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ilí misijní priatelia, kedysi, ešte za
rímskych čias, bol mesiac marec
prvým v roku. Preto nám doteraz
nesedia názvy od siedmeho po desiaty mesiac (teda v preklade september až december), ktoré idú v našich reáliách až z deviateho po dvanásty. Je zaujímavé, že prvý mesiac
roka bol zasvätený Bohu vojny - Marsovi. Možno
práve tento moment charakterizoval život jednej
impérie, ktorá si práve vojnami a armádnou kontrolou podmanila polovicu vtedy známeho sveta.
No sláva Bohu, že pre nás Mars- marec nie je
ničím viac než len nazvaním mesiaca či mýtickou
postavou starovekého sveta. No problém vojny
nás aj tak neobchádza, a to ani vtedy, keď sa netýka
priamo našej krajiny. Dennodenne sme svedkami správ o vojnách a nespravodlivostiach, ktoré
prinášajú. Cítime sa bezmocní, pretože nemáme
reálne možnosti niečo urobiť, zmeniť, vplývať na
konkrétnych ľudí, ktorí by mohli nerozumnosť takého druhu odvrátiť alebo zastaviť. Jediné, čo nám
ostáva, je modlitba, ktorej neraz chýba úprimnosť
a osobná zainteresovanosť v probléme.
Prečo máme rozmýšľať nad touto otázkou, ak
žalmista píše: „Zatváram oči, aby som zlo nevidel.“?
On to robí v duchu nepohoršiť sa alebo nenechať
sa zviesť cudzím hriechom. No kresťan má na rozdiel od starozákonného človeka omnoho väčšiu
zodpovednosť nielen za seba, ale aj za svet a jeho
spásu. My máme byť tými, ktorí šíria Božie kráľovstvo na zemi. A jeho hlavnou známkou je – pokoj,
mier. Teda kresťan nielen má, ale dokonca musí byť
mierotvorcom, ináč nie sme dôstojní svojho mena.
No žiaľ, ak sa pozrieme na kresťanské cirkvi,
komunity, na seba, vtedy pochopíme, že je medzi
nami len málo mierotvorcov. Ja sám vidím a s ľútosťou konštatujem, že pokoj vo svojom okolí nesejem, skôr naopak, svojou náladovosťou a s nej
spojeným egoizmom som len zdrojom neporiadku.
Možno by sme si tento rok na prebiehajúci pôst
mali vybrať za cieľ boj s neporiadkom vo svojich
náladách a upevňovanie vzájomných vzťahov
s bratmi a sestrami, s ktorými spoločne vyznávame jednu vieru a tvrdíme, že sme členmi jednej
rodiny – Cirkvi. Takýto boj bude omnoho ťažší,
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náročnejší ako zrieknutie sa niektorých pokrmov
alebo príjemných činností. Lebo kým v podobných pôstnych praktikách sa len pasívne niečoho
vzdávame, v boji so slabosťami a hriechom, tým
viac s hriechmi proti dobrým vzťahom, sa treba
aktívne snažiť. Pričom nie je isté, že to za jedno
pôstne obdobie stihneme. No netreba sa vzdávať hneď na začiatku, ináč nezačneme nikdy. Ak
vieme, že na výsledok treba čakať, budeme sa neustále snažiť. Takto sa v nás nádej a viera upevní, sami sa postupne naučíme prekonávať svoje
slabosti a možno tomu naučíme aj druhých. Pôst
ako taký dokáže mnohé podobné aktivity posilniť
a urobiť viac účinnými. Teda za skutkom človeka
nestojí on sám, ale Boh, ktorý požehnáva každú
snahu veriaceho na ceste k Dobru.
Na duchovnom poli by sme teda vojnu aj mohli
vyhrať, no čo robiť v čisto spoločenskej sfére? Myslím, že hlavnou úlohou kresťanov je nemlčať. Chybou je, že niektorí si zle vysvetľujú Kristove slová
o nastavovaní druhého líca. Veď kresťania sa už
naučili dostávať facky oprávnené aj neoprávnené,
a to vtedy, ak sa ich to týka, veď krv mučeníkov je
stále semenom nových kresťanov a zdrojom posil-
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nenia ich vlastnej viery a odhodlanosti svedčiť. Nám však nie
je ľahostajný osud druhých ľudí. Preto treba hovoriť, napomínať, karhať najvyšších, ktorí zneužívajú vojny na zničenie
kultúr, národov, na kradnutie ich cenností, obohatenie seba
alebo tých, komu slúžia.
Vynikajúcou pomôckou sú sociálne siete, internet a všetky
masmédiá, ktoré do sveta šíria mnoho informácií, pričom
tak ovplyvňujú celospoločenské nálady a vytvárajú nový
obraz. Nie vždy však za nimi stoja masy, je to skôr naopak.
Prečo by sme nemohli my, ak by sme aj boli malou skupinou,
čo v skutočnosti tak nie je, prehlasovať tých pár krikľúňov,
ktorí svojím geniálnym rečníctvom klamú mnohých? Netreba sa vyhrážať, netreba upaľovať, treba iba poukazovať
na zhnité korene a skazené ciele, na egoizmus a nezáujem
k tým istým masám, ktoré klamú. A, samozrejme, pripraviť
sa na odvetné údery, ktoré, ako je to bežne užívané, nebudú
na serióznej úrovni, ale pôjdu pod pás.
Práve preto musíme odstrániť hriechy vojny a nesvornosti vo vlastnom prostredí, preto je potrebné posvätiť sa,
aby tí, ktorí nás nenávidia, nemali oprávnené dôvody nám
niečo vyčítať.
Milí čitatelia, prajem Vám, aby ste sa po zvyšok pôstneho
obdobia skutočne pripravili a stali sa mierotvorcami, ktorí
budú slovom a životom svedčiť o Kristovom víťazstve. •
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EDITORIÁL

Milí misijní priatelia,
v roku 1939 Švajčiar Paul Müller objavil chemickú látku známu pod skratkou DDT. Za svoj
objav neskôr dostal Nobelovu
cenu. O svojom objave napísal
do denníka: „Jediná miliardina
tisíciny gramu tejto látky usmrtí
muchu či komára, ale pre človeka a zvieratá je absolútne neškodná.“ Pre tento účinok bolo DDT hojne
využívané na ničenie hmyzu.
Využila ho aj Svetová zdravotnícka organizácia na
vyničenie komára prenášajúceho maláriu na Borneu. Komáre skutočne zahynuli. Potiaľ by bolo všetko v poriadku. Až na to, že DDT zhubne pôsobí na
všetky druhy hmyzu. Hmyzom sa živili nič netušiace jašteričky a nimi zasa divé i domáce mačky. Spolu s nimi si plnili žalúdok i s nerozkladným belasým
práškom, ktorý sa im ukladal v tele. Mláďatá mačiek
začali umierať po prijatí tej najprirodzenejšej stravy
– po materskom mlieku. Nakoniec zahynuli i dospelé mačky. Na Borneu nastal myší raj. Myši stratili svojho prirodzeného nepriateľa. Bolo ich čoraz
viac. Hrozila morová nákaza. Svetová zdravotnícka
organizácia začala po svete zoskupovať mladé zdravé
mačky, ktoré potom vysadili na ostrove.
Príroda sa pomstila človeku za jeho násilný zásah. A nebolo to prvýkrát. Ľudia už neraz pocítili, že
ich „múdre“ zásahy do prírody sa obrátili proti nim.
Dnes už vieme, že musíme rešpektovať zákonitosti,
ktoré v prírode vládnu. Ale aj napriek tomu niekedy
konáme v rozpore s týmto poznaním.
Človek sa však môže dostať ešte do horšej situácie,
ak začne narušovať zákonitosti, ktoré určujú správny vzťah medzi ním a Bohom. Denne sa stretávame
s následkami takéhoto počínania. Počnúc narušenými vzťahmi, kde nezhody často vedú až k nepochopiteľnej nenávisti, cez rôzne životné stroskotania,
z ktorých sa už mnohí nevedia dostať, až po napätia,
ktoré vládnu medzi rôznymi etnikami a národmi.
Celý mesiac marec budeme prežívať čas pôstu.
Môžeme a máme spoznať, ako a kde narušujeme
Božie zákony. Nedajme sa zviesť pokušením bagatelizovať niektoré slabosti, hriešne postoje a návyky.
Nápravou i v tej najmenšej veci môžeme spustiť vlnu
dobra, ktorá prinesie svoje konkrétne dobré plody.
Páter Martin Štefanec SVD
šéfredaktor
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▲ Na násilie na ženách upozornila indická
iniciatíva „37 miliónov svetiel“
India - Iniciatívou s názvom „37 miliónov svetiel“ upozornila indická arcidiecéza Mumbai na všetky formy
násilia páchanom na ženách, akými sú selektívne interrupcie, vraždy pre veno, znásilnenia či na vysokú
úmrtnosť matiek a detí. Po nedávnom prípade znásilnenia indickej študentky medicíny v Dílli, pokračuje
v tamojšej spoločnosti aj naďalej diskusia na tému postavenia žien. Názov iniciatívy vyplýva z posledného
sčítania ľudu (Census 2011), podľa ktorého predstavuje
rozdiel medzi mužskou a ženskou populáciou v krajine
37 miliónov. Včerajšie zapálenie rovnakého počtu lampiónov a sviečok malo byť symbolickým gestom. Páter
Anthony Charanghat, riaditeľ arcidiecézneho týždenníka The Examiner, pre agentúru AsiaNews uviedol:
„V Indii sú sexuálne násilnosti voči ženám od nepamäti
a rozšírené ako patriarchát. Trestné činy ako znásilnenie,
vraždy pre veno, kyselinové útoky, vraždy zo cti, manželstvá s deťmi a obchod s ľuďmi sú na dennom poriadku.“ Podľa neho si krajina vyžaduje zmenu mentality,
ktorú možno dosiahnuť prostredníctvom duchovného
a sexuálneho vzdelávania, rešpektovaním dôstojnosti
a posvätnosti ľudskej osoby, a nie drastickými trestami
či dokonca trestami smrti pre kriminálnikov. Aj samotná Konferencia biskupov Indie vo svojom posolstve pri
príležitosti Dňa republiky uviedla, že „násilie páchané
na ženách a deťoch rúca piliere spoločnosti a národa,
brániac ceste k pokoju a prosperite“. Ako však tvrdia,
túžba po pomste musí ustúpiť odpusteniu. •
DÔLEŽITÉ OZNAMY

