. 
Keďže má problém s ľavou rukou, ktorou 
nemôže pohnúť, len sa mu hojdá popri 
tele, kvôli porušeným nervom musí cho
diť na vyšetrenia. Polícia rozhodla, že je 
potrebné ich informovať, ako postupuje 
zotavovanie Filipínca, pričom odsúhlasi
la, že môže bývať v našom útulku.  Je však 
potrebná modlitba aj pre niekoho iného. 
Náš gitarista v kostole (Filipínec) pracuje 
v tej istej firme, ako náš chorý Filipínec. 
Je potrebné sa za neho modliť, aby nemal 
smutný koniec pod tým istým vedúcim, 
ktorý, hoci je jeho priateľom, vie, že je tiež 
v Kórei nelegálne. Pri výrobe majiteľovi 
výborne pomáha, tak musíme len dúfať, 
že ho neprepustí...

Na fotkách, ktoré prikladám, uvidíte 
situácie z nášho života medzi emigrant
mi. Je pre mňa zároveň radosťou pode
liť sa s Vami, milí čitatelia, o fotografické 
spracovanie mojich zážitkov. Neviem, či 
je možné zaznamenať všetko, čo robím 
v našom Centre Emmaus, tak to zhrniem 
tu – oblasti: liturgická (spev, gitara), kate
chetická oblasť (stretnutia na občerstve
nie vo viere), príležitostne jazykový pre
klad, publikovanie bulletinu, dekorácie 
podľa potreby, servírovanie kávy hosťom, 
rozhovory: delenie sa so životom a prečí
taným evanjeliom, upratovanie a iné ne
čakané drobnosti.

Verím, že aj vám P. Boh pomáha rie
šiť veci života v tom najlepšom smere, že 
spoznávate seba samých a iných pre vaše 
dobro, a že ste vždy obohacovaní novými 
milosťami pre dobro.  Vo veľkej vďake za 
záujem o moju misiu ostáva

Sr. Filipa
Blažena Krajnakova
Južná Kórea
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•Augustový letný výlet a kultúrny program 
s emigrantmi (boli tropické horúčavy).

•Medzinárodný festival v predávaní jedál v Su-
won, Južná Kórea (Európsky kút s klobáskami)

•V emigrantskom Centre Emmaus  (pri mne 
je sprava Filipínec, o ktorom som písala, 
havaroval na  motorke – ľavou rukou nehýbe). 
Sme oblečení podľa kórejského štýlu.
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Rok 2013, je rokom požehnaným a význam
ným. Nielen pre Slovensko, ale i pre celú 
Európu. Pripomíname si 1150te výročie 
od príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše 

územie. Bol to príchod misionárov, ktorí nám pri
niesli vieru v podaní –  v jazyku, ktorý bol zrozu
miteľný vtedajšiemu človekovi. Priniesli nám Krista 
v slove, v jazyku prijateľnom pre ľudí. Pre našu pro
vinciu Spoločnosti Božieho Slova, Slova, ktorého 
porozumeniu sa kládli základy práve 1150 rokov 
dozadu, je to i rok významný z ďalšieho dôvodu. 
Pripomíname si 90te výročie trvalého príchodu 
prvých pátrov a bratov Spoločnosti na Slovensko. 
A práve preto by sme Vám chceli viac priblížiť za
čiatok misijného diela Spoločnosti Božieho Slova 
na Slovensku.

Udalosti pred príchodom SVD na Slovensko
Ak chceme hovoriť o činnosti členov Spoločnosti 
Božieho Slova na Slovensku, nemali by sme začínať 
až v roku 1922, resp. 1923, kedy prví pátri a bratia 
prišli a začali rozvíjať svoju činnosť.

Záujem o Slovensko začal oveľa skôr a je spojený 
v prvom rade s tlačovým apoštolátom.

Ešte predtým, ako sa začali v tlačiarni v Misij
nom dome Sv. Gabriela v Mödlingu pri Viedni tlačiť 
prvé kalendáre a misijný časopis, rozhodli sa pred
stavení Nemeckej východnej provincie so sídlom 
v Mödlingu na založení a otvorení Misijného domu 
v českých krajinách. Vtedajšia spoločnosť a pome
ry v českých krajinách a na Slovensku predstavo
vali pôdu bohatú na nové duchovné  i misijné po
volania. Spoločnosť preto zakúpila neďaleko Plzne 
pozemok, na ktorom mal stať prvý dom SVD. Pre 
založenie a činnosť domu boli určení medzi prvými 
pátri Pavol Šebesta SVD a Ján Fajkus SVD (obaja 
rodáci z Čiech; počas svojich štúdií vo Sv. Gabriely 
sa zapojili do tzv. českého krúžku, ktorý mal vzbu

diť záujem o slovanské krajiny i jazyk). Vypuknutie 
prvej svetovej vojny však tieto plány prekazil. Páter 
Šebesta odcestoval na svoju misiu do Mozambiku 
a páter Fajkus ostal pôsobiť v Misijnom dome Sv. 
Kríža v Nyse.

