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ZAMYSLENIE

Konečne prišlo leto a s ním čas na oddy-
ch. Je veľmi potrebné vedieť oddychovať, 
veď aj preto vymyslel Pán Boh sedem-
dňový cyklus, aby sme mali pravidelnú 

dávku pokoja. Jasné, že nie je oddych ako oddy-
ch. Niektorí si ho predstavujú v duchu „vyraziť 
si z kopýtka“, iní zasa v rekreačných aktivitách 
(najmä v športe) alebo v spôsobe ničnerobenia. Je 
jedno, kde sme a ako odpočívame od svojich kaž-
dodenných či celoročných námah, hlavné je, aby 
sme to robili s dobrým cieľom a čistým srdcom. 
Jedine spokojné svedomie, že všetko, čo robíme, 
je správne a užitočné, nám prinesie vnútornú po-
hodu, ktorá je základom aj tej vonkajšej.

Skutočný pokoj
 Dosiahnuť však vnútornú pohodu nie je vôbec 
ľahké, naopak je to priam nemožné. Ba neviem, 
či je dokonca potrebné, najmä pre kresťana, snažiť 
sa dosiahnuť tento cieľ tu, na zemi. Pokoj, o kto-
rom hovorí bohatý svet, je často len rozprávkou, 
divadielkom, ktorým sa snažíme oklamať seba, 
že máme všetko, čo nám treba k šťastiu. Pritom 
však podvedome cítime akúsi prázdnotu, ktorú 
nie a nie naplniť - ani prácou, ani zábavou a už vô-
bec nie hriechom. No ani predstava jednoduchých 
ľudí o ideálnom pokoji, ktorý bude mať podobu 
oddychu od všetkých námah a životných ťažkos-
tí, v slobode od povinností a strachu pred neistou 
budúcnosťou, nie je to, o čom snívame. 

Nájsť pokoj v modlitbe
Skutočný pokoj možno dosiahnuť jedine v spo-
jení s Bohom, z ktorého prítomnosti sa budeme 
môcť tešiť naplno až po svojej smrti, keď budeme 
očistení od každej škvrny. No už tu na zemi nám 
Boh dáva možnosti vychutnať si sladké momen-
ty jeho prítomnosti. Najlepším miestom je ti-

cho chrámu, v ktorom je prítomný ako živý Boh 
- v Eucharistii. Počas roka sa často vyhovárame, 
že nemáme čas na modlitby alebo na svätú omšu. 
Preto počas dovolenky treba pomyslieť aj na ta-
kúto formu oddychu – modlitbovú. Veď nielen 
telo sa namáha celoročnou prácou, ale aj duch, 
ktorý má záujem, aby človek nestatil svoju nad-
prirodzenú podstatu, nestal sa len pracujúcim či 
vyrábajúcim dobytkom – strojom, ale je dôležité, 
aby bol verný svojej dôstojnosti a cennosti, ktorú 
dostal od Boha. No kým regenerujeme telo skrze 
oddych, spánok a jedlo, duch hladuje a chradne 
od nedostatku duchovnej potravy. S takto pod-
vyživeným vnútrom nemôžeme odolať ani ma-
lým pokušeniam, nieto ešte ťažkým, ktoré sa na 
nás ako veľká voda každodenne valia zo všetkých 
strán. Výsledné pády a pochybenia sa tak stávajú 
príčinou nových sklamaní, ktoré nás vrhajú do 
kolotoča nepokoja a nespokojnosti.

No my nie sme pokusné škrečky, aby sme be-
hali v kolese v snahe skrátiť si nudné chvíle. To je 
diablov plán zničiť obraz dobrého Božieho stvore-
nia a sveta. Naše konanie nie je riadené osudom, 
ale našou spoluprácou s Božou prozreteľnosťou. 
Nájsť si čas na stretnutie s Bohom neznamená 
obetovať sa, a teda zrieknuť sa nejakého dobra 
(napr. času). Tu nemáme čo stratiť, práve naopak, 
dáva sa nám možnosť oslobodiť sa z rutiny a dať 
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doporiadku celý svoj život – nielen povinnosti, ale aj 
túžby, predstavy, vzťahy.

Záujem o dianie okolo nás
A predsa, ako som už na začiatku napísal, dosiahnuť úpl-
ny pokoj - nie je pre kresťana absolútnym cieľom. V čom 
vidím problém? My – veriaci v Krista ako v Boha- máme 
povinnosť starať sa nielen o svoju spásu, ale aj o spásu 
svojich blížnych. Preto zdanlivý pokoj a harmónia, kto-
rú sa nám snažia podstrčiť niektoré východné filozofie, 
je čistý klam egoizmu a nezáujmu o to, čo sa deje oko-
lo nás. Vždy, keď sa modlíme a vychutnávame si chvíle 
vnútornej pohody, musí nás trošku znepokojovať, ako sa 
majú blížni, ktorým nie sú dopriate takéto dobrá. Toto 
vnútorné chvenie nechce byť výčitkou zdanlivej poho-
dlnosti ani strachom o vlastnú bezpečnosť. Je to skôr 
bolesť bratskej lásky, ktorá sa neuspokojí, kým sa veci 
nedajú doporiadku. Myslím, že s takýmto chvením sa 
Cirkev v každej bohoslužbe modlí za trpiacich bratov 
a sestry v snahe odstrániť nepohodlie spôsobené hrie-
chom. A spolu s ňou to robia aj všetci oslávení, ktorí chcú 
spolu s ostatnými bratmi a sestrami vo večnej radosti 
a v pokoji oslavovať Všemohúceho Boha.

Preto treba sledovať dianie vo svete, nebyť ľahostaj-
ný k rôznym výzvam, šíreniu tej informácie, ktorú sa 
snažia iné médiá skryť. Aj to je forma pomoci a záujmu 
o blížneho, ktorému chceme dopriať tú istú radosť, akú 
máme my sami. • 
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▪  Kard. Tauran: V dialógu s moslimami  
nemožno mlčať o diskriminácii
 
Vatikán. Apoštolská stolica je stále otvorená dialógu 
s moslimami a nemusí toto otvorenosť opätovne po-
tvrdzovať. Niečo také je však potrebné očakávať od 
predstaviteľov moslimov, poznamenal predseda Pá-
pežskej rady pre medzináboženský dialóg v rozhovo-
re pre francúzsku agentúru AFP. Kardinál Jean Louis 
Tauran tak reagoval na nedávne vyjadrenie diplomatic-
kého poradcu univerzity Al Azhar v Káhire, najvyššej 
autority sunnitského islamu. Mahmoud Abdel Gawad 
v rozhovore pre taliansky denník Il Messaggero totiž 
vyhlásil, že František je vo svete lepšie prijímaný, než 
jeho predchodca a že sa čaká na jeho ďalšie kroky. „Bola 
to Káhirská univerzita, ktorá prerušila vzťahy s Vatiká-
nom, keď začiatkom roku 2011 Benedikt XVI. vyzval 
k obrane kresťanov po útoku na kostol v Alexandrii,“ 
pripomenul predseda Pápežskej rady. „Podnikol som 
potom veľa pokusov, ale márne. Problém nie je na na-
šej strane. Kontakt prerušili naši moslimskí priatelia. 
U nás sú dvere stále otvorené,“ dodal francúzsky kardi-
nál a poukázal na to, že v medzináboženskom dialógu 
je potrebné vyhýbať sa dvojjazyčnosti. Nie je možné na-
príklad prechádzať mlčaním diskrimináciu kresťanov 
v krajinách s moslimskou väčšinou. Kardinál Tauran 
obrátil pozornosť k situácii v Saudskej Arábii, kde ne-
smie byť žiadny kostol, hoci sa tamojší kráľ považuje 
za stúpenca dialógu s inými náboženstvami. Ďalším 
príkladom sú atentáty proti kresťanským komunitám 
v Nigérii vedené islamskou sektou Boko Haram, kto-
rej činy označil kardinál Tauran za „importované ná-
silie“. Podobné sa vyjadril o dnešnej situácií v Sýrii. •

EDITORIÁL

Milí misijní priatelia,

prežívame leto, okrem iného 
aj čas oddychu a dovoleniek. 
Aj sám Ježiš cítil potrebu od-
dýchnuť si, a  preto odviedol 
svojich učeníkov od namá-
havej práce do ústrania, aby 
si trošku odpočinuli a  mali 

pokoj. Je dôležité jednoducho vypnúť. Luk, kto-
rý je stále príliš napnutý, sa môže unaviť, zlomiť.  
Tešme sa na nové okamihy, zážitky, prostredie aj ľudí. 
Toto všetko nás má obohatiť. Ale nezabudnime na to, 
že i cez prázdniny máme pestovať hodnoty, ktoré sú 
dôležité pre náš duchovný rast. Je to predovšetkým 
denná modlitba a účasť na nedeľnej bohoslužbe. Boh 
nemá prázdniny. Chce, aby sme mali k nemu blízko 
aj vo chvíľach šťastia.  Ako teda oddychovať? Odpo-
veď nám dáva Albino Luciani, neskorší pápež Ján 
Pavol I.: „Keď z mesta utekám do moderného turis-
tického centra, kde vládne hluk, hurhaj, náhlivosť, 
potom to robím ako tá žena, ktorá si myslí, že zotiera 
prach, ale v skutočnosti ho handrou len lepšie roz-
miestňuje. Hrozí mi nebezpečenstvo, že sa vrátim 
ustatý, ochabnutý a nervózny, presne taký, ako som 
odišiel. Opakujem: vedieť si oddýchnuť znamená – 
myslím si – znovu objaviť zdravý spánok, pokoj, prí-
rodu.“ A na inom mieste sa o oddychu zas hovorí: 
„Je to ako so soľou v polievke: chutí len vtedy, keď je 
v primeranom množstve. Keby chcel človek jesť vý-
lučne len soľ, bol by blázon. Práve tak by bol hlúpy 
človek, ktorý by sa ponáhľal z podujatia na podujatie, 
z oslavy na oslavu, z výletu na výlet a od nábožen-
stva by žiadal len príjemnosť a povzbudenie. Také-
mu životu chýba veľkosť a spoločenská prospešnosť.“ 
Milí čitatelia, všetkým Vám prajem krásne letné dni, 
nech sú plné slnka, ale aj plné Božej milosti. Nech je 
s Vami Pán všade, kde budete. Nech Vám aj letné vy-
danie Hlasov pomôže povzbudiť sa vo viere v Boha, 
láske k blížnym a k misiám. 

P. Martin Štefanec SVD
šéfredaktor

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Sv. omšu za odberateľov Hlasov 
odslúžim 4. júla, za horliteľov 6. júla.

Šéfredaktor
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▲  V Petrohrade prešla  
procesia Božieho tela
 
Petrohrad. Po prvýkrát od roku 
1918 prešla tohto roku v Sankt 
Peterburgu procesia Božieho Tela. 
Uzatvárala svätú omšu, ktorú slá-
vil moskovský arcibiskup Pao-
lo Pezzi, informoval Vatikánsky 
rozhlas dominikán O. Hyacinthe 
Destivelle. Bola to pre nás histo-
rická udalosť. Je to po prvýkrát 
po 95 rokoch, čo sme mohli vyjsť 
v procesii pred kostol. Symbolic-
ké pritom je, že práve tento kostol, 
zasvätený Našej Milej Pany Lurd-
skej, za sovietskych časov nikdy 
nebol uzavretý, zatiaľ čo iné kato-
lícke kostoly - napríklad kostol sv. 
Kataríny - boli opätovne sprístup-
nené až počas perestrojky. Proce-
siu sme preto pripravili s veľkou 
radosťou - zúčastnili sa na nej 
všetci katolícki kňazi, rehoľníci 
a veriaci. Pre sedem katolíckych 
petrohradských farností teda bolo 
tiež znamením jednoty. Okoloi-
dúci obyvatelia Sankt Peterburgu 
sa veľmi divili, keď procesia pre-
chádzala Nevským prospektom 
(hlavnou a najrušnejšou ulicou 
v Sankt Peterburgu). Domnieva-
li sa, že v ňom kráčajú veriaci ar-
ménskej a luteránskej cirkvi. Nie je 
zvyčajné v meste stretnúť prakti-
zujúcich katolíkov, uzatvára z Pet-
rohradu francúzsky dominikán. •

▪  Nemeckí biskupi vyhlásili zbierku po povodniach,  
chcú pomôcť i Slovákom
 
Nemecko. Predseda Nemeckej biskupskej konferencie arcibiskup Robert 
Zollitsch vyzýva k zbierke finančných prostriedkov pre ľudí postihnutých 
nedávnymi povodňami v Nemecku. Časť vyzbieraných peňazí bude zasla-
ná aj na Slovensko, do Českej republiky a Maďarska, ktoré ešte pred nie-
koľkými dňami bojovali so stúpajúcou hladinou Dunaja či Vltavy a Labe. 
Len v Nemecku prišlo v dôsledku rozsiahlych záplav o domovy tisíce ľudí. 
Mnohé spoločnosti a školy ostávajú pod hladinou, verejné úrady a kostoly 
sú zatvorené. Finančnú pomoc prisľúbili viaceré cirkevné a laické asociácie, 
inštitúcie i jednotlivci. Za ľudí zasiahnutých prírodným živlom sa modlili 
aj účastníci eucharistického kongresu v Kolíne nad Rýnom. •

▲  Na nádvorí Biskupského dvora 
v Brne odohrajú novú inscenáciu  
Cyril a Metod
 
Hranie pod otvoreným nebom na ná-
dvorí Biskupského dvora v  Brne sa 
stáva už tradíciou. Tento rok ich otvo-
rí premiéra inscenácie Cyril a Metod 
alebo Dobrodružstvá písma, ktorú 
umelecký kolektív Mestského divad-
la Brno pripravil k 1 150. výročiu ich 
misie. Predstavenia sú naplánované na 
22. až 24. júna, a 4. až 7. júla 2013 vždy 
o 20:30 h. Autori Stanislav Slovák, Jan 
Šotkovský a Petr Štěpán sa vo svojom 
diele sústreďujú na posledných šesť ro-
kov Cyrilovho - Konštantínovho živo-
ta. Jeho a Metodov príchod na Veľkú 
Moravu, vytvorenie písma hlaholiky, 
zavedenie staroslovienčiny ako boho-
služobného jazyka, odchod z Moravy 
a neskôr ich triumfálnu obhajobu ich 
misie a  oprávnenosti slovanskej li-
turgie. Vstupenky na predstavenie je 
možné získať v  pokladni Mestského 
divadla Brno. •

▲  Na Velehrade sa zišli trvalí  
diakoni z celého sveta
 
Velehrad. Medzinárodná konferencia 
o trvalom diakonstve, na ktorej sa zú-
častnilo 130 prihlásených z viacerých 
krajinách celého sveta, sa v dňoch 13. 
- 16. júna 2013 uskutočnila na Ve-
lehrade. Stretnutie, ktoré svojím slo-
vom otvoril olomoucký arcibiskup Jan 
Graubner, privítalo tiež hostí z neka-
tolíckych cirkví. „Za miesto konania 
konferencie bol zvolený Velehrad, kto-
rý si tento rok pripomína 1 150. výro-
čie príchodu svätých Cyrila a Metoda. 
Vplyvom ich pôsobenia je toto miesto 
samé o sebe duchovným programom 
- slovanskí vierozvestcovia totiž začali 
procesy, ktoré sa dnes označujú slova-
mi inkulturácia, misia a ekumenizmus. 
Práve týmto témam sa na Velehrade 
chceme venovať, pochopiteľne pod 
zorným uhlom diakonstva,“ vysvetľuje 
prof. Klaus Kießling, predseda Medzi-
národného diakonského centra, ktoré 
je organizátorom konferencie. •

SPEKTRUM
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1) Jednou z vlastností Ježišovho uče-
níka vo Svätom Písme je starostlivosť 
o iných. Táto vlastnosť sa nám predkla-
dá napríklad v podobenstve o milosrd-
nom Samaritánovi. V podobenstve vy-
stupovali ľudia, ktorí si nepokladali za 
povinnosť postarať sa o človeka v nú-
dzi. Boli to kňaz a levíta. Samaritán sa 
však o tohto človeka v núdzi postaral. 
Evanjelium doslova hovorí: „...Potom 
ho vyložil na svoje dobytča, zaviezol ho 
do hostinca a staral sa oň (merimnao).” 
Taktiež hostinskému, u ktorého nechal 
tohto človeka v núdzi, povedal, keď mu 
platil: “Staraj sa oň!”

Samaritán bol teda človekom, na kto-
rom sa demonštruje jedna z najzáklad-
nejších vlastností Ježišových učeníkov: 
schopnosť postarať sa jeden o druhé-
ho. Lenže táto vlastnosť, ako aj 
všetko ostatné, má svoju odvrá-
tenú stránku. Tak, ako nestarať 
sa o nikoho, najmä o tých, ktorí 
sú v núdzi, je neresťou, aj opač-
ný extrém je neresťou: totiž sta-
rať sa o niekoho príliš. A pres-
ne o tomto hovorí evanjelium 
o Marte a Márii. Pozrime sa 
teda na tento problém prílišnej 
starostlivosti zblízka.

2) Sú dve veci, ktoré si mnohí z nás ple-
tieme a ktoré často stotožňujeme: sta-
rostlivosť o  iných a ovládanie iných. 
Medzi týmito dvomi vlastnosťami je 
veľmi jemná, ba dokonca často nepo-
strehnuteľná alebo veľmi ťažko postreh-
nuteľná hranica. Nie každá starostlivosť 
o iného človeka je prejavom kresťanskej 
lásky, akokoľvek by to mohlo navonok 

tak vyzerať. Opravdivá starostlivosť 
o iného človeka je bez hnevu a dáva iné-
mu slobodu. Ak tam tieto dve vlastnosti 
nie sú, potom motívom takejto starost-
livosti nie je láska, ale snaha o ovláda-
nie a vlastnenie toho druhého (“opičia 
láska”; hoci si to človek ani nemusí uve-
domovať). V súčasnej literatúre sa tento 
problém nazýva kodependencia (spolu-
závislosť; pozri napr. Robin Norwoodo-
vá: Ženy, ktoré milujú priveľmi, INA, 
spol. s r.o., Bratislava, 1994, alebo Laurie 
Ashnerová a Mitch Meyrson, Keď ro-
dičia milujú priveľmi, INA, spol. s r.o., 
Bratislava, 1995). Nie je to však spolu-
závislosť zdravá (v tom zmysle, že všet-
ci sa navzájom potrebujeme, a teda sme 
na sebe navzájom závislí), ale naopak 
veľmi chorá, kde sa ľudia, ktorí sú v jej 

pasci, dostávajú do stavu nehybnosti 
a vzájomnej “hniloby“. V takomto vzťa-
hu už nikto nerastie. Ten, kto sa stará, 
je ovládaný hnevom a ten, o ktorého sa 
stará, je vedený buď k detinskej závis-
losti, alebo mu nie je dopriata sloboda. 
Keby sme mali spoluzávislosť vyjadriť 
nákresom, vyzeralo by to takto: 

Všetky tri role: aj pomáhač, aj obeť, 
aj prenasledovateľ sú rolami jedného 

a toho istého človeka: toho, ktorý sa sta-
rá. Všimnime si to napríklad na žene, 
ktorá sa stará o svojho alkoholického 
manžela. On je vďaka svojmu alkoho-
lizmu nemohúci a čím ďalej, tým je na 
tom horšie. Ona sa o neho stará, keďže 
on nie je schopný sa o seba už sám po-
starať. On ju potrebuje, ale aj ona po-
trebuje jeho. Totiž to, že ona sa stará 
o nemohúceho človeka, jej dáva pocit 
vnútornej identity. Jej okolie, prípadne 
kňaz v spovednici, ju z času na čas oce-
nia ako hrdinku, ktorá je schopná starať 
sa o „naničhodného“ manžela. A jej to 
vyhovuje. Lenže, keďže jej pomáhanie 
nie je celkom nezištné a úplne z lásky 
(hoci ona si to myslí), z času na čas vy-
buchne do hnevu, začne sa cítiť obeťou 
svojho manžela a odtiaľ je už len krok 
k tomu, aby ho začala aj prenasledovať 

Slúžiť, ale bez hnevu
 Text: P. Milan Bubák SVD 

 Foto: Archív SVD

Nie každá starostlivosť o iného 
človeka je prejavom kresťanskej 
lásky, akokoľvek by to mohlo 
navonok tak vyzerať. Opravdivá 
starostlivosť o iného človeka je bez 
hnevu a dáva inému slobodu.
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(nadávať mu, napádať ho, vyhrážať sa 
mu, atď.). A aj keď sa sveto-svete od-
hodlá, že so svojím pomáhačstvom 
už nadobro skončí, predsa vo svojom 
rozhodnutí nevytrvá, pretože bez po-
máhania má vo svojom živote veľkú 
dieru. Pomáhanie je totiž jej identitou. 
A začarovaný kruh sa opakuje. Veľkým 
paradoxom je, že keby sa jej manžel na-
príklad snažil dostať sa zo svojho al-
koholizmu, povedzme liečením, a aj 
by to dokázal, ona bude prvá, ktorá ho 
– nevedome a nechtiac – dovedie na-
späť, do starých koľají. Ona totiž bez 
jeho alkoholizmu, a tým bez pomáha-
nia mu, nie je ničím; má v živote dieru. 
Preto sa tu hovorí o tzv. spoluzávislosti. 
On je závislý na jej pomáhaní, no ona 
na jeho alkoholizme. Alkoholizmus je 
extrémny prípad. No podobne to fun-

guje aj v iných sférach, povedzme vo 
sfére pohostinnosti. 

3) Pozrime sa, ako to vyzeralo v prípa-
de Marty. Marta sa rozhodla, keď prišiel 
do jej domu na návštevu Ježiš, pripraviť 
jemu a jeho priateľom pohostenie. Nik-
to ju na to nevyzýval. Rozhodla sa pre 
to sama a slobodne. Iste boli hladní, veď 
prešli zrejme kus cesty, a tak sa to patri-
lo. Lenže bolo toto jej rozhodnutie po-
slúžiť naozaj prejavom jej veľkodušnosti 
a slobody? Ona si možno myslela, že keď 
bude pripravovať tento pokrm, že bude 
stredobodom pozornosti, že všetci budú 
pri nej alebo ktovie čo ešte. Avšak nestalo 
sa tak; namiesto toho oni sa kdesi usadili 
v inej časti domu a urobili si svoj program 
- bez Marty. A Marta vybuchla hnevom. 
Aj obeť bola naporúdzi - jej sestra Má-

ria. A tak sa stala jej prenasledovateľkou. 
Keby jej iniciatíva bola slobodná a moti-
vovaná láskou, k hnevu by nebolo prišlo.