Sv. omšu za odberateľov Hlasov
odslúžim 2. marca,
za horliteľov 4. marca.
Šéfredaktor

SPEKTRUM

▪ Rok viery slávi i napriek obmedzeniam aj malé katolícke
spoločenstvo v Tadžikistane
Tadžikistan - Rok viery slávi i malé katolícke spoločenstvo v Tadžikistane.
Svetlo viery tam, napriek novým obmedzeniam náboženskej slobody, udržuje 333 veriacich. Komunitu vedú španielski misionári z Inštitútu vteleného
slova (IVE). V krajine sú tri farnosti, tri rehoľníčky a štyri misionárky lásky.
Z domácej populácie už vzišli tri seminaristi a tri nové rehoľníčky. Prví katolíci, väčšinou Nemci, sem prišli z Ruska, Ukrajiny a Litvy zo sovietskych
deportácií. Komunita rástla a stala sa jednou z najväčších v Sovietskom
zväze. V roku 1974 vznikol prvý kostol v Dušanbe. Počas občianskej vojny
v rokoch 1992 - 1993 však nastal exodus kresťanov a katolíkov prežila len
malá skupina. Teraz nastala obroda a katolíci nabrali novú odvahu. V roku
2011 prišli nové obmedzenia, predovšetkým „zákon o rodičovskej zodpovednosti“, ktorý zakazuje akúkoľvek náboženskú výchovu detí. •

▪ Vo vietnamskom hlavnom
meste demolujú karmelitánsky
kláštor s kostolom
Hanoj - Vo Vietname prebieha
demolovanie karmelitánskeho
kláštora s kostolom, nariadené
správou vietnamského hlavného mesta. Historická budova,
postavená pred viac než sto rokmi, má uvoľniť miesto novej nemocnici s piatimi poschodiami.
Katolícka komunita interpretuje tento zásah ako diskrimináciu. Hanojský arcibiskup Peter
Nguyen Van Nhon sa obrátil
už s piatou naliehavou výzvou
na vietnamského premiéra. Ministerský predseda Nguyễn Tấn
Dũng, rovnako ako hanojskí
radní tieto výzvy ignorujú a argumentujú tým, že kúria zverila
svoje pozemky do mestskej správy. Z dokumentov Hanojskej arcidiecézy naopak jasne vyplýva,
že ide o protiprávne násilné vyvlastnenie. Hanojský arcibiskup
reagoval zaslaním listu vietnamským kňazom, rehoľníkom a laikom, v ktorom žiada o modlitbu za Cirkev a plnú náboženskú
slobodu v krajine. •

▲ Mladí Libanončania pripravia zamyslenia ku krížovej ceste v Koloseu

▲ Utečenci sa pred snehom
a zimou môžu ukryť aj v kostoloch

Vatikán/Libanon - Svätý Otec prostredníctvom svojho štátneho sekretára
požiadal libanonského maronitského
patriarchu, aby pripravil texty zamyslení k štrnástim zastaveniam krížovej cesty, ktorá každoročne na Veľký
piatok prechádza rímskym Koloseom. Tento rok bude 29. marca 2013.
Benedikt XVI. tak chce zároveň opätovne vyzvať k modlitbe za kresťanov
na Blízkom východe. Rozjímania napíšu pod vedením kardinála Bechara
Boutrosa Raïa dvaja mladí libanonskí
veriaci. •

Jordánsko - Kostoly a farnosti prichýlili sýrskych utečencov z tábora Zaatari
v jordánskej púšti, ktorým niekoľkodňové snehové zrážky a mrznúci dážď
koncom januára zničili stovky stanov
a ohrozovali životy detí, starších a žien.
„Všetky naše kostoly a fary sú pripravené prijať našich sýrskych kresťanských a moslimských bratov, ktorí sa
doteraz nachádzali v Zaatari. Postaráme sa o všetkých tých, ktorých budeme
schopní uchýliť,“ uviedol pre agentúru
Fides arcibiskup Maroun Lahham, patriarchálny vikár Jordánska. •
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Neodchádzaj
Text: P. Milan Bubák SVD
Foto: Archív SVD

T

í, ktorí čítali vynikajúci román stve, po slobode a voľnosti. Myslel si, že
A. Cronina Klobučníkov hrad, toto všetko nájde mimo rodičovského
sa mali možnosť dostať cez vy- domu. Je to možné. Snáď aj to. Lenže
nikajúci rozprávačský štýl autora bola toto naozaj tá pravá príčina jeho
do dusnej atmosféry domu obchodní- odchodu z domu? Zdá sa, že nie. Zdá
ka s klobúkmi Jamesa Brodieho. Bol to sa, že neviestky, život granda, ďaleká
despotický, namyslený a surový človek. krajina... neboli pravou príčinou jeho
Svoju rodinu - manželku a tri deti - pou- odchodu z otcovho domu. Zdá sa, že
žíval len ako služobníctvo alebo ako terč toto všetko, všetky tieto hriechy boli
svojich útokov a nadávok. Manželka, ne- len dôsledkami jeho neskúsenosti. Zdá
skôr chorá na rakovinu, bola pre neho sa, že pravou príčinou jeho odchodu
obyčajnou handrou, ku ktorej nemal z domu bola dusná atmosféra, ktorá
jediného pekného slova. A aj keď zba- v otcovskom dome panovala. Možno
dal, že je ťažko chorá a uľútostilo
sa mu jej, tak to len preto, že videl, že mu v nej ochorela a k smrti smerovala slúžka. Iba pre toto
Dom jeho otca, to je dom radosti.
ju ľutoval. Neľutoval ju, ale seba.
Radosti, ktorú je možné prežívať
A ich tri deti? Syn Matt odia vlastniť bez toho, že by sme
šiel z domu ako prvý. Ostali ešte
páchali hriech.
dve dcéry - Mary a Nessie. Mary
vyhnal a Nessie po dlhom duševnom týraní spáchala samosme prekvapení z tohto tvrdenia, keďvraždu.
A tak sa klobučníkov hrad rozpadol. že otec, ktorý bol hlavou domu, je v poMúry síce ostali, ale jeho obyvatelia sa dobenstve popísaný ako veľmi láskavý,
rozutekali. Divíme sa im? Kto z nás by milosrdný a tolerantný človek. To je
dokázal žiť a byť šťastný v takejto at- pravda. Otec bol takým. Lenže bol tam
mosfére?
ešte ďalší člen rodiny, ktorý takýmto už
Nám sa v pôstnych čítaniach odohrá- nebol. Ba naopak, ktorého charakterova príbeh inej rodiny, rodiny márnotrat- vé vlastnosti boli dosť odpudivé: „Už
ného syna. Príbeh, ktorý nie je opísaný toľko rokov ti slúžim, nikdy som nepretak zoširoka, ako ten o klobučníkovom stúpil tvoj príkaz, a mne si nikdy nedal
hrade, avšak predsa dosť podrobne na ani...”, vyčíta svojmu otcovi po návrate
to, aby sme sa pod jeho vplyvom doká- svojho mladšieho brata. Suchý namyszali zastaviť a uvažovať o vážnych otáz- lenec, hrdý na svoj mravne a poctivo
žitý život. On žil otcove prikázania do
kach, ktoré sa z neho tlačia na povrch.
bodky. Lenže nie z lásky k nemu. Jeho
pravý motív sa ukázal po návrate jeho
Prečo vlastne mladší syn z domu
odišiel?
brata domov. Otcovi to všetko spočítal
Mnohí z nás - a možno väčšina - si a šmaril mu to medzi oči, nech vie, čo
myslíme, že kvôli túžbe po dobrodruž- si on o tom všetkom myslí.
4
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Starší syn
Mám dojem, že hlavným dôvodom,
prečo Ježiš rozpovedal toto podobenstvo, nebol ani mladší syn, ani otec, ale
starší syn. Samozrejme, aj mladší syn,
aj otec sú dôležití a posolstvo vyplývajúce z ich jednania v podobenstve má
pre nás nedozierny význam. Ale hlavnými adresátmi spomedzi jeho poslucháčov asi neboli hriešnici, ale starší
synovia, t.j. farizeji. Tí sa totiž pohoršovali nad tým, že prijíma hriešnikov
a jedáva s nimi. Preto im teda porozprával toto podobenstvo (a pred ním
iné dve o stratenej ovci a o stratenej
drachme), aby im naznačil, že aj oni sa
správajú ako starší synovia, ktorí sú síce
dokonalí vo svojom správaní, avšak sú
arogantní aj voči Bohu, aj voči ľuďom
a neznesiteľní vo vzťahoch.
Pomery v dome otca z podobenstva
Je možné, že starší syn vidiac otcovu
dobrotu a lásku prebral v dome vedenie domácnosti a výchovu svojho brata.
Možno si povedal: „Otec je síce dobrý,
ale nie je dobrým pedagógom. Príliš
veľa vecí prehliada a mnoho odpúšťa.

DUCHOVNÉ SLOVO

dôsledkom iba toho, že na život nie sú
pripravení. Nevedia rozlišovať. Boli vychovávaní v skleníku, kde rozhodovania namiesto nich robil vždy niekto iný.
Toto postrehol už dávno pápež Ján
XXIII. Preto zvolal II. vatikánsky koncil, aby sa spolu s celou cirkvou zamýšľal, kto je vlastne hlavou otcovského domu. Kto v tomto dome skutočne
vládne. Koho vôľa sa tu vlastne plní.
Kto je v popredí. Či to je Otec, alebo
starší synovia. Či Boh - Otec nebol náhodou odsunutý na bočnú koľaj. Či
jeho láska nebola zabúdaná. V mnohých prípadoch sa tak, bohužiaľ, stalo.
A nečudujme sa tomu. Pokušenia stať
sa staršími bratmi sú v každom z nás
veľmi silné. A tak nečudo, že to treba
neustále preverovať.