P. Jozef Gerecký SVD a jeho úloha  
na Slovensku
Samotný apoštolát na Slovensku, resp. v slovenskej 
časti RakúskoUhorska, začal v roku 1914. V tomto 
roku páter Jozef Gerecký SVD (rodák zo Sliezska) 
vydal prvý misijný kalendár v slovenčine – „Posol 
sv. Gabriela“. Už nasledujúci rok, v lete 1915, bolo 
pre slovensky hovoriace obyvateľstvo Uhorska vy
dané tlačou prvé číslo misijného časopisu „Hlasy 
z katolíckych misií“. Samotné vydávanie kalendá
rov a časopisu by nemalo zmysel, ak by nebola zor
ganizovaná distribúcia tlačovín. Nápomocnými sa 
v tomto procese stali rehoľní bratia alebo, ako sa ľu
dovo nazývali, „cestovní bratia.“ K prvým, ktorí sa 
snažili precestovať čo najväčšiu časť Slovenska, pat
rili bratia Abundanc Jozef Hrdlovič SVD, Nikander 
František Labud SVD, Humilis Vincent Havlíček 

Príchod Spoločnosti 
Božieho Slova 
na Slovensko

 Text: Tomáš  

Gerboc SVD

 Foto: Archív SVD
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SVD a Ticián Anton Hartoš SVD. Títo štyria a po 
nich mnohí ďalší strávili mnohé dni a týždne na 
cestách s cieľom propagovať nielen misijné tlačo
viny, ale i misie a vzbudiť tak záujem u nových hor
liteľov misijného diela. Týmto spôsobom sa medzi 
slovenskou verejnosťou začala šíriť myšlienka mi
sií alebo, ako sa vtedy všeobecne nazývala,  idea po
hanských misií.

Vydávanie kalendárov a časopisu pokračovalo 
i v rokoch prvej svetovej vojny. Prvým oficiálnym 
redaktorom Hlasov bol páter Gerecký, pre redakciu 
pracoval do roku 1933.

Po misijných cestovných bratoch sa význam
nými ohlasovateľmi činnosti rehoľníkov rodiny sv. 
Arnolda Janssena na Slovensku stali diecézni kňazi. 
Misijný dom sv. Gabriela totiž neslúžil len ako malý 
a veľký seminár či tlačiareň, ale i ako exercičný dom. 
Práve do Mödlingu prichádzali kňazi na duchovné 
cvičenia. Medzi nimi boli i neskorší slovenskí bisku
pi Michal Bubnič a Ján Vojtaššák, ktorí napomohli 
prostredníctvom osobných skúseností a vlastného 
nadchnutia sa misijnou myšlienkou príchodu Spo
ločnosti na Slovensko.

Dôležité stretnutie v Maduniciach
Po návrate pátra Šebestu z Afriky a zo zajatia (do 
ktorého sa dostal počas bojov v prvej svetovej voj
ne) v Mödlingu v roku 1921 mal v nasledujúcich 
mesiacoch v Bratislave niekoľko prednášok o mi
siách, všeobecne i o afrických misiách. Počas po
bytu v Bratislave sa mu podarilo nakontaktovať sa 
na niekoľkých misijných horliteľov, ktorí mu po
mohli zorganizovať v druhej polovici roka misijnú 
animáciu v mestách a mestečkách od Bratislavy po 
Trnavu. Túto svoju misijnú animáciu ukončil pá
ter Šebesta v Maduniciach, kam ho na faru pozval 
vtedajší farár dekan Michal Bubnič, ktorý mal zá
ujem o založenie misijného domu pre Slovensko. 
Ako spomína páter Šebela: „On [dekan Bubnič] 
bol mimoriadne oduševnený pre túto myšlienku 
a naliehal na mňa, aby som posúril založenie mi
sijného domu na Slovensku“. Po stretnutí v Ma
duniciach nasledovalo stretnutie s vtedajším nit
rianskym biskupom Karolom Kmeťkom. I on bol 
nadchnutý misijnou činnosťou Spoločnosti a tla
čovým apoštolátom a bol otvorený pre príchod 
verbistov do jeho diecézy.

Pre našu pro-
vinciu Spoloč-
nosti Božieho 
Slova, Slova, 
ktorého po-
rozumeniu sa 
kládli základy 
práve 1150 
rokov dozadu, 
je to i rok vý-
znamný z ďal-
šieho dôvodu. 
Pripomíname 
si 90-te výročie 
trvalého prí-
chodu prvých 
pátrov a bratov 
Spoločnosti na 
Slovensko. 

•Nitra okolo  
roku 1940

•Nitriansky 
arcibiskup  
Karol Kmeťko

 



Pôsobenie v Nitre
Nasledujúci rok (1922) mal páter Šebesta ďalšie 
prednášky o misiách a o Spoločnosti predovšetkým 
v Nitre, v jej okolí a na Považí. Bol v častom kontakte 
s dekanom Bubničom i biskupom Kmeťkom a pre
dovšetkým sa, na naliehanie dekana Bubniča, snažil 
urýchliť príchod  verbistov a založenie aspoň provi
zórneho domu na Slovensku. Podarilo sa to práve 
v Maduniciach.

Páter Šebesta oznámil úmysly dekana Bubni
ča a podporu biskupa Kmeťka pátrovi Albertovi 
Floriánovi SVD (rodákovi z Moravy) a následne 
i provinciálovi Františkovi Vormannovi SVD a cez 
neho vtedajšiemu generálnemu predstavenému 
Spoločnosti Wilhelmovi Gierovi SVD. Obaja sú
hlasili s rozšírením misijného apoštolátu s cieľom 
získavania nových povolaní pre misie do Českoslo
venska. Pred Vianocami 1922 provinciál Vormann 
oslovil pátra Floriána, ktorý sa v tom čase zdržia
val v Nyse, aby čo najskôr vycestoval na Slovensko 
do Maduníc. Stalo sa tak 29. decembra 1922, kedy 
pricestoval vlakom do Leopoldova, kde ho na že
lezničnej stanici vyzdvihol dekan Bubnič. V nasle
dujúci deň už páter Florián začal svoje pôsobenie 
v Maduniciach. Od dekana (ktorý onedlho vyces
toval do Spojených štátov) dostal k dispozícii faru 
i správu kostola. Pred svojím odchodom napísal 
Bubnič list, v ktorom sa obrátil na kňazov svojho 
dekanátu s prosbou o pomoc pre misie – o pomoc 
pre misionárov:

„Drahí bratia v Kristovi!

