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ZAMYSLENIE

tohtoročná zimná Veľká noc nám aj «predčasne» 
priniesla všetky veľké sviatky Nanebovstúpenia 
Pána a Zoslania Ducha Svätého na mesiac máj, 
ktorý je neodmysliteľne spojený s Pannou Máriou. 
Je to výnimočná možnosť, aby sa znovu vyvrátili 
zbytočné pochybnosti týkajúce sa prehnanej ma-
riánskej úcty, z ktorej neraz katolíkov obviňujú 
ostatní kresťania, ba aj sami «moderní» katolíci.

Z niektorých momentov evanjelia vyplýva, že 
Panna Mária bola svedkom mnohých udalostí 
Ježišovho verejného života. Bola prítomná aj vo 
večeradle s učeníkmi pri zoslaní Ducha Sväté-
ho, teda v deň, ktorý sa viac-menej pokladá za 
začiatok Cirkvi. Je to pochopiteľné, veď maličké 
spoločenstvo ustrašených apoštolov sa v jeden 
deň rozrástlo o tritisíc duší, keď tí istí apoštoli 
vyšli v sile Utešiteľa svedčiť o  Ježišovi Kristo-
vi -Synovi Božom, Mesiášovi. A Mária, hoci sa 
o nej viac nepíše, stojí na samom začiatku Ježišo-
vej činnosti, aby uskutočnila materské poslanie, 
ktoré jej Syn zveril pod krížom. Nemožno si teda 
nevšimnúť, že Mária stojí v tichom orodovaní za 
každým z nás. Ako Matka sa ani inak zachovať 
nemôže- z lásky k Prvorodenému a jedinému 
Synovi nemožno nemilovať jeho bratov a sestry, 
teda jej deti. Ja sa sám nepokladám za obzvlášť 
veľkého mariánskeho ctiteľa, o to viac ma hne-
vá pomýlená nábožnosť. No to, čo je fakt, to tre-
ba povedať. Mária je skutočne Matkou každého 
jedného z nás, je Matkou Cirkvi, Učiteľkou kres-
ťanov a Kráľovnou všetkých cností. A keď môže-
me matkami nazývať aj naše krstné mamy, ktoré 
nie sú našimi pravými rodičmi, ale duchovný-
mi, tým viac Božiu Matku, ktorá skutočne bdie 
nad duchovným životom svojich detí. Možno 
si však položiť otázku: A nezaplače Mária nad 
týmto životom? Veď o jej plači sa píše v rôznych 
jej posolstvách a zjaveniach.

Niektorí veriaci namietajú, ba dokonca od-
mietajú sa modliť modlitby k Bohorodičke s tým, 
že oni nepotrebujú prostredníka v  ich vzťahu 
voči Bohu, ale potrebujú mať k nemu «priamu 
linku». Je to argument krívajúci na obe nohy – na 
duchovnú i ľudskú. Duchovná slabosť argumen-
tu spočíva v nepochopení spoločenstva svätých 
a väzby, ktorú s nimi máme. Je zrejmé, že Boh 
sám a prvý počuje naše modlitby, lebo ako jediný 
ich vidí, a to aj  vtedy, keď zostávajú nevyslovené 
v hĺbke našich duší. No vykúpení bratia a sestry 
tiež majú hlboký a láskyplný záujem o naše dob-
ro. Samy možno nemôžu nič urobiť, veď koná 
vždy Boh. Ale za to Ho svätí môžu a chcú chvá-
liť. A ak Boh vypočúva ich modlitby prosiace za 
úmysly prosebníkov, oslavuje nielen svätého, 
ale i seba a milosť, ktorá našla takú krásnu odo-
zvu v živote svätca. V skutočnosti nejde v nebi 
o ofis, kam vás posielajú z kabinetu do kabine-
tu, ale ide o jedno veľké bijúce srdce, ktoré tým, 
že je vzývané a oslavované v jednotlivých jeho 
«bunkách» (oslávených), viac bije. Boh nikoho 
nepotrebuje, nijakých prostredníkov ani sekre-
tárky. No on je Láska a láska sa chce vždy dávať 
a deliť. Preto to aj robí, delí sa so starostlivosťou 
o všetkých, hlavne o tých, ktorí ešte nedosiahli 
nebeskú radosť.

Ľudský argument zlyháva na akejsi forme 
pýchy, akoby sme my boli tí veľkí svätí, ktorí sa 
v mystických zážitkoch priam «dotýkali» Boha. 

Milí misijní 
priatelia,

 Text: 

P. Michal 

Marhefka SVD

 Foto: Archív SVD 
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No oni do toho museli dorásť a žiť Bohom nie na desať, ale 
stodesať percent, čo sa takto argumentujúcim nedarí. Prí-
klad a orodovanie svätých nám jednoducho má pomôcť 
prekonať tie ľudské problémy, ktoré už mnohí z nás zakúsili 
a rozlúskali. Okrem toho si vždy hľadáme nejaké vzory, veď 
na Boha predsa len svojím biednym životom a skúsenosťa-
mi nestačíme. Boh to vie, preto posiela svätcov, ktorí sú nám 
ako obyčajní ľudia bližšie. Nie oni v živote niečo dosiahli, ale 
Božia milosť s nimi, pretože jej nebránili. Rovnako aj Pan-
na Mária. Je ženou, ktorej sa dostala najväčšia milosť a česť, 
a preto je Bohu i ľuďom osobitne blízka. Spokojne sa teda 
utiekajme k nebeskej Matke s prosbou o orodovanie, veď 
od nej je potrebné sa učiť: byť neustále v Ježišovej blízkosti, 
utešovať v utrpení, trpezlivo a v dôvere čakať na dobrý ko-
niec, nezúfať si, byť skromným a pokorným. Ostatné titu-
ly hodné nasledovania ospievala Cirkev v mnohých hym-
noch a litániách.

Milí čitatelia, dúfajme, že máj už bude teplým mesiacom 
po tak dlhej dobe zimy. A ak by aj nie, nielen fyzický oheň 
dáva teplo, ale i duchovný, ten, ktorý máme v srdci, odkiaľ 
by mal žiariť a zohrievať všetkých dookola. Ak sa zatvára 
a horí len pre seba, bude zbytočné hovoriť o máji – mesiaci 
lásky a o láske vôbec. Pre nedostatok vzduchu a prevahou 
egoizmu oheň zhasne a srdce ostane kamenne chladným. 

Najlepším príkladom teplého a ľúbiaceho srdca je ma-
terinské, ktoré nepozná hraníc v rozdávaní a starostlivosti. 
Nezabudnime v tento mesiac na tých, ktorí nás touto láskou 
obdarúvajú: na všetky ženy, matky, sestry, ktoré pre svojich 
drahých obetujú seba samé. Nezabúdajme na Tú, ktorá je 
ich Kráľovnou.  •
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▲   Tristotisíc kresťanov je na úteku  
aj pred tábormi OSN v Sýrii

Sýria - Vyše 300-tisíc kresťanov uteká nielen zo svojich 
dedín a miest zasiahnutých vojnou, ale aj z utečenec-
kých táborov OSN. Agentúru AsiaNews o tom infor-
moval Issam Bishara, regionálny riaditeľ Katolíckej so-
ciálnej asociácie pre Blízky východ Catholic Near East 
Welfare Association (CNEWA) pre Libanon, Egypt, Sý-
riu a Irak. Podľa jeho slov nikto z rodín vysídlených za 
hranice neprijal útočisko v utečeneckých táboroch OSN 
v Turecku a Jordánsku, kde sú ľudia bez domova regis-
trovaní ako rebeli a zneužívaní z mediálneho hľadiska. 
„V Libanone – hovorí riaditeľ asociácie – je asi 1200 
rodín, ktoré našli útočisko v domoch priateľov ale-
bo u príbuzných.“ Väčšina kresťanov nie je zahrnutá 
do zoznamov Vysokého komisára OSN pre utečen-
cov (UNHCR). Odmietajú byť identifikovaní ako sú-
časť opozície, skladajúcej sa prevažne zo sunnitských 
moslimov. Kresťania si chcú udržať svoj neutrálny pro-
fil, ktorý ich predstavuje ako nestranných v konflikte 
medzi islamskými povstalcami a šíttskou alavistickou 
frakciou Bašára Asada. Z tohto dôvodu žijú bez akej-
koľvek pomoci od darcov, ako napríklad UNHCR ale-
bo Červený kríž. • 

EDITORIÁL

Milí misijní priatelia,

Mesiac máj nám prináša množ-
stvo krásnych sviatkov. Medzi 
najkrajšie z nich patrí aj Deň ma-
tiek. Máj patrí aj našej nebeskej 
matke Márii. Ježiš Kristus, ktorý 
prišiel spasiť všetkých ľudí, je na-
ším príkladom vo všetkom. Len 

on mohol povedať: „Učte sa odo mňa...“ (Mt 11, 29)
Popri tomto veľkom vzore sa skvie Panna Mária ako 
Kráľovná všetkých čností. Učí nás, ako máme prakticky 
plniť zákon bratskej lásky, ktorý nám dal Ježiš Kristus. 
„Táto Panna bola vo svojom živote vzorom tej materin-
skej lásky, ktorou sa majú preniknúť všetci, čo spolupra-
cujú pri preporodzovaní ľudí...“ (Lum. Gentium, 65) 
Zo všetkých tých čností si treba všimnúť jej materinskú 
lásku. Veď si len spomeňme, s akou úzkosťou a láskou 
hľadala celé tri dni strateného 12-ročného Ježiša. Aká 
to bola radosť, keď ho našla. (Lk 2, 41-52) A aká je jej 
láska k nám, veď Mária je našou duchovnou, nebeskou 
Matkou. Napoleona, ktorého zbavili trónu, opustili 
bratia i sestry, králi, kráľovné, opustili ho najvernej-
ší generáli, žena i národy – len matka ho neopustila, 
matkino srdce sa vznášalo k nemu i nad oceánom. 
„Stále som tam pri tebe, ak ma hľadáš,“ písala synovi. 
Sv. Anton o jednom hriešnikovi hovorí: 
Kedysi mal sen. Zdalo sa mu, že stojí pred súdnou Bo-
žou stolicou a zlý duch vypisoval všetky jeho hriechy. 
Aby dodal svojim slovám vážnosť, položil jeho napísa-
né hriechy na váhu Božej spravodlivosti. Miska hlboko 
klesla a prevážila dobré skutky. Zdalo sa, že je strate-
ný. V tú chvíľu pristúpila Božia Matka a položila svoju 
ochrannú ruku na druhú misku a stlačila dole. Vtom 
sa hriešnik prebudil. Pochopil napomenutie, ktoré mu 
dal tento sen. Začal úprimné pokánie. 
Príhovor Božej Matky má dosť sily, aby zadržala tresta-
júcu ruku spravodlivého Sudcu a vyprosila nám odpus-
tenie. „Panna Mária sa zjednotila s Kristom v bolesti 
i vo vôli. Tak si zaslúžila stať sa rozdávateľkou dobro-
dení, ktoré nám získal Ježiš svojou krvou. (Sv. Pius X.) 
Preto uctiť si našu nebeskú Matku je jedným z cha-
rakteristických znakov kresťana a kresťanov a pod-
statným znakom našej zbožnosti. Obracajme sa na 
Matku Božiu v modlitbách, pretože potrebujeme jej 
pomoc, útechu a upevnenie nádejí. Nech sa pre nás 
dni v tomto mariánskom mesiaci stanú príležitosťou 
na obnovenie vzťahov k našim pozemským matkám, 
ale aj k našej nebeskej matke Márii. 

Páter Martin Štefanec SVD
šéfredaktor

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Sv. omšu za odberateľov Hlasov 
odslúžim 2. mája,  za horliteľov 4. mája.