Tohto chalana treba držať nakrátko...“
A možno on zaviedol v dome opravdivý režim. „Toto musíš robiť... Tamto
nesmieš... Tam smieš... Tam nesmieš...“
Pripomína nám to skostnatený štýl
niektorých domov a rodín, kde panuje akási, síce nevládna, ale predsa veľmi prísna stará teta. Dom, kde sa žije
z minulosti, alebo lepšie povedané
z poukazovania na ňu. Navoskované
parkety, všade až matematicky presný
poriadok, zatvorené okenice, presne
povešané obrazy... A beda, keby niekto
niečo zmenil...
Mladší brat chce žiť
On nechce skostnatieť uprostred presne zachovávaných príkazov a nariadení.
On chce voľnosť. On sa chce smiať a tešiť zo života. On chce žiť život. Nie, on
nechce hriech. Netúži hrešiť. Ale chce žiť
svoj život v radosti a v plnosti. A cíti, že
v takomto skostnatenom prostredí rodného domu to nejde. A preto odchádza...
Čo tento dom, v ktorom vládne starší brat, znamená? Možno niektoré domácnosti, v ktorých sú zákony, pravidlá
a predpisy dôležitejšie ako ľudia. Kde je

všetko stanovené a všetko naškrobené.
A kde je dusno.
Pokušenie správať sa ako starší
brat láka mnohých
Možno nám to ale pripomína aj Cirkev
v niektorých jej obdobiach? Pokušenie
stať sa starším bratom trápilo v priebehu dejín veľa ľudí v Cirkvi počas celého
jej jestvovania. Je to pokušenie, kde je
vláda Otca vytlačená vládou starších
synov, ktorí sú presvedčení, že oni sú
svätejší ako Otec? A oni tomu rozumejú lepšie ako On? Oni musia ukázať,
ako sa treba v Cirkvi správať? A poukázaním na seba ukazujú aj na vzor.
„Odtiaľto potiaľto to ešte nie je hriech.
A tam je to už ťažký hriech. Tu nemôžeš. Tam sú parkety navoskované...”
A mladším synom začína byť dusno.
Nevydržateľne dusno. A odchádzajú.
Nie, nemyslime si, že ich láka ďaleká
krajina alebo neviestky, alebo krčmy...
Nemyslime si, že ich láka hriech. Nie,
oni chcú dýchať čerstvý vzduch. Preto odchádzajú. To, že mnohí skončia
v „krčmách“ a „v nevestincoch“ alebo
sa oddajú hýrivému životu, môže byť

Radosť sa dá prežívať bez toho,
aby sme páchali hriech
V dome otcovom je veľa príležitostí na
radosť. Aj v dome otca z podobenstva
o márnotratnom synovi iste bolo. Ale
starší brat ich zrejme úmyselne mladšiemu neukázal. Centrom Ježišovho kázania bolo ohlasovanie príchodu Božieho
kráľovstva. Toto kráľovstvo Ježiš popisoval ako spoločenstvo ľudí okolo stola,
ako svadbu, kde sa ľudia veselili a tancovali... Dom jeho otca, to je dom radosti.
Radosti, ktorú je možné prežívať a vlastniť bez toho, že by sme páchali hriech.

Modlitba:
Pane Ježišu, ďakujem Ti, že som sa narodil v Tvojom dome. Viem, že Tvoj dom
je dom, v ktorom - ako hovorí Bernanos
- je vždy trocha neporiadku, kde stoličkám občas chýbajú nohy, stoly sú poliate atramentom a poháre s lekvárom sa
v komore vyprázdňujú samy.
Stredobodom v tomto dome je Otcovo
srdce. No za atmosféru v tomto dome, aj
za vzduch, ktorý sa tu dýcha, sme zodpovední my. Môžeme z neho urobiť raj alebo peklo. Daj, Pane, aby sme sa nesprávali ako starší synovia, ktorí mladších
z domu svojím legalizmom vyháňajú.
Daj, aby sme v ňom vytvorili atmosféru
radosti, lásky a porozumenia. Amen.•
MAREC 2013
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UDALOSTI

▾ Slávnosť patróna UPeCe
v Bratislave

▪ Udalosti v marci 2013

2.marec – výročie smrti p. Johna Mušinského, SVD,
		 7. Generálneho predstaveného SVD (+2006);
19. marec – slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie;
		 patrón Spoločnosti Božieho Slova;
22.marec – medzinárodný deň vody;
24. marec – Kvetná nedeľa Utrpenia Pána; deň modlitieb
		 a pôstu za umučených misionárov
		 (výročie zavraždenia arcibiskupa
		 Oscara Romera v San Salvadore – 1980)
25. marec – deň počatého dieťaťa;
28. marec – Zelený štvrtok Pánovej večere;
29. marec – Veľký piatok – slávenie utrpenia a smrti Pána;
30. marec – Biela sobota; zmena zimného času na letný
		 (čas sa posúva o hodinu dopredu);
31. marec – Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania.

Misijný úmysel apoštolátu modlitby na mesiac marec:
Aby biskupi, kňazi a diakoni boli neúnavnými
ohlasovateľmi evanjelia až do končín zeme.
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29. januára slávili v UPeCe sviatok
svojho patróna sv. Jozefa Freinademetza. Slávnosť sa začala sv. omšou vo veľkej sále UPeCe, ktorej predsedal bývalý
kaplán UPeCe a súčasný rektor Misijného domu v Nitre P. Stanislav Krajňák
SVD. V homílii priblížil život a hodnoty sv. Jozefa Freinademetza, prvého
misionára SVD, ktorý celý svoj život
zasvätil misiám v Číne. Odišiel z prekrásneho prostredia v ktorom sa narodil (Oies, Dolomity), aby ohlasoval
radostnú zvesť Evanjelia ľuďom v Číne.
Správca UPeCe P. Ján Štefanec SVD vo
svojom príhovore na záver sv. omše vyjadril veľkú vďačnosť Bohu za miesto,
akým je UPeCe a tiež všetkým, ktorí
pripravili slávnosť hodov, aby si uctili
Jozefa Freinademetza a povzbudili sa
jeho príkladným životom. Po skončení sv. omše nasledovala projekcia filmu
o misiách SVD. Prítomní potom využili
príležitosť stretnutia a vzájomných rozhovorov. Všetkým zúčastneným dobre
padla pohostinnosť študentov. Tí pripravili tradične obľúbené študentské
hodové jedlo: rožky a nátierky. •

UDALOSTI

‣ V Nitre sa budú konať
celomestské misie
Všetkých šesť nitrianskych rímskokatolíckych farností pripravuje na
pôstne obdobie 2013 mestské misie s názvom Misie Nitra. Motívom
celého duchovného podujatia budú
slová z Proglasu: „Počujte Slovo od
Boha vám zoslané…“. Program misií je časovo rozdelený na tri etapy.
Prvá fáza je prípravná a pozostáva zo
stretnutí koordinátorov, misijných
tímov a z modlitieb za misie. Druhú
fázu budú tvoriť mestské misie – od
4. do 9. marca. Poslednou časťou misií budú farské misie – od 10. do 17.
marca 2013.
Podľa slov nitrianskeho biskupa
Mons. Viliama Judáka v meste bude
pôsobiť šesť tímov, ktoré „navštívia
univerzity, stredné a základné školy,
domy dôchodcov, nemocnice - teda
každú oblasť života“. Biskup Judák zároveň podčiarkuje, že je už teraz „potrebné sa na ten úmysel modliť, aby
odpoveď zo strany oslovených bola
primeraná“.
Zodpovední koordinátori všetky potrebné informácie zverejňujú na strán-

ke www.misienitra.sk, www.svd.sk,
kde nájdete aj videá z niektorých
podujatí počas misií, napr. predstavenie tanečného divadla „ATak“ –
„SlovOžilo“. V Nitre je šesť rímskokatolíckych farností: Horné mesto,
Dolné mesto, Klokočina, Chrenová, Kalvária a Zobor. Fofografia je
z tlačovej konferencie o misiách
v Nitre, ktorej sa zúčastnili správcovia farností mesta Nitra. •

Pozvánka
na duchovné cvičenia
21. – 24. marca
pozývame do Nitry
misijných horliteľov
a spolupracovníkov
na duchovné cvičenia,
ktoré sa budú konať
v Misijnom dome Matky
Božej na Kalvárii.
Téma:
Dedičstvo otcov
– viera, náš poklad
Exercitátor:
Páter Martin Štefanec SVD
Využite možnosť duchovných
cvičení duchovne sa pripraviť
na sviatky Veľkej noci
◆ ◆ ◆

Prihlásiť sa môžete
u p. Šlosárovej
na č. tel. 037/7769440
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Bolívia čaká
nových misionárov
Text: P. Martin Štefanec SVD

Foto: Archív SVD

Páter Darius Čarš SVD pochádza z Vranova nad Topľou.
Do SVD vstúpil v roku 1998. Po skončení štúdia
teológie dostal misijné určenie do Bolívie.

V

Bolívii pôsobí už sedem rokov. Päť rokov strávil vo farnosti v meste Santa Cruz de
la Sierra, ktorá sa nachádza vo
východnej časti Bolívie. Mesto má asi
1,5 milióna obyvateľov. Farnosť, ktorá
má asi dvanásť rokov, je pomerne nová.
Nachádza sa v okrajovej časti tohto veľkomesta. O zážitky z misie sa podelil
počas jeho dovolenky na Slovensku.
Kedy prišli verbisti do Bolívie? Koľko vás
tam pracuje?

Verbisti prišli do Bolívie v roku 1982.
Momentálne nás pracuje v Bolívii 25 verbistov a sme zo 14 národností. Páni biskupi nás žiadajú o to, aby sme prijali nové
misie – nové územia. Výzvy sú veľké.

Koľko je Slovákov verbistov v Bolívii
a ako ďaleko od seba pracujete?

Najstarší Slovák misionár v Bolívii je
páter Bernard Kulha. Bol som s ním
aj v komunite. Ďalší je Richar Cenker
a Ľudovít Feja, ktorí sú spolu na fare
v Laja. Je to blízko mesta La Paz a od
Santa Cruz je to asi 1000 km. V Bolívii
pôsobí aj Ondrej Pešta, ale momentálne je na štúdiách v Ríme.
V decembri 2012 ste mali vo farnosti
posviacku kostola v Santa Cruz de la

P. Darius Čarš sa teší z nového
kostola, kde sa veriaci môžu
schádzať a sláviť sv. omše

Sierra. Ako ste ho stavali a komu je zasvätený?

Keď som bol naposledy doma v čase
mojej vysviacky v roku 2009, známy
bol iba plán na postavenie nášho farského kostola. Dnes ten farský kostol už
stojí. Posvätený bol 9. decembra 2012
naším pomocným biskupom Mons.
Stanislawom Dowlaszewiczom Billmanom, O.F.M. Conv.
Kostol aj farnosť sú zasvätené sv. Juanovi Diegovi, ktorému sa zjavila Guadalupská Panna Mária. Vďaka mnohým
slovenským dobrodincom, mnohým
projektom, vďaka obetám a modlitbám,
finančným darom sa nám podarilo zrealizovať tento veľký sen, ktorý mali už
misionári, ktorí tam prišli pred nami, ale
aj samotní ľudia. Dnes sa už ľudia tešia
z veľkého priestranného kostola, kde sa
môžu stretávať a sláviť sviatosti.
Kde ste slúžili sv. omše predtým?