4) Postaranie sa o  iného a udúšanie 
toho druhého svojím vplyvom nie je 
jedna a  tá istá vec. Niekedy sa stane, 
že v našej túžbe vyhovieť iným ľuďom 
alebo zabezpečiť si pocit vnútornej is-
toty alebo bezpečnosti, alebo uspoko-
jiť svoju potrebu byť potrebný môžeme 
stratiť správnu perspektívu toho, čo to 
znamená naozaj kresťansky sa postarať 
o iného. Toto môže byť problém príliš 
ustarosteného rodiča, ktorý nevie dať 
svojim deťom slobodu a ktorý príliš 
vstupuje do ich života... Hoci martov-
ský syndróm sa vzťahuje na každého, 
predsa ženy sú naň náchylnejšie. Často 
to vidieť v prípade matiek, 
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ktoré sa tak veľmi starajú o svoje deti, 
aby mali všetko, čo potrebujú, aby ne-
mali núdzu (alebo aby si pred nimi za-
bezpečili pocit užitočnosti, vďačnosti 
alebo hrdinstva), že ich nikdy nenaučia 
postarať sa o seba samých, a tak vlastne 
stať sa dospelými. Tieto deti budú stále 
na ne odkázané. Ony ich budú v tom-
to pocite závislosti celý život udržovať. 
Keď sa stanú dospelými a oženia sa (ale-
bo vydajú), budú vstupovať do ich man-
želstva, do ich života... a vytvárať peklo. 
Ak by sa tieto deti snažili osamostatniť 
sa, a teda byť slobodnými, výsledkom by 
bolo peklo. Ich snahu o samostatnosť by 
takéto matky pochopili ako nevďačnosť, 
odstrčenie ich na bočnú koľaj a pod.

Toto je prípad už spomínaného man-
želského partnera, ktorý vo vzťahu 
s druhým kompletne dominuje a kto-
rý chce byť za každú cenu ocenený, po-
trebný. 

Toto je prípad žiarlivého priateľa, 
ktorý sa vo vzťahu s iným cíti ako jeho 
majiteľ alebo vlastník a ktorý z tohto 
titulu chce všetko kontrolovať, a  tak 
toho druhého svojím vplyvom doslo-
va udúša. 

5) Aký je ideál? Niekedy sa treba sta-
rať: aj o deti, aj o odkázaného (možno 
alkoholizmom zničeného) manželské-
ho partnera, prípadne zostarnutého ro-
diča. Riešením je milosrdný samaritán 
z minulej nedele. Love is a choice (Láska 
je slobodným rozhodnutím, titul knihy 
zaoberajúcej sa spoluzávislosťou: Dr. 
Robert Hemefelt, Dr. Frank Minirth, 
Dr Paul Meier: Love is a Choice. Reco-
very for Codependent Relationships, 
Thomas Nelson Publishers, Nashvil-
le, 1989). Človek, ktorý má opravdivý 
a zrelý záujem o  iného, je človekom, 
ktorý sa snaží v  láskavej starostlivos-
ti o iného nájsť stred, totiž vyváženosť 
medzi chladom a nezáujmom na jednej 
strane a ovládaním na strane druhej. 
V prítomnosti takého človeka iní cítia 
vnútornú slobodu. Cítia, že iní im dá-
vajú právo, aby sa sami postarali o svoj 
život a sami si ho riadili a nie, aby sa stali 
väzňami v sieti ich posesívnosti (poku-

šenia vlastniť toho druhého). Cítia, že 
sa o nich iní starajú bez toho, že by sa 
cítili ovládaní alebo niekam tlačení. Cí-
tia, že ten, kto sa o nich stará, má pred 
nimi úctu, avšak i to, že ho nezbožňu-
je ako nejakého bôžika. Cítia, že iní im 
pomáhajú bez toho, že by ich vlastnili.

Opravdivá starostlivosť o iného ne-
ničí alebo neotravuje iných ľudí. Ne-
spôsobuje, že iní sa cítia zle, že človek 
sa dopúšťa voči nim intríg. Opravdivá 
starostlivosť nepodporuje neschopnosť 
toho druhého sa o seba postarať.

6) Prečo prichádza ku kodependencii, 
alebo inak povedané: k martovskému 
syndrómu?

Dôvodom je to, že človek nemá vy-
budovaný pocit vlastnej vnútornej hod-
noty. Jeho hodnotou je byť potrebný. Ak 
by inému nepomáhal, nevedel by, kto je. 
A toto je náznak aj riešenia tohto prob-
lému. Nie nepomáhať. Ale zájsť si nie-
kedy do samoty (stať sa Máriou) a uva-
žovať nad motiváciou svojho konania. 
Nad láskou, ktorá by mala prenikať celý 
môj život ako kresťana. V úprimnom 
živote, kde je Marta spojená s Máriou, 
nemôže dôjsť k tomu, aby sa človek pri 
starostlivosti o  iného nechal kmásať 
hnevom a aby ho oberal o slobodu. Toto 
je aj zmysel Ježišových slov z dnešného 
evanjelia adresovaných Marte: „Marta, 
Marta, znepokojuješ sa pre mnohých 
ľudí. A pritom len jedno je potrebné. 
Mária si vybrala lepší podiel.“

Tak sa potom stane, že budeme ľudí 
milovať z opravdivej lásky, a oni budú 
túto našu lásku naozaj aj cítiť. Niekedy 
totiž nemáme inú možnosť, ako sa o ľudí 
starať: napríklad o zostarnutého rodiča, 
ktorý postupne stráca na silách a slabne 
na mysli, alebo o alkoholického manžel-
ského partnera, ktorému už niet pomoci, 
alebo o hendikepované dieťa a pod. Toto 
všetko budú situácie, v ktorých nebude-
me mať inú možnosť, ako sa o takto po-
stihnutých ľudí postarať. No naša starost-
livosť musí byť zrelá: musí byť preniknutá 
opravdivou a nezištnou láskou. A k tejto 
prichádzame len vtedy, keď v sebe sa-
mých Martu spojíme s Máriou. •
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„Milujem ťa, Bože môj, a mojou jedinou túžbou je 
milovať ťa až do posledného dychu môjho života. 

Milujem ťa, Bože môj, nekonečne hodný milovania,  
a radšej chcem zomrieť milujúc ťa,  

ako žiť čo i len okamih bez toho, aby som ťa miloval. 
Milujem ťa, Pane, a prosím ťa len o jednu milosť,  

aby som ťa mohol milovať večne... 
Bože môj,  

ak môj jazyk nemôže v každej chvíli povedať,  
že ťa milujem,  

chcem, aby ti to opakovalo moje srdce  
pri každom mojom dychu. 

Milujem ťa, ó, môj božský Spasiteľ,  
pretože si bol za mňa ukrižovaný; 

a pretože mi umožňuješ,  
aby som bol za teba ukrižovaný tu na zemi. 

Môj Bože, obdaruj ma milosťou,  
aby som zomrel s láskou k tebe a pritom cítil,  

že ťa milujem.“  
Amen. 

Ján Mária Vianney
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▪  Udalosti v júli a auguste 2013

5. júl  – slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov; 
vyvrcholenie jubilejného roku sv. Cyrila a Metoda 
v Nitre (1150. výročie príchodu na Slovensko);

11. júl – sv. Benedikt, opát, patrón Európy;
17. júl  – sv. Andrej-Svorad a Beňadik, pustovníci;
23. júl  – sv. Brigita, rehoľníčka, spolupatrónka Európy
27. júl – sv. Gorazd a spoločníci;
30. júl  – bl. Zdenka Schelingová, panna a mučenica.

Misijný úmysel apoštolátu modlitby na mesiac júl: 

Aby sa po celej Ázii neustále otvárali dvere
hlásateľom evanjelia.

▪
2. august   – Porciunkula – vo farských a katedrálnych kostoloch  

  je možné získať pri splnení zvyčajných podmienok  
  úplné odpustky;

6. august   – sviatok Premenenia Pána;
9. august   – sv. Terézia Benedikta z kríža /Edita Steinová/,
   spolupatrónka Európy; medzinárodný deň   

 domorodých ľudí;
15. august  – slávnosť Nanebovzatia Panny Márie, 
   prikázaný sviatok;
17.–18.    – celodiecézna púť na sviatok Nanebovzatia
august     Panny Márie v Nitre na Kalvárii;
28. august  – sv. Augustín, biskup a učiteľ Cirkvi, 
    patrón Spoločnosti Božieho Slova.

Misijný úmysel apoštolátu modlitby na mesiac august: 

Aby miestna cirkev v Afrike, verne ohlasujúc evanjelium, 
podporovala mier a spravodlivosť.

◀  Pútnici zo Svrčinovca v Nitre

Dňa 08. 06. 2013 sa pútnici zo Svrči-
novca a filiálky Závršie vybrali na púť 
do Nitry, ktorou si chceli pripomenúť 
1.150-te výročie príchodu sv. Cyrila 
a sv. Metoda na Veľkú Moravu a na naše 
územie. V Nitre na hrade v Katedrále sv. 
Emeráma sa zúčastnili spolu s veriaci-
mi z Kysuckého Lieskovca slávenia svä-
tej omše, ktorú celebroval Mons. ThDr. 
Marián Šuráb, PhD., dekan Rímsko-
katolíckej Cyrilometodskej bohoslo-
veckej fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislave a koncelebrovali  Mgr. Ra-
dovan Čulák, správca farnosti Svrčino-
vec a Mgr. Jozef Šamaj, správca farnosti 
Kysucký Lieskovec. 
Po svätej omši si všetci pútnici so záuj-
mom prezreli priestory kňazského semi-
nára v Nitre, kde navštívili aulu seminá-
ra, ako aj kaplnku, a nakoniec si v jedálni 
pochutili na chutnom obede. 
Po obede sa pútnici zo Svrčinovca a Zá-
vršia vybrali na nitriansku Kalváriu, 
kde sa spoločne pomodlili krížovú ces-
tu a prezreli si misijné múzeum v Misij-
nom dome Matky Božej, ktorý spravu-
jú rehoľníci Spoločnosti Božieho slova 
(SVD). Následne sa presunuli na nitrian-
ske sídlisko Klokočina, kde navštívili ich 
“skoro“ rodáka pána dekana Mgr. Miro-
slava Haferu, ktorý pochádza zo sused-
nej Čadce a ktorý pútnikov vrelo priví-
tal a oboznámil ich so svojou farnosťou.
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Bohu, že som sa mohla zúčastniť du-
chovnej obnovy. Prvýkrát som bola 
na duchovnej obnove. Pri slovách pát-
ra Kušníra som prežila chvíle pokoja 
v obnovení viery, zdokonalila som sa 
v duchovnom živote. V odovzdávaní 
viery môžem teraz pokračovať v celej 
mojej rodine.“ povedala jedna zo zú-
častnených žien z Rimavskej Soboty. •

▼  Te Deum v UPeCe Bratislava

30. mája sa v Univerzitnom pasto-
račnom centre (UPeCe) v Bratisla-
ve konalo slávnostné TE DEUM za 
uplynulý akademický rok. Program 
sa začal slávnostnou sv. omšou, kto-
rú celebroval páter Ján Štefanec SVD, 
správca UPeCe. Spolu s ním konce-

lebroval páter Igor Kráľ SVD, kaplán 
a ďalší kňazi, ktorí napomáhajú pri du-
chovných aktivitách v UPeCe. 
Sv. omša sa niesla v atmosfére vďaky-
vzdania Bohu za uplynulý akademický 
rok. P. Ján Štefanec v homílii povzbu-
dil odchádzajúcich študentov, ktorí 
ukončili štúdium a lúčili sa s UPeCe, 
ale i tých, ktorí ešte majú pred sebou 
obdobie štúdia a do UPeCe sa v jeseni 
vrátia, pričom siahol po týchto slovách:  
„Chcem vám popriať, aby Kristus, kto-
rý sa tu sprítomní o malú chvíľu v slá-
vení Eucharistickej obety, bol pre nás 
vždy veľkou posilou, majákom, v živo-
te, aby sme boli vďační za príklad jeho 
lásky a aby sme ho dokázali v živote aj 
nasledovať.“  
Po sv. omši sa predstavili a  rozlúčili 
tí absolventi, ktorí ukončili štúdium 
a poberajú sa ďalej, potom nasledova-
la premiéra divadla s názvom Modlitba 
Magdalény. Hra vychádzala z príbehu 
Márie Magdalény a v UPeCe mala veľký 
úspech. Po divadle nasledovala zábava. •

▪  Zomrela misijná horliteľka  
Eva Hrušovská

V modlitbách spomíname na našu mi-
sijnú horliteľku Evu Hrušovskú zo Šúro-
viec, ktorá nás predišla do večnosti. Ďa-
kujeme za jej dlhoročnú službu misijnej 
horliteľky. Nech ju Pán odmení večnou 
slávou. Odpočinutie večné daj jej, Pane! •

Po tejto návšteve sa pútnici vydali na 
spiatočnú cestu, počas ktorej sa zasta-
vili vo farnosti Konská, kde sa všetci 
pomodlili pri hrobe pána dekana Ru-
dolfa Baránka, ktorý pôsobil vo farnosti 
Čierne – Svrčinovec 17 rokov. •

Za pútnikov - JUDr. Štefan Strýček.
 
▲  Duchovné cvičenia pre ženy

Od 17. do 19. mája sa v Misijnom dome 
na Kalvárii v Nitre konala pod vedením 
pátra Jána Kušníra SVD duchovná ob-
nova pre ženy. Téma duchovnej obnovy 
bola: Poslanie a dôstojnosť ženy. Zúčast-
nilo sa jej 20 žien z rôznych kútov Sloven-
ska. Niektoré ženy sa takejto duchovnej 
obnovy zúčastnili po prvýkrát v živo-
te. „V prvom rade chcem ďakovať Pánu 
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Šiesty rok na Kube
 Text a foto: Michal Vrták SVD

Počas návštevy misionára Radoslava Kottru v Mexiku som mal možnosť 
porozprávať sa s ním o jeho misii na Kube, o jeho radostiach a starostiach, 
ktoré zažíva už šiesty rok na tomto najväčšom karibskom ostrove, a priblí-
žiť to tak Vám, čitateľom Hlasov z domova a misií. Keďže Kuba patrí k misi-
ám, ktoré ešte nie sú sebestačné a potrebujú podporu ostatných provincií 
verbistov, je tak trochu symbolické, že tento rok podporuje rôzne projekty 

na Kube práve slovenská provincia SVD.

 

Páter Rado, teraz si v Mexiku, kam si 
prišiel na provinciálne zhromaždenie, 
pretože Kuba je súčasťou mexickej pro-
vincie SVD. Ako využívaš čas, ktorý tu 
máš k dispozícii?
Pre nás je tento moment akousi malou 
dovolenkou. Na každé provinciálne 
zhromaždenie (2-krát do roka) vyšle 
kubánsky dištrikt niekoľko spolubra-
tov, ktorí reprezentujú Kubu v rámci 
našej provincie. Okrem oficiálnej časti 
stretnutia je tu, samozrejme, aj čas na 
oddych. Snažím sa preto oddýchnuť si 
a stretnúť sa so spolubratmi. Keďže in-
ternetová komunikácia na Kube je dosť 
obmedzená, byť v Mexiku mi umožňu-
je spojiť sa s rodinou, známymi i spolu-
bratmi na Slovensku. Ale taktiež to pre 
nás predstavuje i čas na nákupy bež-
ných, no potrebných vecí, ktoré však 
na Kube nezoženieme alebo sa k tomu 
dostaneme iba s veľkou námahou a veci 
sú drahé. A, samozrejme, môžeme spo-
lu pripraviť tento rozhovor pre Hlasy. 

Ako vnímaš svoj 6. rok na Kube?
Sú veci, v ktorých som si dnes istejší, 
ako keď som začínal. Ako napr. v jazy-
ku. Moje prvé 3 či 4 roky boli časom pre 
otvorenie sa novej realite a kráčaním 
v nej. Posledné obdobie je však pre mňa 
do istej miery akoby „uzatváraním sa“ 

pred touto realitou. Oveľa viac ako pred-
tým cítim účinok ducha materializmu 
a zotročenia, v ktorom žije kubánsky 
ľud. Ich postoje, spôsob komunikácie, 
duchovná či kultúrna prázdnota pozna-
čujú dušu človeka, ktorý celú mladosť žil 
v duchu tradičnej viery, stavajúc na kul-
túrnych a duchovných hodnotách. No 
opierajúc sa o milosť Božiu a silu viery 
môžem pokračovať v plnení Božej vôle. 
Uvedomujem si, že som len na začiatku 
tejto misie a rád by som zostal napriek 
všetkým protivenstvám verný Pánovým 
slovám: „Ale kto vytrvá do konca, bude 
spasený.“ (Mt 10, 22b).

Čo si sa za ten čas od Kubáncov naučil?
Tancovať (smiech). Len žartujem. 
K  tomu ma ešte nikto nedostal, ale 
mnohí sa už o to pokúšali... Učím sa, že 
i z toho mála, čo máš, sa dá vytvoriť nie-
čo krásne, čosi, čo ti pomôže kráčať ďa-
lej. Príkladom sú mi tí, ktorí si v týchto 
neľahkých časoch ustrážili svoju vieru 
a kus svojich duchovných tradícií. 

Pracuješ vo farnosti Yara, ktorá má roz-
lohu približne 80 km na dĺžku a 20 km na 
šírku. Ako vyzerá tamojšia pastorácia?
Vlastne sú to dve farnosti v troch okre-
soch. A samotná pastorácia je náročná, 
pretože Kubánci sú veľmi 

Spolubratia SVD vykonávajú svoju 
prácu hlavne na farnostiach. Ich práca 

je súčasnými pomermi veľmi sťažená



nestáli, hľadajú výhody v  tejto veľmi 
neistej spoločenskej situácii. V našej 
diecéze spočíva pastorácia v príprave 
a vysluhovaní sviatostí, charitatívnej 
a biblickej činnosti a vo formácii laikov 
ako budúcich animátorov a katechétov 
komunít (komunita = malá kresťanská 
obec, ktorá má cca od 15 do 50 kresťa-
nov). Na rozdiel od iných verbistických 
komunít sa v tej našej zatiaľ musíme 
zaobísť bez väčšieho počtu katechétov 
a laických misionárov, ktorí by navšte-
vovali komunity, viedli stretnutia a po-
vzbudzovali a doprevádzali ľudí v ich 
viere. Ale veľkou pomocou sú pre nás 
naše sestry SSpS (Služobnice Ducha 
Svätého), ktoré majú 3-člennú komu-
nitu v Masó vzdialenú od nás asi 14 
kilometrov.

Aká je teda viera Kubáncov? 
Ich viera je veľmi ovplyvnená synkre-
tizmom. Sú to špekulanti. Podotýkam, 
že nie všetci. No keď sa im ponúknu isté 
výhody alebo lepšie podmienky na ži-
vot v inej cirkvi alebo sekte, tak prejdú 
tam. Sú veľmi nestáli, čo súvisí aj s ich 
sociálnou neistotou a podmienkami, 
v ktorých žijú. A to sa netýka 
iba katolíkov. Počas súčasné-
ho režimu sa odnaučili myslieť 
sami za seba. Mnohí žijú v stra-
chu a nevedomosti, čo taktiež 
ovplyvňuje ich vieru. Tak prij-
mú zväčša to prvé, čo sa im po-
núkne, bez rozmýšľania. Veľa 
ľudí je chorých, a  tak hľadajú 
takých, ktorí im za ich vieru 
ponúkajú uzdravenie a zmysel 
života. A to spopularizovalo aj mnohé 
sekty a afro-kubánske náboženstvá. Sa-
motná úcta k Matke Božej je súčasťou 
ich tradície a histórie, a to často zatie-
ňuje i hľadanie Ježiša, ktorý je prame-
ňom našej viery. Aj keď naším mottom 
z posledných rokov je „Cez Máriu k Je-
žišovi. Láska nás zjednocuje (A Jesús 
por María - la Caridad nos une)“, oni 
akoby ostali len pri Márii. Pre mnohých 
navštíviť El Cobre (najväčšie mariánske 
pútnické miesto na Kube) je vrcholom 
a zmyslom ich viery. 

Čomu to pripisuješ?
Režim v  minulosti prakticky všetko 
zakazoval, a to najmä katolíkom. Ka-
tolícky kňaz nesmel vykonávať žiadne 
úkony alebo obrady verejne. Ani dnes 
nesmú kňazi, rehoľníci ani katechéti 
vstupovať na územie školy. 

A tak to, čo pretrvalo asi najsilnej-
šie, je práve mariánska úcta. Najväčším 
sviatkom je pre veriacich 8. septem-
ber, kedy slávime Virgen de la Caridad 
(Pannu Lásky). Účasť na tejto slávnosti 
je početnejšia viac i v samom povedo-
mí ľudí ako Vianoce alebo Veľká noc.

Aký je vlastne život Kubáncov?
Ťažký. Spomeniem jeden konkrétny 
prípad: Takmer pred rokom vypukla 
v našej provincii Granma cholera. Po 
viac ako 130 rokoch sa v júni 2012 na 
našom ostrove opäť zahniezdila táto 
pliaga. Vypuklo to v susednom okrese, 
konkrétne v prímorskom meste Man-
zanillo, a o pár dní sa vyskytlo niekoľ-
ko prípadov aj u nás. Aj keď spočiatku 
oficiálne úrady nechceli hovoriť o cho-
lere a označovali ju za žalúdočno-črev-
né problémy. Nevie sa, koľko úmrtí 

si vyžiadala, a zdá sa, že vykoreniť ju 
bude ťažké, keďže hygiena prakticky 
nejestvuje.