Šéfredaktor
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▪  Bangladéš:  
Premiér moslimského štátu  
sa postavil proti schváleniu  
zákona šaría

Bangladéš - Bangladéšsky pre-
miér Sheik Hasina nepodporí 
zákon proti rúhaniu, uviedol tak 
v rozhovore pre americkú spra-
vodajskú stanicu BBC. Týmito 
slovami reagoval na tlak pod-
porovateľov moslimskej strany, 
ktorí žiadajú spomínaný zákon, 
vrátane sankcie v podobe tres-
tu smrti. Bangladéš je prevažne 
moslimským štátom, premiér 
však tvrdí, že ide o demokratic-
kú krajinu, v ktorej „majú všetci 
právo praktizovať svoje vlastné 
náboženstvo“.
Moslimskí fundamentalisti sta-
novili vláde trojtýždňové ulti-
mátum na schválenie dekrétu 
proti blasfémii a  na tvrdé po-
trestanie ateistov urážajúcich 
Mohameda a islam. „Urážať iné 
viery nie je správne, a práve pre-
to už existujú zákony, ktoré tres-
tajú tých, ktorí zraňujú nábo-
ženské cítenie iných,“ uviedol 
premiér Hasina. 
Až 89% obyvateľov Bangladéša 
tvoria moslimovia, katolíci len 
0,1 percenta. Ústava síce garan-
tuje plnú slobodu vyznania, na-
priek tomu v prípade konverzie 
z islamu dochádza k veľkým ne-
pokojom a  prenasledovaniam 
iných veriacich. •

▪  Cirkev v Kolumbii vyzýva na rešpekt v politickom dialógu

Kolumbia - Katolícka cirkev v Kolumbii zasiahla v prospech urovnania 
konfliktu medzi bývalými prezidentmi (Pastranom a Uribem) so súčas-
nou vládou a vyzvala ich k vzájomnému rešpektu, aby rokovanie o mieri 
nezostalo prázdnou diskusiou. „Jedným z vážnych problémov, ktoré sme 
v Kolumbii mali bolo práve to, že táto otázka bola predmetom prázdnych 
rokovaní, nie serióznou politikou, pretože autentická politika je budovaním 
spoločného blaha, snahou o dobro krajiny a je teda povinnosťou každého“, 
povedal kardinál Rubén Salazar. V jeho vyhlásení zaslanom agentúre Fides 
ďalej uvádza: „Ak Kolumbia má mať spoločný cieľ, mal by to byť mier, pre-
tože ten sme nikdy nemali. Vždy sme žili príbeh plný krvi, sporov a obe-
tí. Kardinál Salazar pri stretnutí s novinármi oznámil, že Katolícka cirkev 
sa pripojí k pochodu v prospech mierového procesu, ktorý sa bude konal  
9. apríla po celej krajine. •

▲  Vatikán zverejnil upravený znak 
nového Svätého Otca Františka 

Vatikán - Vatikán zverejnil upravený 
znak Svätého Otca Františka. Bolo zme-
nené vyobrazenie hviezdy, ktorá predsta-
vuje Pannu Máriu. V pôvodnom znaku 
bola hviezda päťcípa, nová má 8 cípov na 
znak ôsmich blahoslavenstiev. Rovnako 
bol graficky upravený nardový kvet, kto-
rý predstavuje Svätého Jozefa, patróna 
univerzálnej Cirkvi. Pôvodné vyobraze-
nie sa podobalo na strapec hrozna. Po-
sledná úprava sa týka hesla „miserando 
atque eligendo“ ktoré bolo vložené do 
bieleho zvitku, s červenými okrajmi. •

▲ Parížske stretnutie zodpoved-
ných za pastoráciu univerzít

Paríž - Veda ako cesta k Bohu. Tejto 
hlavnej téme bolo venované stretnutie 
tých, ktorí sú zodpovední za pastoráciu 
univerzít v Európe. Konalo sa od 4. do 
7. apríla 2013 v Paríži. Veda je príleži-
tosťou pre stretnutie človeka s Bohom 
a viera nezávisí od nejakej rovnice, algo-
ritmu alebo od akéhokoľvek vedeckého 
vzorca. Špecifická komunikácia médií 
stále inklinuje k reprezentovaniu pred-
sudku, dávno prekonaného konfliktu 
medzi vedou a vierou, a to absolutizo-
vaním vedeckého pohľadu na svet a ší-
rením ohraničenej vízie ľudskej osoby, 
ako keby bola len súhrnom fyzických 
prvkov. Napriek tomu sa čoraz nástoj-
čivejšie objavuje v mnohých mladých 
študentoch otázka náboženstva. Aká je 
úloha univerzity v zadefinovaní vzťahu 
medzi vedou a vierou? O tom diskutovali 
biskupi a tí, ktorí sú v biskupských konfe-
renciách Európy zodpovední za pastorá-

ciu na akademickej pôde vysokých škôl. 
Vo francúzskom hlavnom meste sa 40 
účastníkov stretnutia, vrátane biskupov, 
kaplánov a národných delegátov – repre-
zentanti 22 krajín – počas trojdňového 
pracovného stretnutia konfrontovalo 
s príspevkami odborníkov. • 

SPEKTRUM
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V   poslednom čase si – či už 
v Cirkvi ako celku, alebo v ži-
vote jednotlivých veriacich – 
čím ďalej, tým viac uvedomu-

jeme silu a dôležitosť Ducha Svätého 
pre náš život. Akoby sme začali kriesiť 
túto zabudnutú Božskú osobu. A vý-
sledky sú jasne viditeľné. 

Pozrime sa preto na najvýraznejšie 
charakteristiky daru Ducha Svätého. Je 
ich veľa. My si však všimneme len dve.

1. Snáď najvýraznejšou charakteristikou 
je to, že Duch Svätý nie je obmedzený 
len na niekoľko výnimočných vodcov 
v rámci kresťanských spoločenstiev, ale 
že je „vyliaty“ na všetkých. Toto 
je dôvod, prečo sme si pred pár 
týždňami počas Nedele Dobré-
ho Pastiera mohli dovoliť hovo-
riť o znakoch a charakteristikách 
pastiera a o tom, že každý z nás je 
aj vedeným, aj vodcom. Sv. Peter 
vysvetľuje udalosti Turíc ako naplnenie 
proroctva Joelovho o tom, že Boh vyleje 
svojho Ducha na každého človeka (Sk 
2, 16nn; Joel, 1-5):

Ale toto je to, čo povedal prorok Joel:
„V posledných dňoch, hovorí Boh,
vylejem zo svojho Ducha na každé telo:
vaši synovia a vaše dcéry budú 
prorokovať,
vaši mladíci budú mať videnia
a vaši starci budú snívať sny.
Aj na svojich služobníkov 
a na svoje služobníčky
vylejem v tých dňoch zo svojho Ducha
a budú prorokovať.
Budem robiť divy hore na nebi a zname-

nia dolu na zemi,
 krv, oheň a oblaky dymu,
slnko sa premení na tmu
a mesiac na krv,
skôr, ako príde Pánov deň,
veľký a slávny.
A vtedy:
Každý, kto bude vzývať Pánovo meno, 
bude spasený.“

Toto však neznamená, že by bol Duch 
Svätý vyliaty na všetko ľudstvo bez roz-
dielu. Duch bude vyliaty iba na tých, 
ktorí uveria v Krista vzhľadom na to, že 
dar Ducha bol odmenou za vieru. Ján 
vo svojom evanjeliu vysvetľuje Ježišo-
ve slová o prísľube živej vody (7, 37-39):

V posledný, veľký deň sviatkov Ježiš vstal 
a zvolal: „Ak je niekto smädný a verí 
vo mňa, nech príde ku mne a nech pije. 
Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú 
prúdy živej vody.“ To povedal o Duchu, 
ktorého mali dostať tí, čo v neho uveri-
li. Lebo ešte nebolo Ducha, pretože Ježiš 
ešte nebol oslávený.

V tomto je veľká zmena pre nás, po-
koncilových katolíkov, a možno aj pre 
členov iných kresťanských denominá-
cií. V minulosti sa Cirkev chápala ako 
striktná pyramída, kde tí, čo sú hore, 
rozlišujú to, čo je správne, t.j. čo je od 
Ducha Svätého pre tých, čo sú dole. 
Dnes táto pyramída síce jestvuje, má 

stále zmysel, ale jej rola je značne mo-
difikovaná. Každý kresťan má priamy 
kontakt a napojenie na Ducha Sväté-
ho. Potrebuje však službu doprevá-
dzania, pretože Duch Svätý nie je jedi-
ný Duch, ktorý v nás prebýva. Je v nás 
stále aj hriech, a tak mnohé domnelé 
hlasy Ducha môžu byť v skutočnosti 
hlasmi od zlého. 

2. Ďalšou charakteristikou pôsobenia 
Ducha Svätého je množstvo, bohatstvo, 
farebnosť a rozličnosť jeho účinkov. Je 
ich nespočítateľné množstvo. Niektoré 
výraznejšie však sú tieto:
a) Duch Svätý nás učí. „Ale Tešiteľ, 
Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom 
mene, naučí vás všetko a pripomenie 
vám všetko, čo som vám povedal.“ (Jn 
14, 26; viď tiež 16, 13; 1Jn 2, 27)

Ľudskí hlásatelia a  kazatelia jeho 
Slova sú schopní kázať len navonok. Na 

4 HLASY Z DOMOVA A MISIÍ MÁJ 2013

DUCHOVNÉ SLOVO

Sme otvorení pre dary 
Ducha Svätého?

 Text: P. Milan Bubák SVD

 Foto: Archív SVD

Kresťanský život a apoštolská čin-
nosť sú náročné a človek sám nie 
je schopný tieto nároky realizovať.



to, aby ich práca priviedla ľudí k pravej 
viere, musí byť doplnená vnútorným 
učením Ducha Svätého. „Nikto nemô-
že povedať ’Ježiš je Pán’ iba ak v Duchu 
Svätom.“ (1Kor 12, 3) Navyše učenie 
Ducha Svätého nie je obmedzené iba 
na uvedenie ľudí do viery; učenie Du-
cha Svätého je nepretržitým svetlom, 
ktoré ich robí schopnými rásť vo viere, 
a to tak, že sú čím ďalej, tým schopnejší 
prijať a realizovať jej dôsledky vo svo-
jom živote [často si vzdychneme, keď 
sme ešte len na začiatku viery: Ako 
budem schopný prijať a žiť podľa ta-
kéhoto vznešeného ideálu? Ja hriešny 
a slabý? To je vec Ducha. On nás uro-
bí schopnými a  uvedie nás do toho 
všetkého.]
b) Duch Svätý nás vedie. Niekedy nás 
Duch vedie veľmi priamym spôso-
bom ohľadom konkrétnych akcií, ktoré 
máme vykonať alebo rozhodnutí, ktoré 

máme urobiť. On napríklad inšpiroval 
Filipa v jeho rozhovore s Etiópčanom, 
ktorý sa zaoberal štúdiom Izaiáša (Sk 
8, 29), Petra viedol pri jeho reakcii na 
pozvanie rímskeho stotníka Kornélia 
(Sk 10, 19nn) a Pavla, aby nešiel kázať 
do Bytínie (Sk 16, 7).
c) Duch Svätý nás posilňuje. Vedieť, 
čo máme robiť ešte nestačí na to, aby 
sme to, čo vieme, aj robili. Kresťanský 
život a apoštolská činnosť sú náročné 
a človek sám nie je schopný tieto ná-
roky realizovať. Duch Svätý však pri-
chádza na pomoc nám slabým a dáva 
nám novú až nevídanú silu. Príkladom 
toho je premena apoštolov na Turíčny 
deň. (Sk 2nn) Text, ktorý nám najpln-
šie predstavuje túto charakteristiku 
Ducha, pochádza od apoštola Pavla: 
„Všetko môžem v tom, ktorý ma po-
silňuje.“ (Flp 4, 13)
d) Duch Svätý rozlieva do nás pocity 

lásky, radosti, pokoja a pod. a udeľuje 
nám novú slobodu. 

„Ovocie Ducha je láska, radosť, po-
koj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, 
vernosť, miernosť, zdržanlivosť.“ (Gal 
5, 22; viď tiež 5,1; Rim 5,5; 8, 14-16)

Na všetky dary milosti sa veľmi 
správne pozerá ako na prúdenie z Du-
cha Svätého, o ktorom ako o najvyššom 
dare Boha sa nám, ľuďom, niekedy ho-
vorí ako o „nestvorenej milosti“. „Stvo-
rená milosť“ je termín na popísanie 
práce či diela Ducha Svätého v nás. (1) 
Na prvom mieste sem patria tie naj-
podstatnejšie aspekty milosti: odpúš-
ťanie hriechov a Božie synovstvo. (2) 
Potom je tu život milosti, ktorý spočíva 
hlavne vo viere, nádeji a láske. (3) A ko-
nečne to, čo nazývame „darmi Ducha 
Svätého“, to je to, čo privádza tento nás 
život podľa Ducha k dokonalosti. Hoci 
na každú milosť sa dá pozerať ako na 
dar Ducha Svätého, „dary Ducha Svä-
tého“ poukazujú na jeho prítomnosť 
špeciálnym spôsobom. Inými slovami: 
milosťou nás Duch robí deťmi Božími; 
čnosťami viery, nádeje a lásky, ktoré do 
nás vlieva, žijeme ako deti Božie; a dar-
mi Ducha (v užšom zmysle, t.j. dary 
posväcovania [tradičných 7 darov DS: 
múdrosti, rozumu, poznania, rady, sily, 
zbožnosti a bázne Božej]; dary služby: 
nevedú priamo k posväteniu ich vlast-
níka, ale robia ho schopným na vyko-
návanie služby; dary prejavu Ducha: 
uzdravovania, prorokovania, konania 
zázrakov, rozlišovania duchov, jazy-
kov a výkladu jazykov [pozri 1Kor 12, 
8-11]. Mnohé z darov patriacich do 
týchto troch skupín sa prelínajú1, čím 
je život Božích detí privádzaný k do-
konalosti.