Keď prišli prví misionári, sv. omše sa
slúžili v rodinných domoch, neskôr
v školách alebo v prírode. Postupne sa
začali budovať jednoduché, palmovými listami pokryté kaplnky. Postupne
pribúdali aj murované kaplnky a dnes
máme konečne aj farský kostol.
Koľko kňazov pôsobí vo farnosti a koľko
ľudí chodí do kostola?
MAREC 2013
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Vo farnosti sme traja. Správca farnosti,
ja ako kaplán a ďalší výpomocný kaplán. Ďalší dvaja starší spolubratia sú
už na dôchodku, ale ešte vypomáhajú, keď je to potrebné. Územie farnosti je veľké. Žije tu asi 12 tisíc ľudí. Počet stále rastie. Pribúdajú noví ľudia,
ktorí sem prichádzajú z iných oblastí alebo z vidieka. Okrem bežnej farskej pastorácie som doteraz pracoval
aj ako učiteľ náboženstva na základnej a strednej škole a vyučoval som
i v kňazskom seminári. Venovali sme
sa tiež príprave a formácii nových katechétov, bez ktorých si spoluprácu
ani nevieme predstaviť. Každé farské
spoločenstvo potrebuje takýchto animátorov a katechétov.
Ako vnímaš túto krajinu? Kam smeruje?
Bolívia je najchudobnejšou krajinou na
juhoamerickom kontinente. Vidíš nejaké pozitívne zmeny?

Pociťuje sa stále potreba misionárov zo
zahraničia? Má Bolívia dostatok vlastných duchovných povolaní?

V Bolívii je neustála potreba misionárov. Aj v rámci našej Spoločnosti Božieho Slova patrí Bolívia medzi priority. Je
to aj kvôli tomu, že domácich duchovných povolaní nie je toľko, koľko by sa
očakávalo, aby sa pokryli všetky miesta
v krajine, kde potrebujú kňazov.
Ako ľudia prijímajú katolíckych misionárov? Čo od vás očakávajú?

Očakávajú často aj hmotnú pomoc, ale
rátajú s tým, že ich budeme sprevádzať
v ich ťažkostiach a vo všetkom, čo prežívajú. Niekedy je potrebné aj pomôcť
materiálne, hlavne vtedy, keď im chýba zdravie alebo nemajú prostriedky
na vzdelávanie a pod.
Stretol si tam nejakých Slovákov?

Slovákov nechodí do Bolívie veľa, ale
Je to naozaj krajina, ktorá trpí chudo- stretol som ich tam. Dokonca ma raz vybou. Situácia sa mení pomaly. Mnohé hľadal u nás na fare jeden môj rodák. Purodiny sú rozbité, lebo otec a mama toval po celej Južnej Amerike, tak sa zacestujú za prácou do iných štátov. Istý stavil. Vôbec som nevedel, že príde. Tak
čas chodili pracovať do Španielska, ma to prekvapilo a zároveň aj potešilo.
ale dnes to už nie je aktuálne.
Teraz chodia za prácou hlavne do Argentíny, Chile a iných
Pociťujem veľkú vďačnosť voči
štátov. Snažia sa zarobiť niečo
všetkým, ktorí majú v sebe misijné
viac, pretože krajina nemá veľa
povolanie na základe nášho krstu.
priemyslu. Ženy sú väčšinou
Nielen v mojom mene, ale aj v mene
v domácnosti. Práce je stále
Bolívijčanov, ktorým slúžim,
nedostatok, a preto je ekonochcem vyjadriť svoju vďaku našim
mická situácia ťažká. Rodiny
dobrodincom zo Slovenska
sú často mnohopočetné, a preto majú neraz problém vyžiť
z toho mála, čo majú.
Korupcia je v Bolívii veľmi vysoká
a veľmi „slávna“. Štátni zamestnanci
(napr. policajti) majú veľmi nízke platy.
Preto zdroj skutočného príjmu hľadajú v širokých možnostiach, ktoré sa im
ponúkajú. Systém je demokratický, ale
prezident má veľkú právomoc.
Fabriky, ktoré sa v Bolívii nachádzajú, sú väčšinou potravinárske. Spracovávajú olej zo sóje, cukor z cukrovej trstiny, vyrábajú nápoje. Ťažký priemysel
tu prakticky ani neexistuje.
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Pred necelým rokom odcestoval do Bolívie páter Ľudovít Feja? Kde sa nachádza? Ste blízko seba?

Je asi 1000 km od miesta, kde pôsobím.
On je v oblasti, ktorá sa nazýva Altiplano, čo je súčasť farnosti Laja vzdialenej
niekoľko kilometrov od mesta La Paz.
Je to vidiecka farnosť a pôsobí medzi
indiánmi z kmeňa Aimara.
Existuje medzi ľuďmi solidarita? V Mexiku som zažil, že ľudia nosili ako obetný dar
napríklad olej, semienka, chlieb, ktoré bo-

li určené pre chudobných. Majú ľudia podobné cítenie s chudobnými aj v Bolívii?

Áno, veľmi. Oni majú príslovie: Dnes
mne, zajtra tebe. Kto kedy potrebuje,
tak sa mu pomôže. Keď je nejaký problém, ľudia sa vedia rýchlo zhromaždiť,
dohodnúť a pomôcť tomu, kto to potrebuje. Každý sa so svojím málom snaží
pomôcť tomu, kto je v núdzi.
Veľmi mi utkvela v pamäti situácia
z našej ulice. Bývala tam žena, ktorá
mala viac detí. Od novorodeniatka až
po 13-ročného syna. Bolo ich 6. O deti
sa veľmi nestarala, zanedbávala ich. Aj
ich zdravotný stav bol slabý. Nemali
čo jesť. Keď sme sa ich pýtali, čo jedli
na obed, povedali nám, že chlieb a čaj.
S ľuďmi z kostola sme sa o tom rozprávali a dohodli sme sa, že im pomôžeme.
Ľudia deťom priniesli rôzne veci: potraviny, plynovú bombu, varič. Páčila sa
mi ich zaangažovanosť. Stačilo ich povzbudiť a deťom sme tak veľmi pomohli.

HLASY Z MISIÍ

Zaujímavosť
Konkláve 2013

Aké máš záľuby?

• Viera je každodennou súčasťou ľudí v Bolívii.
Vo východnej časti krajiny sú ľudia oveľa
otvorenejší a prístupnejší. Sú verní katolíci,
pretože tam sa prejavuje aj vplyv jezuitských
redukcií zo 17.-18. storočia
• Príprava katechétov je veľmi dôležitou
súčasťou života farnosti. Katechéti
sú predĺženou rukou misionárov.
Vo farnosti vykonávajú veľa aktivít
• Pohľad na okolie nového kostola

Ako sa tam cítiš po toľkých rokoch
a aké sú tvoje plány, keď sa vrátiš?

základe nášho krstu. Nielen v mojom
mene, ale aj v mene Bolívijčanov, ktorým slúžim, chcem vyjadriť svoju vďaku našim dobrodincom zo Slovenska.
Prajem im veľa Božieho požehnania
a nech im Pán odmení ich obety, modlitby a dary, ktoré venujú pre misie. •

Chodievam rád na bicykli. Treba ísť
skoro ráno alebo neskôr poobede, lebo
cez deň býva obyčajne veľmi horúco.
Keďže som vo východnej subtropickej
oblasti, hory nemáme, párkrát som navštívil aj oblasti, kde boli hory. Veľmi
pekné zážitky mám z návštevy baní na
striebro alebo z návštevy soľných jazier.

Ja sa tam cítim veľmi dobre. Keď si človek zamiluje prostredie a ľudí, cíti sa
ako doma. Keď sa vrátim z dovolenky,
budem mať na starosti kandidátov, ktorí vstupujú do našej rehole.

Svätý otec Benedikt XVI. 28. februára o 20:00 končí svoj úrad pápeža.
Nové konkláve môže začať najskôr
15 dní po smrti, alebo odstúpení
svätého otca. Právo voliť nového
pápeža majú všetci kardináli, ktorí v deň uprázdnenie Apoštolského
stolca majú menej ako 80 rokov. Na
tomto konkláve sa zúčastní 117 kardinálov zo 48 krajín sveta. Najviac –
61 kardinálov pochádza z Európy.
Z Ameriky pochádza 33 kardinálov
(zo Severnej 20 a z Južnej 13). Afrika aj Ázia má rovnako 11 kardinálov
a Austrália má jedného.
Väčšinu z terajších voličov – 67 vymenoval Benedikt XVI. Zvyšných
50 vymenoval ešte predchádzajúci
pápež bl. Ján Pavol II.
Na zvolenie nového pápeža je potrebná 2/3 väčšina zúčastnených
kardinálov, čo v tomto prípade predstavuje 78, ak sa zúčastnia všetci
oprávnení voliči.
Najmladší kardinál pochádza z Indie a má 53 rokov.
Konkláve v roku 2005 trvalo jeden
deň a prebehli štyri voľby. Preto je
veľmi pravdepodobné, že najneskôr
do Veľkej noci (konca marca) bude
zvolený nový pápež. •

Prostredníctvom Hlasov môžeš niečo
povedať čitateľom Hlasov a dobrodincom. Čo by si im odkázal?

Pociťujem veľkú vďačnosť voči všetkým,
ktorí majú v sebe misijné povolanie na
MAREC 2013
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Rok viery

Viera Tobiho
v skúške utrpenia
Text: P. Marek Vaňuš SVD
Foto: Archív SVD

P

ri pohľade na vieru biblických postáv sme si
už všimli vieru patriarchov v postave Abraháma, vieru pokorného a súčasne
veľkého vodcu Mojžiša či vieru
kráľa Dávida, alebo proroka Jeremiáša. Všetko sú to postavy
niečím „výnimočné“. Možno si
však položíme otázku: A čo tak
viera „obyčajného“ človeka? Hovorí Božie slovo niečo aj o „bežných“ ľuďoch? Nepochybne áno.
Nie sú, samozrejme, tak na výslní, ale často sú v úzadí. Jednému z nich je venovaná celá „kniha“, konkrétne Kniha Tobiáš.
Pravdupovediac , meno nesie
po synovi postavy, ktorú si v nasledujúcich riadkoch všimneme
bližšie. Muž má meno Tobi, čo
je asi skratka mena, ktoré nesie
jeho syn „Tobiah“ (Tobiáš). Tobi
je jednoduchým človekom, ktorého všedný život sa stáva znamením pôsobenia Božej prozreteľnosti.