Koľko misionárov SVD pracuje v súčas-
nosti na Kube?
V súčasnosti na Kube pracuje 13 misio-
nárov z rôznych krajín, napr. z Argentí-
ny, Írska, Vanuatu, Brazílie, Indonézie, 
Filipín, Indie, z Ghany a, samozrejme, 
dvaja zo Slovenska. Ku koncu roka ešte 
očakávame spolubrata z Poľska, kto-
rý absolvoval OTP v Mexiku a okrem 

neho sa k nám má pripojiť v misii aj 
bývalý švajčiarsky provinciál. Vďaka 
Pánovi sa naša rodina rozrastá. Takže 
budeme pätnásti.

Za posledný rok zažila tamojšia Cirkev 
viacero významných udalostí. Mohol by 
si ich čitateľom priblížiť?
Asi tou najväčšou udalosťou bolo slá-
venie 400. výročia objavenia zázračnej 
sošky Panny Márie v zálive Nipe na se-
vere ostrova, v oblasti, ktorú spravujú 
verbisti. Súčasťou týchto osláv bola aj 
púť našej patrónky po celej Kube, čo 
bolo samo o sebe zázračné. Vidieť, ako 
sa kubánsky ľud zapájal, modlil a spie-
val. Príprava na toto jubileum trvala 3 
roky. Samotné jubileum sa slávilo od 
januára 2012 a skončilo sa tohto roku 
v januári. Počas jubilejného roka bolo 
veľa osláv a pútí do mariánskej svätyne 
El Cobre. A ďalšou udalosťou bola ur-
čite i návšteva pápeža Benedikta XVI. 

Učím sa, že i z toho mála, čo máš, 
sa dá vytvoriť niečo krásne, čosi, 
čo ti pomôže kráčať ďalej. Príkla-
dom sú mi tí, ktorí si v týchto ne-
ľahkých časoch ustrážili svoju vieru 
a kus svojich duchovných tradícií. 
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Bol pozvaný na toto výročie, no iba 3 
mesiace pred svojím príchodom po-
tvrdil svoju návštevu, a tak nebolo veľa 
času na prípravy.

Ako prijali správu o návšteve pápeža 
Kubánci?
Pre veriacich to bola jedinečná udalosť. 
Medzi Kubáncami sa opäť začala spo-
mínať návšteva Sv. Otca Jána Pavla II. 
v roku 1998. Všetci Kubánci už teraz 
vedeli oveľa lepšie, kto je to Svätý Otec. 
Už v prvý deň jeho návštevy sa zaplni-
lo námestie v Santiago de Cuba a tí, čo 
zažili návštevu Jána Pavla II., hovori-
li, že teraz bolo prítomných viac ľudí. 
Veriaci či neveriaci- mnohí očakávali 
od príchodu pápeža nejaké viditeľné, 
konkrétne zmeny. 

Čím konkrétne bola návšteva pápeža na 
Kube prínosom?
V prvom rade v tom, že veriaci i vláda 

na Kube sa spojili v príprave na jeho 
príchod. Pápež sa stretol aj s preziden-
tom Raúlom Castrom. Jedným kon-
krétnym prínosom, ktorý, pravdupo-
vediac, nik neočakával, bolo, že prosil 
vládu, aby ustanovila Veľký piatok ako 
deň pracovného pokoja. Takže rovnako 
ako minulý rok i tohto roku bol Veľký 
piatok dňom pracovného pokoja. Je to 
takou malou rehabilitáciou stratenej 
viery. Ako keď sa po návšteve Jána Pav-
la II. opäť stali Vianoce, 25. december, 
dňom pracovného pokoja. 

A ako to funguje v praxi?
Realita je často taká, že keď sa niečo po-
volí, tak prídu aj nejaké zákazy alebo 
reštrikcie. Ako napr. deň pracovného 
pokoja na Veľký piatok alebo 25. de-
cembra neplatí pre maturujúcich žia-
kov a učiteľov. Alebo počas príprav na 
príchod Benedikta XVI., keď sme spo-
lupracovali so štátnymi orgánmi, bolo 

všetko kontrolované a zabezpečované 
často práve pre zviditeľnenie toho, ako 
sa štát stará a zaujíma o Cirkev. 

Verbisti majú na Kube projekty, ktoré 
tento rok podporuje aj slovenská pro-
vincia, ako to funguje? 
Keďže sme z veľkej časti podporovaný 
práve z generalátu v Ríme, ten vyčlenil 
časť peňazí, ktoré do Ríma 

• P. Radoslav Kottra SVD má na Kube  
široký záber činnosti

• Návšteva najbiednejších patrí tiež   
k činnosti misionára

• Koniec ZSSR v roku 1991 dostal Kubu 
do ekonomickej krízy, čo viedlo k ďalšiemu 
exodu do USA a znamenalo úder  
pre Castrovu popularitu

• Podnebie je tropické, s obdobím sucha 
 od novembra do           apríla a obdobím 

dažďov od mája do októbra. Okrem Havanay 
 sú najväčie mestá Santiago de Cuba 

a Camagüey
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poslala slovenská provincia na misijnú 
činnosť a projekty organizované v tom-
to roku na Kube. V mene všetkých ver-
bistov pracujúcich na Kube vyslovujem 
úprimné Pán Boh zaplať veriacim na 
Slovensku, ktorí podporujú misie. My 
v našej farnosti Yara máme projekt na 
podporu rodín väzňov, ktorý financu-
jeme z peňazí, ktoré sa vyzbierali v Bra-
tislave na Misijnom jarmoku 
ešte v roku 2009. Najmä formou 
kúpy jedla alebo hygienických 
potrieb.

V tomto roku slávia verbisti 25. 
rokov svojej prítomnosti na Kube. 
Ako sa na tento míľnik pozeráš 
ty a tvoji spolubratia z ostrova?
Pre mňa osobne je to milosť, že po nie-
koľkých rokoch mojej misie na Kube sa 
môžem zúčastniť osláv tohto jubilea. 
Pre nás verbistov je to čosi špecifické 
a osobitné. Duch milosti a požehna-
nia plynúci z Jubilejného mariánske-

ho roka, ktorý sme prednedávnom 
ukončili, teraz prúdi do osláv nášho 
25-teho jubilea. Začiatky boli ťažké, 
aj keď to bolo relatívne pokojné ob-
dobie, ale po páde berlínskeho múru 
stratila Kuba svojho živiteľa- Rusko, 
ktoré Kubu najviac zásobovalo, a naj-
mä roky ´91 až ´94 boli rokmi veľkej 
chudoby a hladu. Boli to také roky skú-

šok. Prví spolubratia začali pracovať 
na východe v Sagua de Tánamo, a po-
tom v Mayari. Dlho sme mali iba tieto 
dve komunity. V roku 2000 sa otvori-
la komunita v Havane, jej zriadenie sa 
opiera i o strategický dôvod, pretože 

všetky papiere a povolenia sa vybavu-
jú v hlavnom meste. Postupne sa otvo-
rili ďalšie dve komunity v Yara (2007) 
a Holguín (2013).

Môžeme ďakovať Bohu spolu s na-
šimi Kubáncami za ten čas prežitý na 
Kube. Oslavy samotného jubilea, na 
ktoré pozývame skrze modlitby aj či-
tateľov Hlasov, sa budú konať 9. júna 
v Sagua de Támano, a to na mieste, kde 
naša misia začala. Oficiálny dátum náš-
ho príchodu na Kubu je 12. jún 1988.

Pocítili misionári na Kube zmeny, o kto-
rých sa hovorí vo svete, po odchode Fi-
dela Castra z aktívnej politiky?
Jedna vec je, čo sa hovorí navonok, 
a druhá, čo je reálny život na Kube. Ale 
na Kube sa vládne tvrdou rukou. Stále 
je všetko kontrolované. Čo sa samotnej 
Cirkvi týka, tak nejaké zmeny pred-
sa len sú. Napríklad tento rok nám po 
prvýkrát povolili urobiť krížovú cestu 
na Veľký piatok. Dokonca, naša druhá 
farnosť Veguita bola prvou z diecézy, 
ktorá slávila hody s verejnou procesiou 
v uliciach mestečka.

Čo sú podľa teba najväčšie výzvy, pred 
ktorými dnes stojí Cirkev na Kube?
Vytrvať. To je to, čo od nás ľudia očaká-
vajú. Od kňazov, rehoľníkov a rehoľní-
čok. Vytrvať v misii, ktorá nie je ľahká, 
ale je potrebná. Na mnohých miestach 
je to reevanjelizácia a niekde, dokonca, 
prvotná evanjelizácia. Veľkou výzvou 
pre Kubáncov je žiť jednotu. Potrebu-
jú sa zjednotiť, pretože spoločnosť aj 
rodiny sú veľmi rozbité. A v neposled-
nom rade, našou misiou je posilňovať 
vieru a nádej. Myslím si, že slová sv. 
Pavla, ktorými oslavuje Abraháma, 
dostatočne vystihujú to, čo je pre nás 
Kubáncov nevyhnutné sa naučiť a žiť: 
„On proti nádeji v nádeji uveril... Pre-
to sa mu to počítalo za spravodlivosť.“ 
(Rim 4, 18a; 22).

Ďakujem ti za rozhovor a prajem 
ti veľa Božích milostí v tvojej misijnej 
práci. •

Asi tou najväčšou udalosťou bolo 
slávenie 400. výročia objavenia  
zázračnej sošky Panny Márie 
v zálive Nipe na severe ostrova, 
v oblasti, ktorú spravujú verbisti.
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„Istý askéta, keď videl neprávosť, ktorá 
je vo svete, modlil sa k Bohu a prosil Ho, 
aby mu zjavil dôvod, prečo sú spravod-
liví a zbožní ľudia nešťastní a neprávom 
sa trápia, zatiaľ čo nespravodliví a hrieš-
ni sa obohacujú a darí sa im. Keď sa as-
kéta modlil, aby mu Boh zjavil toto ta-
jomstvo, počul hlas, ktorý mu hovoril:

Nežiadaj to, čo nemôže pochopiť tvoj 
rozum a na čo nestačia tvoje znalosti. Ani 
nehľadaj skryté veci, ktoré nie je možné 
pochopiť. Ale keďže si sa to chcel dozve-
dieť, choď do sveta, zostaň na jednom 
mieste a dávaj pozor na to, čo uvidíš, 
aby si vďaka tejto malej skúške pochopil 
malú časť z Božieho súdu. Spoznáš, že 
prezieravé panovanie Boha nad všetkým 
je nepreskúmateľné a nerozlúštiteľné.

Starec odišiel do sveta a prišiel na 
lúku, ktorú pretínala husto frekvento-
vaná cesta. Bol tam prameň a starý bút-
ľavý strom, do ktorého sa dobre schoval.

Po chvíli prešiel okolo jeden boháč 
na koni. Na okamih sa zastavil pri pra-
meni, aby sa napil vody a oddýchol si. 
Keď uhasil smäd, vytiahol zo svojho 
vrecka mešec so sto zlatkami a počítal 
ich. Keď ich spočítal, opäť ich chcel po-
ložiť na miesto. Avšak mešec mu spa-
dol do trávy.

Najedol sa, oddýchol si, zdriemol si, 
a potom osedlal koňa a odišiel bez toho, 
aby si uvedomil, čo sa stalo so zlatkami.

Po chvíli prišiel k prameňu iný po-
cestný, našiel mešec so zlatkami, zobral 
ho a utekal po lúke.

Uplynul nejaký čas a prišiel iný po-
cestný. Aj on, keďže bol unavený, zasta-
vil sa pri prameni, vzal si trochu vody, 
vytiahol kúsok chleba z obrúska a sadol 
si, aby sa najedol.

Vo chvíli, keď tento chudobný človek 
jedol, objavil sa rozhnevaný bohatý jaz-
dec s tvárou plnou zlosti a vrhol sa na 
neho. S hnevom kričal, aby mu dal jeho 
zlatky. Chudobný nemal ani predstavu 
o zlatkách a prísahou sa ho pokúšal uis-
tiť, že ich nevidel. On ho však v zúrivosti 
začal biť, až ho usmrtil. Potom prehľadal 
celé oblečenie chudobného, ale keďže 
nič nenašiel, zarmútený odišiel.

Onen starec všetko toto videl z bútľa-
vého stromu a žasol. Veľmi smútil a pla-
kal kvôli nespravodlivej vražde, ktorú vi-
del a s modlitbou k Bohu hovoril:

Pane, čo znamená táto Tvoja vôľa? 
Daj mi vedieť, prosím Ťa, ako Tvoja 
dobrota môže znášať takúto neprávosť? 
Jeden stratil zlatky, iný ich našiel a ďalší 
bol nespravodlivo zabitý!

Zatiaľ, čo sa starec so slzami modlil, 
zostúpil anjel Pánov a povedal mu:

Nesmúť, starec, ani nech sa ti to nezdá 
zlé a nemysli si, že toto všetko sa deje bez 
Božej vôle. Ale všetko, čo sa deje, deje sa 
kvôli zhovievavosti, iné kvôli výchove 
a ďalšie kvôli ikonómii. Počúvaj teda:

Ten, čo stratil zlatky, je susedom toho, 
ktorý ich našiel. Ten mal záhradu v hod-
note sto zlatiek. Boháč, pretože bol 
chamtivý, donútil, aby mu ju predal za 
päťdesiat. Chudobný nevedel, čo má ro-
biť, preto prosil Boha, aby vykonal od-
platu. A Boh to zariadil tak, aby dostal 
dvojnásobok.

A zase chudobný, unavený, ktorý nič 
nenašiel a bol nespravodlivo zabitý, mal 
na svedomí vraždu. Úprimne sa však ka-
jal a skutky v celom jeho ďalšom živo-
te boli kresťanské a bohumilé. Neustále 
prosil Boha, aby mu odpustil vraždu, 
ktorej sa dopustil, a hovoril: „Bože môj, 
akú smrť som spôsobil, takú istú daj aj 
mne!“ Samozrejme, Boh mu odpustil 
od prvej chvíle, kedy vyjadril svoje po-
kánie. Bol však zvlášť „dojatý“ úprim-
nosťou svojho dieťaťa, ktoré sa snažilo 
nielen zachovávať Jeho prikázania, ale 
chcelo dokonca zaplatiť za svoje staré 
previnenie. Dovolil, aby zomrelo násil-
ným spôsobom – tak, ako od Neho žia-
dalo – vzal ho k sebe a dal mu aj žiarivý 
veniec za jeho úprimnosť!

A nakoniec posledný, chamtivec, kto-
rý stratil zlatky a vraždil, by bol potresta-
ný za svoju chamtivosť a mamonárstvo. 
Ale Boh ho nechal padnúť do hriechu 
vraždy, aby sa trápila jeho duša a aby sa 
začal kajať. Vďaka tomuto podnetu te-
raz zanecháva svet a odchádza, aby sa 
stal mníchom!

Tak teda, v ktorom prípade vidíš, že 
by bol Boh nespravodlivý alebo tvrdý 
a nemilosrdný? Preto v budúcnosti príliš 
neskúmaj Božie súdy, lebo On ich koná 
spravodlivo a tak, ako vie, zatiaľ čo ty ich 
považuješ za nespravodlivé. Vedz tiež, že 
mnohé ďalšie veci sa vo svete dejú v zho-
de s Božou vôľou z dôvodov, ktoré ľudia 
nepoznajú. A tak je správne, aby každý 
hovoril: „Spravodlivý si, Pane, a priame 
sú Tvoje práva“ (Ž 119, 137). •

Božia spravodlivosť
 Text: Jeromonach Christodoulos Svätohorský 

 Foto: Archív SVD
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Srdečne Vás pozdravujem z Bra-
zílie, kde sa momentálne na-
chádzam a pracujem ako mi-
sionár v časti Amazónia, ktorá 

je známa pod názvom „pľúca zeme“. Čo 
je typické pre Amazóniu a s čím sa inde 
na svete nestretnete, je nesmierna horú-
čava s maximálne nasýteným vlhkým 
vzduchom. Teplota vzduchu počas roka 
neklesá pod 19 stupňov a keď sa pohy-
buje okolo dvadsiatky, ľudia si dávajú 
na hlavy čiapky, obliekajú si zimné bun-
dy a obúvajú zimné topánky, zatiaľ čo ja 
v tom čase začínam žiť. Existovať 
v takomto prostredí, kde sa hor-
ná hranica teploty vzduchu po-
hybuje cez štyridsiatku, v praxi 
znamená dať si počas dňa aspoň 
štyri sprchy, aby ste vyzerali ako 
kultivovaný človek. Garantujem 
vám z vlastnej skúsenosti, že dve 
sprchy počas dňa nestačia, ne-
vydržíte to. 

Miesto pôsobenia
Pôsobím v diecéze Óbidus, ktorá sa na-
chádza v srdci Amazónie vo farnosti Ale-
nquer. Farnosť je geografickou rozlohou 
väčšia ako Slovensko, čo sa dosť pociťuje 
najmä v pastorácii, keďže sme tu len traja 
kňazi verbisti a jeden rehoľný brat. Ja tu 
pôsobím niečo vyše roka, brat Luis, ktorý 
pôsobí v tejto oblasti 30 rokov, je z Bel-
gicka. Je tu i farár Manuel z Portugalska, 
tak isto tu pôsobí 30 rokov, a kaplán Ad-
ventino, ktorý prišiel do farnosti so mnou 
pred vyše rokom ako nový misionár. Ale-
nquer je na slovenské pomery chudob-
né mesto. Okrem hlavnej cesty, ktorá je 
v strede mesta v dĺžke troch kilometrov, 

asfaltku nenájdete. Ísť na cesty zname-
ná chodiť po udupanej zemine, ktorá sa 
v období dažďov mení na blato a v ob-
dobí sucha na víriaci sa prach. V meste 
máme 15 kostolov alebo, ako to tu nazý-
vajú, 15 komunít a mimo mesta ďalších 
cca 140. Keďže sme štyria, z toho jeden 
je brat, ktorý neslúži sväté omše a okrem 
krstu nevysluhuje iné sviatosti, je pocho-
piteľné, že pastorácia má iný charakter 
ako ten, na ktorý som bol doteraz zvyk-
nutý. Alebo, dovolím si povedať, iný ako 
je na Slovensku. Objavenie takéhoto cha-

rakteru pastorácie dá človeku rásť nielen 
vo viere v Boha, ale aj v poznávaní Boha 
a seba. Určite sa pýtate, ako je možné, že 
štyria chlapi dokážu riadiť takú veľkú 
farnosť, pokiaľ ide o rozlohu, a to tak, že 
všetko funguje v rámci normy. Odpo-
veď je veľmi prostá a jednoduchá: sme 
len nástrojmi Toho, ktorý nás sem po-
slal. Organizácia pastorácie je úplne iná 
ako na Slovensku. V praxi to znamená, 
že každý kostol alebo komunita musí mať 
svojho koordinátora, vicekoordinátora, 
ktorý zastrešuje a riadi chod komunity 
a kostola, potom sekretára, ktorý zapi-
suje život v komunite, pokladníka, ktorý 
sa stará o finančnú správu, katechistov, 
napr. pre sviatosti krstu, birmovky, ďalej 

spevákov a mnoho ďalších funkcií. Aby 
komunita existovala, musia byť obsadené 
tieto funkcie. To však nie je všetko. Musí 
existovať aspoň päť rodín v komunite, 
ktoré žijú medzi sebou v pokoji, v jednote 
a chcú mať kaplnku alebo kostol. 

Žiť v pokoji a jednote
Možno sa zasmejete nad tým, čo je to žiť 
medzi sebou v pokoji a v jednote, ale je 
to realita dneška, keď ľudia chcú spolu-
pracovať, ale každý na svojom „políčku“ 
a nikto nechce nikomu ukázať, čo mu 
na ňom vyrastá. Žiť v pokoji a v jednote 
znamená tiež starostlivosť a zodpoved-
nosť jednej rodiny za druhú. Pracovať na 
raste komunity, podieľať sa na živote ko-
munity, pomáhať pri prácach okolo kos-
tola. Jednoducho, byť priezračný a čita-
teľný pred ostatnými. Preto som napísal, 
že mimo mesta máme približne ďalších 
140 komunít. Toto číslo sa stále pohybuje 
hore a dolu. Kde ľudia medzi sebou zá-
pasia a nežijú v pokoji, tam sa komunita 
sama rozbije, a to tak, že sa prestane riadiť 
a padne do zániku. Takáto komunita sa 

Novinky od pátra
Pavla Baláža
z Brazílie

 Text a foto: P. Pavol Baláž SVD

Misionár je človek, ktorý prijal 
Božie kráľovstvo a ktorý ho túži 
odovzdať ďalej bez zdržovania 
a priamo a bezodkladne. Alebo 
presnejšie, misionár je človek, 
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zatvorí sama pred sebou a zistí, že takto 
to ďalej nemôže fungovať. A trvá nejaký 
čas, ktorý sa obyčajne počíta na mesiace 
a roky, kým sa takáto komunita dá zno-
va do poriadku. Týchto 140 plus 15 ko-
munít, ktoré sú v meste, sme si my štyria 
rozdelili podľa spravodlivosti, darov, ta-
lentov a skúseností medzi sebou. 