A nám neostáva nič iné iba pouva-
žovať nad tým, že ak moja viera iba tak 
tlie, aké miesto dávam vo svojom živo-
te snahe o otvorenie sa pre dar Ducha 
Svätého. •

1 Pozri Edward D. O’Connor, CSC, The 
Catholic Vision, Our Sunday Visitor, 
Huntington, Indiana, 1992, str. 358-360
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▾  Veľký piatok v Nitre

Mesto Nitra sa na Veľký piatok dňa 
29.3.2013 zobudilo do bieleho zasy-
paného dňa. Nikto z pamätníkov si tak 
zasnežený jarný deň nepamätá. V mes-
te Nitra sa už tradične koná krížová 
cesta mestom, začínajúca pri Okres-
nom súde a  končiaca na nitrianskej 
Kalvárii. Napriek tomu, že topiaci sneh 
počas dňa sťažoval pohyb účastníkov 
krížovej cesty, zúčastnilo sa na nej na-
pokon veľké množstvo ľudí. Krížovú 
cestu zahájil a zakončil svojím požeh-
naním nitriansky biskup mons. Viliam 
Judák. Kráčajúc ulicami „všedných 
dní“ mohli veriaci počuť myšlienky Sv. 
Otca Benedikta XVI. a v duchu s nimi 
skonfrontovať svoj život i život Cirkvi. 
Po takmer dvojhodinovej meditačnej 
„púti“ ku Kostolu Nanebovzatia Pan-
ny Márie na Kalvárii sa mohli veriaci 
zúčastniť na obradoch Veľkého piatku, 
ktoré viedol nitriansky biskup v tom-
to kostole. •

▪   Kalendár udalostí – máj
1. máj  – sv. Jozef, robotník, spomienka;
6.-8. máj  – prosebné dni; obsahom prosebných dní je modlitba za 

úrodu;
8. máj  – deň víťazstva nad fašizmom;
9. máj  – slávnosť Nanebovstúpenia Pána, prikázaný sviatok; 
12. máj  – deň matiek; 47. svetový deň spoločenských 

komunikačných prostriedkov;
13. máj  – bl. Panna Mária Fatimská, spomienka
15.,17. 
a 18. máj – letné kántrové dni, obsah modlitieb: za jednotu 

kresťanov, za duchovné povolania;
18. máj  – Zoslanie Ducha Svätého – Turíce, koniec 

veľkonočného obdobia; členovia Spoločnosti Božieho 
Slova si obnovujú svoje zasvätenie Duchu Svätému 
(konšt. 405,2); titulárny sviatok misijných kongregácií 
Služobníc Ducha Svätého a Služobníc Ducha Svätého 
ustavičnej poklony;

20. máj  – výročie smrti bl. Jozefy H. Stenmans (1903), 
spoluzakladateľky misijných sestier SSpS;

24. máj  – Panna Mária, pomocnica kresťanov; svetový deň 
modlitieb za Cirkev v Číne;

26. máj  – nedeľa Najsvätejšej Trojice, hlavný sviatok Spoločnosti 
Božieho Slova (konšt. 405);

30. máj  – slávnosť Najsv. Kristovho tela a krvi, prikázaný sviatok.

Misijný úmysel apoštolátu modlitby

 na mesiac máj: Aby semináre misijných cirkevných 
spoločenstiev formovali kňazov podľa Kristovho srdca, plne 

oddaných hlásaniu evanjelia.

MÁJ 2013
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našich spolubratov. Ďakujeme našim 
rodičom, ktorí sa modlia za svojich sy-
nov pracujúcich pre Božie kráľovstvo 
v ďalekých, často „zabudnutých“ kon-

▸ Duchovné cvičenia pre rodičov  
a príbuzných spolubratov SVD

V exercičnom dome v Nitre na Kalvá-
rii sa v dňoch od 4. do 5. apríla 2013 
stretli rodičia a príbuzní spolubratov 
zo Spoločnosti Božieho Slova na du-
chovných cvičeniach. Duchovné cvi-
čenia slúžia na obnovenie a povzbu-
denie vo viere, ale tiež na vzájomné 
stretnutie sa rodičov našich spolubra-
tov. Výnimočne sa tento rok konali vo 
veľkonočnej oktáve a  vyvrcholili na 
nedeľu Božieho milosrdenstva. Té-
mou duchovných cvičení boli čnosti, 
ale nepriamo aj obraz Boha Otca, kto-
rý poznávame v jeho milosrdenstve. 
Duchovné cvičenia pre rodičov a prí-
buzných našich spolubratov viedol 
páter Ján Halama, SVD. Na tohtoroč-
ných duchovných cvičeniach sa stretli 
mamy, ktorých synovia pracujú v Ja-
ponsku, Venezuele, na Taiwane a tiež 
na Slovensku. Duchovné cvičenia sú 
otvorené aj pre ďalších príbuzných 

činách sveta. Nech ich Pán sprevádza 
svojím požehnaním a  milosťou. Te-
šíme sa na budúcoročné stretnutie. •
Misionári verbisti  
 
▼  Duchovné cvičenia  
pre misijných horliteľov
 
22.-24. marca sa konala v Misijnom 
dome Matky Božej v Nitre duchovná 
obnova pre misijných horliteľov. Na tej-
to obnove sa zišli horlitelia, ktorí dobro-
voľne pomáhajú pri distribúcii časopisu 
Hlasy a  týmto spôsobom sú zapojení 
do služby misiám. Obnovy sa zúčastnili 
horlitelia z Piešťan, Staškova, Turzovky, 
Oravy, Bánova, Omšenia a ďalších kú-
tov Slovenska. Téma duchovnej obnovy 
znela: „Dedičstvo otcov – viera, náš po-
klad“. Obnovu viedol P. Martin Štefanec 
SVD. Okrem prednášok, adorácie, sv. 
omší a sviatosti zmierenia si prítomní 
vykonali spoločne aj krížovú cestu na 
Kalváriu. V jeden večer si pozreli aj mi-
sijný film z prostredia juhoamerických 
misií s názvom Misia. V modlitbách sme 
pamätali na všetkých misijných horlite-
ľov, ktorí pracujú v rôznych farnostiach 
Slovenska na šírení misijnej myšlienky. 
Nech Pán odmení všetku ich horlivosť 
a ochotu v službe pre Božie kráľovstvo. • 
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Ľudové misie 
– príležitosť duchovnej obnovy 

pre každého
 Text: P. Martin Štefanec SVD

 Foto: Archív SVD

 Misionár verbista, páter Ján Kušnír, sa už dlhšiu dobu venuje 
organizovaniu farských ľudových misií. V marci tohto roku prebiehali 

celomestské misie v Nitre, na ktorých organizácii mal veľký podiel práve 
páter Kušnír. O ľudových misiách rozpráva v nasledujúcom rozhovore.

 

Kedy vznikla myšlienka zrealizovať celo-
mestské misie v Nitre? 
Myšlienka celomestských misií sa 
v Nitre zrodila už na jar v roku 2012, a to 
na podnet otca biskupa Viliama Judáka, 
ktorý chcel, aby sme sa v prebiehajúcom 
Cyrilo-metodskom jubilejnom roku 
a zároveň v Roku viery prehĺbili v kres-
ťanských hodnotách.  A potom v ok-
tóbri na sviatok Krista Kráľa otec biskup 
oznámil oficiálne nitrianske misie a vy-
zval veriacich k modlitbe za požehnanie 
misií.  Motívom celého duchovného 
podujatia boli slová z Proglasu: „Počujte 
Slovo od Boha vám zoslané…“. 
Ako sa takéto celomestské misie pri-
pravujú?  
V prvom rade je potrebné všetko odo-
vzdať do Božích rúk a prosiť Ho. A preto 
od ohlásenia misií sa vo všetkých kos-
toloch v Nitre veriaci modlili za požeh-
nanie misií. Potom je potrebné vytvoriť 
tím a nájsť ľudí zapálených pre toto Bo-
žie dielo. Pripraviť program misií, a po-
tom postupne hľadať spôsob, ako tento 
program zrealizovať, aby misie naozaj 
splnili svoj cieľ. 
Čo bolo na týchto misiách iné oproti bež-
ným misiám, ktoré sa robia iba v jednej 
farnosti? 
Myslím si, že je to práve program, ktorý 

bol časovo rozdelený na tri etapy: 
Prvá fáza bola prípravná a pozostávala 
zo stretnutí koordinátorov, misijných tí-
mov, z modlitieb za misie a niečím výni-
močným bola aj „Púť pokánia“, ktorá sa 
konala ešte pred misiami. Išlo o modlit-
bu krížovej cesty ulicami Zobora, a to od 
kaplnky miestneho Univerzitného pas-
toračného centra až po Liečebný ústav 
stojaci v blízkosti jaskyne svätého An-
dreja Svorada, ktorý je patrónom mesta. 
Modlitby a prosby počas štrnástich za-
stavení predniesli zástupcovia pútnikov 
z rôznych oblastí cirkevného, kultúrne-
ho a spoločenského života. Púť pokánia 
bola zameraná na odprosenie Boha za 
hriechy obyvateľov Nitry. V tejto pred-
príprave bola aj deväťdňová pobožnosť 
za misie.

Druhú fázu tvorili mestské misie. 
Keďže sme chceli osloviť nielen veria-
cich, ale aj neveriacich, zamerali sme sa 
viac na evanjelizáciu na uliciach, v ško-
lách, nákupných centrách, evanjelizáciu 
pre mladých v študentských domoch, 
vo väzniciach a pre ľudí bez domova. 
Misijné skupiny ponúkali na uliciach 
a v obchodných centrách evanjelium 
podľa Jána a citáty zo Sv. Písma, ktoré 
boli ukryté v perníkovom srdiečku. Sú-
časťou programu mestských 

P. Ján Kušnír SVD za prítomnosti
veriacich a správcu farnosti 

Nitra-Chrenová vdp. Petra Korenčiaka 
požehnáva kríž na pamiatku misií



misií bola nepretržitá eucharistická 
adorácia i  celodenné čítanie Svätého 
Písma. Na Kalvárii boli každý večer pri-
pravené prednášky pre vybrané skupiny 
– pre učiteľov, lekárov, pre rozvedených, 
pochybujúcich i neveriacich, evanjeli-
začný tábor pre deti. V závere týždňa 
mestských misií páter Cyril Axelrod ad-
resoval svoje slová mnohým skupinám 
ľudí. Je to jediný kňaz na svete, ktorý ne-
vidí a nepočuje. Stretol sa s ľuďmi, ktorí 
majú často kombinované viacnásobné 
zdravotné postihnutia. 

Tretiu fázu tvorili farské  misie. Se-
dem misijných tímov dostalo v sobo-
tu 9. marca požehnanie od nitrian-
skeho biskupa Mons. Viliama Judáka, 
aby viedli ďalšiu časť mestských mi-
sií v Nitre. Počas svätej omše v Bazi-
like svätého Emeráma prijali kapucí-
ni, dominikáni, františkáni, verbisti, 
minoriti, redemptoristi a  misionári 
Najsvätejších Sŕdc poverenie, aby ako 
„osobitní svedkovia Boha a Ježiša Kris-

ta v dnešnom svete“ ukazovali ľuďom 
pravé hodnoty. Biskup Judák počas bo-
hoslužby na adresu rehoľníkov – misio-
nárov povedal: „Dnes vaše celoživotné 
svedectvo nadobúda osobitnú výzvu 
a poslanie v rámci našich nitrianskych 
mestských misií. Preto dnes dostávate 
zvláštnu misiu v našom meste, aby ste 
obyvateľom Nitry ponúkli to najpod-
statnejšie – prijať Ježiša Krista do svoj-
ho života a učiniť ho základnou hodno-
tou všetkého rozhodovania a konania“.
Stretol si sa pri príprave misií s ochotou 
v radoch veriacich a duchovenstva? 
Samozrejme, že prekážky a ťažkosti sú 

vždy tam, kde ide o Božiu vec. A tu o ňu 
išlo taktiež. Ale ja sám som bol úžasne 
povzbudený zápalom kňazov, rehoľných 
sestier, zasvätených a predovšetkým 
dobrých a ušľachtilých laikov. Ich zápal 
a obeta mali veľký podiel na tom, že sa 
Božie slovo stalo viditeľným.
Kde v meste robili misie verbisti? 
Spolu s  pátrom Igorom Kráľom 
a Johnym Ambatu sme boli vo farnosti 
Chrenová. Je to dosť veľká farnosť a te-
šili sme sa hojnej účasti ľudí. 
Aký program ste ponúkli veriacim? 
Okrem misijných prednášok, ktoré boli 
každý deň ráno a večer, boli stavovské 
prednášky pre mužov, ženy, deti, mlá-
dež a chorých. Okrem toho bolo viacero 
pobožností s bohatou symbolikou, ako 
napríklad kajúca pobožnosť, delenie 
chleba, poklona krížu a beseda s misio-
nármi. Detské omše, ktoré slávili P. Igor 
a P. Johny, boli veľkým bohatstvom nie-
len pre deti, ale aj dospelých.
Čo bolo na nitrianskych misiách výni-
močné?
Všetko. Lebo Boh tvorí všetko nové. To 
boli aj slová Sv. Písma, ktoré sme počuli 
práve v nedeľu, keď sa konali tieto mi-
sie. Možno by som tu spomenul aspoň 
niektoré novosti ako „Púť pokánia“, du-
chovnú obnovu pre zamestnancov cir-
kevných zariadení, obnovu pre kňazov 
a zasvätených.
S misiami máš skúsenosti už dlhšiu do-
bu. Čo by si odporučil farnostiam, ktoré 
plánujú robiť misie? 
Misie sú veľmi potrebné ako obnova pre 
farnosť. Žiaľ, u nás sa robia misie s dosť 
dlhou prestávkou, niekedy po desiat-
kach rokoch. Predsa je to niečo, čo far-
nosť potrebuje takmer každý rok. No 
a na misie sa treba veľmi dobre pripra-
viť. Dobrá príprava je polovica úspechu.
Kde si ty konkrétne zakúsil Božiu pomoc 
pri týchto misiách? 
Možno by som formuloval otázku inak: 
V čom som bol ja nápomocný Bohu 
v príprave týchto misií? Pri každom 
prípravnom stretnutí som zdôrazňoval 
práve to, že je to Jeho misia. A Boh nás 
pozval, aby sme mu boli k dispozícii. 
Urobme všetko, čo od nás žiada. •

• P. Igor Kráľ SVD počas sv. omše zaujal  
deti a mládež

• P. Johny Ambattu SVD pri vysluhovaní 
sviatosti pomazania chorých

• Na záver misií sa slávila sv. omša  
v mestskej hale. Celebroval ju nitriansky 
biskup Viliam Judák

10 HLASY Z DOMOVA A MISIÍ MÁJ 2013
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Príchod Spoločnosti Božieho 
Slova do Vidinej pri Lučenci
a otvorenie Misijného domu Božského Srdca Ježišovho

 Text: Tomáš Gerboc SVD

 Foto: Archív SVD, ABÚ Rožňava

Ak sa pozrieme spätne na obdo-
bie, ktoré sme si predchádza-
júcimi troma článkami o de-
jinách Spoločnosti Božieho 

Slova na Slovensku (Hlasy z domova 
a misií 1, 3 a 4/2013) priblížili, môže-
me vidieť, že rozmach misijného diela 
Arnolda Janssena bol i v pomeroch Slo-
venska neočakávane rázny, pričom bol 
podporovaný episkopátom, klérom a ve-
riacim ľudom. Možno by sme mohli jed-
noducho konštatovať, že Boh sám viedol 
a riadil Steilské misijné dielo na Sloven-
sku. Veď len v priebehu dvoch rokov sa 
verbisti usadili v Maduniciach, presunuli 
sa bez problémov do Močenku, a nako-
niec prevzali i farnosť v Nitre na Kalvá-
rii, kde otvorili nový Misijný dom Matky 
Božej. A to ešte nebolo všetko. Nebol to 
ani koniec, ani záver. Veď verejnosť ešte 
poriadne ani v roku 1925 (rok príchodu 
verbistov do Nitry) nevedela o snahách, 
ktoré už od leta 1922 realizovala grófka 
Hedviga Asbóthová.