Znakom
skutočnej
viery
vloženej
do modlitby
je totiž
trpezlivosť
a otvorenosť
pre čas
a spôsob,
ktorý má
vo svojom
pláne Boh.

Poctivá nábožnosť
Vráťme sa však na chvíľu k menu
Tobiah. Koncovka „jah“ je v hebrejčine odkazom na Božie meno.
Tak, ako na Božie meno (tentokrát „el“) odkazujú mená jeho
predkov, ktoré uvádza kniha hneď
v úvode: „Kniha príbehov Tóbiho,
syna Tobiela, syna Ananiela, syna
Aduela, syna Gabaela, syna Rafaela, syna Raguela. Patril do Azielovho potomstva...“ (Tob 1,1).
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Hlboká úcta k Pánovi akoby bola
„vpísaná“ do genetiky Tobiho.
Zvýrazňuje to i symbolický počet uvedených pokolení: sedem,
čo je číslo plnosti.
Tobi je veriaci človek od svojej
mladosti (porov. 1,4-9) a praktizovať svoju vieru neprestáva ani
po tom, ako je odvlečený do zajatia (1,2.10-15), ako o tom sám
rozpráva v úvodnej „autobiografickej“ časti spisu. „Ja, Tóbi, som
kráčal po cestách pravdy a konal
spravodlivé skutky po všetky dni
môjho života. Veľa milosrdenstva
som preukázal bratom z môjho
kmeňa a národa...“ (1,3) – tak začína svoje rozprávanie, v ktorom
popri iných skutkoch milosrdenstva spomína zvlášť pochovávanie mŕtvych, za ktoré mu hrozí
trest (1,16-22). Tobimu však vernosť Bohu „celým srdcom“ (1,12)
stojí za riziko konfliktu s ľudskou
vládnou mocou.
„Nezaslúžené“ utrpenie
V istom momente je Tobi dokonca donútený utiecť, aby si
zachránil život (1,19). Ani to ho
však neodradí, aby po zlepšení
situácie pokračoval vo svojich
skutkoch milosrdnej lásky. Po
pochovaní jedného zo súkmeňovcov zostáva spať na dvore
svojho domu. Robí to z vernosti
Pánovmu zákonu, podľa ktorého
bolo potrebné po kontakte s mŕtvym telom rituálne sa očistiť pred
návratom do bežného života. Pre

Tobiho sa však táto detailná vernosť Zákonu stala príčinou straty
zraku: trus vrabcov, ktorý počas
noci padol na jeho oči, spôsobil
jeho oslepnutie (2,9-10).
Tobi, ktorý do toho momentu
pomáhal iným, sa dostáva do pozície toho, kto potrebuje pomoc.
Jeho manželka Anna stojí pri
ňom, no keď istého dňa dostane
ako plácu za svoju prácu kozľa
a Tobi ju začne podozrievať, že ho
ukradla, zaznie z jej úst výčitka:
„Kde sú tvoje skutky milosrdenstva?! Kdeže je tvoje dobré správanie?! Už sa ukázalo, čo z toho
máš!“ (2,14).
Je to otázka, s ktorou sa stotožní asi každý, kto číta príbeh
Tobiho. Ako to, že ten, ktorý konal toľko dobra, dostáva za to len
„zlé“? Prečo trpí spravodlivý človek? Nie je ľahké odpovedať na
túto otázku, najmä preto, že predstava akejsi bezprostrednej „spravodlivej odplaty“ je zakorenená kdesi hlboko v nás: ak robím
dobre, Pán Boh by mi mal dať

Rok viery

úspech vo všetkom, čo robím, ak
zle, môžem čakať trest. S rovnakou otázkou sa trápil i Jób, spravodlivý človek, ktorý siahol na
dno ľudskej biedy. Dialógy s priateľmi, a potom so samotným
Bohom zachytené v spise, ktorý
je po ňom pomenovaný (Kniha
Jób), ukazujú, že je potrebné hľadieť trochu iným spôsobom na
Božiu „nespravodlivosť“.
Dôvera vložená do modlitby
Vráťme sa však k Tobimu. Ako
reaguje na výčitku manželky? Hlboko zarmútený sa začína modliť (3,1). Do modlitby vkladá celú
svoju úzkosť i dôveru: „Teraz si,
Pane, spomeň na mňa a zhliadni
na mňa“ (3,3). Jeho modlitba je
svojím spôsobom zavŕšením „autobiografického“ rozprávania. Od
toho momentu pokračuje v príbehu rozprávač. Najprv poukazuje na paralelný príbeh mladej
ženy Sáry, ktorá rovnako v úzkosti úpenlivo prosí Pána, aby hneď
na záver jej modlitby zaznačil:

Tobiho modlitba je vypočutá
okamžite, očakávaný „účinok“,
uzdravenie neprichádza hneď.
Tobi neprestáva dôverovať. Znakom skutočnej viery vloženej
do modlitby je totiž trpezlivosť
a otvorenosť pre čas a spôsob,
ktorý má vo svojom pláne Boh.
To, že sa udalosti neodvíjajú podľa vysnívaných predstáv, nie je
v žiadnom prípade znakom toho,
že Boh modlitbu nevypočul.
Keď v Lukášovom evanjeliu Ježiš uvádza ako príklad vytrvalej
modlitby vdovu, ktorá neúnavne žiada sudcu o svoju obranu,
a nakoniec dosiahne to, čo žiada,
dodáva: „A Boh neobráni svojich
vyvolených, čo k nemu volajú
dňom i nocou, a bude k nim nevšímavý? Hovorím vám: Zaraz
ich obráni. Ale nájde Syn človeka vieru na zemi, keď príde?“ (Lk
18,7-8). Viera toho, kto prosí, je
kľúč k rozpoznaniu toho, že Boh
koná, aj keď sa zdá, že vonkajšia
situácia tomu odporuje.

„V tej istej chvíli bola vypočutá
modlitba obidvoch pred Božou
velebou“ (3,16).

+
Stojí za povšimnutie...
V príbehu hrá dôležitú úlohu anjel, Boží
posol Rafael. Jeho meno značí „Boh
uzdravuje“. Boh cez neho uzdravuje
bolesť srdca i tela. Proces uzdravenia
by sa však bez poslušnosti Tobiáša,
Tobiho syna, Rafaelovým pokynom
neuskutočnil. Vďaka tomu, že Tobiáš
poslúchne radu Rafaela, sa ryba, ktorá
ohrozovala jeho život (Tob 6,2-4), – ako
morský živočích je symbolom moci smrti
- stane nástrojom záchrany (6,4; 11,7-8).
V starovekej asýrskej medicíne sa naozaj
žlč ryby využívala pri liečení očných
chorôb. Čiže navonok sa uzdravenie deje
skrze prirodzené prostriedky. Hybnou
silou je ale viera, vyjadrená v modlitbe
a poslušnosti Božiemu slovu.

Skúsenosť nečakanej
záchrany
Tobimu sprostredkuje uzdravenie jeho syn Tobiáš, keď mu na
pokyn Rafaela potrie oči žlčou
ryby. Tobi, ktorého meno nie je
iba skratkou, ako sme spomenuli na začiatku, ale značí „moje
dobro“, zakusuje, že jeho jediným
dobrom je Pán. Skusuje to vďaka
synovi Tobiášovi, ktorého meno
značí práve to: „Mojím dobrom
je Pán“. Niet divu, že odpoveďou
Tobiho je modlitba vďaky (Tob
11,14-15). Ako v núdzi nezabudol, odkiaľ možno očakávať
pomoc, ani v radosti nezabúda,
komu patrí ďakovať.
Oplatí sa prečítať si celý príbeh Tobiho a jeho rodiny. Okrem
povzbudzujúcich modlitieb je
zdrojom mnohých praktických
rád a usmernení pre usporiadaný život. •
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SLUŽOBNICE DUCHA SVÄTÉHO

Ženy,

ktoré musia nosiť
bodkovanú šatku
Text: Sr. Pia, SSpS

Foto: Archív SSpS

Ú

stav na výkon trestu odňatia z nich prežíva vinu svojským spôsoslobody v Nitre – Chrenovej bom. Niektoré žijú vo vedomí, že sa
je jednou z dvoch ženských tam ocitli neprávom. Iné zakrývajú
väzníc na Slovensku (druhá svoje previnenia, hoci vo svedomí ich
je v Levoči). Za brány väznice prichá- aj tak hryzú. Alebo za stratu slobody
dzajú už 21 rokov Misijné sestry slu- obviňujú iných. Šťastné sú tie, ktoré si
žobnice Ducha Svätého. Do väznice vinu priznali. Odpustili sebe a trest,
nemôže bežne hocikto vojsť.
ktorý si odpykávajú, berú ako „Božiu
Misijné sestry postavili svoju misiu školu“, v ktorej ich Boh učí žiť lepšiena základe slov Evanjelia podľa Matú- mu životu.
ša: „Lekára nepotrebujú zdraví,
ale chorí.“ (Mt 9, 9-13). V smerniciach generálnej kapituly MiPre misionárky je vzorom svätá
sijnej kongregácie sa píše: „..sme
Mária Magdaléna. Hriešnica,
vyzvané prejsť z perspektívy priktorej Ježiš mnoho odpustil.
vilegovaných k perspektíve vyPrečo? Lebo mnoho milovala.
členených, tých, čo sú na okraji spoločnosti.“ Medzi takých
patria aj väzenkyne, ale aj prostitútky, bezdomovkyne či týrané ženy.
A takých je v ženskej väznici na Chrenovej veľa.
Čím dlhšie misijné sestry prichádzajú za múry väznice, tým väčšmi vnímajú, že problému väznených
a ich trestných činov predchádzala ich
ťažká minulosť. Na ženách sa odráža
zlé sociálne zázemie, rozbitá rodina,
hádky, závislosti, chýbajúce existenčné potreby a sociálna politika štátu.
Tieto ženy možno v živote nestretli
nikoho, kto by im pomohol vysporiadať sa s problémami a zraneniami,
ktoré si v sebe nesú od detstva. A nikto ich neviedol k odpusteniu. Ženy,
ktoré v priestoroch väznice musia nosiť okolo krku bodkovanú šatku, potrebujú podať pomocnú ruku. Každá
14
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Na tejto ceste misionárky sprevádzajú
tieto ženy každú nedeľu, kedy sa spolu stretávajú v kaplnke väznice spolu
s miestnym kňazom- dekanom Mgr.
Petrom Hasarom. Sestry spolu so ženami pripravujú liturgiu svätej omše. Keď
nie je prítomný kňaz, sestry majú pre
tieto ženy pripravenú bohoslužbu slova