Dozaista je Vám už známa veľká práca misijná 
radu „Slova Božieho / Societas Verbi Divini“.
Však Vám chodí kalendár „Posol sv. Gabriela“ 
z Mödlingu. Je to Spoločnosť najsúcejšia pre misie 
zahraničné medzi pohanmi. Niektorí z Vás iste už 
aj boli v Mödlingu na sv. exercíciách. Len raz tam 
ísť a pozrieť si to veľké dielo a kňaz stojí okúzlený.

Úctivo Vám dávam na vedomie, že – keď sa bude 
ľúbiť Božej Prozreteľnosti a my sa tiež pričiníme – 
vybudujú si kláštor aj na Slovensku. Do toho času, 
až sa to stane, na ich prosbu, som im prepustil ja 
moju celú faru, moje zariadenie i dôchodok. Ma-
dunická fara je ale tak skromná, že tá moc nepo-
môže. Prineste aj vy nejakú obetu. Keď nás bude 
viac, pomôžeme. Prvá pomoc je vždy najmilšia 
a najpotrebnejšia. Prosím Vás, upozornite aj Váš 
veriaci ľud a rozpoveďte mu túto pre kat. Slovákov 
tak vážnu vec.

Teraz, na sviatok Troch kráľov, je priam naria-
dená ofera na tieto misie. Povzbuďte ľud a pošli-
te im potom z toho jednu značnú čiastku sem, na 
adresu Farského úradu do Maduníc, pošta Leo-
poldov. Taktiež, keď žiadate prednášku o misiách 
so svetelnými obrazmi, povolajte ich. Už bývajú 
v Maduniciach.

Vy, ktorí ste neďaleko Maduníc, proste ľud, aby 
pomáhal misionárom aj inakším spôsobom.

Váš brat v Kristu Bubnič dekan“

Spoločnosť teda začala svoje účinkovanie na Slo
vensku  v Maduniciach  koncom roka 1922. Za
čiatkom roka 1923 prišli za pátrom Floriánom ďalší 
spolubratia, a tým sa vytvorila prvá rehoľná komu
nita. Ako prví došli rehoľní bratia Ignác František 
Pacák SVD (z Čiech) a Modestus F. Grűβ (zo Slo
venska). Za nimi prišiel ako pomoc páter Ján Česla 
SVD (rodák z Moravy), ktorý mal na starosti pasto
ráciu miestnej farskej mládeže. S príchodom týchto 
rehoľníkov môžeme hovoriť o príchode Spoločnosti 
Božieho Slova na Slovensko, resp. do slovenskej čas
ti Československa.

V roku 1923 došlo ešte k jednej zmene. Dekan 
Bubnič bol preložený za farára do Topoľčian. Ma
dunice dostali nového farára a komunita sa začala 
zaoberať myšlienkou na väčší dom, ktorý by viac 
vyhovoval misijnému poslaniu a plánu výchovy 
dorastu pre misie. Nové potreby pomohol vyriešiť 
diecézny biskup Kmeťko, ktorý verbistom ponúkol 
kaštieľ v Močenku.    •

NaBUDÚce:
– práca v Madu-
niciach a príchod 
do Močenku
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•Jeden zo zachova-
lých listov zachytá-
vajúci komunikáciu 
pred príchodom 
misionárov na 
Slovensko
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Každý človek túži v živote po 
zmene. Chce zažiť premenu 
k niečomu lepšiemu. My, ľu
dia, si dávame predsavzatia, 

že každý rok budeme lepší v určitých 
oblastiach života. Prvé dni alebo prvé 
mesiace sa veľmi usilujeme o to, aby 
sme predsavzatie dodržali, ale, bohu
žiaľ, nie vždy sa nám to darí. Tí, ktorí 
sa snažili neustále napĺňať svoje pred
savzatie, končia tento rok s usmiatou 
tvárou. Naopak tí, ktorým sa nedari
lo udržiavať stanovené predsavzatie, 
vstupujú do ďalšieho roka so smut
nou tvárou. 

Uvažoval som na tým, prečo sa nie
ktorým darí dodržať ich predsavzatie. 
Prišiel som na to prostredníctvom 
dvoch odpovedí. Tí,  ktorí žijú podľa 
predsavzatia, majú pevnú vôľu zmeniť 
svoj život. Začínajú predsavzatie od 
seba. Chcú zmeniť seba samých.

 Jeden človek mal túžbu zmeniť 
svet a pracoval na tom niekoľko ro
kov. Na jeho prekvapenie sa svet ani 
o kúsok nezmenil. Keď sa mu neda
rilo zmeniť svet, chcel zmeniť aspoň 
svoju krajinu, ale po rokoch sa mu ju 
nepodarilo zmeniť. Bol smutný. Ne
vzdal sa, rozhodol sa, že sa pokúsi 
o premenu svojej dediny. Ani to sa mu 
však nepodarilo. Preto sa sústredil na 
zmenu vlastnej rodiny, čo však opäť 
neprinieslo očakávaný výsledok. Stal 
sa však postupom času starým člove
kom. Roky, čo pracoval na tom, aby 
zmenil svet, krajinu, dedinu, rodinu 
boli zbytočné. Najkrajšie roky stratil 
námahou zmeniť životy iných.  Uve
domil si, že nemôže zmeniť svet, kra
jinu, dedinu ani vlastnú rodinu, po
kým nezačne od seba. 

Milý čitatelia, tento príbeh ponúka 
človeku možnosť pochopiť, že na to, 
aby zmenil iných, musí zmeniť naj
skôr sám seba. Možno sa teda opýtať: 
A čo my? Kedy zmeníme svoj život?  
Keď chceme byt úspešní vo svojom 
predsavzatí, musíme mať pevnú vôľu 
a začať od seba. 

Prajem Vám všetkým požehnaný 
Nový rok.     •

Nový rok  =  Nový začiatok 
 Text: P. Martin Madassery SVD

 Foto: Bill Braun

Akými nás chce mať Boh v novom roku? 