Hedviga Asbóthová a Spoločnosť 
Božieho Slova
Vdova po Jánosovi Asbóthovi, s kto-
rým spoločne kúpili a opravili kaštieľ 
vo Vidinej a postavili neveľký kostol, po 
smrti svojho manžela (+1911) premýš-
ľala o ďalšom osude jej majetkov. Ako 
srdcom horlivá a oduševnená katolíčka 
nechcela, aby sa kostol stal „len“ filiál-
nym kostolom farnosti Lučenec: „Nie, 
chcela som živý kvitnúci kláštor, peknú 
slávnostnú bohoslužbu, dušpastierstvo 
a vyžarovanie lásky Božského Srdca pro-
stredníctvom kňazov, a to rehoľníkov.“ 
Aj so svojím kaštieľom mala inú pred-
stavu ako len využívať ho na prezento-

vanie svojho stavu a na hospodárske 
účely. Jej túžbou bolo ponúknuť svoj ma-
jetok niektorej z rehoľných spoločností. 
Túžila, aby vo Vidinej, ktorá bola v tom 
čase viac protestantská ako katolícka, 
pôsobila rehoľa. Tá mala pracovať me-
dzi veriacim ľudom, a tak ho privádzať 
svedectvom svojho života k Božskému 
Srdcu Ježišovmu, ktorému chcela kostol 
i kláštor zasvätiť.

Hedviga Asbóthová, rodená Spill-
mannová, sa pokúšala svoje majetky 
ponúknuť viacerým rehoľným spoloč-
nostiam. V jej merítku boli dominiká-
ni, ktorých však neoslovila, ale i bene-
diktíni, redemptoristi a trapisti, pričom 
niekoľko ich kláštorov navštívila a po-
kúšala sa s predstavenými dohodnúť 
možné prevzatie kostola a kaštieľa. To 
všetko však bolo neúspešné. O verbis-
toch sa dopočula, pravdepodobne, až 
v roku 1916. Od roku 1922 si zaumie-
nila, že sa pokúsi dohodnúť sa práve so 
Spoločnosťou Božieho Slova o príchode 

jej pátrov, bratov i chovancov do Vidinej. 
Sama niekoľkokrát navštívila Misijný 
dom sv. Gabriela v Mödlingu pri Vied-
ni, kde spoločne s vtedajším provinci-
álom prerokovávala príchod rehole do 
Vidinej pri Lučenci. I samotný provin-
ciál Vormann SVD navštívil v sprievode 
pátra Floriána SVD Vidinú. A práve pá-
ter Florián sa mal stať kňazom, ktorý by 
vo Vidinej pastoračne pôsobil ako kap-
lán, nie však samostatne, ale ako kaplán 
farnosti Lučenec. Nakoniec sa ale jeho 
menovanie za kaplána nekonalo a páter 
Florián zostal na svojom dovtedajšom 
mieste v Maduniciach. Za kaplána bol 
pre Vidinú menovaný jeden z prvých 
verbistov, ktorí prišli na Slovensko – 
páter Félix Drevek SVD (tu je potrebné 
uviesť, že páter Drevek bol do vzniku sa-
mostatného Misijného domu vo Vidinej 
súčasťou komunity v Močenku, ako sme 
to uvádzali aj v článku Verbisti v Madu-
niciach a Močenku, kde pôsobil aj ako 
učiteľ latinského jazyka).  



12 HLASY Z DOMOVA A MISIÍ MÁJ 2013

HISTÓRIA SVD

Ešte pred jeho príchodom spolu na 
základe odporúčania a žiadosti pátra 
Vormanna komunikovali grófka a pá-
ter Drevek písomne. I keď sa nepoznali, 
spájala ich túžba po otvorení nového mi-
sijného domu a pomoci misiám. Avšak 
došlo medzi nimi i k nedorozumeniu. 
Grófka Asbóthová spolu s manželom 
ešte počas jeho života plánovala zasvätiť 
kostol Božskému Srdcu Ježišovmu ako 
odčinenie a odprosenie za prijatie zá-
kona o uzatváraní civilného manželstva 
v Rakúsko-Uhorsku. Avšak, ako to gróf-
ke komunikoval páter, rehoľa navrhova-
la zasvätiť dom sv. Jozefovi. Keďže už bol 
jeden misijný dom zasvätený sv. Jozefo-

vi (v Gornej-Grupe v Poľsku otvorený 
v roku 1923), otvoril sa priestor na dis-
kusiu, pričom návrh grófky bol prijatý.

Príchod pátra Dreveka do Vidinej
Páter Drevek pricestoval do Vidinej natr-
valo 29. júna 1924, teda dva dni po sviat-
ku Božského Srdca. V tom čase sa však 
vo Vidinej a ani v Lučenci o príchode re-
hole, rehoľného spoločenstva nehovori-
lo. Všetko malo ešte zostať v utajení, aby 
náhodou v nábožensky zmiešanom pro-
stredí nevznikli nejaké nepokoje. Navy-
še, grófke Asbóthovej neboli navrátené 
všetky majetky od skončenia prvej sve-
tovej vojny. Očakávalo sa, že nedôjde 
k ďalšej parcelácii či nútenému odpred-
aju pozemkov a pôdy na základe naria-
denia ministerstva poľnohospodárstva.

Príchodom pátra Dreveka nanovo 
ožila myšlienka (a nielen ožila, ale zača-
lo sa v zmysle tejto intencie i postupo-
vať) posviacky, konsekrácie a denného 
využívania kostola na liturgické účely. 
Páter komunikoval s biskupským úra-
dom v Rožňave (v tom čase „sedes va-
cans“, od roku 1925 sa stal apoštolským 
administrátorom tohto biskupstva nie-
kdajší madunický farár – dekan Michal 

Bubnič), ako i s farským a dekanským 
úradom v Lučenci.

Taktiež začal zabezpečovať všetky 
potrebné a chýbajúce predmety na za-
riadenie kostola. Mal snahu vypožičať si 
ich z Lučenca, čo sa ale pre chudobnejšie 
vybavenie tamojšej fary a kostola poda-
rilo len v malej miere.

Posviacka kostola Božského Srdca 
Ježišovho
I napriek tomuto už 19. júla 1924 pre-
behla vo Vidinej posviacka kostola (kon-
sekrácia kostola sa uskutočnila až v sep-

• fotografia z otvorenia a posviacky 
Misijného domu vo Vidinej, na fotografii 
grófka Hedviga, biskup Bubnič, rehoľníci 
SVD i misijní žiaci

• fotografia zo slávnosti otvorenia a posviac-
ky Misijného domu vo Vidinej – na zábere 
biskup Bubnič počas svojej homílie

• vidinská mládež, ktorú k spoločným 
aktivitám organizoval páter Drevek

• pečiatka Misijného domu
• pečiatka Asbóthovcov znázorňujúca  

kaštieľ
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Jedna zo skladieb SDM 2013: 
„Ako môžeš“

Rio de Janeiro (TK KBS) „Ako mô-
žeš“ (Come puoi ) je názov jednej 
z oficiálnych piesní budúcich Sve-
tových dní mládeže v  Riu de Ja-
neiro, ktorej autorom je Kalábrij-
čan Maurizio Scicchitano. Spolu 
so svojím bratom Pietrom, kňazom 
a  jeho umeleckými spolupracov-
níkmi chce pieseň venovať pápežo-
vi Františkovi. Sám autor o tom na 
mikrofón Vatikánskeho rozhlasu 
hovorí: „Táto iniciatíva sa zrodila 
s úmyslom poskytnúť mladým ľu-
ďom prostredníctvom nôt posol-
stvo úprimného zdieľania a  vzá-
jomnej pomoci v spoločnosti, ktorá 
je až príliš často veľmi vzdialená 
od najzraniteľnejších a núdznych. 
A bola realizovaná na báze dobro-
voľníctva. Toto posolstvo považu-
jem za dôležité pre všetkých chlap-
cov a dievčatá na svete.“
Na otázku, s akým ohlasom sa pie-
seň stretla, mladý skladateľ odpove-
dá: „Nadšenie pre skladbu je naozaj 
obrovské. Táto pieseň je oficiálne 
súčasťou Svetových dní mládeže, 
ktoré sa budú konať v Riu de Jane-
iro v  júli. Skladbu som predložil 
na posúdenie, ešte keď bol pápe-
žom Benedikt XVI., po krátkom 
čase som dostal list od arcibiskupa 
metropolitu Ria de Janeiro, Mons. 
Tempestu, v ktorom zdôraznil, že 
hoci oficiálna hymna SDM 2013 
už bola skomponovaná, pre krásu 
hudby a myšlienku textu tejto mo-
jej piesne, by mohla byť súčasťou 
stretnutia.“
Na margo úmyslu venovať pieseň 
Svätému Otcovi Maurizio Scicchi-
tano uviedol, že bol práve v Ríme 
kvôli spracovaniu videoklipu sklad-
by, keď bol zvolený nový pápež, 
ktorého prvými témami bola prá-
ve pomoc chudobným a núdznym 
a  ktorý si zvolil meno František. 
To bol dôvod veľkej radosti a roz-
hodnutia venovať mu túto pieseň. •

tembri 1928), ktorú vykonal za pomoci 
pátra Dreveka dekan z Lučenca. Bola to 
slávnosť, ktorou sa mal obnoviť nábo-
ženský život vo Vidinej a zároveň sa mali 
naplniť túžby a predstavy dobrodincov 
SVD na Slovensku. Páter Drevek však 
nepobudol vo Vidinej dlho. Na konci 
augusta opustil na základe rozhodnutia 
provinciála Vormanna Vidinú a vrátil sa 
do Máriakéménd (miesto, kde pôsobil 
pred príchodom do Močenka). Jeho ná-
stupcom sa vo Vidinej stal páter Ján Ros-
ner SVD. Medzitým  sa grófka Hedviga, 
ktorá našla v pátrovi Drevekovi spriaz-
nenú dušu, pokúšala zmeniť rozhodnu-
tie provinciála a zabezpečiť jeho návrat. 
Udialo sa tak 5. februára 1925.

V lete 1925 prišiel do Vidinej ďalší re-
hoľník Spoločnosti Božieho Slova - brat 
Ignác František Pacák SVD. Navonok 
však hneď nepôsobil ako rehoľný brat, 
ale ostal v civilnom oblečení. Tento „zá-
hradník“ mal vypomáhať na hospodár-
stve a v kostole. Grófka totiž nechcela, aby 
sa pred prinavrátením všetkých jej ma-
jetkov verejnosť dozvedela, že vo Vidinej 
na hospodárstve kaštieľa pôsobí rehoľa 
a premieňa postupne všetko na kláštor.

Až do roku 1927 pôsobil páter Dre-
vek vo Vidinej ako kaplán, ktorý sa sna-
žil zabezpečiť všetky potreby miestnych 
veriacich a spolu so spolubratmi pripra-
viť premenu kaštieľa na kláštor.

V máji 1927 došlo k predaju majetkov 
Hedvigy Asbóthovej Spoločnosti Bo-
žieho Slova. Zmluvu o predaji podpísali 
v Bratislave grófka a páter Fajkus. Grófka 

okrem sumy, ktorú dostala, mala právo 
do konca života bývať v misijnom dome 
a taktiež dostávať ročnú rentu. Začalo sa 
s prerábaním priestorov kaštieľa na mi-
sijný dom, ktorého výstavba bola ukon-
čená na konci augusta 1927.

Posviacka Misijného domu 
Božského Srdca Ježišovho
I preto sa už 9. septembra 1927 kona-
la posviacka Misijného domu Božské-
ho Srdca Ježišovho. V tom čase bola na 
užívanie uspôsobená kaplnka, obytné 
priestory a jedáleň. Posviacku vykonal 
rožňavský apoštolský administrátor Mi-
chal Bubnič. Zároveň bol vtedajším regi-
onálom Jánom Fajkusom vymenovaný 
za prvého rektora páter Drevek. Samot-
nej slávnosti sa v daný deň zúčastnilo 
okolo 3.000 hostí.