Členenie farnosti
Farnosť je rozdelená na niekoľko regió-
nov, a to región mesto, región voda, re-
gión cesta. Región mesto je klasika. Re-
gión voda znamená sadnúť si do farskej 
lode a navštevovať komunity, ku ktorým 
sa dostanete len loďou. K lodi dostanete, 
samozrejme, aj kormidelníka, ktorý veľ-
mi dobre pozná vodnú cestu, lebo rieka 
je nebezpečná. Tiež musíte vedieť, kedy 
tam môžete ísť a kedy sa tam nedosta-
nete. Už sa stalo, že spolubrat s kormi-
delníkom si večer pripravili loď, a keď 
mali ráno vyštartovať, zistili, že medzi-
tým voda v noci tak klesla, že loď ostala 
pevne zakotvená stáť na mieste. Región 
cesta je rozdelený na A a B. A je do 80 km 

od mesta a B je zvyšok. Ďalej sú tieto re-
gióny rozdelené na subregióny, čo v praxi 
znamená, že 5 komunít, po slovensky fi-
liálok, sa zlučuje do podmnožiny, ktorá 
má svoje meno – svojho patróna. Takže 
v takom regióne A máte približne 20 sub-
regiónov. Každý kostol má svojho patró-
na, každý subregión má svojho patróna 
i región má svojho. Celá naša farnosť má 
patróna sv. Antona Paduánskeho. Hotová 
matematika. Zdá sa to zložité, ale keby to 
tak nebolo zorganizované, farnosť by ne-
fungovala. Ja som dostal do daru v meste 
štyri komunity - kostoly a mimo 28. Pý-
tate sa, aké veľké sú teda tie komunity? 
Mesto je ako vždy klasika. Veľké kostoly, 
návštevnosť je primeraná veľkosti kos-
tola. Mimo mesta je to už zložitejšie: sú 
komunity, ktoré majú napr. 10 rodín. Ne-
pýtajte sa na počet obyvateľov, lebo oni 
sami nevedia, koľko ich je. Keď som sa 
pýtal na počet obyvateľov ja, nechápali, 
čo od nich chcem. Tu sa počítajú na rodi-
ny. Takže komunity od 10 rodín, čo je pri-
bližne 60 ľudí, do 300 rodín, čo je okolo 
1300 ľudí. Ja mám napr. komunitu, kto-

rá má 60 ľudí, a mám aj komunitu, ktorá 
má tých 1300 ľudí mimo mesta. A medzi 
tým je ďalších 26 komunít. Veľmi jedno-
duché. Isto vám napadlo, že traja kňazi 
predsa nemôžu mať počas víkendu 140 
omší. Určite nie. 

Iba 6 percent obyvateľov má 
možnosť zúčastniť sa nedeľnej  
sv. omše
Pre slovenských veriacich je nepocho-
piteľné, aby počas víkendu nemali svätú 
omšu. Tu je všetko možné. Keď sme s pá-
nom farárom matematicky vypočítali, 
koľko našich komunít má svätú omšu 
v nedeľu, vyšiel nám výsledok 6 percent. 
6 percent obyvateľstva sa môže v našej 
farnosti zúčastniť na svätej omši počas 
víkendu. Ostatní takúto možnosť nema-
jú z dôvodu nesmierne obrovskej vzdia-
lenosti. A pritom sme ešte veľmi dobrá 
farnosť. Inde nemajú ani toľko. Keď sa 
blahoslavený pápež Ján Pavol II. dopo-
čul, že v Brazílii je takáto situácia, zmenil 
prvé cirkevné prikázanie pre túto oblasť, 
a to tak, že namiesto príkazu zúčastniť 
sa v nedeľu a v prikázaný sviatok na ce-
lej svätej omši zaviedol príkaz „zúčastniť 
sa v nedeľu a v prikázaný sviatok na bo-
hoslužbe slova v komunite“. Mať nedeľ-
nú bohoslužbu slova je ďalší bod, ktorý 
musí byť dodržaný, aby komunita mohla 
existovať. Bez nedeľnej bohoslužby slova 
farnosť ako taká neberie zodpovednosť. 
To znamená, že kňaz tam nepríde, lebo 
sami ľudia sa nechcú modliť. Iniciatíva 
v tomto prípade prichádza od ľudí. Zvy-
čajne bohoslužbu slova riadi koordiná-
tor a, ako som spomenul, existujú ďalšie 
funkcie, medzi ktoré patria funkcie lek-
torov, žalmistov, vysvetľovateľov Svätého 
Písma... Ako sami vidíte, nie je to vec len 
kňaza a kostolníka, ale celého spoločen-
stva. A ako má žalmista vedieť, čo a ako 
má spievať? Alebo ako má lektor vedieť, 
ako má čítať? Alebo pokladník, ako má 
viesť poklaničnú knižku? Alebo ako má 
vysvetľovateľ vedieť, ako najlepšie vysvet-
liť Sväté Písmo a mnoho ďalších funkcií? 
Alebo ako má koordinátor vedieť, ako čo 
najlepšie viesť svoju komunitu? Pre tých 
všetkých organizujeme po-  
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čas víkendu (spravidla sa začína v pia-
tok a končí sa v nedeľu na obed) kurzy vo 
farnosti alebo v diecéznom centre. Nikto 
nemôže povedať, že to nevie alebo že sa 
to nikde nemohol dozvedieť, lebo kurzy 
existujú. Svoju funkciu v komunite môžu 
vykonávať nanajvýš dva roky, potom si 
sami medzi sebou volia svojich nástup-
cov. Aby sa nestalo, že komunita pôjde 
niekoľko rokov jedným smerom, pre-
tože koordinátor má rád „pečené kurča, 
a nie varené :)“. To je život a kolobeh vo 
farnosti. Mať na starosti 150 koordiná-
torov, 150 pokladníkov a ďalšie desiatky 
ľudí, ktorí sú zainteresovaní v chode ko-
munít, nie je žiaden žart. Ako sami vidí-
te, v meste sme zvyčajne len cez víkendy 
a počas týždňa každý jeden z nás lieta po 
svojich komunitách a udržiava ich v po-
hybe a pri živote. 

Veriaci povedia pravdu narovinu
Ako som spomenul, každý kostol má 
svojho patróna a  komunita ho slávi  
9 dní. Toľko trvajú hody a sú celkom iné 
ako na Slovensku. Tam sa všetci o všet-
ko starajú. Kňaz má na starosti liturgiu 
a všetko, čo s ňou súvisí, o ostatné sa sta-
rajú laici. Keďže Cirkev v Brazílii nie je 
finančne podporovaná štátom, musí sa 
starať sama o seba. A ide to. Každá ko-
munita v meste má napr. svoju reštaurá-
ciu, vďaka ktorej si počas hodov zarobí 
na seba na jeden rok, potom ešte pod-
porí farnosť ako takú a diecézu. Ale mu-
sím podotknúť, že je to iniciatíva, ktorá 
vychádza zdola a ktorá je svojou otvore-

nosťou a dobročinnosťou požehnaná. 
Ľudia sú tu otvorení, čo sa odzrkadľuje 
aj na liturgii, aj keď niekedy na nich mu-
síte pritlačiť, ale neskôr pochopia, že to 
tak má byť. Po svätej omši počas hodov 
neexistuje, že „sa ľudia zbalia a utekajú 
domov“, ale chcú podporiť Cirkev, lebo 
vedia, že Cirkev sú oni, nielen klérus, 
a potom vedia, že Cirkev sa stará o všet-
ko: nielen o sviatostný život, ale aj o so-
ciálne zabezpečenie. A ako ju podporia? 
Idú si kúpiť to, čo si sami pripravia. Toto 
je to zázračné rozmnoženie chleba, o kto-
rom čítame vo Svätom Písme. Dám, čo 
mám, a pritom ešte mám a dostanem 
ešte viac. Kňazov tu majú v úcte, lebo 
vedia, že bez kňaza padá ich duchovný 
život a strácajú zmysel života. Na druhej 
strane sú takí otvorení, že vám povedia 
do očí aj tvrdú pravdu bez toho, aby sa 
báli, že budú perzekvovaní z našej strany, 
teda z pozície nadradenosti. Veľmi dobre 
vedia, že Cirkev je hierarchická, ale keď 
sa im niečo nepáči, tak nemajú žiadny 
problém vysloviť sa aj proti. Musíme im 
vyložiť všetky karty, aby pocítili, že sme 
s nimi na jednej lodi. Napríklad, ak im 
nepoviete, čo ste spravili s peniazmi, koľ-
ko sa vyzbieralo, kde sa použili, kto roz-
hodol o ich použití a pod., bude zle. Ako 
hovoria: „Ja dám toľko, koľko môžem, ale 
chcem tiež vedieť, čo sa s peniazmi robí.“ 
Väčšina ľudí žije veľmi chudobne, ale čím 
sú chudobnejší, tým sú štedrejší; nie však 
naivní. Zaujímajú sa o všetko, lebo vzde-
lanie nemajú dostatočné a chcú vedieť 
veľa. Keď o nich prejavíte záujem, tak ste 

si ich získali, práca s nimi sa začína. Ale 
na to potrebujeme v našej farnosti ešte as-
poň ďalších 20 kňazov, aby sa dostala na 
úroveň slovenskej farnosti. Robíme však, 
čo sa dá a načo nám sily stačia. Počas roka 
navštívite takú komunitu mimo mesta 3 
až 7-krát, záleží od počtu rodín. Takže 
3- až 7-krát v roku majú svätú omšu, ale 
to len v týždni, pri ktorej vysluhujeme 
sviatosti a dávame odpovede na ich otáz-
ky. Taká svätá omša trvá aj dve hodiny. 
Tiež záleží od prípravy, lebo si pred svä-
tou omšou musíte zistiť, čo sa bude diať, 
aby vás neprekvapilo, že zo stropu na vás 
spadne nejaký had, ktorý sa tiež chce zú-
častniť a vidieť kňaza. Po svätej omši máte 
stretnutie s nimi všetkými a len počúvate 
a pýtate sa, čo majú nové a čo potrebujú. 
Počas popoludnia musíte oddychovať, 
lebo v tej horúčave sa nedá vydržať, a po-
tom navštevujete rodiny, aby mali akú-ta-
kú predstavu o tom, čo je kňaz. Turné po 
divočine, ktorou je Amazónia, sa začína 
obyčajne v utorok, lebo v pondelok pri-
jímate návštevy, a končí sa v piatok. Spíte 
buď v rodinách, alebo v kaplnkách v sie-
ti, lebo tam postele neexistujú. Príroda 
je krásna, no nebezpečná. Neraz som už 
prešiel autom kobru, neraz ma už počas 
výstupu z lode naháňali krokodíly. Ako 
mi však môj spolubrat vraví: „Čo ťa ne-
zje, to ťa posilní.“

Toľko teda v krátkosti zo života na mi-
sii v Amazónii. Želám čitateľom Hlasov 
veľa Božieho požehnania a milosti.

S pozdravom páter Pavol Baláž SVD
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Pápež Jána Pavol II. neustále in-
špiruje veriacich i neveriacich 
našej doby. O jeho živote sa na-
písalo už mnoho kníh. Predsa 

však máme tip na niečo prekvapujúco 
nové a nepoznané z jeho života. Nemecký 
novinár Andreas Englisch vo svojej kni-
he Der Wunderpapst (Pápež zázrakov) 
investigatívnym, ba priam detektívnym 
spôsobom odkrýva stopy po zázrakoch, 
ktoré sa stali počas života Jána Pavla II. 
Pápež si neprial, aby sa o zázračných 
udalostiach písalo. Svetský novinár pô-
sobiaci vo Vatikáne musí teda používať 
všetky dostupné prostriedky, aby našiel 
svedkov výnimočných udalostí, ktoré sa 
udiali na príhovor výnimočného pápe-
ža. Odhaľovanie „zázrakov“ Jána Pavla 
II. zavedie novinára na nepredvídané 
miesta, navštívi kontinenty, aby si overil 
fakty a vypočul dôveryhodných svedkov. 
Sľúbil, že za života pápeža nezverejní, čo 
sa dozvedel. Andreas Englisch svoj sľub 
dodržal. Kniha o zázrakoch pápeža vyš-
la až po jeho blahorečení. Úprimná vý-
poveď nemeckého novinára (agnostika) 
o poľskom pápežovi Karolovi Wojtylowi 
je veľmi príjemným doplnením toho, čo 
dosiaľ vieme o Jánovi Pavlovi II. Sloven-
ský preklad knihy Pápež zázrakov vyjde 
vo vydavateľstve Spoločnosti Božieho 

Slova na jeseň tohto roku. Pripravili sme 
pre vás malú ukážku z kapitoly Holubica 
zo Zacatecas. 

Pápež hľadá dieťa
Kostol Dona Pabla vyzeral úplne inak, 
ako si predstavujem kostol. Keď som vy-
stúpil z Vocho, pomyslel som si, že som 
prišiel na nesprávnu adresu. Predo mnou 
bol akýsi typ garáže s tehlovou stenou, 
ktorá sa zdala, že nie je úplne hotová. Vo-
ľakde pripevnili aj kríž. Kostol uzamyka-
li kovové hradlá ako na maštali. Zdal sa 
byť zbúraný, hoci to ešte bola stavba. No 
vo vnútri bolo všetko žiarivo čisté, betó-
nová podlaha bola čisto zametená, chrá-
mové lavice stáli v rade, kostolník práve 
pripravoval oltár na ďalšiu omšu. V boč-
nej kaplnke pred obrazom Matky Božej 
Guadalupskej kľačal kňaz. Sadol som si 
do lavice a čakal som. Napokon skončil 
modlitbu a vstal. Šiel som k nemu a po-
tichu som sa spýtal: „Ste Don Pablo?“

Prikývol. Povedal som mu, kto ma po-
slal. Bol to guľatý malý muž s hlavou čer-
venou ako rak a s malými ľstivými očami. 
Pokýval hlavou a povedal: „Nemôžem 
Vám, žiaľ, nič povedať, aj keď Vás poslal 
Don Pedro. Už viete, že páni vo Vatikáne 
nechcú, aby sa o tom referovalo.“

„Okej, okej, Legionár bol tej mienky, 

že by som si mal vypočuť, čo ste videli; aj 
môj priateľ Arturo Mari mi môže poroz-
právať o tom, čo sa vtedy stalo.“

„Ach, áno, Arturo. Ten bol rovnako 
pri tom. Pozdravujte ho, prosím, samo-
zrejme, on Vám môže presne povedať, 
čo vtedy fotografoval, ale ja Vám môžem 
povedať, čo som cítil, ak mi sľúbite…“

„Viem, viem, ani slovo nikomu. Viem, 
pokiaľ pápež žije, nenapíšem ani slovo.“

Sadol si do chrámovej lavice a ja som 
sa posadil vedľa neho.

„Viete, čo bolo na tom dni také neu-
veriteľné?“

„Myslíte 12. máj 1990?“
„Áno, samozrejme, návšteva pápe-

ža v Zacatecas. Vystúpil z tohto lietadla 
a prvé, čo som si pomyslel, keď som ho 
uvidel, bolo: Čože tu hľadá? Schádzal po 
mostíku a jasalo neuveriteľné množstvo 
ľudí. Svätý Otec pozdravil, požehnal ľudí 
okolo neho, no ja som mal  

HLASY Z MISIÍ

Pápež
zázrakov

 Text: P. Ján Halama SVD 

 Foto: L‘osservatore Romano

 

▴  Na snímke pápežský fotograf Arturo Mari 
zachytil moment, keď bol chorý chlapec Herón 
Badillo, v náručí svojej matky, uzdravený 
v prítomnosti Jána Pavla II.
V tej chvíli niekto vypustil holubicu. Pápež akoby 
gestom hovorí: „teraz tvoja choroba uletí ako 
ten holub“. Zázračné uzdravenie sa udialo  
12. mája 1990 v mexickom meste Zacatecas.
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pocit, že v dave vyzeral kohosi celkom 
určitého. Biskup, kňazi, ktorí na neho 
čakali, to všetko ho v skutočnosti ne-
zaujímalo. Bol milý, podával ruky, ale 
neprišiel kvôli tomu. To som cítil cel-
kom zreteľne. Stále sa rozhliadal okolo 
seba, a tak som sa znovu spytoval: Čože 
vlastne chce? Predsa všetci sú tu, pútnici, 
kňazi, politici, koho vyzerá? Bol som cel-
kom v jeho blízkosti. Robil všetko to, čo 
sa od neho vyžadovalo, ale ponad hlavy 
hľadel ďaleko do davu. Mal som pocit, 
že je s niekým dohovorený, že kdesi tu 
v dave čakal naňho starý priateľ, kňaz, 
spoločník na ceste a že vyzeral na neho. 
No nenachádzal to, čo stále hľadal. Práve 
prebiehal privítací ceremoniál, keď od-
razu šiel Ján Pavol II. ako na špagáte krí-
žom cez dav. Polícia bola celá bez seba, 
pretože on jednoducho takto odpocho-
doval. Jeho oči krúžili po masách, akoby 
vedel, že tu musí byť čosi, čo čaká naň-
ho, no nevedel presne, čo to bolo. Viem, 
že to znie totálne bláznivo, no verte mi, 
v jeho blízkosti to je čosi celkom zvlášt-
ne, to nedokážem vysvetliť.“

„Viem,“ povedal som.
„Doposiaľ som nikdy nikomu nepre-

zradil, čo som cítil v tento deň v Zacate-
cas, ale zdalo sa mi, akoby mu hlas vra-
vel: Choď ďalej, musíš nájsť to dieťa! Veď 
poznáte tieto situácie. Mnoho ľudí sa na-
ňho tlačilo, chceli sa ho dotknúť, len naj-
silnejší muži si dokázali vydobyť miesto 
pri zátarasách, popri ktorých prechádzal 
Ján Pavol II. No pápež hľadal dieťa. Ale 
dieťa už bolo také choré, že matka, ktorá 
ho niesla na rukách, sa jednoducho ne-
odvážila pretlačiť sa dopredu. Stála ďa-
leko od pápeža. Prisahám Vám, že som 
nevidel ani matku, ani dieťa, videl som 
len masy ľudí. Lenže Karol Wojtyla šiel 
jednoducho ďalej, stále ďalej, dôklad-
ne sa rozhliadal – a odrazu ho zbadal. 
Uprostred davu stála žena, obkolesená 
ako zátarasou, a pápež sa vrhol na dieťa. 
Neskôr sme sa dozvedeli, že chlapec sa 
volal Herón Badillo, bol nevyliečiteľne 
chorý na leukémiu a lekári mu dávali len 
niekoľko týždňov života. Pápež požehnal 
dieťa, pohladkal ho, pobozkal chladnú 
hlavu. Vedľa dieťaťa ktosi držal holubicu. 

Pápež urobil k dieťaťu gesto akože: ‚Ne-
boj sa, choroba uletí spolu s holubicou.‘ 
A holubica skutočne odletela k nebu. Pá-
pež privinul dieťa k srdcu, zdalo sa mi, že 
sa mu uľahčilo a rozveselil sa. Keď sa to 
malo stať, tak to musel urobiť.“

„Čo si myslíte? Bol to zázrak?“
„Veď áno, Cirkev to komplikuje so zá-

zrakmi, ktoré robia ľudia už počas živo-
ta. To už predsa viete. Veríte v zázraky?“

„Nie, vlastne nie. Odkiaľ pochádza 
tá rodina?“

„Z Río Grande.“
„Ako je to ďaleko?“
„Asi jednu – dve hodiny zo Zacate-

cas.“
„Príliš ďaleko pre mňa. Potom sa už 

asi nikdy nespýtam ženy a dieťaťa, čo sa 
vtedy skutočne stalo.“ povedal som ešte 
– a predsa som sa mýlil.

Vďaka za druhý život
Mesto Vatikán, január 2004. Tip pri-
šiel od americkej kolegyne. Zavolala mi 
a povedala: „On je tu!“

„Kto? Kto je tu?“
„Nevieš? Už celé dni sa hovorí len 

o  tom, že skutočne príde: Herón Ba-
dillo.“

Meno mi pripadalo známe, no nič mi 
nenapadalo. „Herón, kto?“

„Stojíš si na kábli? Smrteľne chorý 
chlapec z Mexika.“

Teraz mi svitlo.
„Pápež ho prijme po generálnej au-

diencii, potom sa rodičia stretnú s kar-
dinálom Javierom Lozanom Barraga-
nom.“

„Prídem!“ povedal som.
Šiel som v tento chladný slnečný deň 

do audienčnej haly, bola tu celá rodina 
z Río Grande, ktorou som sa tak dlho za-
oberal, María a Felipe Badillovci a me-
dzitým dospelý mladík Herón, ktorý bol 
smrteľne chorý. Srdce mi búšilo rýchlej-
šie, konečne som sa mohol spýtať, čo sa 
vtedy skutočne stalo. Matka María Ba-
dillo rozprávala: „Herón mal štyri roky, 
bol úplne normálnym dieťaťom, rád sa 
hral, ale odrazu stále chudol, stratil vla-
sy, už sa nehral. Priviedla som ho k le-
károvi. Výsledok bol strašný: Povedali 

mi, že má rakovinu krvi, leukémiu. Tiež 
mi povedali, že sotva je nejaká šanca 
na uzdravenie. Vtedy ešte neboli zná-
me tie terapie, aké existujú dnes. Liečili 
ho chemoterapiami. Bolo strašné dívať 
sa naňho. Stále chudol, zdalo sa, akoby 
zhasínala slabá svieca. Potom, keď mal 
päť rokov, mi odrazu povedal: ‚Mami, 
v televízii som počul, že príde pápež do 
Zacatecas. Prosím, dones ma tam.‘ Jeden 
známy nám zaobstaral letenky, aby sme 
mohli cestovať do Zacatecas, kde mal byť 
pápež. Vstávali sme veľmi zavčasu, ob-
liekala som ho, ale on mi povedal: ‚Obleč 
mi niečo iné, dnes uvidím pápeža.‘ Keď 
sme prišli do Zacatecas, bolo tam neu-
veriteľné množstvo ľudí. Herón bol sla-
bý, nemohla som sa s ním pretisnúť do-
predu. Boli sme stlačení v dave, ďaleko 
od miesta, na ktorom pápež vystupoval 
z lietadla. Potom sa stalo čosi nepocho-
piteľné: Pápež hľadal práve nás.“

Zastavil sa mi dych. Čo mi vtedy po-
vedal mexický kňaz, čo ho tak zarazilo? 
„Jeho oči neprestajne krúžili po ľuďoch, 
akoby presne vedel, čo má hľadať.“ Žena 
rozprávala ďalej: „Stála som s Herónom 
a pápež šiel krížom cez námestie k nám, 
akoby vedel, že čakáme naňho. Nepove-
dal nič. Na očiach som mu videla a cítila 
som, že chápal bolesť matky. S neuveri-
teľnou nežnosťou pohladkal Heróna, po-
tom ho pobozkal na hlavu. V tomto oka-
mihu stade uletela holubica, pomyslela 
som si, že teraz bude všetko dobré. Pápež 
šiel ďalej a ja som cítila, aký bol Herón 
šťastný. Šli sme domov, a keď sme prišli, 
môj syn povedal: ‚Som hladný.‘ Bolo to 
prvý raz po dlhom čase, že chcel niečo 
jesť, bolo to kurča.“

María Badillo musela plakať, keď mi 
rozprávala svoj príbeh, a musela plakať, 
keď ju v ten deň po generálnej audiencii 
zaviedli k Jánovi Pavlovi II. „Čo ste po-
vedali pápežovi?“ spýtal som sa Heróna 
po audiencii.