SLUŽOBNICE DUCHA SVÄTÉHO

Zaujímavosť
Rastie umelo vyrábaná
zlosť, tu a tam hraničí
s náladou pogromu

s rozdaním Eucharistie. Potom nasleduje katechéza a, samozrejme, rozhovory, bez ktorých si to ženy ani nevedia
predstaviť. V týchto rozhovoroch ženy
riešia rôzne problémy. Misionárky, ktoré majú za sebou cestu duchovnej formácie, vedia rozpoznať bolestivé miesta
ženskej identity. Ich úlohou je načúvať

príbehom života žien vo výkone trestu
odňatia slobody. Počas rozhovorov ich
povzbudzujú na ceste viery, k odpusteniu sebe aj druhým, do práce i tvorivej
činnosti. Pomáhajú im objaviť vlastnú
dôstojnosť ako ženy. Ženy dokážu vytvoriť mnohé krásne ručné práce, divadielka a všeličo na potechu duše.
Veľkou udalosťou pre tieto ženy vo
výkone trestu bolo prinesenie relikvií
svätého Cyrila do ústavu. A pri príležitosti Roku svätého Cyrila a Metoda
a Roku viery sa sestry misionárky venujú špeciálne prehĺbeniu viery.
Pre misionárky je v tomto prípade vzorom svätá Mária Magdaléna.
Hriešnica, ktorej Ježiš mnoho odpustil. Prečo? Lebo mnoho milovala. •

Vatikán/Nemecko 5. februára (RV) O cielených diskreditačných kampaniach, namierených proti Katolíckej
cirkvi v Európe a Severnej Amerike,
hovorí arcibiskup Gerhard Ludwig
Müller v rozhovore pre nemecký denník Die Welt (1. 2. 2013). Ich vyústením je úplne otvorené napadnutie
katolíckych duchovných v mnohých
oblastiach, pokračuje prefekt Kongregácie pre náuku viery. Protikatolícke
ladenie sa nesie internetovými blogmi a do útoku vyrazila tiež televízia.
Vracia sa pritom k výzbroji, ktorú vo
svojom protikresťanskom ťažení používali totalitárne ideológie. Rastie
umelo vyrábaná zlosť, ktorá tu a tam
hraničí s pogromovou náladou, uviedol arcibiskup Müller. Slová bývalého
regensburského biskupa pochopiteľne
vyvolali vlnu kritiky v politických kruhoch. Podľa jednej z členiek liberálnej
FDP je Müllerovo porovnanie s holokaustom nevkusné, pretože tu ide
o rozdielne spoločenské poňatie manželstva, rodiny a registrovaného partnerstva. Prefekt Kongregácie pre náuku viery má na spomínanú pluralitu
pohľadov odlišný názor: Pokiaľ všetko relativizujeme alebo dobovo podmienime, môže byť potom ešte vôbec
Biblia normou nášho života?, pýta sa.
Etické princípy nie sú podmienené
dobou. Muž a žena tvoria manželský
zväzok, z ktorého pochádzajú deti. Je
to výraz Božej stvoriteľskej vôle, ktorá nemá s dobovou podmienenosťou
nič do činenia, zdôraznil arcibiskup
Müller. Tiež bol proti usmrcovaniu
ľudí v materskom lone nie je žiadnou
katolíckou zvláštnosťou, ale skôr požiadavkou prirodzeného mravného
zákona. Vernosť prirodzenému právu
je cesta, ktorá ukazuje budúcnosť samotnej Cirkvi, pretože v kultúre smrti
žiadna budúcnosť. •
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• Bežná nedeľa vo väznici počas svätej omše
• Relikvie sv. Cyrila v kláštore misijných sestier
v Ivanke pri Nitre. Tieto relikvie boli v kláštore
z dôvodu, že sestry vykonávajú dobrovoľnú
duchovnú službu vo väznici
• Prvé sväté prijímanie vo väznici
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Duch Svätý

Láska Otca
a Syna a štedrý
Darca milostí
Text:
P. Igor Kráľ SVD
Foto:
CNS photo

Wilhelm Stählin raz povedal, že keď sa niekto
modlí: „Príď, Duchu Svätý!“, musí byť zároveň pripravený modliť sa: „Príď a nedopraj mi
pokoja, kde nemám mať pokoj.“ Pretože mať
a konať v tom istom Duchu, ktorého mal Ježiš
Kristus, znamená naplno sa zapojiť do Ježišovej služby a byť mu vo všetkom podobný.
Dialóg medzi veriacim a kňazom:
Sv. Arnold Janssen v r. 1888 v prílohe «Príď, Duchu Svätý» časopisu Malého Posla Božského Srdca
pútavo nabáda čitateľov , aby sa tak, ako on sám
zasvätili spolu so svojimi rodinami Duchu Svätému. Urobil tak formou jedného krátkeho rozhovoru medzi veriacim a kňazom:
„Komu máme zasvätiť kaplnku? Ktorému svätému?“
Kňaz odpovedal: „Zasväťte ju nie nejakému
svätému, ale Bohu - Duchu Svätému, ktorý všetkých svätých urobil svätými. On je omnoho väčší a hodnejší chvály ako všetci svätí a je aj nekonečne mocnejší a láskavejší ako oni...“ Tak znela
kňazova rada. Ja som ti to napísal, milý čitateľ,
aby si si z toho vzal príklad a seba, svoju rodinu
a všetko, čo si a čo máš, zasvätil Duchu Svätému
ako vlastníctvo.
Kto je Duch Svätý?
Duch Svätý je jedna z osôb Najsvätejšej Trojice –
jednej podstaty s Otcom a Synom a jemu sa spolu
s Otcom a Synom vzdáva rovnaká poklona a sláva.
Duch Svätý je síce posledný pri zjavení osôb Najsvätejšej Trojice, ale je prvý pri prebúdzaní našej
viery a pri udeľovaní nového života. (KKC 684)
Poznávame ho v pôsobení, ktorým nám zjavuje
Ježiša a pohýna nás, aby sme ho s vierou prijali. Sv.
Pavol o tom hovorí: „Nik nemôže povedať – Ježiš
je Pán! – iba ak v Duchu Svätom.“ (1 Kor 12,3)
Sám Ježiš upozornil na osobu Ducha Svätého
a na jeho pôsobenie: „Ešte veľa mám toho pove-
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dať, ale teraz by ste to nezniesli. Keď príde on, Duch
pravdy, uvedie vás do plnej pravdy.“ (Jn 16,12-13)
Benedikt XVI. pridáva: „Naša chápavosť je obmedzená: preto poslaním Ducha je neustále znovu, z generácie na generáciu, uvádzať Cirkev do
nesmiernej hĺbky Kristovho tajomstva.“
Prví kresťania zakúsili Ducha Svätého ako blahodárne pomazanie, ako živú vodu, ako víchricu
alebo blčiaci oheň. Sám Ježiš hovorí o Duchu Svätom ako o Zástancovi, Tešiteľovi, Učiteľovi a Duchu Pravdy. Pozrime sa teda na to, ako Duch Svätý
pôsobí a dáva sa nám poznať:
Duch Svätý v živote Ježiša Krista
(YOUCAT 114)
V Ježišovom živote sa tak, ako nikde inde prejavovala prítomnosť Božieho Ducha, ktorého nazývame Duchom Svätým. Duch Svätý povolal Ježiša
k životu pod srdcom Panny Márie (Mt1,8), Duch
Svätý potvrdil, že Ježiš je milovaný Boží Syn (Lk
4,16-19), Duch Svätý ho viedol (Mk 1,12), dával
mu životnú silu až do konca (Jn 19,30), Ježiš na
kríži vydýchol svojho Ducha, po svojom zmŕt-
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nazýva Ducha Svätého „tichý hosť našej duše.“
Kto ho chce vnímať, musí sa stíšiť. Často v nás
a s nami totiž hovorí veľmi tichým hlasom, napríklad hlasom nášho svedomia alebo inými vnútornými či vonkajšími podnetmi. Byť „chrámom
Ducha svätého“ znamená byť telom i dušou k dispozícii tomuto hosťovi – Bohu v nás. Naše telo je
teda do istej miery miestom Božieho prebývania.
Čím viac sa otvoríme Duchu Svätému, tým viac
môže byť učiteľom nášho života, a tým skôr nás
zahrnie charizmami na budovanie Cirkvi. A tak
v nás bude rásť ovocie Ducha Svätého namiesto
„skutkov tela.“
Vedie nás k stretnutiu s druhými, roznecuje
v nás oheň lásky, robí z nás misionárov Božej lásky. (Benedikt XVI.)

vychvstaní daroval učeníkom Ducha Svätého (Jn
20,20). Tak prešiel Ježišov Duch aj do jeho Cirkvi.
Duch svätý v živote Cirkvi
(podľa YOUCAT 119)
Duch Svätý vedie a buduje Cirkev. Pripomína jej,
aké má poslanie. Povoláva ľudí do služby Cirkvi
a obdarováva ich potrebnými darmi. Uvádza nás
do stále užšieho spoločenstva s trojjediným Bohom. Duch Svätý v Cirkvi pôsobí neustále aj napriek všetkým ľudským chybám a nedostatkom.
Jasným dôkazom je jej dvetisícročná existencia
a zástupy svätých všetkých epoch kultúr. Duch
svätý udržiava Cirkev ako celok v pravde a vedie
ju k čoraz hlbšiemu poznaniu Boha. Duch Svätý
pôsobí v liturgii prostredníctvom slov a symbolov, vo sviatostiach. Duch Svätý nám oživuje Sväté Písmo, ktoré On sám inšpiroval. Ľudí, ktorí sa
mu otvoria, aj dnes zahŕňa darmi svojej milosti.
Duch svätý v mojom živote (YOUCAT 120)
Duch Svätý ma otvára Bohu, učí ma modliť sa
a pomáha mi tu byť pre druhých. Sv. Augustín