Po slávnosti nadišiel život v každo-
dennej realite, kedy dvaja pátri v dome 
– Félix Drevek a Alojz Jarmer SVD spolu 
s bratmi Milom Sadeckým SVD a Adri-
ánom Hornickým SVD za prítomnosti 
35 alumnov (chovancov) začali využívať 
priestory na rehoľnú, duchovnú a študij-
nú formáciu. Písal sa rok 1927 a Misijný 
dom Božského Srdca vo Vidinej začal pí-
sať svoje takmer 23-ročné dejiny.

Ak by ste sa chceli dozvedieť viac o za-
ložení Misijného domu Božského Srd-
ca Ježišovho vo Vidinej, odporúčame 
Vám, vážení čitatelia, knihu Spomien-
ky, ktorú napísala Hedviga Asbóthová 
pred svojou smrťou ako spomienku na 
svoj život. •

HISTÓRIA SVD



Biblické postavy viery
Pokorná viera Márie

 Text: P. Marek Vaňuš SVD

 Foto: Z filmu The Nativity Story

Sedem postáv, na kto-
ré sme sa sústredili pri 
doterajších zamysle-
niach, bolo vybratých 

zo spisov Starého zákona. Na 
jeho stránkach by sme našli ešte 
mnoho inšpiratívnych príkla-
dov. Avšak vzhľadom na to, že 
sa nám Rok viery preklápa do 
druhej polovice, je čas otvoriť aj 
evanjeliá a listy apoštolov. Nepo-
chybne najväčším učiteľom vie-
ry je centrálna postava Nového 
zákona, Ježiš Kristus. On je však 
i ten, ktorý sa súčasne stáva ob-
sahom našej viery, a tak reflexiu 
nad jeho prejavom bezhranič-
nej dôvery v Otca ponecháme 
na osobnú meditáciu. Skúsime 
si všimnúť postavy okolo neho, 
ktoré – každá svojím spôsobom 
– čelili výzvam viery.

Naše prvé uvažovanie venuje-
me Márii. Dôvod na to nám po-
núka i mariánsky mesiac, počas 
ktorého si ju pripomíname nie-
len ako Božiu Matku, ale aj ako 
model našej viery.

V rozprávaní o Ježišovi, ako 
nám ho podávajú evanjeliá, Má-
ria stojí skôr v úzadí. Nachádza-
me ju však v kľúčových situáci-
ách jeho pozemského života: pri 
zvestovaní, pri začiatku verejné-
ho účinkovania a pod krížom. 
Zakaždým je jej postoj prejavom 
hlbokej a pokornej viery, ktorá 
nám má čo povedať.

Zvestovanie
Otázka, ktorá sa pozornému či-
tateľovi Lukášovho evanjelia pri 
čítaní prvej kapitoly vynára, znie: 
V čom sa vlastne líši postoj Má-
rie od Zachariáša? Obom totiž 
anjel zvestuje narodenie dieťaťa, 
obaja odpovedajú otázkou veľmi 
podobného rázu (Lk 1,18.34), no 
jeden zostáva nemý, druhá dostá-
va uznanie za svoju vieru. (porov. 
1,45) Kľúč potrebujeme hľadať 
v širšom kontexte evanjelia.

Ako pripomína emeritný rím-
sky biskup, Benedikt XVI., vo 
svojej nedávnej publikácii „Je-
žiš Nazaretský – Prológ, Ježišovo 
detstvo“, v pozadí Zachariášovej 
otázky tkvie strach, kým Mári-
ino „zarazenie“ je vyjadrením 
jej hlbokého uvažovania (porov. 
2,19.51) nad udalosťami. Zatiaľ 
čo jej postoj umožňuje otvorenie 
sa pre spoluprácu s Božím slo-
vom, strach túto možnosť akoby 
vzďaľuje. Kým aktívne uvažova-
nie je hľadaním možnosti – Má-
ria sa pýta „Ako sa to stane?“ – to 
druhé, čiže prípad Zachariáša, je 
formou obrany, vylúčením Božie-
ho zásahu ako čírej nemožnosti. 
Veľké veci sa totiž uskutočňu-
jú len po slobodnom a veľko-
dušnom súhlase s Božou vôľou. 
A Mária k nemu prichádza uve-
domele. Nie je teda len tou, ktorá 
bola „vyvolená“, ale predovšet-
kým tou, ktorá dokázala odpove-

dať aktívnou vierou na Boží plán 
a spolupracovať na ňom.

Na svadbe v Káne Galilejskej
Udalosť zo začiatku Ježišovho ve-
rejného účinkovania na svadbe 
v Káne sa odohráva tridsať rokov 
neskôr a spomína ju len Evanje-
lium podľa Jána. (porov. Jn 2,1-
12) Pri probléme s vínom, kto-
rého bohatú biblickú symboliku 
necháme teraz bokom, zaznieva-
jú z Máriiných úst slová: „Urobte, 
čo vám povie.“ (2,4) Je to jediná 
veta Márie, ktorú Ján vo svojom 
evanjeliu zaznamenáva; rada ad-
resovaná prisluhujúcim. 

Mária pozýva počúvať a ko-
nať, a  tak umožniť, aby sa opäť 
„slovo stalo telom“, Božie slovo 

Mária pozý-
va počúvať 
a konať, 
a tak umož-
niť, aby sa 
opäť „slovo 
stalo telom“, 
Božie slovo 
realitou. 
Ona, ktorá už 
poznala, čo 
značí spolu-
pracovať na 
Božom pláne

14 HLASY Z DOMOVA A MISIÍ MÁJ 2013

ROK VIERY



realitou. Ona, ktorá už poznala, 
čo značí spolupracovať na Bo-
žom pláne – keďže Slovo sa v jej 
živote stalo telom – pritom svo-
ju životnú múdrosť nestavia do 
centra pozornosti. Mohla by po-
vedať: „Spoľahnite sa na mňa, ja 
vám to u Ježiša zariadim.“ Avšak 
ona v pokore zostáva v úzadí, pri-
čom umožňuje iným, aby pria-
mo zakúsili prejav Božej moci, 
ktorej sa ona stáva nenápadnou 
sprostredkovateľkou. Privádza 
iných k odvahe dôverovať Ježi-
šovmu slovu, ktoré má moc – 
tak, ako to sama zakúsila. Po-
čúvnuť slovo a  uskutočniť ho 
značí ponechať ľudsky nerieši-
teľnú situáciu na skúsenosť nad-
prirodzenej milosti, a tak o nie-

čo podrásť vo viere. (porov. 2,11) 
 Máriina viera, ukotvená v dôvere 
v Božie slovo, privádza k rovnakej 
dôvere aj iných.

Pod krížom
S odstupom nejakých troch rokov 
je to opäť evanjelista Ján, ktorý 
vykresľuje hlboký moment zve-
renia milovaného učeníka mat-
ke a matky učeníkovi na Gol-
gote.(Jn 19,25-27) Mária v tých 
okamihoch nehovorí nič. Mlčí. 
Počúva. Synove slová „Hľa, tvoj 
syn“ (19,26) týkajúce sa milova-
ného učeníka prijíma rovnako 
bezvýhradne ako zvesť anjela pri 
zvestovaní. Jej viera sa v  tomto 
okamihu prejavuje predovšetkým 
ako verná prítomnosť vedľa krí-
ža, Mária dôsledne uskutočňuje 
posledné Ježišove slová.

V dráme hlbokej bolesti a tmy 
tak Mária učí bez veľkých slov 
rozmeru vernej prítomnosti pri 
Kristovi. Ona, bolestná Matka, 
mlčky spája svoje utrpenie so Sy-
novým. Vo viere kráča tmavým 
údolím, zakotvená v nádeji oča-
kávania veľkonočného rána.

Tri momenty Máriinho preja-
vu viery, ktorých sme sa v krát-
kosti dotkli, sú školou aktívnej 
odpovede na Božie slovo, ktoré 
zaznieva rôznorodo. Cez anjela – 
ktorého môže predstavovať slovo 
Písma alebo slovo niekoho okolo 
nás –, cez situáciu núdze, akou bol 
nedostatok vína v Káne, alebo do-
konca cez bolesť kríža. Keď sa teda 
modlíme jej slovami, ktorými 
ako pokorná služobnica oslavu-
je Pána (Magnifikat), či vzývame 
ju biblickým pozdravom anjela 
a Alžbety (Zdravas), osvojujeme 
si jej postoj viery ako vnímavého 
načúvania v naoko beznádejných 
či bezvýchodiskových situáciách 
– a staneme sa tak, ako ona, sved-
kami neuveriteľného Božieho ko-
nania, ku ktorému bezvýhradná 
dôvera otvára cestu. •

+
Zaujímavosť 
Meno Mária patrí k najviac používaným, 
no jeho význam nie je celkom 
jednoznačný. Podľa rabínov hebrejské 
Miriam má svoj pôvod v „horkosti“, a to 
nielen pre koreň slova („mrr“ = byť horký), 
ale aj preto, že Mária, Mojžišova sestra, 
sa narodila v čase, keď faraón urobil 
„horkým“ život Hebrejov v Egypte. Horkosť 
bolesti je úzko spätá i so životom Ježišovej 
matky. (porov. Nár 1,12) Iní zas vidia 
v mene označenie „pani mora“ („mrh“ 
+ „yam“) pripomínajúc, že Mojžišova 
sestra viedla ostatné židovské ženy 
v oslavnom speve po prechode Červeným 
morom. (porov. Ex 15,20) Tento výklad 
vzťahuje sv. Ambróz i na Božiu Matku, 
ktorá vedie veriacich cez more tohto 
veku k nebesiam. Častou interpretáciou 
Máriinho mena je i výraz „hviezda 
morská“ („m“ + „’or“ + „yam“) a uchováva 
ho i jedno zo zvolaní loretánskych litánií. 
Prítomnosť slova „more“ v jej  mene 
mnohí cirkevní otcovia spájali s „morom 
milostí“, ktoré predstavuje. To úzko 
súvisí i s ďalším výkladom, „priaznivý 
dážď“ – totiž hebrejské slovo „moreh“ 
označuje i prvý jarný dážď, ktorý prináša 
zemi požehnanie. (porov. Ž 67,10) 
A môžeme sa stretnúť i s vysvetlením 
„výsosť, vznešenosť“ („marom“). Verš 
Zachariášovho chválospevu „navštívil 
nás vychádzajúci z výsosti“ ( Lk 1,78) by sa 
potom mohol vzťahovať nielen na Ježišov 
nebeský pôvod, ale súčasne i na Máriu, 
„vznešenú“. Nuž, rôznorodý význam 
Máriinho mena naznačuje to bohatstvo 
Božieho pôsobenia a milosti, ktoré ona 
svojou veľkodušnosťou neprestáva 
sprostredkovávať.
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S lovenská provincia Misijných 
sestier Služobníc Ducha Svä-
tého zahŕňa pod svoje krídla 
aj Českú republiku a Maďar-

sko. A práve v Budapešti sa nachádza 
najmladšia komunita bl. matky Jozefy 
Hendriny Stenmannsovej, ktorá bola 
založená 8. novembra 2008.  Korene 
tejto komunity však siahajú hlbšie, ako-
by sa na prvý pohľad zdalo. Prvé sestry 
SSpS prišli na vtedajšie územie 
Rakúsko – Uhorska, konkrétne 
do dnešných Košíc, aby praco-
vali ako ošetrovateľky vojakov 
zranených v 1. sv. vojne a cho-
rých na týfus. Písal sa rok 1914. 
Po piatich rokoch sa sestry vra-
cajú späť do Rakúska. Až v máji 
1943 sestry nanovo prichádzajú 
na žiadosť Spoločnosti Božieho 
Slova a pracujú v provinciálnom 
dome SVD v Kőszegu. 2. svetová voj-
na a po nej nastupujúci komunistický 
režim spôsobili, že vo februári 1950 
sa komunita sestier opäť zatvára. Ďal-
šie pokusy nanovo začať a pokračovať 
v začatej misii sú neúspešné. Iniciatíva 
a túžba viacerých sestier sa stáva sku-
točnosťou 8. novembra 2008. 

Naše súčasné trojčlenné spoločen-
stvo pozostáva zo sestier poľskej, indo-
nézskej a slovenskej národnosti. Tou-
to rozmanitosťou sa plne sprítomňuje 
misionársky charakter našej kongregá-
cie, ktorej úlohou je vydávať svedectvo 
jednoty a rozmanitosti Cirkvi. Tak, ako 
je prvou nevyhnutnou podmienkou 
misionára po príchode do novej kraji-

ny naučiť sa jazyk, tak aj kroky sestry, 
ktorá neovláda maďarský jazyk, sme-
rujú najprv do jazykovej školy. Tá je 
miestom skutočného stretania sa rôz-
nych kultúr. Tomu, kto zostáva v pozí-
cii otvorenosti a záujmu, sa môžu otvo-
riť brány poznania iných krajín, môžu 
spoznať svet vojny či iného vierovy-
znania. Je to miesto, kde sa začína naša 
misia, kde môžeme žiť naše zasvätenie 

viditeľným spôsobom. Po určitom čase 
sa sestra zapája čoraz viac do apoštolá-
tu, resp. vstupuje do konkrétneho pra-
covného vzťahu. Učenie náboženstva 
na základných školách, materských 
školách, práca v Pápežských misijných 
dielach, príprava na sviatosti, apoštolát 
so staršími ľuďmi a mládežou, stretnu-
tia s kórejskými rodinami, misijná ani-
mácia - toto sú pre nás miesta, na ktoré 
nás Boh posiela. Cez nás chce priviesť 
týchto ľudí do spoločenstva lásky Troj-
jediného Boha. 