+   LÁSKAVÝCH – „Buďte k sebe navzájom láskaví a milosrdní, navzájom si 
odpúšťajte, ako aj vám odpustil Boh v Kristovi!“ (Ef 4, 32) 
+  AKTÍVNYCH – „A slovo aj uskutočňujte, nebuďte len poslucháčmi, ktorí 
klamú sami seba“ (Jak 1, 22)
+  MILOSRDNÝCH – „Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec!“ (Lk 6, 36) 
+  VYDÁVAJÚCICH SVEDECTVO – „Uctievajte sväto Krista, Pána, vo svojich 
srdciach, stále pripravení obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť 
nádej, ktorá je vo vás!“ (1 Pt 3, 15)
+  SILNÝCH – „Napokon upevňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci.“ (Ef 6, 10)
+  PRINÁŠAJÚCICH OVOCIE – „Aby ste žili, ako sa patrí vzhľadom na Pána, 
a páčili sa mu vo všetkom, tým, že budete prinášať ovocie všetkých dobrých 
skutkov a rásť v poznaní Boha.“ (Kol 1, 10)
+  OBNOVENÝCH – „A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa 
obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé 
a dokonalé.“ (Rim 12, 2)
+  PRÍKLADNÝCH – „Ale buď vzorom veriacim v slove, v správaní, v láske, vo 
viere, v čistote.“ (1 Tim 4, 12)
+  SVÄTÝCH – „Buďte aj vy svätí vo všetkom svojom počínaní.“ (1 Pt 1, 15)
+  HORLIVÝCH – „Buďte pevní, neochvejní, stále horlivejší v Pánovom diele, 
veď viete, že vaša námaha nie je daromná v Pánovi.“ (1 Kor 15, 58)
+  BDELÝCH – „Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde 
v hodinu, o ktorej neviete!“ (Mt 24, 44) 

/ Shelton Cole /



Spoločnosť Božieho 
Slova v Indii

 Text: P. Karol Bošmanský SVD

 Foto: Archív SVD

Indická republika patrí rozlohou 
medzi sedem najväčších štátov 
sveta, počtom obyvateľstva je dru
há, hneď po Číne. Územne ide 

o  polostrov, ktorý sa tiahne od hi
malájskeho predhoria až po južný 
cíp trojuholníka v oblasti Indického 
oceánu. Obyvateľstvo rýchlo narastá 
a počtom prevyšuje už celú miliardu, 
čiže šestinu celého ľudstva. Z toho 81 
% je hinduistov, 12 % mohamedánov, 
2 % siklov a 1 % budhistov. Kresťanov 
je 2,7 %, z toho katolíkov vyše šestnásť 
a pol milióna. Medzi nimi je malá ma
lankárska cirkev chaldejského pôvodu 
a trochu väčšia cirkev sýrskomalabar
ského obradu. Prvý misionár, 
ktorý pôsobil v južnej Indii, bol 
sv. Tomáš apoštol. Podľa poda
nia zomrel ako mučeník v Ma
ilapure (predmestie dnešného 
Madrasu). Celkovo je teraz v In
dii 145 diecéz.

Sociálne rozdiely sú v  tejto 
kolíske hinduizmu veľké a  vo 
veľkomestách panuje chudo
ba, ktorú ešte zhoršuje zažité 
kastovníctvo.

Úradné jazyky sú hindi a angličti
na a ďalšie sa používajú v rôznych kra
joch, napr. tamil, telugu, bengali, ma
rathi, malayala a i. Celkovo je v tejto 
oblasti osemnásť literárnych jazykov 
a 1652 dialektov.

Etnické zloženie obyvateľstva je 
pestré: 39 % Hindustáncov, 7,6 % Ben
gálcov, 7,3 % Marathov, 5 % Gudža
ratcov, 25 % Dravidov, v menšinách 
sú Kangadovia, Telugovia, Mundovia 
a ďalší. Podnebie má tri hlavné ročné 

obdobia: chladné — od októbra do 
februára, horúce — od marca do júna 
a daždivé, monzúnové — od polovice 
júna do septembra.

Prví misionári Spoločnosti Božie
ho Slova (SVD) prišli do Indie v roku 
1932 a  vytvorili v  roku 1936 oblasť 
Indore ako bázu svojej činnosti. Po
stupne prichádzali ďalší spolubratia 
a v roku 1952 ich bolo toľko, že pra
covali v deviatich diecézach. Dnes pô
sobia misionári SVD v Indii v štyroch 
provinciách: Centrálnej indickej, Vý
chodoindickej, v provinciách Mum
bai a  Byderabat. Misionári pracujú 

v misijných domoch a na farách v jed
notlivých diecézach podľa programu 
a dohody medzi SVD a jednotlivými 
diecézami. Veriaci sú s prácou misi
onárov SVD veľmi spokojní. Hlav
ne preto, že sa vedia zblížiť s ľudom, 
sú nezištní a spolupracujú  s laikmi. 
Misionári SVD pracujú v šírení viery 
a hlásaní evanjelia, venujú sa vzdelá
vaniu, vytvárajú apoštolát tlače, biblic
ký apoštolát, apoštolát medzi mláde
žou a uskutočňujú medzináboženský 
dialóg.

Vzdelávací program je vo všetkých 
provinciách rovnaký. Veľká pozornosť 
sa venuje školám a výchove dorastu. 
V niektorých strediskách sa výchova 
vykonáva aj pre miestny klérus.

Medzináboženský dialóg sa v Indii 
stretáva s veľkým ohlasom. Veľký výz
nam má služba biblického apoštolátu. 
Konajú sa prednášky a semináre, vy
dávajú sa rôzne publikácie a audiovi
zuálne kazety s textami Nového záko
na a niektorých kníh Starého zákona.