„Ďakujem! Ďakujem za svoj druhý 
život.“

Len raz hovoril pápež o tom prípade 
so spolupracovníkom; kardinálovi Bar-
raganovi povedal: „Aké zázračné veci 
dokáže spôsobiť Boh.“  •
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Arcibiskup Karol Kmeťko 
a šírenie cyrilo-metodskej úcty 

 Text: Mons. Viliam Judák  Foto: Archív SVD

Po roku 1918 na politickom poli, 
ale aj v rámci územnej cirkevnej 
jurisdikcie došlo v Európe i  u nás 
k mnohým zmenám. 
V novom Česko-Slovensku vlád-
ny režim neprejavoval zo začiatku 
väčší záujem o kult sv. Cyrila a Me-
toda. V Česku propagovali hlavne 
kult Majstra Jana Husa ako symbol 
vzdoru proti Vatikánu a Habsbur-
govcom. Českí historici si začali po-
stupne uvedomovať význam Veľkej 
Moravy, teda aj cyrilo-metodstva 
ako symbol „česko-slovenskej jed-
noty“, a tým aj kolísky „česko-slo-
venskej štátnosti“. 

 
 

Zosilnenie cyrilo-metodskej úcty 
na Slovensku po r. 1920
Na Slovensku sa úcta sv. Cyrila a Me-
toda v celej horlivosti prejavila až po r. 
1920 po vysviacke prvých katolíckych 
biskupov pochádzajúcich zo Slovenska 
a tam pôsobiacich.

Po zdĺhavých a  ťažkých diploma-
tických vyjednávaniach koncom roka 
1920 pápež Benedikt XV. vymenoval 
16. decembra 1920 troch slovenských 
biskupov: Mons. Karola Kmeťka do 
Nitry, Mons. Mariána Blahu do Ban-
skej Bystrice a Mons. Jána Vojtaššáka 
pre Spišskú diecézu.

Veľmi výrazné v tomto období nábo-
ženskej obrody bolo rozšírenie cyrilo-
-metodskej úcty. 

Slovenskí arcipastieri nemuseli čakať 
na Druhý vatikánsky koncil a jeho uzne-
senie, aby pochopili, že misijná činnosť 
patrí k samej podstate katolíckej cirkvi 
a stáva sa povinnosťou každého kresťa-
na. Každý zo slovenských biskupov bol 
naplno zaujatý činnosťou vo svojej die-
céze a venoval všetky sily jej zveľadeniu. 
Predsa sa však neuzatvárali pred potreba-
mi všeobecnej Cirkvi. Veľkodušne pod-
porovali aktivity, ktoré prehlbovali nábo-
ženský život doma i v misiách. O priazni 
slovenských biskupov svedčí aj založenie 
Misijného spolku, kde patrilo Pápežské 
dielo šírenia viery, Detinstvo Ježišovo, 
Unio cleri pro missionibus. Biskupi sa ne-
báli sa, že misijná spoločnosť v ich diecéze 
bude na ujmu povolaní a podpory na ich 
vlastnom území. Každoročné usporadú-
vanie misijných slávností vždy na inom 
mieste je často spojené s výročitými pú-
ťami, ako to bolo napr. v r. 1938 v rámci 
levočského odpustu, na ktorom sa v pl-
nom počte zúčastňovali slovenskí bisku-

pi. Podobná situácia nastala tiež na ma-
riánskej púti v r. 1948 v Nitre na Kalvárii.

Horlivosť Dr. Karola Kmeťku 
za misie
Nemožno nezvýrazniť skutočnosť, že 
to bol práve arcibiskup Dr. K. Kmeťko, 
ktorý rozhýbal v Nitrianskej diecéze 
a na celom Slovensku misijné hnutie, 
na čele ktorého stál od počiatku a pod 
jeho vedením vyrástlo takmer z  ni-
čoho do takej výšky, že Slovensko sa 
vyrovnalo  národom, ktoré mali pred 
ním náskok niekoľko desaťročí. Slo-
vensko sa stalo známe v Ríme i po ce-
lom svete svojím nadšením pre misie. 
Arcibiskup sa vyznával: „Touto svojou 
obetavou láskou k Bohu a blížnemu 
najúčinnejšie sa zavďačíme za ten nes-
mierne veľký dar a poklad kresťanskej 
viery a kultúry, ktorý naši slovenskí 
misionári sv. Cyril a Metod pred 1100 
rokmi priniesli slovenskému národu.“ 
Táto cyrilometodská idea sa tiahne ako 
zlatá niť v jeho misijných podujatiach.

Ako nitriansky biskup sa hneď v pr-
vom roku episkopátu postaral o litur-
gické slávenie sviatku sv. Cyrila a Me-
toda v  diecéze na najvyššom stupni 
liturgického slávenia: „Duplex Imae 
classis cum Octava.“ Kňazi dostali do 
breviára text ofícia ich sviatku. Veľmi 
odporúčal, aby bol vo farnostiach za-
vedený Apoštolát sv. Cyrila a Metoda. 
Vrelo odporúčal návštevu Velehrad-
ských unionistických zjazdov. Sám sa 
na nich osobne zúčastňoval. Bol v pria-
teľskom vzťahu s Božím služobníkom 
arcibiskupom Antonínom Cyrilom 
Stojanom, ktorý bol dušou Velehra-
du. R. 1924 na Velehrade odznela, 
a potom bola i uverejnená  

SV. CYRIL A METOD
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jeho prednáška o apoštoláte sv. Cyri-
la a Metoda ako veľmi účinnom pros-
triedku zjednotenia kresťanov..

Biskup dr. Karol Kmeťko ju pred-
niesol v  latinčine De Apostolatu SS. 
Cyrilli et Methodii qua efficacissimo 
modo ad unionem promovendam. 
(Apoštolát sv. Cyrila a  Metoda ako 
veľmi účinný prostriedok na uskutoč-
nenie zjednotenia cirkví).

Príhovor začal biskup K. Kmeťko 
pohľadom na encykliku „Ecclesiam 
Dei“(1923): Keď popisuje Svätý Otec 
vo svojej encyklike vydanej pri príle-
žitosti 300. výročia narodenia muče-
níka sv. Jozafata, veľmi smutný stav 
Slovanov z veľkého súcitu takto volá: 
„Vskutku aké biedne je ich položenie! 
V akých ťažkostiach žijú. Koľko vy-
hnancov z vlasti. Aká duchovná ska-
za! V akej núdzi a v akom hmotnom 
nedostatku žijú. Keď totiž uvažujeme 
o týchto časoch Slovanov, zaiste boli aj 
horšie ako tie, čo s bolesťou oplakával 
náš Jozafat. Sotva sa môžeme zdŕžať 
sĺz pre otcovskú lásku.“

Zaiste tieto slová Svätého Otca na-
plnené otcovskou láskou aj naše srd-
cia silno zasahujú. Bratia sú totižto tí, 
ktorí sa nachádzajú v  takom žalost-
nom stave, s mnohými z nás tu prí-
tomnými sú spojení dvojakým putom: 

putom Kristovej krvi a prirodzeným. 
Preto si nič tak neželáme, ako rýchlo 
podať pomocnú ruku tým, ktorých 
ťaží nesmierne zlo, predovšetkým vy-
liečiť to, čo je prameňom všetkého zla, 
ich nezhodu vo viere a navrátiť blú-
diacich do lona Matky, kde ich oča-
káva zľutovanie a uzdravenie rán, po-
koj a nový život. A akým spôsobom je 

možno toto preveľké apoštolské bre-
meno zvládnuť?

Biskup K. Kmeťko sa zamýšľa, akú 
formu pomoci treba použiť: Mnohí 
nám ukázali cestu, ktorá vedie k  to-
muto cieľu: štúdium otázok o jednote, 
vedecká obrana katolíckych dogiem, 
ktoré východní neuznávajú, historické 
vysvetľovanie nezhôd a podobne. Za-
iste, všetko je užitočné a veľmi potreb-
né. Viac však osoží: vzdelávanie kňazov 
misionárov pre Východ, zjednocovacie 
kongresy, denníky, knihy pojednávajú-
ce o (unionistickom ) úsilí zjednotenia 
a ozrejmujúce užitočnosť zjednotenia 
a tiež smutné následky, ktoré sprevá-
dzajú oddelenie. Každý vidí, že to všet-
ko je veľmi dôležité, preto treba na tom 
pracovať a podporovať to. A v žiadnom 
prípade to nesmie byť dostačujúce.

Tvrdíme, že najúčinnejším pros-
triedkom na zjednotenie je nasledova-
nie Apoštolátu sv. Cyrila a Metoda..., 

Apoštolát sv. Cyrila a Metoda pod 
ochranou Panny Márie je zbožné ob-
novenie jednoty veriacich východ-
nej cirkvi s  rímskou a  všemožne ju 
šíri. Medzi prostriedkami, ktoré sa 
odporúčajú – v Apoštoláte, je predo-



 Zaujímavosť

Lýceum Jána Pavla II.  
v Montevideu navštevuje 
viac ako 200 žiakov
 
Montevideo (RV) - Keď Svätý Otec 
slávil svoju prvú verejnú svätú omšu 
vo vatikánskej farnosti sv. Anny, v zá-
vere upozornil farníkov na prítom-
nosť jedného uruguajského kňaza 
a pozval ho dopredu. „O. Gonzalo 
založil školu pre mládež z ulice, kto-
rá brala drogy. Dnes títo mladí ľudia 
vďaka dosiahnutému štúdiu našli prá-
cu, veria v Ježiša a milujú ho,” povedal 
vtedy František. Lýceum Jubilar Jána 
Pavla II., ktoré na periférii Montevi-
dea navštevuje viac než 200 žiakov 
a stovka dospelých študentov, je pro-
jektom tamojšieho arcibiskupa Nico-
lása Cotugna. Správou školy bol pove-
rený mladý kňaz O. Emílio Gonzalo, 
ktorý o nej povedal aj Vatikánskemu 
rozhlasu. 
„Lýceum Jubilar je skutočným zna-
mením nádeje, s ktorým sa Cirkev 
Montevidea obracia na chudobnú 
mládež ulice a hovorí jej: Bohu na vás 
záleží a verí vo vás. Vaše životy si za-
slúžia iné možnosti. Naši študenti po-
chádzajú z najchudobnejších oblastí 
Uruguaja, ktorí sa vyznačujú úplnou 
chudobou. Tamojší ľudia skutočne 
nemajú nevyhnutné minimum na 
prežitie.” Každý kresťan sa môže stať 
misionárom, domnieva sa o. Gonzalo. 
Musí však zmeniť svoj pohľad natoľ-
ko, aby sa na svet pozeral Ježišovými 
očami, dodáva: „Dívať sa Ježišovými 
očami znamená vidieť každodenný 
život nielen ako ten, kto prehráva. 
Znamená to zaboriť ruky do piesku 
a blata a začať stavať. Rozryť túto 
pôdu, ktorá prekypuje dobrou zves-
ťou, ktorú Boh zasial do života kaž-
dého človeka vo Vzkriesení a Zoslaní 
Ducha Svätého. Misie dnes majú je-
diný zmysel: nezištnosť. Musíme po-
ďakovať Bohu za jeho milosrdenstvo, 
odpustenie, dôveru, podanú ruku. •
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všetkým: modlitba a almužna. Každý 
člen jednoty denne prednáša na úmy-
sel spoločenstva modlitbu „Otče náš“ 
a „Sláva“ s dodatkom „ Svätá Panna 
Mária a sv. Cyril a Metod orodujte za 
nás.“ Kňazom sa ukladá slávenie sv. 
omše na úmysel zjednotenia dvakrát 
do roka. Apoštolát je predovšetkým 
apoštolátom modlitby a  táto pova-
ha jeho podstaty sa musí najviac vy-
zdvihovať. Zaiste, aj materiálne pros-
triedky sú potrebné, preto Apoštolát 
môže a  potrebuje nariadiť zbierky 
a od členov ročne vyberá dobrovoľné 
a ustanovené príspevky (dane), ďalej 
aj iné naturálne prostriedky, naprí-
klad musí použiť aj zápas (o jednotu), 
i  keď kráľovstvo vytúženej jednoty 
v  prvom rade prvotnými nadpriro-
dzenými prostriedkami hľadá a dúfa, 
že ona (jednota) bude. Tak, ako aj my, 
ak hľadáme v prvom rade kráľovstvo 
Božie, ostatné sa nám pridá. Centrom 
„ústredia“ Apoštolátu je Olomouc, re-
zidenčné mestá jednotlivých diecéz-
nych ústredí diecéznych biskupov, 
samotné centrum prináleží Velehradu 
kvôli veľmi úzkej väzbe so sv. Cyrilom 
a Metodom...

Rozmach misijného hnutia na 
Slovensku aj vďaka úcte k sv. 
Cyrilovi a Metodovi 
Nemožno obísť skutočnosť, že hlboká 
úcta k sv. Cyrilovi a Metodovi vyvola-
la veľký rozmach misijného hnutia na 
Slovensku najmä vďaka Dr. K. Kmeť-
kovi. Jeho zásluhou 18. augusta 1923 
sa datuje príchod misionárov SVD 
na Slovensko – do Močenku – s per-
spektívou ďalšieho pôsobenia. V Nitre 
v júni 1927 začali so stavbou misijné-
ho domu. Stavba bola financovaná zo 
skromných zbierok slovenských ve-
riacich. 4. novembra 1928 bol Misijný 
dom v Nitre slávnostne posvätený Dr. 
K. Kmeťkom.

Slovensko malo byť jednou z viace-
rých krajín, kde sa mali misionári SVD 
primerane pripraviť na misijnú prácu. 
Nezanedbávali však ani tých, medzi 
ktorými žili a pracovali. Misijná Spo-
ločnosť Božieho Slova vyvíjala u nás 
takú požehnanú pastoračnú činnosť, 
akoby bola založená len preto, aby po-
máhala duchovenstvu v jeho práci za 
povznesenie náboženského života ve-
riacich. SVD sa za priazeň Slovenska 
naozaj všestranne odvďačovala naj-
mä organizovaním exercícií pre všet-
ky stavy a misiami vo farnostiach. Do 
roku 1950 sa exercícií zúčastnilo 7480 
účastníkov a konalo sa okolo 100 ľu-
dových misií.

Roku 1939 zbierky na misie čini-
li 915.376,95 Kčs, čím sa Slovensko 
v priemere na počet obyvateľov do-
stávalo na popredné miesto vo svete.

Zbierky na misie vzbudzovali obdiv 
aj v Ríme a v okolitom svete. V roku 
1947 sa dostalo Slovensko na prvé 
miesto vo svete. Kongregácia pre ší-
renie viery poznamenáva, že u  nás 
obdivujú nielen výšku darov, ale pre-
dovšetkým lásku k misiám. 

Tieto šľachetné prejavy pomoci mi-
siám, ako aj ďalšie aktivity Cirkvi boli 
znemožnené nástupom ateistického 
režimu v roku 1948.  •



Komunita misijných sestier Slu-
žobníc Ducha Svätého v Kežmarku 
vznikla v roku 2005 po tom, čo sme 
ukončili svoje pôsobenie v neďa-
lekom Spišskom Štiavniku. Videli 
sme potrebu zostať v tomto regió-
ne, pretože je tu vďaka veľkej neza-
mestnanosti ťažká situácia v mno-
hých rodinách a tiež je tu najvyšší 
počet rómskeho obyvateľstva. Svo-
jou prítomnosťou i službou chce-
me svedčiť o Božej láske a dobro-
te a podporovať vedomie hodnoty 
a dôstojnosti každého človeka.

Misia sestier v Kežmarku
Bývame na sídlisku Juh v  štvorizbo-
vom byte, v ktorom sa okrem klasic-
kých priestorov nachádza aj maličká 
kaplnka, tzv. „púšť uprostred mesta“, 
kde sa stretávame s Pánom pri osob-
nej i spoločnej modlitbe a vyprosuje-
me Božie požehnanie nielen pre túto 
farnosť a ľudí, s ktorými sa stretávame, 
ale aj pre celý svet. 

Jednou z charakteristík tejto komu-
nity je flexibilita. Od jej vzniku až do-
teraz, teda v priebehu ôsmich rokov, 
sa tu vystriedalo asi 15 sestier, ktorých 
apoštoláty a práce boli rozmanité. Aj 
v tomto čase prechádza naša komunita 
ďalšou zmenou. Po troch rokoch odišla 
na nové miesto pôsobenia naša pred-
stavená sr. Katarína, ktorá pracovala 
ako farmaceutka v lekárni v Lendaku. 
Teraz netrpezlivo očakávame príchod 
našej novej predstavenej sr. Stanislavy. 
A v septembri nás čaká ďalšia zmena. 
Sr. Zuzanu vystrieda sr. Jozefína. Toho 
času sme v komunite tri. A hoci býva-
me v Kežmarku, ani jedna z nás v Kež-
marku nepracuje.

Pestrý program dňa
Náš deň sa začína väčšinou o 5:00 mod-
litbou k Duchu Svätému (potom šálkou 
teplej kávy), osobným rozjímaním Bo-
žieho Slova, svätou omšou vo farnos-
ti a spoločnou rannou modlitbou, pri 
ktorej si vyprosujeme požehnanie pre 
nás aj pre všetkých ľudí, ktorých stret-
neme. Potom sa už každá rozídeme za 
svojou prácou. Unavené po celodennej 

práci sa vždy tešíme na naše večerné 
stretnutia, pri ktorých spoločne zdie-
ľame naše zážitky a skúsenosti, úspe-
chy i neúspechy, radosti aj trápenia. 
Deň zakončíme spoločnou modlit-
bou, pri ktorej všetko zložíme k Páno-
vým nohám. 

Sr. Zuzana
je tu z  nás najdlhšie, teda skoro  
2 roky. Je zamestnaná v Spišskej ka-
tolíckej charite ako psychologička. Je 
takou našou misionárkou na cestách, 
keďže okrem toho, že veľa pracuje, tak 
aj veľa cestuje. V pondelok a utorok 
poskytuje psychologickú pomoc diev-
čatám a mladým ženám, ktoré sú z dô-
vodu náročnej životnej situácie ubyto-
vané v Dome sv. Kláry v Liptovskom 
Mikuláši. V ďalších troch dňoch týždňa 
sa jej pôsobiskom stáva  Spišská Nová 
Ves. V stredu robí diagnostiku deťom 
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na špeciálnej základnej škole, vo štvr-
tok sa venuje matkám v núdzi a v piatok 
sa usiluje udržať či rozvinúť schopnosti 
postihnutých detí. Tiež sa rada zúčast-
ňuje misijných prázdnin a stretnutí pre 
dievčatá hľadajúce svoje povolanie.

Sr. Máriu
by sme mohli nazvať „rómskou“ mi-
sijnou sestričkou. Pokračuje v  misii 
našich spolusestier v Rómskom du-
chovno-pastoračnom centre v Krížo-
vej Vsi. Sestry tu pôsobia už tri roky. 
Spolu s rómskymi animátormi pripra-
vuje a vedie stretnutia pre deti z osady 
v predškolskom a mladšom školskom 
veku. Rôznymi voľnočasovými aktivi-
tami, hrami, piesňami a tvorivými čin-
nosťami sa snaží rozvíjať dary a talenty 
detí a viesť ich drobnými krôčikmi na 
ceste k Bohu. Každodennou súčasťou 
ich stretnutí je aj výchova k slušnému 

správaniu, k uvedomovaniu si správ-
nych hodnôt a  učenie k  vzájomnej 
úcte a spolupráci. 

Ja, sr. Martina Benedikta, 
ošetrujem chorých a  zomierajúcich 
v  Hospici sv. Alžbety v  Ľubici, kde 

pracujem ako zdravotnícky asistent. 
Okrem toho, že sa starám o uspokoje-
nie tých najzákladnejších potrieb, sna-
žím sa vnímať aj ich prežívanie, želanie 
byť s niekým či túžbu po Bohu a byť 
svedectvom pre nich aj pre ich blízkych 
o Božej láske, dobrote, milosrdenstve, 
súcite, starostlivosti. No a popri mojich 
povinnostiach v práci sa učím hrať na 
organe. Postupne naberám odvahu hrať 
aj na sv. omši v hospici a vo farnosti. 
Po odchode sr. Kataríny som jedinou 
šoférkou v komunite, a tak, keď treba, 
poslúžim aj týmto spôsobom.

Potreba posilňovať duchovný život
Popri našich prácach a aktivitách je pre 
nás veľmi dôležité nachádzať si čas na 
osobné stretnutie s Bohom v modlitbe, 
čas na oddych, ale tiež na spoločnú re-
kreáciu pri spoločenských hrách, dob-
rom filme či prechádzke po okolí. Pri 
slávení našich kongregačných sviatkov 
sa radi stretneme s členkami Misijného 
združenia Ducha Svätého v Kežmarku 
a tiež sa v rámci svojich možností radi 
zapojíme do aktivít vo farnosti. 

Život v kežmarskej komunite je pre 
nás príležitosťou každý deň žasnúť nad 
Božou milosťou a  Jeho pôsobením 
v našich životoch i v životoch všetkých, 
ktorých stretávame. Zároveň je pre nás 
výzvou byť misionárskou komunitou, 
ktorá žije zo spojenia s Bohom a svo-
jou prítomnosťou i  svojím konaním 
túži prinášať lásku Svätého Trojjediné-
ho Boha do života dnešných ľudí.  •
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Týmito slovami začínala výzva nit-
rianskeho biskupa Karola Kmeť-
ka slovenskej katolíckej verej-
nosti, aby spozornela a prijala za 

svoje misijné hnutie a rehoľu verbistov, 
ktorá začala svoju činnosť na Slovensku 
v roku 1923 a v meste Nitra v roku 1925.