 V našich aktivitách úzko spolupra-
cujeme s kňazmi, bratmi a seminaris-
tami Spoločnosti Božieho Slova. Roz-
manitosť kultúr a národností je silne 

zastúpená aj medzi nimi (Kongo, Indo-
nézia, India, Poľsko, Filipíny, Rumun-
sko, Maďarsko). Práve na ich pozvanie 
sme prišli, aby sa naším spoločným 
úsilím misijná myšlienka stávala čoraz 
živšia v povedomí maďarského národa 
a viera ľudí získavala pevnejšie korene. 
Spolupracujeme na príprave misijných 
letných táborov, nočných adorácií pre 
mladých v pôste a advente, Svetového 
misijného dňa v októbri, misijných ví-
kendov vo farnostiach. Mnohonárod-
nosť viditeľná v piesňach, svedectvá 
z krajín, z ktorých pochádzame, vy-
čarúva nejeden úsmev na tvárach ľudí 
a svedčí o univerzálnosti Cirkvi.

Na prelome februára a  marca 
v dňoch 28. 2. – 3. 3. 2013 sme do-
stali pozvanie pripraviť takýto misij-

Misia žitá medzi 
maďarským 
národom 

 Text a foto: sr. Katarína a komunita Misijných sestier v Budapešti
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nosti. Touto rozmanitosťou sa plne 
sprítomňuje misionársky charakter 
našej kongregácie...
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ný víkend pre farnosť sv. Petra a Pavla 
v meste Szentendre. Popri verbistoch 
a misijných sestrách sa ho zúčastnili aj 
mladí, ktorí pred štyrmi rokmi vytvo-
rili mládežnícke spoločenstvo „Ifjúsági 
világi missziósok”, čo by som asi pre-
ložila „Mladí laickí misionári. V Szen-
tendre sme spoznali živú farskú ko-
munitu a viacero fungujúcich malých 
spoločenstiev. Rodiny nás privítali svo-
jou srdečnosťou i vo vlastných príbyt-
koch. Piatkové dopoludnie patrilo de-
ťom a mladým na Základnej cirkevnej 
škole sv. Andreja a na cirkevnej škôlke. 
Deti a mladí boli veľmi srdeční, kládli 
nám otázky zamerané na to, kto sme, 
ale nebáli sa dotknúť ani otázky nášho 
povolania. My sme si pre pripravili za-
myslenie o viere, hry a piesne. Návšteva 

domova dôchodcov, stretnutie s rodi-
nami, mladými, spoločenstvami vo far-
nosti - to boli programy, do ktorých sa 
mohli zapojiť rozličné vekové skupiny. 
Každodennou svätou omšou, modlit-
bou misijného ruženca a krížovej cesty 
sme vyprosovali požehnanie pre seba 
a pre ľudí žijúcich na iných kontinen-
toch. Slávnostná nedeľná svätá omša 
bola bodkou týchto krásne prežitých 
dní. V nej sme ďakovali Bohu za dar 
viery, pohostinnosť hosťujúcej farnosti. 

Ďalšia z udalostí, ktorú mi nedá ne-
spomenúť, sa konala 15. – 17. febru-
ára. Boli to víkendové duchovné cvi-
čenia pre mladých s názvom „Neboj 
sa, len ver!”. Mladí od 14 rokov mali 
možnosť spoločne sa stretnúť, hľadať 
odpovede na svoje otázky, oddýchnuť 

si.  31 chlapcov a dievčat z rôznych kú-
tov Maďarska sa zamýšľalo nad tým, čo 
znamená veriť, od koho sme vieru do-
stali, ako ju ďalej odovzdávať alebo aké 
ťažkosti sú s ňou spojené. Skrze zdie-
ľanie kňazov, rehoľných sestier a semi-
naristov pochádzajúcich z Číny, ktorí 
si v tom čase robili tiež svoje duchové 
cvičenia, sme mohli v jeden večer bliž-
šie spoznať život tamojších kresťanov. 
Diakon Sanyi, SVD nás zase zaviedol 
do Južnej Ameriky - Brazílie, kde strá-
vil dva roky počas svojho misijného 
pôsobenia. Každodenná svätá omša, 
spoločná ranná a večerná modlitba, 
Taizé večer, adorácia s osobitným po-
žehnaním, s Najsvätejšou sviatosťou 
oltárnou a krížová cesta boli miestom 
hlbšieho stretania sa s Kristom a jeho 
láskou. Športom, oddychom, prechádz-
kou spojenou s návštevou domu Misij-
ných sestier sme posilňovali nielen telo, 
ale i budovanie zdravých vzťahov. Ne-
možno nespomenúť sobotný večer plný 
aktivít, humoru a  zábavy. Bohatstvo 
tohto víkendu nie je skryté v programe, 
ale to si odnáša každý domov v podo-
be, akým si ho Boh sám osvojil. Mladí 
sa veľmi tešili príležitosti byť spolu, cí-
tiť sa dobre a vedieť, že vo viere nikdy 
nekráčajú samy. 

Možno takto som vás chcela vtiah-
nuť do našej misie, ktorú žijeme me-
dzi maďarským národom. Je to kra-
jina, ktorá tiež prežila komunistický 
režim, ktorá je hrdá na svoje korene 
a históriu a je ochotná bojovať za svo-
ju slobodu a jedinečnosť. Jej bohatstvo 
a krása je ukrytá v histórii, pamiatkach, 
sviatkoch, prírode, ale najmä v ľuďoch. 
Kresťanská viera tu zapustila svoje ko-
rene skrze svätcov, ako sú svätý Šte-
fan, svätá Alžbeta, svätý Ladislav… 
Skláňam sa v prosbe za tento národ, 
za jeho vieru, za mladých a rodiny, za 
nové kňazské, rehoľné a manželské po-
volania. Prosím o modlitbu aj za misi-
onárov, kňazov a rehoľné sestry, ktoré 
tu pôsobia, aby im dal Pán lásku a vy-
trvalosť.
S vďačnosťou sr. Katarína a komunita 
Misijných sestier v Budapešti

SLUŽOBNICE DUCHA SVÄTÉHO



Kresťanská viera vo vzkriesenie sa už od za-
čiatku stretla s nepochopením a odporom. 
„V ničom inom sa neprotirečí kresťanskej 
viere tak silno, tak tvrdošijne, tak vytrvalo 

a vášnivo, ako keď ide o vzkriesenie tela.“ (sv. Au-
gustín) Veľmi všeobecne sa prijíma skutočnosť, že 
život ľudskej osoby pokračuje po smrti duchovným 
spôsobom. Ako však uveriť, že by toto tak zjavne 
smrteľné telo mohlo byť vzkriesené pre večný ži-
vot? (KKC 996). 

Sv. Pavol patrí k tým, čo boli svedkami Kristov-
ho zmŕtvychvstania. Keď začal v Aténach hovoriť 
o vzkriesení mŕtvych, utŕžil nielen posmech, ale 
i odmietnutie: „... vypočujeme si ťa o tom inokedy.“ 
(Sk 17,32) Verili na život po smrti, na nesmrteľnosť 
duše, na sťahovanie duší, a predsa si kládli otázku: 
Načo by malo byť vzkriesené hmotné telo?

Túžba zakorenená v srdci človeka 
Afričania veria, že smrťou sa ich život nekončí, ale že 
prežijú vo svojich deťoch. Zástancovia reinkarnácie 
majú nádej, že ich duša znovu dostane telo a bude 
prebývať tu na zemi v nejakom ďalšom stvorení. Ne-
veriaci sa na pohreboch lúčia so svojimi drahými: 
Tvoja  pamiatka bude navždy žiť v našich srdciach… 
Vieme, že to tak nebude, pretože aj ten, ktorý to ho-
vorí, raz umrie. 

Tieto a mnohé iné prejavy túžby žiť večne v spoje-
ní s hmotou, z ktorej sme boli stvorení, nie sú v ľud-
ských srdciach náhodne. Lebo Stvoriteľ dáva do srd-
ca človeka aj túto túžbu, ktorá odzrkadľuje jeho plán. 
A tak my, kresťania, sme šťastní, že máme vieru, kto-
rá sa zhoduje s túžbami každého človeka. Veríme, 
že budeme žiť naveky aj so svojím osláveným telom. 

Veriť vo vzkriesenie mŕtvych bolo podstatou 
kresťanskej viery od jej začiatkov. Nádej na telesné 
vzkriesenie mŕtvych je dôsledkom viery v Boha – 
Stvoriteľa. Boh stvoril stvorenie. Bolo dobré a krásne. 
Nenechá ho zahynúť. Tak je to aj s ľudským telom. 
Ježiš s istotou učí o vzkriesení mŕtvych. 

Saducejom, ktorí ho popierajú, odpovedá: Ne-

mýlite sa pre to, že nepoznáte Písmo ani Božiu moc? 
Boh nie je Bohom mŕtvych, ale živých. 

Dôvody na vieru vo vzkriesenie tela
Prvým dôvodom na vieru vo vzkriesenie tela je 
samotné Ježišovo vzkriesenie. Tak, ako Ježiš vstal 
z mŕtvych, tak dúfame i my, že vstaneme s ním. Svä-
té Písmo na mnohých miestach svedčí o Ježišovom 
zmŕtvychvstaní: zjavil sa apoštolom v deň zmŕtvych-
vstania a niekoľkokrát aj potom, neskôr i Tomášo-
vi, ženám i emauzským učeníkom. Neskôr stod-
vadsiatim mužom, ktorí zvolili Mateja za apoštola 
na prázdne miesto po Judášovi, zjavil sa i viac ako 
päťsto mužom. V neposlednom rade i sv. Pavlovi.

Odvtedy generácie veriacich zakusujú vo vlast-
nom živote, že vzkriesený Pán je pri nás v slove, vo 
sviatostiach, vo svätých, v chudobných a že vierou 
prebýva v našich srdciach. (porov. Ef 3,17)

Druhým dôvodom je viera v stvorenie. (viď. KKC 
992) Boh uchováva a riadi stvorenie. (porov. KKC 
301) Hmotný svet, vesmír pominie, i naše telá ako 
súčasť vesmíru. Nám sa však dostáva Kristovým 
zmŕtvychvstaním prísľub nového neba a novej zeme. 
V Kristovi bude všetko obnovené. Kristovo vzkriese-
né telo je už počiatkom tohto nového stvorenia. Má-
riino nanebovzatie sa zase stáva potvrdením prísľu-
bu, že i my všetci budeme vzkriesení (porov. KKC 
966), že nielen naša duša, ale i telo je určené pre slávu.

Z Božieho Slova o zmŕtvychvstaní 
(1 Kor 15,35-44.51-53)
Niekto povie: „Ako vstanú mŕtvi? V akom tele prí-
du?“ Hlupák! Čo ty seješ, neožije, ak prv neodumrie. 
A čo seješ, neseješ budúce telo, ale holé zrno, či už 
pšeničné alebo nejaké iné. No Boh mu dáva telo, aké 
chce, a každému semenu jeho vlastné telo. Nie každé 
telo je to isté telo, ale iné je ľudské, iné zvieracie telo, 
iné vtáčie telo a iné rybie. A sú telá nebeské a telá po-
zemské, ale iná je sláva nebeských a iná pozemských. 
Iný je jas slnka, iný jas mesiaca a iný jas hviezd; veď 
hviezda sa od hviezdy líši jasom. Tak je to aj so zmŕt-
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Verím vo vzkriesenie tela

 Text: 

P. Igor Kráľ SVD

 Foto: Archív SVD

Svätý Giuseppe Moscati – dobrý lekár, ako ho zvykli volať, sa 
úplne vyčerpal v službe. Všade videl len telá pacientov a ich cho-
roby. Ako lekárovi mu však veľmi pomohlo, keď sa začal na pa-
cientov pozerať očami viery. V pacientoch začal vidieť trpiaceho 
a núdzneho Krista a ich telá vnímať ako určené na vzkriesenie.  



vychvstaním: seje sa porušiteľné, vstáva neporušiteľ-
né; seje sa potupené, vstáva slávne; seje sa slabé, vstá-
va mocné seje sa telo živočíšne, vstáva telo duchovné. 
Hľa, poviem vám tajomstvo: Nie všetci umrieme, 
ale všetci sa premeníme: razom, v jednom okamihu 
na zvuk poslednej poľnice. Lebo keď zaznie, mŕtvi 
budú vzkriesení neporušiteľní a my sa premeníme. 
Veď toto porušiteľné si musí obliecť neporušiteľnosť 
a smrteľné si musí obliecť nesmrteľnosť.

Vzkriesenie z mŕtvych je tajomstvom
Nevieme a nemôžeme dať vyčerpávajúcu odpoveď, 
ako budeme vzkriesení, pretože to presahuje každú 
našu predstavivosť. Pre nás stačia slová Písma, že to 
bude naše telo, ale nie vo svojej terajšej podobe. Budú 
to telá nepominuteľné, oslávené, úplne podriadené 
duchu, ako telo vzkrieseného Pána. Predovšetkým 
to však bude život úplne s Kristom. Už nebude lúče-
nia, smútku, strachu, beznádeje, pretože Ježiš bude 
naše vzkriesenie a život. 

Všetci ľudia, ktorí zomreli, vstanú z mŕtvych. Tí, 
čo robili dobre, budú vzkriesení pre život, a tí, čo pá-
chali zlo, budú vzkriesení na odsúdenie.

Keď Kristus vstal z mŕtvych so svojím vlastným 
telom, učeníci mohli hľadieť a dotýkať sa jeho rúk 
a rán, aby sa presvedčili, že je to on. Nevrátil sa však 
do normálneho pozemského života. Rovnako v ňom 
všetci vstanú z mŕtvych so svojím vlastným telom, 
ktoré bude pretvorené na telo oslávené, duchovné.