Vybudovalo sa niekoľko inštitútov, 
meditačných centier, ktoré sa starajú 
o duchovné potreby a poskytujú kňa
zom aj rehoľníkom možnosť stráviť 
nejaký čas v modlitbách i v rozjíma
niach a dávajú možnosť zúčastniť sa 
na duchovných cvičeniach.

Nezabúda sa ani na pastoráciu po
volaní. Hľadajú sa kontakty s mladý
mi ľuďmi, organizujú sa s nimi rôzne 

Spoločnosť Božieho Slova má v In-
dii v súčasnosti 602 členov. Z toho 
je 6 biskupov, 396 pátrov, 45 bra-
tov laikov, 128 klerikov —scholas-
tikov a 27 novicov. Priemerný vek 
spolubratov je okolo 40 rokov, čle-
nov z iných národností je 2,7 %  
z 5 krajín.

20 HLASY Z DOMOVA A MISIÍ JANUÁR 2013

MISIJNÁ KRAJINA



stretnutia a  podujatia. V  centrálnej 
indickej provincii sa nachádza spomí
nané meditačné centrum a v Kurde je 
noviciát. Vo Vidya Bhavan sa nachá
dza Inštitút pre filozofiu a v provincii 
Mumbai Teologický inštitút.

Spoločnosť Božieho Slova má v In
dii v súčasnosti 602 členov. Z toho je 
6 biskupov, 396 pátrov, 45 bratov lai
kov, 128 klerikov —scholastikov a 27 
novicov. Priemerný vek spolubratov je 
okolo 40 rokov, členov z iných národ
ností je 2,7 % z 5 krajín.

Podiel slovenských misionárov 
SVD na misijnej práci v Indii:
P. Ondrej Topoľ (1913-1963) z Do
maňoviec. Do Misijného domu 
v Nitre Močenku vstúpil roku 1925, 
teologické štúdiá absolvoval v Techny 
(USA). Roku 1947 dostal misijné urče
nie pre novozriadenú diecézu v Sam

balpur v Indii. Okrem riadnej misijnej 
práce zastával aj úrad direktora misij
ných škôl v diecéze. Roku 1963 sa na 
motorke smrteľne zranil. Je pochova
ný v Indii.

P. Ján Jamrich (1911-1985) z Ruma
novej. Do Misijného domu v Nitre 
Močenku vstúpil v roku 1925. Misij
né určenie pre novozaloženú diecézu 
v Sambalpur v Indii dostal roku 1947. 
Tam pracoval vyše 35 rokov. Pre ťaž
kú chorobu sa liečil v Rakúsku, kde 
vo Svätom Gabrieli roku 1985 zomrel. 
Tam je aj pochovaný.

P. Michal Slivka (1921) zo Spišského 
Štiavnika. Gymnázium vyštudoval 
ako misijný žiak v Nitre. Teologické 
štúdiá ukončil v Ríme. Po vysviacke 
roku 1949 dostal misijné určenie do 
Indie, kde zasvätil 40 rokov svojho ži

vota misionárskej práci. P. Michal Sliv
ka sa o svoje radostné i neľahké chvíle 
života v Indii podelil so slovenskými 
čitateľmi prostredníctvom svojej kni
hy: 40 rokov misionárom v Indii, ktorá 
sa vo vydavateľstve Spoločnosti Božie
ho Slova v Nitre dožila svojho tretieho 
vydania. Táto kniha približuje podi
vuhodný a ďaleký svet, o ktorom ne
píše nejaký cestovateľ, ktorý pobudne 
niekoľko týždňov v danej krajine, ale 
misionár, ktorý tam prežil 40 rokov 
svojho života. Je to opis Indie z pra
vej ruky a má tú najväčšiu záruku vie
rohodnosti. Nesie v sebe stopy lásky 
a obety nášho misionára k indickému 
ľudu, ktorému daroval svoje srdce, lás
ku a celý svoj život spolu s pokladom 
viery v Krista.

Pre zdravotné problémy sa P. Sliv
ka roku 1990 vrátil do Európy. Potom 
pracoval v Mníchove, kde sa štyri roky 
venoval vysokoškolským študentom, 
zvlášť z  východnej Ázie. Teraz žije 
v Misijnom dome v Nitre.

Pri tejto príležitosti nemožno ne
spomenúť aj P. Pavla Šebestu (1887 
 1967), ktorý pochádzal z  Veľkých 
Petrovíc. Do Indie dochádzal na dlho
dobé študijné cesty a popri štúdiu sa 
venoval misijnej činnosti.  •

INDIA
Zaujímavosti krajiny:

Hlavné mesto: Naí Dillí (New Delhi)
Úradné jazyky: hindčina, angličtina a 21 
miestnych jazykov
Štátne zriadenie: Prezident, Predseda 
vlády, federatívna republika
Vznik: 26. júl 1950

Susedia: Bangladéš, Bhután,Mjanmar-
sko, Čína, Nepál,Pakistan

Rozloha: celková 3 287 590 km²  
voda (%) 314 400 km² (9,6 %)
Počet obyvateľov: 
(2011) 1,210,193,422
hustota (2011) 368 /km²
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„Každý iný na jeho mieste by bol vyko
nal to isté, čo aj on, ba možno by to bol 
vykonal aj lepšie.“ Toto sú slová muža, 
ktorý patril medzi najväčších svätcov 
svojej doby, ktorý viditeľným spôsobom 
spravili tak veľa pre Boha a jeho misiu 
vo svete. Po založení misijného domu 
v Steyl, v Holandsku, sa rozhodol otvoriť 
ďalší v Rakúsku.