Štvorstranový leták „Katolíci! Slová-
ci!“ vydal biskup Karol Kmeťko vo svojej 
diecéze 15. augusta 1925 a chcel 
ním, podobne ako necelé tri roky 
dozadu madunický farár Michal 
Bubnič v okružnom liste pre kňa-
zov vo svojom dekanáte, upo-
zorniť na príchod Spoločnosti 
Božieho Slova do Nitry. Taktiež 
chcel podnietiť verejnosť, aby 
napomohla so stavbou nového 
misijného domu a so zabezpe-
čením všetkých potrieb, ktoré pátri, bra-
tia i misijní chovanci potrebovali. Biskup 
upozornil i na to, že i keď bol v Močenku 
zriadený Misijný dom Sedembolestnej 
Matky Božej a v Nitre Misijný dom Mat-
ky Božej (oficiálne bol otvorený začiat-
kom septembra 1925), tieto kapacitne 
nedokázali a nedokážu ubytovať všetkých 
záujemcov o štúdiá a formáciu.

Biskup v letáku upozorňuje a „v mene 
prvého misionára, Pána Ježiša,“ zároveň 
kladie veľkú zodpovednosť „na katolíc-
ku verejnosť, na duchovenstvo a na ve-

riacich, aby tomuto dielu výdatnejšiu 
pomoc poskytli!“ Taktiež upozorňuje, 
že „naše storočie je storočím misijným, 
všetky katolícke národy takmer závodia 
v misijnej činnosti, i my, katolíci Slová-
ci, musíme všemožne pracovať, aby sme 
mali našej zbožnosti primeraný, značný 
podiel na rozšírení kráľovstva Kristov-
ho na zemi!“

Stav rehoľníkov a chovancov 
na Slovensku v roku 1925
Tieto slová boli odzrkadlením toho, čo 
v sebe niesla realita. Pokiaľ v roku 1923 
mala Spoločnosť na Slovensku štyroch 
pátrov, dvoch rehoľných bratov a šest-
násť chovancov, v roku 1925 to už bolo 
sedem pátrov, deväť bratov, šesťdesiattri 
chovancov a traja postulanti. Nasledujú-
ci rok stúpol počet na osem pátrov, dva-
násť rehoľných bratov, stotri chovancov 
a deväť postulantov. Už i na základe tejto 
malej štatistiky môžeme vidieť, aký mo-

hutný ohlas mala v spoločnosti rehoľa 
verbistov a akej podpory sa jej muselo 
dostávať zo strany slovenského kléru 
(i jeho hodnostárov) a laickej verejnos-
ti. Azda ani nie je potrebné prízvukovať, 
že priestory v Močenku a v starom kláš-
tore v Nitre na Kalvárii nemohli naďa-
lej vyhovovať požiadavkám a potrebám 
Spoločnosti. Podmienky na zabezpe-
čenie štúdia chovancov i prácu bratov 
a postulantov (vtedajších kandidátov 
na rehoľných bratov) v dielňach bolo 
možné zabezpečiť len obtiažne. I preto 
sa už v roku 1925 začalo uvažovať a ho-
voriť o stavbe nového misijného domu, 
ktorý by bol zastrešujúcim a materským 
domom verbistov v Československu. 

Príprava stavby nového misijného 
domu
Prvým krokom bolo informovanie ve-
rejnosti o pláne a príprave stavby. Túto 

Stavba nového 
Misijného domu 
v Nitre na Kalvárii

 Text: Tomáš Gerboc SVD 

 Foto: Archív SVD

Misionár je človek, ktorý prijal 
Božie kráľovstvo a ktorý ho túži 
odovzdať ďalej bez zdržovania 
a priamo a bezodkladne. Alebo 
presnejšie, misionár je človek, 
ktorý odovzdáva seba samého.

„Kde panuje láska a vernosť k Cirkvi, kde je viera živá, tam 
musí byť aj misijná činnosť, tam musí každý verný katolík 
spolupracovať na tom, aby čím prv prišlo Božie kráľovstvo 
ku všetkým národom sveta!“
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časť začali zabezpečovať rehoľníci osob-
ne i pomocou časopisu „Hlasy z katolíc-
kych misií“ už v augustovom čísle v roku 
1925. Taktiež sa tejto úlohy zhostili bis-
kupi a kňazi, ktorí počas pútí, význam-
ných sviatkov alebo i príležitostne pro-
sili o podporu formou modlitby, ale 
i finančnej pomoci.

V roku 1925, ako druhý krok k zača-
tiu samotnej stavby, boli vytvorené prvé 
plány nového domu. Vytvoril ich archi-
tekt Ing. Milan Michal Harminc z Brati-
slavy (niektoré uvádzame ako obrazovú 
prílohu). Plány boli veľkolepé, no i veľ-
mi nákladné. I preto sa museli časom 
vyhotoviť nové, skromnejšie plány na 
stavbu. I to bolo dôvodom, prečo sa so 
stavbou samotnou začalo až v polovici 
roka 1927. Nasledovala žiadosť a schvá-
lenie návrhu na Generaláte Spoločnosti 
Božieho Slova v Ríme. Po všetkých tých-
to náležitostiach sa konečne prikročilo 

k realizácii stavby. Tá začala 1. júla 1927. 
Vykonávala ju nitrianska firma staviteľa 
Jána Tomášeka.

Finančné zabezpečenie stavby
Financie na stavbu domu neboli malé. 
A ako aj v spomienkach napísal biskup 
Škrábik „Mysleli sme si, že sa to nepoda-
rí. To je nemožná vec. Sme malý a chu-
dobný národ.“ I keď sa konalo mnoho 
zbierok vo viacerých diecézach a v rám-
ci nich v mnohých farnostiach, vyzva-
ní boli i čitatelia a odoberatelia časopi-
su, nepodarilo sa vyzbierať dostatočnú 
sumu na stavbu misijného domu. Páter 
Albert Florián (vtedajší poverený pred-
stavený na Slovensku a neskorší rektor 
domu v Nitre) vycestoval medzi americ-
kých a kanadských Slovákov, obchádzal 
jednotlivé komunity i farnosti so svojimi 
prednáškami o afrických misiách, vyko-
nával zbierky a získaval u dobrodincov 

financie na stavbu. Táto snaha priniesla 
mnoho financií, avšak tieto len z malej 
časti vystačili na financovanie tak veľ-
kého projektu. Preto v roku 1927 páter 
Ján Fajkus, už ako regionál Spoločnos-
ti na Slovensku, požiadal Misijný dom 
v Steyli o poskytnutie pôžičky na stav-
bu domu.

Náklady na stavbu domu boli pri-
bližne 3,55 milióna korún českosloven-
ských. Zbierky, príspevky a milodary 
priniesli na stavbu domu niečo vyše pol 
milióna korún.

Položenie a požehnanie základného 
kameňa misijného domu
Základný kameň domu bol uložený na 
svoje miesto a požehnaný biskupom 
Karolom Kmeťkom 10. októbra 1926. 
Slávnostným kazateľom pri tejto prí-
ležitosti bol biskup Pavol Jantausch, tr-
navský apoštolský administrátor. Tento 
predniesol i známe a veselé zamyslenie: 
„Keď ideš na jarmok a predáš koňa, 
kravu, vola a pripíjate na oldomáš, ne-
zabudni dať korunku na toto bohumilé 
dielo. A keď ste na svadbe alebo na krš-
tení, urobte zbierku medzi sebou a po-
šlite na stavbu tohto misijného domu. 
Pán Boh vám to nezabudne...A keď už 
obyčajne piješ 3 deci, nuž 2 tiež ti stačia 
a obnos tretí daruj, obetuj na misie. Jaký 
to bude obnos za celý rok? Toľko nestojí 
misijný časopis. A vy ženičky a devuchy, 
nemusí to byť vždy tá najnovšia móda, 
šetrite trochu a ostane vám vždy nie-
čo – na misie.“ Slávnosti požehnania 
a sv. omše sa zúčastnilo okolo 5-6 tisíc 
veriacich. Predsedajúci liturgie a kaza-
teľ mali k dispozícii tribúnu ozdobe-
nú vlajkami, pápežskými a  štátnymi. 
Za Spoločnosť boli prítomní provin-
ciál rakúskej provincie páter Vormann 
SVD, ako i  jeho nástupca páter Han-
sen SVD. Na záver posviacky 

• Misijný dom Matky Božej po dokončení
• Stavba Misijného domu, r. 1927
• Prospekt s textom biskupa K. Kmeťka, 
 ktorým sa snažil nadchnúť katolícku 
 verejnosť pre podporu stavby 
 nového Misijného domu, r. 1925
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predniesol krátky príhovor i biskup 
Kmeťko: „Zblíženie národov nasta-
ne šírením kultúry kresťanskej. Naši 
misionári láskou Kristovou preklies-
nia cestu trvalému zväzu národov. 
 Tejto práci nech Boh všemohúci je 
na pomoci.“ A na záver pred-
niesol ešte prorocké svedectvo: 
„Ty, milá Nitra, s veľkou kráľov-
skou minulosťou si historickým 
mestom, skadiaľ bude vychádzať 
svetlo svetu!“

V roku 1926 vydali slovenskí 
biskupi pastiersky list o Kristo-
vom kráľovstve a o šírení toh-
to kráľovstva, teda i o diele mi-
sií. Jeho tretia časť sa venuje viac-menej 
Spoločnosti Božieho Slova na Slovensku, 
jej poslaniu a činnosti. V ňom sa píše 
i o tom, že „Započaté dielo Spoločnosti 
Božieho Slova musíme pomôcť dovŕšiť 
tým, že nový misijný dom považujeme 
za spoločné dielo veriacich celej repub-
liky, a podľa toho ho budeme spoločne 
podporovať.“ Zároveň v závere uverejnili 
i informáciu, že kostoly a farnosti môžu 
zo svojej každoročnej hotovosti odo-
vzdať 5 až 10% misijnému dielu SVD.

Začiatok stavby
So stavbou samotnou sa začalo 1. júla 
1927 a na jej realizácii sa podieľali de-
siatky robotníkov z Nitry a okolia. Za-
ujímavosťou je, že už 29. októbra 1927 
sa uskutočnila na Kalvárii malá sláv-

nosť. Robotníkom sa podarilo úspešne 
dokončiť druhé poschodie nového mi-
sijného domu. Na priečelí domu bola 
ozdobená tabuľa s nápisom „S pomo-
cou Božou skončené! Nech žehná Boh 
najväčšiemu dobrodincovi, dôstojné-
mu p. biskupovi a ostatným dobrodin-
com.“ Slávnosti sa zúčastnili rehoľníci, 
architekt Harminc, staviteľ Tomášek 
a 119 robotníkov. Samotná slávnosť 
sa začala v kostole, kde sa uskutočnilo 
poďakovanie Matke Božej. Nasledo-

valo skromné pohostenie robotníkov 
a udelenie malej odmeny za dovtedy 
vykonanú prácu.

Posviacka Misijného domu
Práce na stavbe domu sa realizovali 
takmer celý nasledujúci rok. Ukončené 
boli na konci októbra 1928. Posviacku 
Misijného domu Matky Božej vykonal 
4. novembra 1928 biskup Karol Kmeťko. 
Obrady začali o 10.00 a aj napriek daž-
divému počasiu sa ich zúčastnili stovky 
veriacich. Po svätej omši sa konali prího-
vory veriacim. Ako prvý mal príhovor 
určený maďarským veriacim nitriansky 
prepošt Smida. Po ňom predniesol svoj 
príhovor banskobystrický biskup An-
drej Škrábik. Na posviacku misijného 
domu bol pozvaný i apoštolský nuncius 
Pietro Ciriaci, neskorší kardinál, ktorý 
sa však pre iné služobné povinnosti ne-
dostavil. Slávnosti sa zúčastnil jeho dele-
gát, prelát dr. Mořic Pícha, neskorší krá-
lovskohradecký biskup. I on prehovoril 
k veriacemu ľudu i rehoľníkom. Oso-
bitne odovzdal pozdrav od vtedajšieho 
Svätého Otca Pia XI. a jeho požehnanie.

Po vykonaní posviacky sa k veria-

Nový dom určený pre viac ako dve-
sto obyvateľov s učebňami, dielňa-
mi i predajnými priestormi vytvoril 
nové možnosti. Tieto boli v nasledu-
júcich rokoch i patrične využívané.
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Misijný dom
Matky Božej
po dokončení



 Zaujímavosťcim ešte raz prihovoril biskup Kmeťko 
a upozornil, že „Členovia Spoločnos-
ti Božieho Slova venujú sa misijnému 
dielu s celou oddanosťou. Ale vy všetci, 
musíte s nimi spolupracovať. Najskôr 
modlitbou, aby sme pre neveriacich vy-
prosili milosti a aby Pán Boh pohol srd-
cia bohatých k materiálnej obetavosti! 
Ale aj chudobní môžu svojimi halier-
mi pomáhať! Vieme, ako veľmi si cenil 
Kristus Pán príspevok chudobnej vdo-
vy v chráme...“

Na posviacku boli pozvaní i ďalší ot-
covia biskupi a i vysokí štátni predstavi-
telia. Biskupi Jantausch, Bubnič i apoš-
tolský administrátor v Brnenskej diecéze 
Jozef Kupka sa ospravedlnili. Podobne, 
pre iné naliehavé povinnosti sa osprave-
dlnil i minister dr. Milan Hodža.

Posviacka Misijného domu Matky 
Božej a nasťahovanie sa jeho prvých 
obyvateľov do domu ukončili ďalšiu 
dejinnú etapu SVD na Slovensku. Nový 
dom určený pre viac ako dvesto obyva-
teľov s učebňami, dielňami i predajnými 
priestormi vytvoril nové možnosti. Tie-
to boli v nasledujúcich rokoch i patrične 
využívané. Počet chovancov a postulan-
tov narastal z roka na rok.

Keď sa konala propagácia stavby Mi-
sijného domu i jeho posviacky, často boli 
spomenuté dve mená: Cyril a Metod. 
Práve spolupatróni Európy a naši vie-
rozvestcovia boli kladení za vzor misio-
nárom a ich misijnému úsiliu. Práve títo 

dvaja, no predovšetkým Metod, ktoré-
ho Nitra sa stala biskupským sídlom bol 
vzývaný a príchod misionárov verbistov 
bol označený ako dielo pokračovania 
misijnej činnosti. Posolstvo evanjelia, 
ktoré starí Slovania kedysi prijali a odo-
vzdávali si až do 20. storočia malo nado-
budnúť novú formu – tí, ktorí ho prijali, 
sa chceli stať jeho novými ohlasovateľmi.

Milan Michal Harminc
Narodil sa 7. októbra 1869 v Kuplíne 
v dnešnom Srbsku. Zomrel 5. júla 1964 
v Bratislave. Po základných štúdiách pra-
coval u svojho otca ako pomocník a prá-
ve v tomto období začal i s rysovaním 
a projektovaním. Neskôr sa zamestnal 
v rôznych firmách, kde nadobudol prax 
a ako dvadsaťosemročný si založil vlast-
nú projekčnú a staviteľskú firmu. V roku 
1914 sa presťahoval na Slovensko, kde si 
založil staviteľskú firmu, a neskôr sa ve-
noval už len čisto projektovaniu. Medzi 
najznámejšie objekty, ktoré projektoval, 
patrí rímsko-katolícky Kostol Panny Má-
rie Ružencovej v Černovej, hotel Carlton 
a budova Slovenského národného múzea 
v Bratislave, budova Tatra banky (dnešná 
budova Ministerstva kultúry) v Bratisla-
ve či budova Slovenského národného 
múzea v Martine. Okrem toho je auto-
rom projektov na mnohé kostoly, domy, 
vily a paláce, úrady, školy, nemocnice, 
kúpeľné a rekreačné zariadenia. Celko-
vo naprojektoval vyše 300 budov.  •
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Mons. Tomasi: 100-tisíc 
kresťanov ročne zabitých  
pre svoju vieru 
 
Ženeva (RV) - Na pôde OSN vystú-
pil 27. mája stály pozorovateľ Svätej 
stolice Mons. Silvano Tomasi. Vy-
jadril „hlboké znepokojenie“ nad 
prípadmi porušovania náboženskej 
slobody a nepretržitých útokov na 
kresťanské spoločenstvá v niekto-
rých oblastiach sveta, ako napríklad 
v Afrike, Ázii či na Blízkom výcho-
de. Ako povedal, nedávne vyšetro-
vania priniesli „šokujúci záver“. Pre 
vieru býva každoročne zavražde-
ných viac ako 100-tisíc kresťanov. 
Ďalší sa stávajú obeťami násilného 
vykorenenia, svedkami ničenia po-
svätných miest, znásilnení, ako aj 
únosov vodcov, ako tomu bolo v prí-
pade dvoch biskupov v Sýrii. 
Mnohé z týchto činov sú podľa Mons. 
Tomasiho „výsledkom fanatizmu, 
netolerancie, terorizmu a diskrimi-
načných zákonov“. Ako poznamenal, 
tendencia odstrániť kresťanstvo z ve-
rejného života sa prejavuje aj v nie-
ktorých západných krajinách, kde 
bola jeho prítomnosť kedysi „histo-
ricky neoddeliteľnou súčasťou spo-
ločnosti“. V niektorých prípadoch 
bolo dokonca zaznamenané obme-
dzovanie spoločenstva veriacich vy-
konávať charitatívne služby. 
Mons. Tomasi pripomenul, že aj sa-
motná Rada OSN pre ľudské práva 
uznáva, že náboženstvo a spiritualita 
slúžia na podporu ľudskej dôstojnosti 
a samotné kresťanstvo skutočnému 
dobru ľudstva. Príhovor ukončil slo-
vami pápeža Františka z posolstva 
pri príležitosti osláv 1700. výročia 
Milánskeho ediktu: „Nech je všade 
rešpektované právo na verejné vy-
znávanie svojej viery a nech je bez 
predsudkov uznávaný podiel, ktorý 
kresťanstvo naďalej ponúka kultúre 
a spoločnosti našej doby.“•
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Na svete existuje pravda 
a „pravda“. Kým tá prvá, ja by 
som si dovolil tvrdiť, že sku-
točná, je často skrytá a v ti-

chosti čaká, kým sa dostane na svet a kým 
ju my, ľudia, spoznáme, tá druhá do sveta 
hlasno kričí. Táto „pravda“ potrebuje pre-
kričať na všetko a všetkých, lebo neznesie 
pocit toho, že nie je pravdou. Chcela by 
byť, ale nie je. A aj keď sa zdá – ona sa tak 
ozaj tvári, pretvaruje - nikdy ňou nebo-
la a ani nebude. Raz však musí utíchnuť. 
Raz ju ktosi musí umlčať. A nazdávam sa, 
že ju umlčí ticho skutočnej prav-
dy, v ktorom zanikne. A to je čas, 
kedy sa na svete s tichým hlasom 
zjaví pravda skutočná. Dejiny, 
i naše slovenské dejiny, sú toho 
dôkazom. A i dnes, keď sa nám 
ponúkajú „pravdy, skutočnosti, 
realita – zaručené, až šokujúco 
pravdivé informácie“, časom uzrie svet-
lo sveta pravda samotná. Možno nie je 
až tak zaujímavá, nešokuje – aspoň nie 
tých, ktorí sú chtiví za senzáciami, ale 
ukazuje pravdu o svete, človeku, o tých, 
ktorých sa týka.

A my, ľudia, my sme pozvaní k pravde 
– k pravde, ktorá buduje – otvára srdcia, 
nie k „pravde“, ktorá ničí a zabíja. A tak 
mi do uší znejú slová svätopisca, ktorý za-
znamenajúc slová Mojžiša, napísal: „Za 
svedkov proti vám volám nebo i zem: 
Predložil som vám život i smrť, požeh-
nanie i kliatbu! Vyvoľ si život, aby si zo-
stal nažive ty aj tvoje potomstvo....“ (po-
rov. Dt 30,19). Aj my si dnes máme voliť 
medzi životom a smrťou, medzi pravdou 
a „pravdou“. Voľme si pravdu, aby priš-
lo požehnanie. Voľme si pravdu, aby sme 
mali život a nie len to, čo sa nám dnes 
predkladá – nejaký lacný pseudoživot.

A práve pravdu o udalostiach odo-
hrávajúcich sa v dobe „budovania svet-
lejších a krajších zajtrajškov“, pravdu, ča-
kajúcu celé desaťročia na svoje objavenie, 
čakajúcu, kým utíchne štyridsaťročný 
krik „pravdy“, prináša príbeh rehoľných 
sestier, ktoré museli násilne opustiť svoje 
kláštory. Sestier, ktoré ako vyhnanci bez 
práv a záruk, podstúpili exodus vo svo-
jej vlasti, vyhnané od svojich vlastných.

Dokumentárny film rehoľnej sestry 
Ivy Kúšikovej SSpS (Misijná kongregá-
cia Služobníc Ducha Svätého) s názvom 

„Súď ma a skúšaj“ (slová Žalmu 26 zo 
Starého zákona) na pozadí niekoľkých ži-
votných osudov dokumentuje osudy tisí-
cov sestier. Prináša pravdu o (nie s veľkou 
radosťou, ale odvážim sa napísať) neľud-
skom období našich dejín. Čo však napí-
šem rád, film zobrazuje i pravdu o tom, 
ako tie, ktorým bolo najviac ublížené, 
presmerovali zlobu človeka na svoju ver-
nú lásku k Bohu.

Celovečerný dokumentárny film mal 
premiéru 25. apríla 2013 v kinosále Fil-
movej a televíznej fakulty VŠMU. Na jeho 
premiére sa zúčastnili rehoľné sestry, kto-
ré samé v dokumente vystupovali, autor-
ka námetu, spoluscenáristka a režisérka 
Iva Kúšiková SSpS, scenáristka a drama-
turgička Ingrid Mayerová, kameraman 
Vlado Biskupič, druhý kameraman a fo-
tograf Michal Fulier, autor hudby Vladi-
mír Godár, za KVPŽR (Konferenciu vyš-

ších predstavených ženských reholí) sr. 
Justýna Kostúrová OP, a mnohých iných, 
ktorí sa na výrobe filmu podieľali, i viace-
rí predstavitelia cirkevného a spoločen-
ského života (RNDr. František Mikloško, 
pomocný bratislavský biskup Mons. Jozef 
Haľko, predstavitelia ženských a muž-
ských reholí či predseda správnej rady 
ÚPN Ondrej Krajňák).