Spôsob, akým sa odohrá vzkriesenie, prevyšuje 
našu predstavu a chápanie. Je prístupný iba viere. 
Naša účasť na Eucharistii je už predzvesťou preme-
nenia nášho tela Kristom. 

Vieme povedať ešte zo zjavenia, ktoré nám odo-
vzdal Pán, že ku vzkrieseniu dôjde definitívne „v po-
sledný deň“, „na konci sveta“. Vzkriesenie mŕtvych je 
totiž úzko spojené s Kristovým druhým príchodom.  

Ak je pravda, že nás Kristus vzkriesi „v posled-
ný deň“, je pravda i to, že sme už určitým spôsobom 
vzkriesení s Kristom. Veď vďaka Duchu Svätému je 
kresťanský život už tu na zemi účasťou na Kristovej 
smrti a na jeho zmŕtvychvstaní.

 
Dôsledky viery vo vzkriesenie tela
Benedikt XVI. vo svojej encyklike o nádeji prizná-
va, že smrť je tajomstvo a máme z nej strach, neis-
totu. Zároveň dodáva: Ak by však naša nádej nesia-
hala až za smrť, nie je žiadnou nádejou. Kristus náš 
strach a neistotu premenil. On sám šiel tmavou do-
linou smrti a vrátil sa, aby nás sprevádzal. On zomrel 
a vstal z mŕtvych, pre to je jeho smrť darom. Tak nám 
zvesť o Kristovej smrti a zmŕtvychvstaní dodáva síl 
a nádeje v umieraní. 

Pravda o Kristovej a našej smrti a zmŕtvychvstaní 
je však veľmi dôležitá nielen pre naše umieranie, ale 
hlavne pre náš život. 

Zmŕtvychvstanie Pána nás učí úcte k vlastnému 
i cudziemu telu. Veríme, že telo je chrámom Ducha 
Svätého, ktoré sa živí Kristovým eucharistickým te-
lom, a je určené pre slávne vzkriesenie. Preto sami 
dobre cítime pozvanie sa oň aj patrične starať, pri-
čom musí byť chránené pred zneužitím a uchová-
vané vo svätosti. A nielen o svoje, ale aj o telá bratov 
a sestier– jednak preto, že sa starám o Krista núdzne-
ho, chrám Boží a Boží výtvor určený pre vzkriese-
nie. Človek je stvorený na Boží obraz, tu niekde 
môžeme mať nádej, že vďaka službe spoznám Boha 
o kúsok viac.

A keďže očakávame aj nové nebo a novú zem (po-
rov. 2 Pt 3,13), je tu pozvanie starať sa i o ňu. Veď keď 
sa starám o zem, starám sa o to, čo vzišlo z Božieho 
chcenia a čo mi dal sám Stvoriteľ do starostlivosti. 
(porov. Gen 1,28n) 

Otázky na uvažovanie
•	 Myslíš si, že tento článok viery nás zaväzuje 

k povinnosti a zodpovednosti starať sa o seba 
i o bratov a sestry či životné prostredie? Máš 
konkrétny nápad ako?
•	 Čo ti do tvojho osobného prežívania vzťahu 

s Pánom Ježišom prináša viera vo vzkriesenie 
tvojho tela, viera v nové nebo, novú zem?
•	 Má podľa teba tento pozemský život a naše 

snaženie nejaký zmysel ako príprava na život 
v sláve? •
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Pravda o Kris-
tovej a našej 
smrti a zmŕt-
vychvstaní 
je však veľmi 
dôležitá nie-
len pre naše 
umieranie, ale 
hlavne pre náš 
život. 



Misijná krajina 
Alžírsko

 Text: P. Karol Bošmanský SVD

 Foto: Archív SVD

Demokratická ľudová repub-
lika Alžírsko je po Sudáne 
druhou najväčšou africkou 
krajinou. Je 48-krát väčšia 

ako naše Slovensko a má vyše 33 mi-
liónov obyvateľov /2009/. S Alžírskom 
susedí Maroko, Mali, Nigéria, Líbya, 
Tunisko a na severe sa nachádza Stre-
dozemné more so svojím skoro tisíc 
kilometrovým pobrežím. Krajina je 
administratívne rozdelená do 48 pro-
vincií. Hlavným mestom krajiny je Al-
žír s 1,5 miliónmi obyvateľov. Štyri pä-
tiny Alžírska tvorí púšť Sahara, ktorá 
je najväčšou púšťou sveta. Časť územia 
vypĺňajú vysoké plošiny Atlasu, Ahaga-
ru a ďalších nižších pohorí.

Podnebie
Na severnej strane krajiny je 
stredozemné podnebie. Prevlá-
dajú tu teplé a suché letné obdo-
bia a mierne a vlhké zimy. Pre 
Saharu je typické púštne podne-
bie: vo dne sú horúčavy a v noci teploty 
prudko klesajú.

Obyvateľstvo
Približne 90 % Alžírčanov žije na severe 
krajiny v pobrež nej oblasti. V menších 
skupinách žijú obyvatelia Alžírska na 
púšti, prevažne v oázach a na miestach, 
ktoré sú zásobo vané vodou.

Najpočetnejšiu skupinu obyvateľstva 
tvoria alžírski Arabi /59%/, Berberi /26 
%./ a Beduíni /15 %/. Berberské kme-
ne tvoria na alžírskom území kmeňové 
združenia Kabylov, Mozambitov a Tu-

aregov. Európania tvoria sotva jedno 
percento populácie.

História
V šiestom stočí pred Kristom bolo po-
brežie v rukách Kartagincov a Feniča-
nov. V roku 46 pred Kristom obsadili 
krajinu Rimania a založili tu Numídiu 
a Mauritániu. Po páde rímskeho im-
péria prišli roku 430 po Kristovi Van-
dali a založili si tu svoju ríšu. Roku 647 
začala expanzia Arabov, ktorí do roku 
682 obsadili celé Alžírsko. Francú-
zi obsadili Alžírsko v roku 1830, čím 
začala doba francúzskej koloniálnej 
nadvlády. K otvorenému odboju proti 

Francúzom došlo 1. novembra 1954. 
Po Evianských dohodách nasledovalo 
3. júla 1962 uznanie suverenity Alžír-
ska. Boje však trvali až do roku 1999, 
pričom pri nich zahynulo veľa obyva-
teľov. V posledných rokoch sa situá-
cia vďaka vnútornej a medzinárodnej 
politike stabilizovala. V roku 2005 bol 
predne sený návrh na tzv. zmierenie, 
ktoré prinieslo postupom času určitú 
stabilizáciu pomerov.

Kultúra
Nová ústava zakotvila islam ako štátne 

náboženstvo, arabskú a berberskú ná-
rodnosť ako základ štátu. Približne dve 
pätiny všetkých obyvateľov predstavu-
jú negramotní občania, pretože deti tu 
pracujú už od útleho veku a do školy 
chodia len krátko alebo vôbec.

Literárne diela sa vydávajú vo fran-
cúzštine a arabčine, ako aj v rôznych 
berberských dialektoch. Štátnym ná-
boženstvom je sumitský islam, ktorý 
vyznáva vyše 99 % obyvateľstva.

Alžírska kultúra je tvorená zmesou 
arabských a francúzskych prvkov. Al-
žírska populárna hudba je vo svete zná-
ma ako rai- hudba v podobe tradičnej 
variácie prevedená v modernom po-
povom rytme. Výrazom vidieckych 
tradícií sú každoročné tzv. preteky tiav.

Podľa súčasnej náboženskej situ-
ácie žije v Alžírsku 99 % moslimov 
- sumitov. Katolíci tvoria sotva 1% 
obyvateľov.
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Na fotografii bl. Charles 
Eugénius de Foucauld



Misijná činnosť
Ako uvádza kardinál Tomko, františ-
kánom sa v prvej

polovici trinásteho storočia podari-
lo začať evanjelizovanie krajiny. Všet-
ky ich pokusy skončili s nezdarom. Aj 
akcia trinitárov o vyslobodenie otro-
kov v Alžírsku skončila neúspešne. Až 
v  sedemnástom storočí prišli jezuiti 
a laza risti, ale účinnejšiu evanjelizáciu 
bolo možné badať až v devätnástom 
storočí. V tom čase sa v Alžírsku zalo-
žila prvá diecéza. Túto diecézu v roku 
1866 povýšili na arcibiskupstvo na čele 
so známym Lavigeriem, ktorý bol ne-
skôr menovaný za kardinála. V dvad-
siatom storočí boli postupne zriadené 
ďalšie štyri diecézy, z ktorých jedna 

podliehala misijnej kongregácii. Tlak 
oproti katolíckym misiám sa stále zosil-
ňoval a misijné pôsobenie bolo sústav-
ne prísne kontrolované. Podľa súčasnej 
náboženskej situácie žije v Alžírsku 99 
% moslimov - sumitov. Katolíci tvoria 
sotva 1% obyvateľov.

V súvislosti s Alžírskom treba spo-
menúť aj meno blaho slaveného Char-
lesa Eugénia de Foucaulda. Narodil sa 
15. septembra roku 1858 v Strassburgu 
a zomrel 1. decembra 1916 v meste Ta-
manrasset v Alžírsku. Bol to francúzsky 
kňaz a rehoľník. Po skončení svojho vy-
sokoškolského štúdia pôsobil ako dôs-
tojník francúzskej armády v alžírskom 
meste Sétif. Potom bol po skončení te-
ologického štúdia vysvätený za kňaza. 

V roku 1905 sa vrátil opäť do Alžírska 
a usadil sa v meste Tamanrasset, kde 
pracoval ako kňaz a zároveň ako vedec-
ký pracovník a spiso vateľ. V roku 1916 
ho pri vchode do svojho domu zastreli-
li protifrancúzski rebeli. Po prehodno-
tení jeho hrdinského života ho dňa 13. 
novembra 2005 pápež Benedikt XVI. 
vyhlásil za blahoslaveného.

Zaujímavosti Alžírska
Veľkou zaujímavosťou v  Alžírsku je 
kráter Tin Bider.

Tin Bider je francúzsky názov kráte-
ra, ktorý sa utvoril po dopade meteo-
ritu v Alžírsku. Správny arabský názov 
krátera znie, pravdepodobne, v prepise 
Tin Bájdar. Má 6 km v priemere a jeho 
vek sa odhaduje na 70 miliónov rokov. 
Kráter nie je pokrytý nánosom zemi-
ny a je dobre viditeľný. Hĺbka krátera je 
500 metrov. Pod kráterom je sopka, ale 
žiadna sopečná činnosť nie je známa. 
Vedci sa snažia preskúmať tento kráter, 
ale neodvažujú sa tam vstúpiť práve pre 
spomínanú sopku.

Ďalšou významnou oblasťou je naj-
väčšia púšť sveta Sahara so svojimi oá-
zami. •

ALŽÍRSKO

Miestny názov: Al-Džázá'ir
Hlavné mesto: Alžír
Jazyk: arabčina (úradný), 
Štátne zriadenie: republika
Vznik: 5. júl 1962 

Rozloha: 2 381 741 km²  
Počet obyvateľov: 35 370 000

Mena: alžírsky dinár (DZD)
Prezident: Abdelazíz Buteflika
Predseda vlády: Ahmed Ouyahia

21HLASY Z DOMOVA A MISIÍMÁJ 2013

MISIJNÁ KRAJINA



22 HLASY Z DOMOVA A MISIÍ MÁJ 2013

VATIKÁN

V novodobej histórii Cirkvi sa 
stala významná udalosť. 23. 
marca 2013 sa v Castel Gan-
dolfe stretli dvaja pápeži. Pá-

pež František prišiel navštíviť emeritné-
ho pápeža Benedikta XVI. Stretnutie sa 
konalo v priateľskom duchu. Keď Fran-
tišek vystúpil z helikoptéry, Benedikt 
XVI. k nemu pristúpil a obaja sa spolu 
objali. Po krátkej modlitbe sa odobrali 
do súkromnej knižnice, kde ich rozho-
vor trval zhruba 45 minút.

Stretnutia v minulosti
V minulosti bolo viacero pápežov sú-
časne iba niekoľko-krát. Väčšinou išlo 
o rozkol v Cirkvi, keď bol z určitého 
dôvodu zvolený aj druhý či tretí pápež. 
Stretnutia potom nebývali priateľské. 
Keď v roku 1294 slobodne odstúpil Ce-
lestín V., jeho nástupca Bonifác VIII. sa 
bál rozkolu a následnej schizmy, preto 
dal svojho predchodcu uväzniť. Celes-
tín za 9 mesiacov zomrel. O 17 rokov 
neskôr bol vyhlásený za svätého. Schiz-
ma, ktorej chcel Bonifác zabrániť, aj tak 
nastala a to o 84 rokov, keď mala kato-
lícka cirkev dvoch pápežov a o ďalších 
41 rokov až troch. Každý z nich tvrdil, 
že je pravý pápež a žiadny sa nechcel 
dobrovoľne vzdať.

Prečo niektorí vysokí predstavitelia 
Cirkvi tak bojovali o moc, keď Pán Ježiš 
žiadal pravý opak? „Viete, že vládcovia 
národov panujú nad nimi a mocnári 

im dávajú cítiť svoju moc. Medzi vami 
to tak nebude. Ale kto sa medzi vami 
bude chcieť stať veľkým, bude vaším 
služobníkom. A kto bude chcieť byť 
medzi vami prvý, bude vaším sluhom.“ 
(Mt 20,25-27).