Arnold Janssen veľmi rýchlo pocho
pil, že vybavovanie súhlasu pre založenie 
misijného domu v Rakúsku nevedie cez 
dvere malých úradníkov. Preto požiadal 
o audienciu u cisára Rakúsko–Uhorska, 
Františka Jozefa. Zázrakom, ktorý mož
no pripísať iba Božiemu účinkovaniu sa 
v priebehu krátkej doby dostal pred ci
sára hneď niekoľkokrát. Kým pri prvej 
audiencii Arnold mohol prehovoriť iba 
jednu vetu, pri štvrtej už získal povole
nie založiť misijný dom. Pri poslednej 
návšteve Arnold dokonca povzbudzuje 
rakúskouhorského monarchu, aby jeho 
rozhodnutia boli múdre a pokorné, a aby 
pri vedení rakúskeho ľudu, nezabúdal 
na konečný cieľ a to službu Trojjediné
mu Bohu. Arnold musel cisára okúzliť, 
pretože sám cisár neskôr osobne prišiel 
pozrieť dielo, ktoré sa s Božím požehna
ním rozrastalo v Mödlingu pri Viedni.

V nasledujúcich riadkoch sa pozrime, 
ako sa vlastnosti, ktoré sv. Arnold prízvu
koval hlave rakúskouhorského cisárstva, 

prejavovali v jeho službe vodcu svojich 
duchovných synov a dcér.

1. Vedomie na čom pracujem  
a pre koho
Uvedomoval si potrebu šírenia Božieho 
kráľovstva na zemi. Uvedomoval si, že 
túžbou Boha je sídliť v ľudských srdciach 
a kraľovať tam. Preto si Arnold pre svoju 
službu zvolil motto, aby žil svätý Trojje
diný Boh v srdciach všetkých ľudí. Toto 
považoval za hlavný zmysel a cieľ kaž
dého misijného snaženia. Toto kládol 
na srdce svojim synom a dcéram a toto 
je jeho posolstvo aj pre nás dnes: aby svä
tý, Trojjediný Boh žil v našich srdciach 
i v srdciach všetkých ľudí...

2. Múdrosť
Už čoskoro bol vystavený pred rôzne si
tuácie  musel riešiť konflikty, zosúladiť 

rôzne názory, vybavovať stavebné povo
lenia, zakladať školy, zabezpečovať obži
vu, preberať misijné územia... Uvedomo
val si, že postaviť sa zočivoči takýmto 
výzvam vyžaduje múdrosť. Dielo, ktoré 
vznikalo, vnímal ako Božiu iniciatívu, 
seba iba ako nehodný nástroj. Kto teda 
môže lepšie viesť Božie dielo, ako samot
ný Boh, ktorý je jeho pôvodcom? Preto 
seba i celé vznikajúce dielo zveril do rúk 
Božích, denne sa modlil za Božiu pomoc, 
múdrosť a za dary Ducha Svätého. Jeho 
pokorný postoj modlitby, pripomína Ša
lamúnovu modlitbu, ktorú Pán odmenil 
svojim požehnaním. „Preto som vyna
ložil veľa úsilia, aby som v tomto ohľade 
urobil všetko, čo som mohol.“ 

3. Pokora
Arnold mal milosť na vlastné oči vi
dieť ovocie svojich námah: 

Vodca 
Arnold 
Janssen
15. január

 Text: Igor Kráľ

 Foto: Archív SVD

 



Kníhkupectvo Verbum
TEL: 037/7769420; FAX: 037/7769437; 
mAiL: vErbum@svd.sk

Biblia – vreckové vydanie
Spolok svätého Vojtecha vy
dal vreckovú Bibliu – kom
pletný Starý i Nový zákon. 
Má moderný vzhľad a je do
stupná v troch farebných va
riantoch (zelená, oranžová, 
bordová). Biblia je určená 
hlavne pre mladých ľudí. 
1888 strán, cena: 14 EUR

Prečo žiť denne 
z Božieho Slova
Marián Gavenda
Zdá sa, že Boh už stovky 
rokov komunikuje tým is
tým spôsobom. Platí to aj 
pre tretie tisícročie? Ako si 
nájsť cestu k Bohu, aby jeho 
slovo premieňalo náš život? 
A môže vôbec Boh hovoriť 
do nášho života?
40 strán, cena: 1,50 EUR

Každý deň je požehnaním
Anselm Grün OSB
Autor zaradil do tejto knihy 
ranné a  večerné modlitby 
na každý deň týždňa a tiež 
krátky úvod do modlitby 
Otče náš. 
104 strán, cena: 4,90 EUR

Veľa je povolaných
Scott Hahn
Autor svojím biblickým po
hľadom na kňazstvo a  na 
kňaza akoby priniesol svieži 
vánok. Kňaz ako otec, kňaz 
ako živiteľ, ako učiteľ, ako bo
jovník, ako sudca, ako ženích, 
ako brat…
112 strán, cena: 5,60 EUR

Aj ja som ho ukrižoval
Viliam Judák
Kniha približuje na prvý po
hľad bezvýznamné postavy, 
ktoré sa istým jedinečným 
spôsobom objavujú v blíz
kosti trpiaceho, ukrižované
ho a zmŕtvychvstalého Ježiša. 
Niektoré z nich nám Biblia 
predstavuje po mene, iné zo
stávajú v anonymite. Publi
kácia nitrianskeho biskupa 
neponúkne čitateľovi iba du
chovnonáboženský zážitok, 
ale aj hodnotné historické 
a biblické informácie zasa
dené do pútavých príbehov. 
118 strán, cena: 4,46 EUR

Objednávací kupón Objednávam si záväzne na dobierku uvedené tituly: 

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

Mesto, PSČ: Podpis:   Tel.:

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

Boh sa priblížil
Max Lucado
V tejto nádhernej knihe au
tor pozerá na Spasiteľa vý
slovne ľudským pohľadom. 
A tým z nás, čo by chceli, aby 
Ježiš zostal božský, vzdiale
nejší a predvídateľný, hovo
rí: „Nerobte to. Prepánakráľa, 
nie! Nech zostane taký ľudský, 
aký chcel byť. 
136 strán, cena: 6,90 EUR