Pri hodnotení filmu by som ja sám 
k prvým slovám Žalmu 26 pridal i ďal-
šie. Boli by to slová „ohňom mi prepáľ 
srdce i myseľ“, čo sú zase slová, ktorými 
žalm pokračuje. A to i preto, lebo film 
predstavuje pohľad do života, dalo by sa 
povedať, že do srdca – stredu životných 
udalostí rehoľných sestier, ktorých rehoľ-
ný život mal skončiť, a srdce dotĺcť vďaka 
už spomenutým lepším zajtrajškom ko-
munistickej ideológie a  jej prevedeniu 
(Akcia R) v Československej republike 
druhej polovice 20. storočia. Život ne-
skončil a srdce, či lepšie povedané srd-
cia, bijú ďalej. I keď dnes ich už nie je tak 
veľa, ako v roku 1950, majú omnoho vyšší 
vek a málokto o nich vie, napriek tomu 
ich život, život, ktorý bol ozaj prepálený 
ohňom, je svedectvom vytrvalosti, od-

...Ohňom mi prepáľ 
srdce i myseľ...

 Text: Tomáš Gerboc SVD   Foto: Michal Fulier/KVPŽR

Človek môže vo svojom živote 
len odpúšťať, Boh je ten, kto bude 
raz súdiť dejiny i človeka. Či skôr 
človeka v dejinách.
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vahy, nádeje, ale aj lásky a prijatia z ruky 
Božej i ľudskej všetkého, čo každý nový 
deň priniesol. Dejiny totiž ozaj nie sú de-
jinami udalostí, rokov, faktov, ale ako sme 
my všetci mohli počuť počas homílie pri 
príležitosti šesťdesiateho výročia Akcie 
K (likvidácia mužských reholí), dejiny sú 
dejinami ľudí! A ľudia majú srdce. Nám 
všetkým bije pre život, pre naše rodiny, 
priateľov, známych. A srdce rehoľníčok 
i rehoľníkov bije pre Boha. I preto mô-
žeme so žalmistom a sestrami povedať 
– Bože, ohňom mi prepáľ srdce i myseľ. 
Neprepálil im ho Boh, ale človek, ktorý si 
myslel, že je rovný Bohu a sám seba po-
stavil na piedestál, ktorý mu nepatril a ani 
nikdy patriť nebude. Uzurpoval si moc, 
na ktorú nemal nárok, a snažil sa vypá-
liť „všetko nežiaduce“. A nevypálil! Vzal 
im istoty a všetko, o čo sa mohli oprieť 
až na tú jedinú istotu- že Boh ich volá po 
mene, že Boh je ten, pre ktorého sa oplatí 
„zničiť si život“.

V úvode rehoľná sestra Oktávia vy-
znáva svoje predstavy o rehoľnom živo-
te – nekráčať za Kristom len v čase bla-
hobytu a úcty, malých či menších obetí, 
ale i v čase, ked bolo potrebné „svedčiť 

svojím životom pre Krista a svätú Cir-
kev.“ V roku 1950, teda v čase, kedy sa 
pripravovala a realizovala likvidácia re-
holí a rehoľného života, bola táto výpoveď 
odvážna. Dnes, po takmer šesťdesiatich 
rokoch, je výpoveď sestier autentická. 
Odvaha a ráznosť boli zamenené, a ja-
zykom mojej (katolíckej) viery, nabrali 
na pokore a ľudskosti. Pred šesťdesiati-
mi rokmi sa ich snažili pokoriť navonok 
i vo vnútri, môžeme povedať, že ich sú-
dili i skúšali, a ony sa ukázali ako hodné 
(porov. Múdr. 3,1-5).

Dokument predstavuje zaujímavú, ná-
metom novátorskú a inšpirujúcu tvorbu 
režisérky sr. Ivy Kúšikovej SSpS (autorky 
dokumentu s podobnou tematikou Pi-
látova amnestia, 2010; a mnohých iných 
dokumentov), ktorá sa nebojí ísť pro-
ti tradičným konceptom a predstavám 
o tom, ako má vyzerať dokument. S ľah-
kosťou a  jemnosťou dokázala prepojiť 
slová hlbokých svedectiev o viere, vtedaj-
ších pomeroch, živote i ľuďoch s obrazmi 
– zábermi, ktoré sa jej spolu so štábom 
podarilo natočiť. Z obdobia päťdesiatych 
rokov minulého storočia existujú filmové 
zábery dokumentujúce dobu a život ľudí. 
Avšak asi len ťažko by sme našli zábery 
dokumentujúce život sestier v českom 
pohraničí, kam boli vyvezené. I preto 
sa režisérka rozhodla zaradiť do svojho 
filmu fotografie, ktoré tento život doku-
mentujú. Sú vzácnym a cenným príspev-
kom k danej dobe a životu sústredených 
sestier. Mnohé z nich nikdy verejnosť 
nevidela a stávajú sa tak vzácnym sve-
dectvom o spomínanej dobe. Silu a au-
tentickosť dodávajú filmu zábery z miest, 
kde sestry dlhé roky pracovali – fabriky 
a továrne českého pohraničia. Zaujíma-
vým experimentom bolo priviesť na tieto 
miesta rehoľné sestry. Napriek tomu, že 
„priestor“, ktorý si sami nevyvolili, sa stal 
sa miestom ich utrpenia, súženia a boles-
ti, ony naň nezanevreli. Naopak, vžili sa 
s ním a svojimi modlitbami ho premieňa-
li - ako spomína jedna zo sestier – „Toľko 
modlitieb, čo sa tu, do tejto továrne in-
vestovalo, nemyslite si, že toto je márne. 
Toto tu ostáva, toto tu svieti v základoch 
tejto továrne.“

V kontraste k udalostiam a životu 
sestier, ktoré sa v ťažkých rokoch neslo-
body rozhodli nevzdať, vystupuje vo fil-
me rozhodnutie a predsavzatie mladej re-
hoľnej sestry Zuzany. Jej cestu povolania 
– prijatie božieho daru povolania, pred-
stavy, sny i realitu dennodenného života 
s Bohom vo svete môžeme sledovať na 
pozadí filmu. I ona túži žiť tú istú lásku, 
akú žili rehoľné sestry. A i ona je ochotná 
dať si prepáliť ohňom srdce i myseľ, aby 
poznala Pravdu.

Film je určený pre diváka náročného, 
ale i toho, ktorý rád v pohodlí odhaľuje 
veci nové a skryté. Pre diváka, ktorého 
zaujímajú osudy a životy ľudí v období 
komunizmu (i vôbec nezaangažované-
ho či neveriaceho), ale i toho, ktorý nie-
len v úzadí, ale práve v popredí vníma 
duchovný a spirituálny rozmer doku-
mentu. A práve duchovný rozmer dáva 
dokumentu tú hodnotu, ktorú ani roky 
neslobody nezničili – lásku k Bohu, lás-
ku k Cirkvi a lásku k človeku. I preto mô-
žeme povedať, že film „Súď ma a skúšaj“ 
okrem silného svedectva o udalostiach 
prináša i svedectvo lásky zakorenenej 
v Bohu. Lásky, ktorá viac ako na zlobu, 
nenávisť, hriech, súženie,  trápenie či 
túžbu po odplate hľadí na minulosť okom 
Božím. Odplatu za všetky roky súženia 
postúpili sestry Bohu, pre seba si nechali 
len odpustenie. Človek môže vo svojom 
živote len odpúšťať, Boh je ten, kto bude 
raz súdiť dejiny i človeka. Či skôr člove-
ka v dejinách.

Posledným, jemne naznačeným prí-
behom odohrávajúcim sa na pozadí, je 
príbeh rastu pšeničných kláskov i viniča. 
Tieto tvoria základ obetných darov, ktoré 
kňaz prináša na oltár a sprítomňuje Pá-
novu obetu. Obetu, ktorej sestry uverili, 
obetu, ktorá celé roky komunizmu živila 
sestry, rehoľníkov, kňazov i státisíce lai-
kov v celom Československu. Sestry ve-
deli vytrvať, vedeli odpustiť, vedeli a stále 
vedia žiť svedectvom hlbokej, nie lacnej 
a povrchnej viery.

Čo dodať na záver? Azda len konšta-
tovanie sestier v  jednej zo scén filmu: 
„Bože, Bože, všetko pominie, všetko do-
času – Pán Boh naveky!“ •



Často ľudia s  predsudkom počúvajú 
o dogmách. Pritom dogma je charak-
terizovaná ako istá pravda viery, ako 
niečo, v čo Cirkev vždy verila, a  teda 

neprináša nič nové. Cirkev si takto plnšie uvedo-
muje a chápe poklad svojej viery. Dogmy možno 
chápať ako vysvetlenie Písma, preto majú byť pre 
nás svetlami na ceste našej viery. Osvetľujú našu 
cestu a robia ju bezpečnou. 

Keď pozeráme na učenie o Márii, tak niektoré 
veci nachádzame už v samotnom Božom Slove – 
ako napr. panenské počatie Ježiša. (Lk 1,34-35) Po-
kiaľ ide o Máriino nanebovzatie či jej nepoškvrne-
né počatie, tieto pravdy viery sú v biblickom texte 
akoby skryté, ale sú súčasťou pokladu viery od za-
čiatku. Tieto pravdy, aj keď nie sú priamo v Písme, 
sú v tradícii a v súlade s Písmom a sú veľmi logické. 

Viera katolíckej cirkvi v Máriu sa zakladá na 
viere v Krista a to, čo učí o Márii, osvetľuje zasa jej 
vieru v Krista. (KKC 487) Nádherne to vidieť na 
tituloch, ktoré boli Márii pripísané počas stáročí. 
Cez Máriu sa tak zjavuje nádhera Boha a dobrota 
jeho konania. Pozrime sa teda na dogmy o Pan-
ne Márii, ktoré sú akoby fotografickými zábermi 
našej nebeskej matky.

Mária – Bohorodička a Matka
Tento titul, ktorý sa pripisuje Márii, veľmi súvisí 
s nestoriánskou herézou, ktorá sa týkala hlavne 
osoby Ježiša Krista a jeho božstva. A preto, ak Ježiš 
bol len človek a nie Boh, tak Mária bola len rodič-
kou človeka a nie Boha. Efezský koncil v roku 431 
preto vyhlásil, že Mária sa ľudským počatím Bo-
žieho Syna vo svojom lone skutočne stala Božou 
Matkou - Bohorodičkou preto, že si z nej večné 
Slovo vzalo sväté telo obdarené rozumovou du-

šou, s ktorým je Božie Slovo hypostaticky (pod-
statne) zjednotené, a preto sa hovorí, že sa naro-
dilo podľa tela.“  (KKC 466).

Mária je nazývaná v evanjeliách ako „Ježišo-
va matka“ (Jn 2,1;19,25) a ešte pred narodením 
svojho Syna je z vnuknutia Ducha radostne po-
zdravovaná ako „matka môjho Pána“ (Lk 1,43). 
(KKC 495)

Mária – Vždy Panna
Cirkev vyznáva skutočné a trvalé Máriinho pa-
nenstvo aj pri pôrode Božieho Syna, ktorý sa stal 
človekom. Veď Kristovo narodenie „nezmenši-
lo, ale posvätilo jej panenskú neporušenosť.“ Li-
turgia Cirkvi oslavuje Máriu ako „vždy pannu.“ 
(KKC 499)

Niekedy sa namieta proti tomu, že Písmo sa 
zmieňuje o Ježišových bratoch a sestrách, alebo 
proti tomu, že Pán Ježiš bol prvorodeným. V sta-
rozákonnej hebrejčine však pojem bratranec ne-
existoval. Pod pojmom „prvorodený“ znalci sta-
rovekej kultúry rozumejú toho, ktorý „otváral 
lono matky“, a to bez ohľadu na to, či matka po 

 Text: 

P. Igor Kráľ SVD

 Foto: Juraj 

Štefanec

„Nijaký ľudský jazyk nie je v stave vypovedať 
a opísať krásy Márie. Pozemský umelec môže 
podať len slabý obraz jej krásy. Len keď bude-
me v nebi, spoznáme jej dokonalú krásu“ - tak 
uvažoval o našej Matke sv. Arnold Janssen.

Celá krásna
si Mária
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ňom mala alebo nemala ďalšie deti. Cirkev vždy 
chápala tieto miesta Svätého Písma v tom zmys-
le, že neoznačujú ďalšie deti Panny Márie. Ježiš 
je teda jediný Máriin syn. Ale Máriino duchovné 
materstvo sa rozprestiera na všetkých ľudí, kto-
rých prišiel Ježiš spasiť: „Porodila Syna, ktorého 
Boh ustanovil za prvorodeného medzi mnohý-
mi bratmi“ (Rim 8,29), totiž medzi veriacimi, na 
ktorých zrodení a výchove [Mária] spolupracuje 
s materinskou láskou.“  (KKC 501).

Mária - Nepoškvrnená
Napriek tomu, že táto dogma bola vyhlásená až 
v roku 1854, už v 4. storočí je rozšírené toto pre-
svedčenie o Máriinom nepoškvrnenom počatí. 
Proti tým, ktorí odmietali toto zmýšľanie, sa ohra-
dil sv. Augustín slovami: „Kiežby z úcty k Páno-
vi žiadna takáto námietka ohľadom nej a hriechu 
nevznikla.“ Vo východných cirkevných obciach 
tam už z mena, ktoré jej dávali – Panagia – vidieť, 
ako Božiu Matku vnímali: ako celú svätú, pretože 
je v nej všetko sväté. Cirkev si v priebehu storočí 
uvedomila, že Mária, ktorú Boh naplnil milosťou, 

bola vykúpená už od svojho počatia. Dogma o ne-
poškvrnenom počatí, ktorú v roku 1854 vyhlásil 
pápež Pius IX., vyznáva, že: „Preblahoslavená Pan-
na Mária bola v prvej chvíli svojho počatia osobit-
nou milosťou a výsadou všemohúceho Boha vzhľa-
dom na zásluhy Ježiša Krista, Spasiteľa ľudského 
pokolenia, uchránená nedotknutá od akejkoľvek 
škvrny dedičného hriechu.“ (KKC 491).

Tento jas „celkom výnimočnej svätosti“, kto-
rým je Mária „obdarovaná od prvej chvíle svoj-
ho počatia“, dostáva celý od Krista: je „vzhľadom 
na zásluhy svojho Syna vykúpená vznešenejším 
spôsobom.“ Otec ju viac ako ktorúkoľvek inú 
stvorenú osobu „v Kristovi požehnal všetkým 
nebeským duchovným požehnaním“ (Ef 1,3). 
On si ju v ňom ešte pred stvorením sveta vyvolil, 
aby bola pred jeho tvárou svätá a nepoškvrnená 
v láske.  (KKC 492).

Mária - Nanebovzatá
„Napokon bola Nepoškvrnená Panna – uchráne-
ná a nedotknutá od akejkoľvek škvrny dedičného 
hriechu – po skončení pozemského života vzatá 
s telom i dušou do nebeskej slávy a Pán ju pový-
šil za Kráľovnú vesmíru, aby sa tak plnšie pripo-
dobnila svojmu Synovi, Pánovi pánov a víťazovi 
nad hriechom a smrťou.“ Nanebovzatie presvätej 
Panny je výnimočnou účasťou na zmŕtvychvstaní 
jej Syna a pripomienkou, čo čaká nás - ostatných 
kresťanov. (KKC 966)

Vyhlásenie tejto dogmy je aj reakciou na dia-
nie vo svete. Svet bol svedkom tragédií a ľudské-
ho zla, ktoré za päťdesiat rokov priniesli genocídu 
arménskeho ľudu, stratu desať miliónov životov 
v prvej svetovej vojne, stratu štyridsať miliónov 
životov v ruskej revolúcii, stratu šiestich milió-
nov židovských životov počas holokaustu, stratu 
päťdesiatich miliónov životov v druhej svetovej 
vojne a vynález a použitie novej zbrane hromad-
ného ničenia - atómovej bomby. Pápež Pius XII. 
výslovne uvádzal tieto historické fakty, ľutoval ni-
čenie ľudského života, znesvätenie ľudských tiel 
a rastúcu stratu úcty a rešpektu voči Bohu a ľud-
skej dôstojnosti. Povedal: „Čo chcem? Chcem, 
aby oslavy Nanebovzatia Panny Márie zvýraznili 
posvätnosť a dôstojnosť každého človeka.“

„Ľúbezná vôňa čností Panny Márie je krajšia 
a  ľúbeznejšia než vôňa čností všetkých v nebi. 
A predsa, stojí nám bližšie než hocktorá stvorená 
bytosť.“ (Sv. Arnold Janssen) Preto sa, naša drahá 
Matka, utiekame pod Tvoju ochranu a prosíme 
o príhovor u Tvojho Syna.  • 

„Ľúbezná vôňa 
čností Panny 
Márie je krajšia 
a ľúbeznejšia 
než vôňa čností 
všetkých v ne-
bi. A predsa, 
stojí nám bliž-
šie než hockto-
rá stvorená 
bytosť.“
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Biblické postavy viery
Horlivá viera 
apoštola Pavla

 Text: P. Marek Vaňuš SVD  Foto: Archív SVD

Život apoštola Pavla, ako 
nám ho dynamicky pri-
bližujú i jeho misijné „ces-
topisy“ na stránkach Skut-

kov apoštolov či niektoré útržky 
z jeho listov, je preniknutý hlbo-
kou a živou vierou v Krista. Toho 
Krista, ktorého Pavol neočakávane 
stretáva na ceste, keď má ako horli-
vý farizej v úmysle zatýkať prvých 
kresťanov v Damasku. Ježišove slo-
vá „Šavol, Šavol, prečo ma prena-
sleduješ?“ (Sk 9,4) otvárajú v jeho 
živote novú etapu. Prenasledovateľ 
sa mení na nadšeného apoštola, 
ktorý ohlasovaniu evanjelia zasvä-
tí všetky svoje sily. Vníma to, ako 
svoju prvoradú povinnosť: „Veď 
ak hlásam evanjelium, nemám sa 
čím chváliť; to je moja povinnosť 
a beda mi, keby som evanjelium 
nehlásal.“ (1Kor 9,16). Evanjelium 
je totiž čosi tak vzácne, že si ho ne-
možno nechať len pre seba; ono je 
„Božou mocou na spásu každému, 
kto verí.“ (Rim 1,16).

Nie je ľahké opísať celý Pavlov 
život v niekoľkých riadkoch. Sú-
stredíme sa preto na vybrané mo-
menty, ktoré nám pomôžu vnímať 
rolu viery v jeho živote. Všimne-
me si Pavla ako horlivého farizeja, 
ktorý sa skrze damašský impulz 
premieňa na horlivého svedka, 
a v poslednej časti si pripomenie-
me pár podnetov z jeho „náuky“ 
o viere, ako ju nachádzame v Liste 
Rimanom.

Horlivý farizej
Čítajúc tretiu kapitolu Listu Fili-
panom priam cítime, ako Pavla 
ovládne spravodlivé rozhorčenie 
voči skupine falošných misioná-
rov, ktorí chcú novoobráteným 
kresťanom v gréckych Filipách 
nahovoriť, že okrem Krista mu-
sia prijať i obriezku a s ňou za-
chovávanie celého židovského 
Zákona (porov. Flp 3,2). Pavol 
im ostro vyčíta, že vkladajú svoju 
nádej do tela. Inými slovami, za-
kladajú si na dokonalom plnení 
židovských predpisov. Pri tej prí-
ležitosti sa zmieňuje o tom, že na 
uvedených kritériách by si mo-
hol zakladať i on sám: „na ôsmy 
deň obrezaný, z Izraelovho rodu, 
z Benjamínovho kmeňa, Hebrej 
z Hebrejov, čo sa týka zákona fa-
rizej, čo do horlivosti prenasle-
dovateľ Cirkvi, čo do spravodli-
vosti, ktorá je v zákone, žil som 
bezúhonne.“ (3,5-6). Vo svojom 
preukaze vzorného Žida má všet-
ko v poriadku. Dáva nám to tušiť, 
že vo svojej mladosti si zakladal 
na pedantnom dodržiavaní ná-
boženských predpisov. Jedným 
slovom, bol príkladom.

Lenže tá jeho horlivosť za Zá-
kon ho priviedla až k prenasle-
dovaniu Ježišových učeníkov. 
Videl v nich nebezpečenstvo pre 
židovstvo, vnímal ich ako od-
padlíkov. Nemal s nimi zľutova-
nie. Robil všetko pre to, aby ich 

odstránil. Keď pripomína v Liste 
Galaťanom svoju minulosť, píše: 
„Veď ste počuli, ako som si kedysi 
počínal v židovstve: že som veľ-
mi prenasledoval Božiu Cirkev 
a nivočil som ju. V židovstve som 
prevýšil mnohých vrstovníkov 
vo svojom rode, lebo som viac 
horlil za obyčaje svojich otcov“ 
(Gal 1,13-14). Hľa, kam až môže 
viesť „slepá“ horlivosť. Prestáva 
vnímať pravé hodnoty a  abso-
lutizuje to, čo jej vyhovuje. Taká 
horlivosť sa bezpodmienečne 
potrebuje zastaviť a prehodnotiť 
svoje postoje: Naozaj chce odo 
mňa Boh to, čo konám? Neospra-

Fyzická 
slepota mu 
mala pomôcť 
uvedomiť 
si, ako sa 
vo svojej 
horlivosti 
slepo hnal 
za ničením 
tých, ktorých 
ani dobre 
nepoznal.
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vedlňujem si ním svoj funda-
mentalizmus, v ktorom sa cítim 
bezpečný? V  Pavlovom živote 
impulz na prehodnotenie postoja 
prichádza na ceste do Damasku. 

„Ako šiel a  blížil sa k  Da-
masku, zrazu ho zalialo svet-
lo z neba...“ (Sk 9,3). Padol na 
zem – pravdepodobne však nie 
z koňa, ako to pôsobivo znázor-
nil Caravaggio na svojom obra-
ze – a po dialógu s Ježišom zostal 
bez zraku (porov. 9,8). Fyzická 
slepota mu mala pomôcť uvedo-
miť si, ako sa vo svojej horlivosti 
slepo hnal za ničením tých, kto-
rých ani dobre nepoznal.