V prvých troch storočiach Cirkev 
nemala žiadnu svetskú moc. S malými 
prestávkami prebiehalo prenasledova-
nie kresťanov. Kresťania boli vystavení 
riziku straty postu, majetku, dokonca 
i života. Do spoločenstva Cirkvi vtedy 
veriacich priťahovala prísnosť mravov 
a ochota pomáhať aj nekresťanom a pre-
dovšetkým neústupnosť v mučeníctve. 
Do roku 530 sú všetci pápeži svätí.

Sloboda kresťanstva
V roku 313 počas vlády cisára Konštan-
tína nastáva zmena, kresťania dostáva-
jú slobodu, no nielen to, kresťanstvo 
sa stáva uprednostňovaným nábožen-
stvom. Neskôr sú kňazi oslobodení od 
platenia daní, biskupi získavajú medzi 
kresťanmi sudcovskú moc a stávajú sa 
vysokými úradníkmi, ako jediní nemu-
sia cisárovi vzdávať úctu pokľaknutím. 
Mnohí sa preto dávajú pokrstiť, aby 
mali lepšiu možnosť budovať kariéru. 
Výhody znovu potláčali slobodu a za-
tienili pravé dôvody byť kresťanom. 
V roku 380 nastáva ďalší posun, cisár 
Teodosius I. nariadil, aby sa všetci pod-
daní stali kresťanmi. Rok na to sa pre-
stup k pohanstvu stáva trestným. 

Cirkev získala možnosť dediť majet-
ky. Tým sa zvýšila svetská moc Cirkvi 
a motivácia pre služobníkov Cirkvi ne-
musela byť vždy čistá. Majetok však na 
druhej strane umožnil Cirkvi venovať 
sa sociálnej činnosti. Cirkev sa starala 
o zaopatrovanie vdov a sirôt, o cudzin-
cov a cestujúcich a o pochovávanie ne-
známych a chudobných. 

Do voľby pápežov začali zasahovať 
jednotliví panovníci, tí presadzovali 
svojich kandidátov, ktorí im boli ná-
sledne zaviazaní. Pápež bol nielen vi-
diteľnou hlavou Cirkvi, ale súčasne hla-

Stretnutie 
dvoch pápežov 
v Castel Gandolfe 
píše dejiny

 Text: Peter Fillo SVD

 Foto: Ĺ Osservatore Romano
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vou cirkevného štátu s rozlohou o niečo 
menšou ako Slovensko. 

Sprísňovanie voľby pápežov
Voľba pápeža pomocou konkláve bola 
zavedená v roku 1274, stále však bolo 
možné ovplyvňovať voľbu. Až Pius X. 
v roku 1904 úplne zakázal akúkoľvek 
komunikáciu kardinálov so svetom a sú-
časne zaviedol prísne tajnú voľbu. Tajná 
voľba, napriek súčasnej veľkej kritike, je 
veľmi potrebná. Zabezpečuje, aby nikto 
nemohol kontrolovať, koho konkrétny 
kardinál volil, a tak znemožňuje upláca-

nie či vyhrážanie sa kardinálom. Dáva 
kardinálom slobodu a možnosť nechať 
sa viesť Duchom Svätým, aby na základe 
Božích kritérií vybrali toho najlepšieho.

Prísne tajná voľba priniesla bohaté 
ovocie, veď v 20. storočí boli všetci pá-
peži čnostnými mužmi. Postupne sa 
zriekali svojich privilégií. Pius X. zrušil 
funkciu kardinála, ktorý mu držal klo-
búk a kardinála pre držanie dáždnika 
počas prechádzok vo vatikánskych zá-
hradách. Pavol VI. predal pápežskú tia-
ru, ktorá bola symbolom jeho svetskej 
moci. Ján Pavol II. prestal používať no-

sidlá a vymenil ich za papamobil. 
Benedikt XVI. ukázal, že titul sluha 

sluhov Božích mu naozaj patril a keď 
už nedokázal slúžiť, nebál sa vzdať sa 
svojho úradu a sľúbiť úctu a poslušnosť 
svojmu nástupcovi. Nový pápež Franti-
šek zasa neprijal čestné miesto v kaplnke 
pri stretnutí s Benediktom, ale povedal 
„Sme bratia“ a trval na tom, aby sa po-
modlili v rovnakej lavici. 

Pápeži tak plnia želanie Pána Ježi-
ša, keď sa zriekajú svetskej moci a slávy 
a dávajú dôraz na doprevádzanie nás, 
veriacich, do Božieho kráľovstva. •
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Ježiš Nazaretský 3 
(Prológ, Ježišovo detstvo)
Jozef Ratzinger – Benedikt XVI.
Doteraz sa nikdy nestalo, že 
by sa pápež natoľko otvorene 
venoval otázkam, ktoré sa tak 
bezprostredne dotýkajú jeho 
osobnej viery. Nepíše ako pá-
pež, ale ako veriaci kresťan. 
Usiluje sa ukázať, že posol-
stvo evanjelií je spoľahlivé. 
136 strán, cena: 6,90 EUR

Môj brat pápež
Georg Ratzinger
Kniha prináša celoživotné 
spomienky Georga Ratzin-
gera na jeho mladšieho bra-
ta Josepha. Zameriava sa na 
hlboký súrodenecký vzťah, 
spomína na detstvo a mla-
dosť, ako aj na roky strá-
vené v kňazskom seminári 
i v službe Cirkvi.
232 strán, cena: 10 EUR

V škole Ducha Svätého
Jacques Philippe
Biblia nám predstavuje Ducha 
Svätého ako Utešiteľa, ako silu 
zhora, ktorá prichádza na po-
moc našej slabosti. Sme ľudia 
krehkí, vystavení mnohým 
bojom, ľahko poblúdime. Po-
moc Ducha Svätého nie je lu-
xus, ale má byť podstatným 
prvkom nášho života.
88 strán., cena: 3,30 EUR

Keď Duch Svätý 
píše môj život
Elias Vella
Prečo sa máme modliť za vy-
liatie Ducha, ak sme ho už pri-
jali? Odpoveď je jednoduchá: 
Aj Cirkev sa za to ustavične 
modlí. Cirkev bez prestania 
spieva a prosí „Veni, Sancte 
Spiritus!“ 
360 strán, cena: 8,20 EUR

Ostrov
Počas vojny zajali Nemci v Se-
vernom mori sovietsku loď 
a za prísľub života donútili 
jedného z námorníkov zastre-
liť svojho kapitána. Námorní-
ka zachránia mnísi z neďale-
kého ostrovného kláštora, kde 
sa zotaví a zasvätí svoj život 
Bohu a pokániu za svoj hriech. 
110 min., cena: 8,60 EUR

Ježiš Nazaretský
Štvordielny film, ktorý na-
točil taliansky režisér Fran-
co Zeffirelli v roku 1977 sa 
doteraz považuje za najlep-
šie sfilmovanie života a diela 
Ježiša Krista. Natáčanie trva-
lo 8 mesiacov a zúčastnilo sa 
ho celkovo 220 hercov a viac 
ako tisíc komparzistov.
4 x 100 min., cena: 20 EUR

Oživujúce vanutie 
Ducha Svätého
Leopold Slaninka SJ
Obnova v Duchu Svätom za-
čína vo chvíli, keď konečne 
poznávam svoju nedostatoč-
nosť a obmedzenosť v služ-
be, do ktorej ma Boh povolal, 
keď poviem: „Som v koncoch, 
som na dne.“ Začína sa osob-
ným prijatím Božej lásky. 
88 strán., cena: 4,20 EUR

Novéna k Duchu Svätému
Vojtěch Kodet
Novéna môže slúžiť ako in-
špirácia k osobnej i spoloč-
nej modlitbe, najmä pred 
slávnosťou Zoslania Ducha 
Svätého, ďalej pred birmo-
vaním, v  rámci duchovnej 
obnovy, či pred dôležitými 
životnými rozhodnutiami. 
48 strán., cena: 1,16 EUR

DVD DVD
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Postrehy
zo Zimbabwe

 Foto: Archív SVD

NAŠI DOBRODINCI

DAROVALI NA MISIE, MISIJNÝ 
DORAST, MISIJNÉ DOMY

Všetkým darcom vyslovujeme 

Pán Boh zaplať! 

Odberatelia Hlasov z Oravskej Jasenice 220,- EUR 
• Odberatelia Hlasov zo Spišskej Belej 50,- EUR 
• Odberatelia Hlasov z Kučína 15,- EUR • Odbe-
ratelia Hlasov zo Sedliackej Dubovej 100,- EUR 
• Členky z predvianočného deviatnika 58,- EUR 
• Ružencové bratstvo z Myslavy 100,- EUR • 
Mária Repaská 30,- EUR • Manželia z Ludrovej 
40,- EUR • Duchovné matky z Rimavskej Soboty 
140,- EUR • Odberatelia Hlasov, Posla a rod. 
Nepoškvrnenej z Valaskej Belej 120,- EUR 
•Ružencové spoločenstvo z Nitry 100,- EUR • 
Ctiteľky Božského Srdca z Machuliniec 10,- EUR 
• Kolektív lásky z Liptovskej Tepličky 40,- EUR 
• Misijní priatelia z Trenčianských Mitíc a Dubo-
diela 630,- EUR • Ruža sv. Faustíny z Mútneho 
50,- EUR • Členky ruže Gertrúdy Malinčíkovej 
z Oravského Podzámku 30,- EUR • Misijní 
dobrodinci z Dolného Lieskového 100,- EUR •  
Odberatelia Hlasov z Čierného pri Čadci 64,- 
EUR • Duchovné matky z Rimavskej Soboty 
155,- EUR • Bohuznáme z Dubovej  40,- EUR 
• Dobrodinci z Čajkova  80,- EUR • Odberatelia 
Hlasov z Čajkova  60,- EUR •  Odberatelia Hlasov 
Žabokreky n.V. 20,- EUR • Bohuznámi veriaci 
z Meleku 100,- EUR • Členovia Misijného zdru-
ženia z Turzovky 50,- EUR • Bohuznámi veriaci zo 
Staškova 200,- EUR • Odberatelia Hlasov z Lúčky 
n.Váhom 10,- EUR • Odoberatelia Hlasov  z Hor-
ných Krškan 45,- EUR •  Združenie kresťanských 
seniorov z Nitry- Kalvárie 50,- EUR • Bohuznámi 
veriaci z Piešťan 100,- EUR • Odoberatelia 
Hlasov z Diviny 177,20 ,- EUR • R.K. Veľký Lapáš 
10,- EUR • Bohuznáma z Pároviec 50,- EUR • 
Odoberatelia Hlasov  z Alekšiniec 40,- EUR • 
K. D. Veľký Lapáš 20,- EUR • Rodina Kocianová 
z Tvrdošína 100 EUR

DÔLEŽITÉ OZNAMY

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

Nové číslo účtu 
Spolčonosti Božieho Slova:

5029115971/0900

Veru, máme dávať najavo svoju vieru. 
No v  prostredí plnom všakovakých 
kresťanských cirkví, siekt, miešaných 
náboženstiev a divokých prorokov ne-
stačí krížik na retiazke. Len tu v Nke-
te som narátal vyše dvadsať rôznych 
modlitební s  krížom. A  tak mnoho 
našich veriacich nosí na krku ruženec, 
iní majú na šatách pripnutý odznak 
s podobizňou niektorého svätca. Ďalší 
uprednostňujú tričko s emblémom svo-
jej farnosti alebo s krikľavým nápisom: 
Som hrdý na to, že som katolík. A keď 
sa ide do kostola, najlepšia je uniforma.
V katolíckej cirkvi máme veľa združe-
ní veriacich a každé z nich má vlastnú 
uniformu. Po nedeľnej omši sa pestro-

farebný dav roztriedi do malých jedno-
farebných skupiniek. Hnedá patrí svätej 
Anne, modrá Márii, červená Najsvä-
tejšiemu Srdcu... Modlia sa a zdieľajú, 
potom čítajú Písmo a plánujú, ako ho 
budú najbližší týždeň žiť.
Ruženec, odznak, emblém alebo uni-
forma, to sú do očí bijúce vyjadrenia 
príslušnosti k našej katolíckej cirkvi. 
Vyjadrujú aj hrdosť na svoju vieru 
a pomáhajú k spolupatričnosti v trá-
peniach. Ale hlavne – Boh tieto znaky 
v  spojení so skutkami lásky používa 
ako účinný prostriedok ohlasovania 
evanjelia.

Páter Kamil Kočan SVD



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

www.svd.sk

Nepoškvrnená Matka Ježišova 
i Matka naša Mária, uchvátení sme 
z Tvojej nebeskej krásy a hnaní úz-
kosťami terajšieho sveta. Utiekame 
sa do tvojho náručia. Pevne dôveru-
jeme, že Tvoje milujúce srdce splní 
naše vrúcne prosby a bude nám bez-
pečným útočišťom pred hriechom. 
Vypočuj, ó vyvolená Božia, úpenlivé 
vzdychy verných sŕdc, ktoré sa vzná-
šajú k Tebe. Schýľ sa nad naše boľa-
vé rany, premeň srdcia zlých, osuš 
slzy utrápených a utláčaných. Vy-
has hnevy, zošľachti drsné obyčaje 
a stráž kvet čistoty mládeže. Chráň 
svätú Cirkev a dopraj, aby všetci ľu-
dia pocítili príťažlivú silu kresťan-
skej dobroty, nad ktorou nech zažia-
ri slnko všeobecného a úprimného 
pokoja a mieru.

13. máj 2013

FATIMSKÁ 
PANNA MÁRIA