Božie milosrdenstvo, 
naša záchrana
Fragmenty z denníčka sestry 
M. Faustíny Kowalskej
Šírenie úcty k Božiemu mi
losrdenstvu nevyžaduje veľa 
slov, ale vždy kresťanský po
stoj viery, dôvery voči Bohu 
a ochotu byť stále milosrd
nejším. Príklad takéhoto 
apoštolátu nám dávala vo 
svojom živote sr. Faustína
110 strán, cena: 1,69 EUR

Posolstvá Ježiša
Michal Hargaš
64 strán, cena: 3 EUR

vontorcik
Pencil
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Sv. Jozef Freinademetz – misionár 
v Číne

Na pokyn zakladateľa Spoločnosti Bo
žieho Slova sv. Arnolda Janssena sv. Jo
zef Freinademetz  spolu s pátrom Já
nom Anzerom, neskorším biskupom, 
opustili Európu a zamierili na Ďale
ký východ – do Južného Štantungu 

v Číne. Rozlúčka s materským domom 
v Šteyli sa konala 2. marca 1879. 

Sv. Jozef bol misionárom činu, ale 
jeho konanie vyplývalo z  hlbokého 
spojenia s  Bohom. Hoci neúnavne 
cestoval a  budoval misijné stanice 
a kostoly, za svoju prioritu považoval 
vzdelávať, viesť a formovať misioná
rov i katechétov, duchovne animovať 

800 misionárov vo viac ako 10 kraji
nách sveta na všetkých svetadieloch, 
430 kňazov, 600 bratov a 450 misijných 
a klauzúrnych sestier, 1000 študentov 
v misijných seminároch a viac ako 60 
000 mužov a žien, ktorí si prišli do Stey
lu vykonať duchovné cvičenia. Napriek 
tomu Arnold ostal malý a  skromný 
pred Bohom a vďačný za všetko. Arnold 
to zhrnul v jednom liste do Číny, pár ro
kov pred smrťou: „To nie je moje die
lo, ale Božie... Pán priložil ruku k tejto 
vinici (SVD) a staral sa o ňu. Obdarú
val ju svetlom slnka, dažďom i rastom. 
Nič si však z toho všetkého nemôžem 
pripisovať, iba ak slabé spoluúčinkova
nie, ale ešte ani to nie je z mojich vlast
ných síl. Myšlienka založenia misijného 
domu nevyšla odo mňa. Nie je mojou 
zásluhou ani rozhodnosť a vytrvalosť 
uprostred všetkých ťažkostí, ani po
moc, ktorú sme dostali pri realizácii 
a uprostred všeobecnej nedôvery voči 
dielu. Nebol som to ja, ale Pán, ktorý 
vzbudzoval povolania a jednotlivcom 
pomáhal, aby verne vytrvali vo svojich 
rozhodnutiach. Bol to Pán, ktorý poslal 
i nutné finančné podpory na pokrytie 
našich potrieb, ktoré začali prudko rásť 
zo dňa na deň. Každý z nás musí byť 
presvedčený o tom, že založenie, udr
žanie a ďalší rozvoj našej spoločnosti 
nemôže mať žiadneho iného pôvodcu 
ako toho, ktorý prebýva v nebi a ria
di všetko na zemi... Každý iný na jeho 
mieste by bol vykonal to isté, čo aj on, 
ba možno by to bol vykonal aj lepšie.“ 
(pri 25 výročí založenia SVD).

Povzbudení príkladom sv. Arnolda 
vyprosujme si od všemohúceho Boha 
milosť vždy pamätať na naše poslanie, 
ktorým je oslava Trojjediného Boha 
a spása všetkých. Vyprosujme si múd
rosť a dary Ducha Svätého i pokorné 
a skromné srdce, ktoré bude vďačné za 
všetko požehnanie, ktoré dostávame 
od Boha.  •

Ten, kto si dobre plní 
povinnosti, je cennejší 
ako tisíc neužitočných
29. január