Horlivý svedok
Zrak mu na Pánov príkaz vra-
cia až jeden z učeníkov, Anani-
áš. Keď ho Ježiš vo videní posie-
la, aby šiel za Šavlom, Ananiáš 
sa zdráha. Pán mu však hovo-
rí: „Len choď, lebo jeho som si 
vyvolil za nádobu, aby zanie-
sol moje meno pohanom aj krá-
ľom i  synom Izraela; a  ja mu 
ukážem, koľko musí trpieť pre 
moje meno“ (Sk 9,15-16). Pán 
tak predznamenáva smerovanie, 
ktorým sa bude uberať Pavlova 
horlivosť. Boží Duch ju v Pavlovi 
pretvorí na nebojácne vydávanie 
svedectva o evanjeliu, na vytrvalé 
znášanie príkoria a utrpenia pre 
Krista. Pavol viac svoju horlivosť 
nebude používať „proti“ svojim 
odporcom v zmysle ich prena-
sledovania a odstraňovania, ale 
v nasadení „za“ tých, s ktorými 
sa bude deliť o nádherné posol-
stvo evanjelia. „Veď horlím za 
vás Božou horlivosťou“ napíše 
neskôr veriacim do Korintu (cf. 
2Kor 11,2).

Osobné stretnutie s  Ježišom 
Pavlovi otvára oči pre nový po-
hľad na skutočnosti. Sám o tom 
píše v už spomínanom Liste Fi-
lipanom: „...čo mi bolo ziskom, 
kvôli Kristovi pokladám za stra-
tu. A vôbec všetko pokladám za 
stratu pre vznešenosť poznania 
Krista Ježiša, môjho Pána. Preň 
som všetko stratil a pokladám 
za odpadky, aby som získal Kris-
ta a našiel sa v ňom bez vlastnej 
spravodlivosti, ktorá je zo záko-
na, ale s tou, ktorá je skrze vie-
ru v  Krista – spravodlivosťou 
z Boha, založenou na viere“ (Flp 
3,7-9). Tá „vznešenosť pozna-
nia“ značí, že Pavol pochopil, že 
nie je na prvom mieste dôležité, 
čo robí on pre Pána, nie od toho 
závisí kvalita jeho viery, ale dôle-
žité je to, čo Boh urobil skrze Je-
žiša pre neho. Spása je dar. Pavol 
vo svojom „obrátení“ 

+
Zaujímavosť 
Šavol alebo Pavol? Možno ste sa 
niekedy pozastavili nad otázkou, ktoré 
je vlastne skutočné meno Apoštola 
národov. Pravdou je, že kým vo svojich 
listoch sa Apoštol vždy podpisuje 
ako Pavol, v Skutkoch apoštolov je 
spočiatku označovaný ako Šavol (až 
po Sk 13,9). Nie je to však, ako by sa 
možno očakávalo, dôsledok stretnutia sa 
s Ježišom; teda akoby meno Pavol malo 
vyjadrovať nové poslanie, ktoré dostáva. 
Tak je to síce pri mnohých biblických 
povolaniach, no prípad Apoštola sa 
od nich líši. Biblisti sa domnievajú, že 
dve mená sú dôsledkom toho, že sa 
narodil ako žid v diaspore, v cilícijskom 
Tarze (na juhu dnešného Turecka). To 
by znamenalo, že hebrejské Šavol, čo 
značí „vyžiadaný“, poukazovalo na 
jeho židovskú príslušnosť, kým rímske 
meno Pavol, v preklade doslova „malý 
(vzrastom)“, bolo jeho občianske meno 
(Pavol bol rímskym občanom). Iní si však 
všímajú okolnosti v Skutkoch apoštolov, 
pri ktorých dochádza k zmene mena. Je 
to pri ohlasovaní evanjelia na Cypre pred 
prokonzulom Sergiom Pavlom. Ten „žasol 
nad Pánovým učením a uveril“ (Sk 13,12). 
Je možné, že sa stal Pavlovým sponzorom, 
pretože hneď na to Skutky spomínajú 
Pavlov presun do Antiochie v Pizídii, 
kde archeológovia našli nápis s menom 
tohto prokonzula. Zrejme tam vlastnil 
určité majetky. Podľa toho by si Pavol 
mohol zmeniť svoje meno na začiatku 
svojho misijného účinkovania ako prejav 
vďačnosti voči Sergiovi Pavlovi, svojmu 
mecenášovi. Pravdepodobnejšia sa však 
zdá byť prvá možnosť.

 



prechádza od stavania na vlast-
nom výkone k otvoreniu sa pre 
Boží dar. V tom totiž naozaj spo-
číva viera: v prijatí daru (porov. 
Ef 2,4-10).

Podnety Listu Rimanom
A nad týmto nezaslúženým da-
rom milosti, ktorý prichádza bez 
predošlých zásluh, sa Pavol veľ-
mi pekným spôsobom zamýšľa 
vo svojom Liste Rimanom. Ide 
o Pavlov najdlhší list, ktorého 
špecifikom je okrem iného i to, že 
ho (na rozdiel od ostatných listov) 
píše spoločenstvu, ktoré nielenže 
sám nezaložil, ale osobne ešte ani 
nenavštívil. V úvode preto svojim 
adresátom v Ríme pripomína, že 
mu ide najmä o vzájomné pode-
lenie sa o vieru a povzbudenie sa 
v nej (porov. Rim 1,12).

Východiskom Pavlovho za-
myslenia je skutočnosť, že bo-
lestná pravda o hriechu zasahuje 
tak židov, ako i pohanov (1,18–
3,20). Nik sa nemôže povyšovať, 
lebo „všetci zhrešili a chýba im 

Božia sláva“ (3,23). Cesta ospra-
vedlnenia, t.j. oslobodenia sa od 
ťarchy hriechu, a  tým učinenia 
spravodlivými pred Bohom, je 
spoločná pre všetkých. Nie na 
základe skutkov, ale skrze vieru, 
zadarmo – ako Pavol zdôrazňuje 
– „milosťou, vykúpením v Kris-
tovi Ježišovi“ (3,24; porov. 3,28). 

Celá štvrtá kapitola listu ná-
sledne ponúka výrečný príklad 
zo života patriarchu Abraháma, 
ktorý dostal prisľúbenie „skrze 
spravodlivosť z viery“ (4,13), lebo 
on „proti nádeji v nádeji uveril, 
že sa stane otcom mnohých ná-
rodov“ (4,18). Veď od Boha do-
stal prisľúbenie, ktoré sa z  ľud-
ského hľadiska zdalo prakticky 
neuskutočniteľné (porov. 4,19-
21). On však dôveroval. Uve-
ril. A jeho viera umožnila usku-
točnenie prisľúbenia. Na okraj 
toho Pavol pripomína, že sa to 
udialo „preto z viery, aby to bolo 
z milosti“ (4,16). Viera si nerobí 
nároky. Ona prijíma ponúknutú 
milosť. Práve preto je prístupná 

všetkým. Všetkým, čo sú ochotní 
ju prijať. Lebo ak by sa ospravedl-
nenie dosahovalo nejakým „vý-
konom“, bolo by to „za odmenu“ 
(porov. 4,4) a nie ako dar. 

Pavol, spočiatku muž „výkon-
nej“ horlivosti, ktorá ubližuje, 
a neskôr apoštol horlivého „sve-
dectva“, v ktorom povzbudzuje 
a posilňuje iných, nám pripomí-
na podstatný prvok viery. Viera 
nie je v žiadnom prípade „výko-
nom“. Je odpoveďou na ponúk-
nutú milosť. Akýkoľvek skutok 
– ktorý je vyjadrením odpovede 
viery na Božiu milosť – prichá-
dza na rad až potom. Skutky sú 
nevyhnutným dôsledkom viery, 
ale je potrebné mať na pamäti: sú 
jej dôsledkom, nie základom (po-
rov. 2Kor 9,8; Gal 5,25).

Nuž, oplatí sa prečítať si prvé 
kapitoly Listu Rimanom a možno 
i celý list – i keď skôr na pokračo-
vanie, keďže ide o hutné čítanie. 
Pomôže nám uvedomiť si, že zák-
ladom našej viery je nezaslúžená 
milosť.  • 

„Veď ak 
hlásam 
evanjelium, 
nemám sa 
čím chváliť; 
to je moja 
povinnosť 
a beda mi, 
keby som 
evanjelium 
nehlásal.“



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

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
Objednané knihy posielame na dobierku. Balné neúčtujeme. Poštovné účtujeme podľa aktuálnej tarify Slovenskej pošty, teda od 2,58 Eur s DPH.

Môj najkrajší deň – Melódia
Piesne o Bohu, o láske k Ježi-
šovi, o Panne Márii a o všet-
kom, čo nás robí lepšími 
a krajšími. Piesne sú pre rôz-
ne vekové kategórie – pre 
deti, ktoré sa pripravujú na 
prvé sväté prijímanie, pre 
birmovancov, aj na rôzne 
mládežnícke podujatia.
36 strán, cena: 4,28 EUR

Svätý Pavol
Jozef Holzner
Autor opisuje Pavlov život 
mimoriadne živo, dôklad-
ne a pútavo. Mnoho skúmal 
a poprechodil mnohé kraji-
ny, po ktorých Pavol kráčal. 
Preštudoval ich staré dejiny, 
kultúru aj ich vtedajšiu prí-
tomnosť. To všetko zabudo-
val do krásnej knihy o živote 
a pôsobení sv. Pavla.
672 strán, cena: 16 EUR

Nekompromisná
Hannah Farverová
Kniha pre dievčatá a mladé 
ženy, ktoré hľadajú viac.Viac 
ako prispôsobovanie sa krité-
riám a názorom sveta na krá-
su a lásku. Prakticky a vlast-
ným svedectvom poukazuje 
na smer, ktorý prináša napl-
nenie túžob dievčenského 
srdca. Prináša úplne iný po-
hľad. Pohľad radikálnej lásky.
246 strán, cena: 6,90 EUR

Nečistá – DVD
Úspešná modelka Chan-
tal sa dozvie, že je tehotná. 
Hoci kvôli milencovi uvažu-
je o potrate, nakoniec poro-
dí zdravého syna. Lekári jej 
však zistia vážne ochorenie 
– lepru. Musí všetko opustiť, 
aby sa zachránila. Fyzicky, 
ale aj hlavne duchovne. 
2 x DVD, cena: 10,80 EUR

Bratia múdrosti
Peter Brodek
Obľúbený autor duchovnej li-
teratúry sa vo svojich úvahách 
zamýšľa nad vzácnymi histo-
rickými udalosťami našich 
kresťanských a národných de-
jín a usiluje sa ich aktualizovať 
pre praktický každodenný ži-
vot kresťana našich čias. 
80 strán, cena: 3,80 EUR

František pápež 
chudobných
Andrea Tornielli
Nový pápež vzbudil pozor-
nosť sveta, meniac protokol 
a šíriac vlastný štýl ľudskos-
ti, jednoduchosti a  zvlášt-
nej pozornosti k neveriacim. 
Autor načrtáva osobnosť 
Božieho muža cez jeho slo-
vá a  myšlienky, svedectvá 
a osobné spomienky.
176 strán, cena: 8,90 EUR

Medúšik
Róbert Horka
Autor je kňaz a  svoje deti 
nemá. Deti pre túto rozpráv-
ku však našiel v kostole. Pri 
svätých omšiach čítal v ich 
očiach, že túžia byť dobré. 
A  tak sa narodil Medúšik: 
včielka nezbedná a zvedavá, 
ako sú aj deti, ale medonos-
ná, lebo vždy a všade hľadá 
to, čo je dobré a sladké.
112 strán, cena: 5,20 EUR

Mária Služobnica Pána
Adrienne von Speyr
Autor v tejto knihe s hlbo-
kou jednoduchosťou vyslo-
vuje zásadné myšlienky, kto-
ré volajú po novej meditácii. 
O zmysle slova „ÁNO” v ži-
vote Panny Márie a v živote 
každého vykúpeného
173 strán, cena: 5 EUR

DVD
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XXIV.
CYRILOMETODSKÉ DNI

V TERCHOVEJ

VENOVANÉ 1150. VÝROČIU PRÍCHODU SV. CYRILA A METODA NA NAŠE ÚZEMIE

7.30 – 10.30 h Kostol sv. Cyrila a Metoda
SVIATOSŤ ZMIERENIA

8.30 h   
SVÄTÁ OMŠA

celebruje: Mons. Jozef HRTÚS

10.30 h

SVÄTÁ OMŠA
celebruje: Mons. Ladislav STROMČEK, generálny vikár 

STAROSLOVIENSKA OMŠA pre sóla, miešaný zbor, 
komorný súbor a organ od  Pavla KRŠKU

účinkujú: Michaela KUKUROVÁ, SOPRÁN

Alena KROPÁČKOVÁ , ALT ;    Jozef GRÁF, TENOR 

Martin MIKUŠ, BAS ;    Marián MUŠKA, ORGAN

ŽILINSKÝ MIEŠANÝ ZBOR, KOMORNÝ DYCHOVÝ SÚBOR
dirigent: Štefan SEDLICKÝ

16.00  h Kostol sv. Cyrila a Metoda
CYRIL A METOD  

Hudobno-dramatické pásmo venované 1150. výročiu 
príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie

účinkujú: Divadelný klub Makovice
pri Krajskom kultúrnom stredisku v Žiline, 

CANTIKA COLLEGIUM MUZICUM.
dirigent: Štefan SEDLICKÝ

moderátor: František VÝROSTKO;  réžia: Jozef ABAFI

17.30 h. Námestie Andreja Hlinku
FS STRUMIEŇ a SS LUTNIA (PL)

18.30  h Námestie Andreja Hlinku
NEBESKÁ MUZIKA a hostia  

Sláčikový bigbít z terchovských osád

17.30 h Vrch Oravcove
KRÍŽOVÁ CESTA

18.15 h Vrch Oravcove
MLÁDEŽNÍCKA SV. OMŠA 

celebruje: P. Ján Štefanec, SVD

19.00 – 21.00 h Vrch Oravcove
VEČER MODLITIEB A CHVÁL

+ SVIATOSŤ ZMIERENIA
hudobný sprievod: kapela ELIAS

10. 00 h Kostol sv. Cyrila a Metoda
LITURGIA SV. JÁNA ZLATOÚSTEHO

GRÉCKOKATOLÍCKA SVÄTÁ OMŠA
celebruje: arcibiskup Cyril VASIĽ, SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi 

účinkuje: Miešaný gréckokatolícky chrámový zbor CHRYSOSTOMOS  
z Vranova nad Topľou

11. 30 h Kostol sv. Cyrila a Metoda

„EVANJELIU SVÄTÉMU SOM PREDSLOVOM“
Slávnostné uvedenie VEĽBÁSNE PROGLAS 

Odborná spolupráca: SLOVENSKÁ NÁRODNÁ KNIŽNICA (vydavateľ knihy)
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PONGRÁCZ,s.r.o.  URBÁR TERCHOVÁ
POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO CINGEL 
– ONDRUŠ
POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO RIEČNICA 
– HORNÁ TIŽINA
KVETINÁRSTVO – VLASTA HANULIAKOVÁ

XXIV.
CYRILOMETODSKÉ DNI 

V TERCHOVEJ

8.30 h Kostol sv. Cyrila a Metoda 

SVÄTÁ OMŠA 
celebruje: P. Ján HALAMA, SVD, provinciál 

10.30 h Kostol sv. Cyrila a Metoda – vrch Oravcove
PROCESIA VERIACICH 

účinkujú: terchovský ľud a spojené terchovské muziky,
dychová hudba DUBŇANKA zo Žiliny

11.00 h Vrch Oravcove 
CYRILOMETODSKÁ SVÄTÁ OMŠA 

celebruje:  Mons. Tomáš GALIS, žilinský biskup
hra na organe: Peter LALINSKÝ a Eva HALASOVÁ

13.30 – 15.30 h Námestie Andreja Hlinku
POPOLUDNIE S DYCHOVOU HUDBOU

DUBŇANKA
16.00 h Kostol sv. Cyrila a Metoda 

GALAKONCERT SLOVENSKEJ FILHARMÓNIE
Záverečný program XXIV. ročníka Cyrilometodských dní v Terchovej

Egon Krák/ CYRILO-METODIADA, 2. premiéra
oratórium podľa Jána Hollého pre recitátora,veľký miešaný zbor a symfonický orchester

účinkujú:  SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA, SLOVENSKÝ FILHARMONICKÝ ZBOR
dirigent: Leoš SVÁROVSKÝ

recitácia: Štefan BUČKO
zbormajsterka: Blanka JUHAŇÁKOVÁ

SPRIEVODNÉ PODUJATIE
TERCHOVEC – výstavný priestor (Relaxačno-informačné centrum)

CYRILO-METODSKÉ TRADÍCIE V TVORBE UBS 
garant:  Umelecká beseda slovenská a MKS Terchová

● OBEC TERCHOVÁ
● BISKUPSKÝ ÚRAD ŽILINA

● MIESTNE KULTÚRNE STREDISKO 
A FARSKÝ ÚRAD TERCHOVÁ

● ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
● KRAJSKÉ KULTÚRNE STREDISKO V ŽILINE

● MESTO ŽILINA
● CENTRUM PRE RODINU A MLÁDEŽ, n. o.
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Postrehy
zo Zimbabwe

 Text a foto: P. Kamil Kočan SVD

„Za tvoje slová ti ďakujeeeme, Vše-
mohúci!“ 

ozýva sa hlasný refrén spred nášho 
kostola. Na schodoch usadené deťúren-
ce nacvičujú novú pieseň už vyše dvoch 
hodín. Susedovie deti si už pospevujú 
to isté, hoci nie sú katolíkmi – veď me-
lódia v podaní našich malých umelcov 
je chytľavá.

Už som tu spomínal, že väčšinu ve-
riacich našej farnosti tvoria deti a mlá-
dež. A  to je pre nás veľkou výzvou, 
pretože dospelí ich považujú za druho-
radých členov spoločenstva. Vychádza 
to z tunajšej pôvodnej kultúry, v ktorej 
je muž najdôležitejší a dieťa na posled-
nom mieste.

Niežeby tu deti neboli milované, ale-
bo žeby nemali vo farskom spoločenstve 
priestor. Majú svoje združenia a stretká, 
kurzy, obnovy aj pravidelné katechézy 

a pomáhajú s upratovaním kostola. Na 
svätej omši tancujú, spievajú v zbore a, 
samozrejme, miništrujú. Takmer celý 
víkend trávia na farskom dvore.

Napriek tomu ich akosi zanedbáva-
me. Mimo oficiálnych stretiek sa im nik 
nevenuje, a tak tu svoj voľný čas trávia 
posedávaním alebo hašterením sa. Na 
ich názoroch sa dospelí často smejú a ich 
pokusy urobiť vo farnosti čosi nové sú 
zvyčajne zmietnuté zo stola. 

Len pomaly sa naše spoločenstvo učí, 
že deti a mladí sú v Božích očiach veľ-
mi dôležití. Dostali svojich animátorov 
a poradcov a niekoľkí boli dokonca pri-
jatí do farskej rady. Teraz máme v pláne 
rozbehnúť pre nich športové a tvorivé 
aktivity.

A postupne snáď pochopíme, že deti 
nie sú budúcnosť africkej Cirkvi, ale jej 
prítomnosť.  •

41HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

HLASY Z MISIÍ

JÚL – AUGUST 2013

NAŠI DOBRODINCI

DÔLEŽITÉ OZNAMY

CeNA roČNého 
predplatného za Hlasy 
na rok 2013 je 7,20 eUr

Nové číslo účtu 
Spoločnosti Božieho Slova:

5029115971/0900

41HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

DAROVALI NA MISIE, MISIJNÝ 
DORAST, MISIJNÉ DOMY

Všetkým darcom vyslovujeme 

Pán Boh zaplať! 

V.G. z Veľkého Lapáša 90,- EUR • Ružencové 
spoločenstvo z Nitry – Zobora 100,- EUR • Ve-
riaci zo Sverepca 50,- EUR • I. Cintulová zo Sily 
50,- EUR • Bohuznáma rodina z Rišňoviec 40,- 
EUR • Kramárová Mária z Nevidzian 30,- EUR • 
Bohuznáma z Nitry 43,- EUR • Mária Hrnčiarová 
z Vidinej 50,- EUR • Elena Janštová z Vidinej 50,- 
EUR • Členovia ruženca z Vidinej 100,- EUR • 
Odoberatelia Posla a Hlasov zo Zuberca 240,- EUR 
• Jolana Švecová z Topoľčian 170,- EUR • Členovia 
ružencového spolku z Dolných Krškan 130,- EUR 
• Ružencové spoločenstvo z Vidinej 100,- EUR 
• Prvoprijímajúce deti z Novej Bystrice 25,- EUR 
• Bohuznámy na misie v Keni 3000,- EUR • Bo-
huznámy na Južný Sudán 2000,- EUR • Gabriela 
Šimková 10,- EUR • Mária Maťová 10,- EUR • 
Odberatelia Hlasov z Rajeckej Lesnej 60,- EUR • 
Anna Haličková 100,- EUR • Bernadeta Mudráková 
10,- EUR • Peter Štoff 41,- EUR • Beáta Hajič-
ková 5,- EUR • Bohuznámi z Bystričian 20,- EUR 
• Odberatelia Hlasov z Radošinej 117,10,- EUR 
• Modlitbové spoločenstvo z Prašíc 170,- EUR • 
Duchovné matky z Rimavskej Soboty 140,- EUR • 
Odberatelia Hlasov z Čierneho pri Čadci 80,- EUR 
• Ružencové bratstvo z Hlohovca 100,- EUR • 
Kolektív Lásky z Liptovskej Tepličky 475,- EUR • 
Duchovné matky z Rimavskej Soboty 150,- EUR • 
Bohuznáma rodina z Valaskej Belej 120,- EUR •

NA POBAVENIE

Dvaja robotníci sa zhovárajú 
na stavbe:
– Ty vidíš tú muchu na konci lešenia?
– Akú muchu?
– Chlapi, končíme! Je zlá viditeľnosť.

Na rozvodovom súde:
– Prečo ste sa manželke celý rok 
neprihovorili?
– Nechcel som jej skočiť do reči.
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ODOSIELATEĽ:  POŠTOVNÉ ÚVEROVANÉ
  949 04 NITRA 5Spoločnosť Božieho Slova
Misijný dom Matky Božej
949 01 Nitra – Kalvária 3
„D+4“

17. – 18. august 2013

Srdečne Vás pozývame 
na púť k Matke Božej

Misionári verbisti 
a farnosť Nitra-Kalvária