 Text: Archív SVD, Preložila Beáta Pekná

 Foto: SVD



NAŠI DOBRODINCI

Bohuznámi z Dlhej 100,-EUR • ZŠ sv. A. Merici z Trnavy 46,-EUR 
• odoberatelia Hlasov z Cabaja-Čápora 150,-EUR • bohuznáma 
rodina z Rišňoviec 50,-EUR • Mária Hlebašková zo Zemplínskej 
Teplice 10,-EUR • Katarína Konečná z Huncoviec 20,-EUR • 
bohuznámy zo Zbehov 50,- EUR • odoberatelia Hlasov z Mojze-
sova 260,-EUR • R. K. z Veľkého Lapáša 10,-EUR • odoberatelia 
Hlasov z Chynorian 137,-EUR • odoberatelia Hlasov z Leopoldova 
201,-EUR • Odoberatelia Hlasov z Mojmíroviec 35,80.-EUR • 
Bohuznáma z Nitrice 21,-EUR • Odberatelia Hlasov a Posla 76,- EUR 
• Odberatelia Hlasov - Melčice 12,-EUR • Odberatelia Hlasov 
- Spolok Pos. Ruženca - Hraničné 50,-EUR • Odberatelia Hlasov 
a misijných kalendárov - Radošina 62,70,-EUR • Od čitateľov 
Hlasov - Lazany 30,-EUR • Bohuznáma - Košice 42,80,-EUR • 
Farnosť - Jablonové 40,-EUR • Veriaci a odberatelia Hlasov - Tren-
čianska Závada 30,-EUR • Odberatelia Hlasov Gbelany 116,-EUR 
• Odberatelia Hlasov Zeleneč 36,-EUR • Predplatitelia Hlasov 
a dobrodinci - Dolný Lopašov 30,-EUR • Čitatelia Hlasov Spišské 
Bystré 126,-EUR • Odberatelia Hlasov Cífer 180,-EUR • Rodina 
Nepoškvrnenej Vršatské Podhradie 10,-EUR • Odberatelia Posla 
a Hlasov Rišňovce 128,-EUR • Bohuznáma Trenčín 50,-EUR • 
Misijní dobrodinci Valaská Belá 100,-EUR • Odberatelia Hlasov 
Žabokreky nad Váhom - 20,-EUR • Dobrodinci zo Žiliny 460,-EUR 
• Bohuznáma Gbeľany 20,-EUR • Od čitateľov Posla a Hlasov 
Zohor - 170,-EUR • Ružencové spoločenstvo - Trenčín  50,-EUR 
• Odberatelia Posla a Hlasov Topoľčianky  20,-EUR • Za Kolektív 
lásky Liptovská Teplička 310,-EUR • Bohuznáma z Nového Mesta 
20,-EUR • Čitatelia Hlasov zo Staškova u Kožákov 50,-EUR • Od 
čitateľov Hlasov , Štiavnik 50,-EUR • Odberatelia Hlasov Olcnava 
40,-EUR • Bohuznáma z Dubovej 50,-EUR • Bohuznámi Parcho-
vany 25,-EUR • Odberatelia Hlasov Huncovce 80,-EUR • Čitatelia 
Hlasov Žabokreky nad Váhom 32,-EUR • Čitatelia Hlasov Čierne 
pri Čadci 50,-EUR • Ružencový spolok Mutné - Duľov 70,-EUR • 
Bohuznáma Levice 300,-EUR • Odberatelia Hlasov - Sološnica  40,-
EUR • Čitatelia Hlasov Diviacka Nová Vec 20,-EUR • Bohuznáme 
z Dolného Lieskova 170,-EUR • Ružencové bratstvo Parchovany 
50,-EUR • Ružencové spoločenstvo Márie Goreti 141,-EUR • 
Z Ruže - Námestovo 50,-EUR • Bohuznáma Námestovo 140,-EUR • 
Bohuznáma Horovce 300,-EUR • Čitatelia Hlasov Štiavnik 50,-EUR 
• Misijní dobrodinci z Lovce 70,-EUR • 

DAROVALI NA MISIE, 
MISIJNÝ DORAST, MISIJNÉ DOMY

Všetkým darcom vyslovujeme Pán Boh zaplať! 

DÔLEŽITÉ OZNAMY

CENA ROčNéHO 
predplatného za Hlasy na rok 2013 je 7,20 EUR

Nové číslo účtu Spolčonosti Božieho Slova:
5029115971/0900

JANUÁR 2013 25HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

svojich spolubratov najmä cez duchovné cvičenia 
a obnovy. Svojich spolubratov na duchovných cvi
čenia dňa 5.2.1895 povzbudzoval takto:
„Všetko svätuškárstvo a sladké city nie sú nič cenné, 
ak sa nepridá prax. Niekedy sa to musí všetko na-
novo usporiadať … ak opustím cvičenia bez zme-
ny, tak sú márne.“

„Učte sa odo mňa! a čo? Byť schopným misioná-
rom? Mať krásne kázne? Robiť zázraky? Nie! Učte 
sa odo mňa, lebo som jemný srdcom. aké jednodu-
ché, aké stručne chápané a predsa všetko obsiahle.“

„celé vojsko neužitočných sluhov nie je tak cen-
né, ako jeden jediný, ktorý si dôkladne plní svoje 
povinnosti. Pane! Čo chceš, aby som urobil? Moje 
srdce je ochotné…“

„Čo potrebuje naša misia? Nie peniaze, ale dobrých 
misionárov…“

„Vyzvať vás, aby ste sa v tieto dni veľmi veľa modlili 
v Duchu a v pravde sa mi zdá také smiešne, akoby 
som vás chcel vyzvať, aby ste v tieto dni nezabudli 
nabrať dych…“

Tretiu prednášku o apoštolskom povolaní začal 
sv. Jozef takto: „Skúsme si v mysli vybaviť moment, 
keď sme sa odhodlali opustiť náš materský dom 
v Steyli, aby sme nastúpili na naše apoštolské po
volanie. Kľačiac pred svätostánkom sme sa práve 
úplne priniesli na obeť Bohu, s vdovou v evanjeliu 
sme vhodili všetko až do posledného halier telo 
i dušu, čas i večnosť na obetný peň. Boh skrytý vo 
Sviatosti nám, takpovediac ako slová na rozlúčku, 
hovorí: Ja som si vás vyvolil, aby ste šli a prinášali 
ovocie a aby vaše ovocie zostalo“.

Štvrtú prednášku venoval pokore. Je to krásna 
čnosť, ale ťažká. „Keď zo všetkých strán prichádza 
opovrhnutie, keď človeka hádžu do kúta; keď člove
ka už nepokladajú za nič, dostáva zlé miesto, nija
kú pozornosť, zlé zaobchádzanie, zatiaľ čo s druhý
mi zachádza oveľa lepšie… Pokora sa nedá naučiť 
z kníh, ale v rozjímaní a zažitím potupenia. Povedz 
tým, čo tu stavajú bez malty, že ich múr sa zrúti…“

V deviatej prednáške hovoril sv. Jozef o Ježišovom 
skrytom živote. V desiatej a jedenástej prednáške sa 
zameral na Pánov verejný život. Vykreslil tu ideál
neho misionára. Ideálom sa stal svojou neúnavnou 
činnosťou, svojou vľúdnosťou, svojou múdrosťou 
a svojou vytrvalosťou, Ide teda o ideály, ktoré sa sna
žil uskutočňovať vo svojom vlastnom živote.   •
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