Zasvätenie sa A. Janssena Duchu Svätému
Arnold sa úplne zasvätil Duchu Svätému. Bol to
vrcholný úkon jeho spirituality. Bol to „celopal“.
Židia používali niekoľko druhov obiet: pokojové a celopalné. Celopalné sa líšili od tých pokojových tým, že celopal sa obetoval úplne Bohu ani na kúsku z obety nemal mať účasť nik okrem
Boha, preto sa tieto obety úplne spálili. Takýmto
celopalom sa stal otec Arnold, keď sa v roku 1887
zasvätil Bohu – Duchu Svätému. Hovoril: „Úctu
Ducha Svätého pokladám za najväčšiu milosť vo
svojom živote.“

Ovocie Ducha
Svätého“
Láska,
radosť, pokoj,
zhovievavosť,
láskavosť,
dobrota,
vernosť,
miernosť
a zdržanlivosť.
(Gal 5,22)

Modlitba zasvätenia sa Duchu Svätému
„Bože Duchu Svätý, ty sladká láska Otca a Syna,
a štedrý darca Božích milostí, preniknutý túžbou
tebe celkom patriť oddávam sa ti teraz a navždy,
pre časnosť a večnosť, moje srdce, moje telo, moju
dušu, moje sily a schopnosti, moje myšlienky
a žiadosti, moje slová a skutky, moje konanie a zabúdanie, moje bolesti a radosti, môj život a moju
smrť. Nech všetko čím som, čo mám a čo konám,
je tvojím výlučným vlastníctvom. Naplň ma takou
božskou láskou, aby svet a sebaláska na mne nemali žiaden podiel. Predovšetkým však nedopusť,
aby som Ťa smrteľným hriechom zarmútil. Nech
radšej zomriem, než sa dopustiť takého zločinu
voči tebe. Nakoniec daj mi milosť, aby som čím
viac prispel k tvojej väčšej oslave na zemi a vždy
viac rástol v tvojej božskej láske, kým sa nepriblíži okamih môjho pozemského odchodu. Potom
mi milostivo dopraj šťastnú hodinu smrti, a prijmi ma do tvojej večnej ríše, aby som Teba, Otca
a Syna spolu so všetkými anjelmi a svätými mohol
naveky milovať a chváliť. Amen“ •
MAREC 2013
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MISIJNÁ KRAJINA

Misijná
krajina Maroko
Text: P. Karol Bošmanský SVD
Foto: Tom Zacki

M

arocké kráľovstvo sa na- v tomto období postupne prijali islam,
chádza v severozápadnej no mnohé kmene si udržali politickú
časti Afriky. Susedí na se- nezávislosť. V 15. a 16. storočí sa pokúvere so Stredozemným šali získať územie Portugalci a Španieli.
morom, na západe s Atlantickým oceá- Boli však z krajiny vypudení.
nom a z východnej strany ho obklopuje
Svoje vplyvy v krajine sa snažili
Alžírsko. Krajina má veľmi rozmanitý uskutočniť aj Francúzi. Boli však málo
povrch. Jej územím prebieha pohorie úspešní, preto sa vzdali svojich zámerov.
Vysoký Atlas s najvyšším vrchom Tub- Krajina získala v roku 1956 svoju nezákal, ktorý je vysoký 4165 m. Na juhu sa vislosť. V novembri v roku 1975 sa Špatiahne Antiatlas, v strede územia Stred- nielsko, Mauretánia a Maroko dohodli
ný Atlas a na severe al-Rif. Medzi poho- na rozdelení dovtedy španielskej Západriami Atlasu a úzkou západnou nížinou nej Sahary. Časť územia stále de facto
na pobreží leží širšia plošina. Na juhu kontroluje front Palisario. Napriek súa juhovýchode sa rozprestiera Sahara. časnému pokoju zbraní nie je problém
Podnebie je tiež rozmanité, pobrežie Atlantického oceánu ochladzuje Kanársky prúd.
Maroko je kolískou jedinečných
Vnútrozemie má horúce a suhudobných štýlov a tancov a patrí
ché podnebie. Zimy sú mierne,
medzi jednu z najmuzikálnejších
od októbra do apríla vanú jukrajín sveta.
hozápadné vetry, ktoré od Atlantiku prinášajú mierne zrážky.
V pohorí Vysokého Atlasu často
padá sneh.
územia Západnej Sahary vyriešený, i keď
v roku 1976 bola časť Západnej Sahary
pripojená k Maroku.
História krajiny je bohatá
Dejiny Maroka sú veľmi pestré. Krajina je obývaná od praveku. V staroveku Príchod kresťanstva
tu vybudovali svoje osady Feničania, Kresťanstvo tu začalo prenikať hneď
neskôr aj Rimania. Púštne oblasti v tej na konci prvého a na začiatku druhédobe obývali kočovní Berberi.
ho storočia a rýchlo a snubne sa rozšiV piatom storočí Rimanov vypudili rovalo. Prinášali ho sem rímski kupci
z krajiny Vandali, ktorí však neskôr sply- a vojaci, ako aj kresťanské obce a bisnuli s pôvodným berberským obyvateľ- kupstvá. V roku 1985 navštívil Maroko
stvom. V šiestom storočí obsadili kraji- pápež Ján Pavol II., keď sa na spiatočnej
nu byzantské vojská. V siedmom storočí ceste z Kene zastavil v Casablanke, kde
postupne začali túto oblasť obsadzovať vzbudil veľké náboženské nadšenie. KarArabi. Ich prvé výpady sa uskutočnili dinál Tomko opakovane navštívil Marov rokoch 681-683. Pôvodní obyvatelia ko. Bolo to v období, keď na katolíckych
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školách pôsobili a viedli ich francúzski
misionári a rehoľné sestry, ktoré okrem
vyučovania na školách vykonávali i misijnú činnosť. V tom čase bola v Západnej Sahare apoštolská prefektúra, ktorú
spravovali misionári obláti Nepoškvrneného počatia Panny Márie.
Štátne zriadenie
Štátne zriadenie v Maroku predstavuje
konštitučnú monarchiu. Na čele štátu
je kráľ. Krajina je rozlohou skoro desaťkrát väčšia ako naše Slovensko a má necelých 35 miliónov obyvateľov /2009/.
Celá oblasť je administratívne usporiadaná do 15 regiónov. Hlavné mesto je
Rabat, ktoré má dva milióny obyvateľov. Nachádza sa na pobreží Atlantiku.
Mesto bolo založené v 12. storočí Arabmi na mieste rímskej osady. V rokoch
1912-1956 bolo správnym strediskom
francúzskeho protektorátu v Maroku;
od roku 1956 je hlavným mestom Maroka so sídlom kráľa a vlády.

MISIJNÁ KRAJINA

MAROKO
Hlavné mesto: Rabat
Jazyk: arabčina (úradný),
berberské dialekty 30-40 %,
francúzština
Najvyšší bod: Jbel Toubkal (4.165 m)
Štátne zriadenie: republika
Vznik: 2. marec 1956
Rozloha: 446 550 km²
Počet obyvateľov: 32 725 847
Mena: marocký dirham (MAD)
Kráľ: Mohammed VI
Predseda vlády: Abbas El Fassi

Medzinárodné letisko sa nachádza
v Casablanke. V severnom Maroku
je ďalšie populárne mesto Tanger. Je
mestom na opačnej strane Gibraltáru.
Tanger je známy veľkými spisovateľmi,
umelcami a vedcami.
Sahara sa rozprestiera v južnej a východnej časti krajiny a je jednou z najväčších púští na svete. Podľa zemepisnej polohy Maroka Sahara nie je úplne
plochá alebo bez vody. Potoky a oázy sú
k dispozícii najmä v kopcoch, a tak v púšti umožňujú prežiť živým bytostiam.
Život obyvateľstva
Obyvatelia sú Maročania /99,5 %/.
Úradný jazyk je arabčina. Je tu však
rozšírená i francúzština /ako druhý
úradný jazyk/ a v berberských oblastiach berberština. Na severe krajiny je
čiastočne zastúpená španielčina. Štátne náboženstvo je islam /98 %/. Zvyšok
tvoria kresťania v počte asi jedného percenta. Židia so svojím náboženstvom

a ďalšie náboženstvá tvoria ďalšie percento. Sloboda náboženstva je zaručená
marockým právom.
Od roku 1963 platí všeobecná povinná školská dochádzka. Napriek tomu tu
najmä vo vidieckych oblastiach pretrváva vysoké percento negramotného obyvateľstva. V Maroku je sedem univerzít.
Na základe zdravotníckych výskumov sa možno opierať o skutočnosť, že
na desaťtisíc obyvateľov pripadá 5 lekárov. Priemerná dĺžka života u mužov je
68 rokov, u žien 73 rokov života. Zdravotnícke pomery v krajine sú primerané.
V súvislosti s Marokom treba spomenúť oblasť Západnej Sahary. Ide o územie, ktoré je päťkrát väčšie ako naše
Slovensko a v roku 2009 na celom území žilo 513 tisíc obyvateľov. Úradným
jazykom je na celom území arabčina.
V roku 1976 obsadilo Maroko dve tretiny Západnej Sahary a susedná Mauritánia obsadila zvyšok územia. Po vyhlásení povstania príslušného obyvateľstva

Mauritánie sa Západná Sahara vzbúrila
a odstúpila z okupovaného územia, ale
Maroko okupuje svoju časť i naďalej.
V 90. rokoch naliehala OSN na Maroko, aby sa svojich nárokov vzdalo.
Politická situácia nie je dosiaľ celkom
vyriešená.
Patrí medzi najmuzikálnejšie
krajiny sveta
Kultúrne bohatstvo krajiny siaha až po
súčasnú arabskú kultúru. Maroko je
kolískou jedinečných hudobných štýlov a tancov a patrí medzi jednu z najmuzikálnejších krajín sveta. Priateľská a pohostinná mentalita tunajšieho
obyvateľstva zaručuje príjemný pobyt
v krajine a zároveň je i krajinou s najviac exotickou atmosférou a prírodným
bohatstvom obohacuje každého jej návštevníka. Na jedinečnosť Maroka poukazujú mnohé architektonické skvosty,
prepychové paláce, mešity a mauzóleá
vystavané v orientálnom slohu.
Nosným pilierom marockej ekonomiky sú poľnohospodárstvo, ťažba surovín a najmä cestovný ruch. Maroko
je jednou z mnohých arabských oblastí, ktoré majú potenciál byť sebestačné
v potravinovej oblasti. •
MAREC 2013

HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

19

HLASY Z MISIÍ

Verbisti
v Maduniciach
a v Močenku
Text: Tomáš Gerboc SVD
Foto: Archív SVD

P

ríchodom pátrov Alberta Flo- ným pastoračným pôsobením zamerariána a Jána Česlu i rehoľných ným predovšetkým na pokrytie potrieb
bratov Ignáca Pacáka a Mo- farnosti. Zmena nastala po príchode
desta Grűβa do Maduníc za- pátra Česlu, ktorý začal ako madunicčala nová etapa v dejinách pôsobenia ký kaplán pastoráciu miestnej mládeže.
Spoločnosti Božieho Slova na Sloven- Okrem výchovného pôsobenia sa rozsku. Spoločnosť ešte neuvádzala svoje behla i akási forma pastorácie povolaní,
pastoračné pôsobenie v Maduniciach keďže predstavy o „misii“ na Slovensku
na Slovensku ako oficiálnu misiu, stalo nehovorili o farskej pastorácii, ale presa tak až príchodom do Močenku, avšak dovšetkým o apoštoláte získavania noi napriek tomu bol základom ďalšieho rozvoja úspešný začiatok
práve na fare neskoršieho biskuV letných mesiacoch roku 1923,
pa Michala Bubniča. Nebyť jeho
kedy rehoľa začala prvýkrát
pomoci a súhlasu biskupa Karoprijímať chovancov, sa ich
la Kmeťka, príchod verbistov na
prihlásilo 16. Z toho boli hneď
Slovensko by nebol tak jednodušiesti práve z Maduníc
chý a rýchly. A ako môžeme čítať
v spomienkovej knihe k 25-ročnému výročiu pôsobenia rehole na Slo- vých duchovných povolaní pre misie.
vensku: „Keď sme začali misijné dielo na Ako vo svojich spomienkach uvádza neSlovensku, nedoniesli sme k tomu žiad- skorší páter Peter Lajcha SVD, „čoskoneho kapitálu: naším kapitálom bola len ro sa po okolí rozšírila zvesť, že na fare
dôvera v Boha a v pomoc nášho sloven- v Maduniciach sú kňazi, ktorí prijímajú
ského ľudu. Nesklamali sme sa. Našli chlapcov, aby z nich vychovali kňazov –
sme veľké porozumenie u našich arci- misionárov.“
pastierov, ako aj u ľudu. Naši arcipastieTieto ciele si však vyžadovali viac než
ri nás privítali ako poslaných od Boha len farskú pastoráciu, i keď na začiatok
a slovenský ľud pretekal sa v obetavosti, i takýto priestor isto postačoval. Pokiaľ
kedykoľvek sme o to požiadali. ... Tieto mala na Slovensku prebiehať výchova
predpoklady: pomoc Božia, priazeň na- a formácia budúcich misionárov, bolo
šich arcipastierov, nadšenie a obetavosť potrebné zabezpečiť otvorenie výchovnášho ľudu, boly nám pevnou zárukou, ného ústavu pre mládež, ktorý by okrem
že sa nám naše misijné dielo podarí ...“ formácie ponúkal i možnosť štúdia na
„Misia“ Spoločnosti v Maduniciach gymnáziu, čo by bolo východiskom
Misia pátra Alberta Floriána, dočas- pre budúce štúdium filozofie a teolóného správcu farnosti v Maduniciach, gie. To však nebolo na fare v Madunibola po odchode Michala Bubniča bež- ciach reálne.
20
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Pátri a bratia pôsobiaci v Maduniciach
vnímali pomery na miestnej fare vzhľadom na plány a predstavy ako nevyhovujúci, preto uvažovali o ďalšom postupe. S prosbou o pomoc sa obrátili
na najpovolanejšieho nadšenca, podporovateľa misií a Spoločnosti, miestneho biskupa Kmeťka. S jeho pomocou a ochotou sa rehoľná komunita
po čosi viac ako polročnom pôsobení
v Maduniciach presťahovala koncom
leta 1923 do nových priestorov v Močenku. Biskup ponúkol misionárom
svoj biskupský kaštieľ, i keď ešte pred
Močenkom boli v ponuke na usadenie
rehole miesta ako Skalka pri Trenčíne,
a dokonca, podľa spomienok pátra Šebestu, i Šaštín.
Komunita sa v tomto čase pomaly
rozrastala. Netvorili ju len pátri a rehoľní bratia, ale jej súčasťou sa od jesene mali stať i chovanci, tzv. alumni,
ktorí boli do výchovného ústavu prijímaní na štúdiá od leta 1923. Prijímacie
pohovory viedli s nimi páter Florián
alebo páter Česla na fare v Maduniciach. Pohovory neboli zamerané na
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skúšanie vedomostí či poznatkov. Šlo
predovšetkým o vyjadrenie vďačnosti samotnému uchádzačovi, ako i jeho
príbuzným, že Bohu a svetovým misiám ponúkajú ako dar a prostriedok
svojho syna, predkladajú i povzbudenie, že život darovaný Bohu a zasvätený
misiám je vzácny a pre spásu ľudských
duší potrebný. Takto sa slová vďačnosti
a povzbudenia stali v začiatkoch akýmsi „prijímacím pohovorom“ do Misijného domu a formácie v Spoločnosti
Božieho Slova.
V letných mesiacoch roku 1923,
kedy rehoľa začala prvýkrát prijímať
chovancov, sa ich prihlásilo 16. Z toho
boli hneď šiesti práve z Maduníc. Ostatní pochádzali z blízkych i vzdialenejších obcí.
Príchod verbistov do Močenka
Na 18. augusta 1923 bol určený termín
príchodu komunity misionárov do Močenku. Pátri neboli určení pre pastoráciu, ako to bolo v Maduniciach, ale na
zabezpečenie činnosti Misijného domu
Matky Sedembolestnej. V tomto obdo-

bí miestny biskup Karol Kmeťko oficiálne voviedol Spoločnosť a jej členov ako
pastoračne a výchovne pôsobiacich na
územie svojej diecézy. Pátri a bratia neboli v Močenku sami, ich spolupracovníkom a priateľom sa stal i miestny farár
– opát Július Ludwigh. I on mal pozitívny
vzťah k Spoločnosti a snažil sa ju podporovať podobným spôsobom, ako Michal
Bubnič v Maduniciach.
Spoločnosť nemala problém s uvedením do Nitrianskej diecézy, avšak ako
omnoho väčší sa ukázal problém s udelením oficiálneho povolenia pre pôsobenie
rehole v rámci Československej republiky. Ministerstvo školstva a osvety dlhšiu
dobu neodpovedalo na žiadosť o schválenie verejného účinkovania rehole. Povolenie sa podarilo vybaviť s pomocou
biskupa Kmeťka, ktorý na prosbu pátrov osobne vycestoval do Prahy, kde na
ministerstve urgoval kladné vybavenie
žiadosti. Jeho osobným pričinením a angažovaním sa i v tejto oblasti môžeme vidieť živý záujem o rozvoj misijného diela
na území jeho diecézy i Slovenska vôbec.
Rektorom prvého Misijného domu

na území Československa a Slovenska
vzdialeného necelých 20 km od Nitry, ktorý predstavení rehole zverili pod
ochranu Sedembolestnej Panny Márie,
sa stal páter Albert Florián. V septembri
ako prefekt pre budúcich študentov prišiel do Močenku páter Ján Fajkus (neskorší regionál i prvý provinciál SVD na
Slovensku). Jeho asistentom sa stal páter
Ján Česla. Pred Vianocami 1923 prišiel
do komunity aj páter Félix Drevek SVD
(rodák z Poľského Sliezska), ktorý mal
taktiež pôsobiť vo formácii a mal sa venovať i pedagogickej činnosti.
Misijný dom sídlil v dvojpodlažnej
budove, konkrétne v kaštieli renesančného štýlu. Vzhľadom na to, že poschodie bolo zariadené na pomery a potreby
komunity študentov príliš luxusne, aby
nedošlo k poškodeniu zariadenia, tak
bolo uzatvorené. Pátri i chovanci boli
ubytovaní na prízemí. Podobne boli na
prízemí i učebne, jedáleň a kuchyňa. Súčasťou kaštieľa bola i biskupská kaplnka, ktorú noví obyvatelia domu dostali
taktiež k užívaniu. Keďže kaštieľ nebol
pred príchodom verbistov zariadený na
spôsob výchovného – školského ústavu,
biskup Kmeťko zabezpečil na náklady
biskupstva i základné školské vybavenie a pomôcky.
Nedostatkom tohto Misijného domu
bola jeho vzdialenosť od mesta, úradov
a železničnej stanice, ako i jeho učiteľský zbor. Študenti potrebovali k dispozícii pre svoje štúdiá viacerých vyučujúcich a gymnázium, ktoré sa nachádzalo
v Nitre, bolo príliš ďaleko. I preto bol
veľký záujem predstaviteľov rehole nájsť
nové pôsobisko, ktorého poloha by bola
viac vyhovujúca.
Biskup a neskorší arcibiskup Karol
Kmeťko nebol len pomocníkom misijného diela, najmä čo sa týka pomoci
pri vybavovaní dokumentov, žiadostí,
udeľovaní povolenia na pôsobenie či
poskytnutia hmotného zabezpečenia
a priestorov pre rehoľu. Jeho osobný postoj a prínos, dalo by sa povedať
prínos svedectva, bol i v jeho príchodoch a pobyte v Misijných
MAREC 2013
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domoch Spoločnosti. Do dnešného formáciu nový Dom Matky Božej v Nitre
dňa žijúci pamätníci spomínajú na ve- na Kalvárii. Zároveň sa doň presunula
selosť a slová povzbudenia, ktorými časť rehoľníkov a chovancov. I preto sa
študentov povzbudzoval, upevňoval v školskom roku 1925/26 znížil počet
i pobádal k duchovnej i intelektuálnej obyvateľov domu v Močenku, kde osformácii. Nezabudnuteľná bola, i je pre tali štyria pátri: Jarmer (zároveň sa stal
mnohých jeho štedrosť, ktorou bol po- novým rektorom domu), Drevek, Česla
vestný pri každom jednom príchode a Weiner a šiesti bratia: Abundanc, Kresdo ktoréhokoľvek domu Spoločnosti cens, Nikander, Ticián, Ignác a Rochus.
Študentov v Misijnom dome bolo 50.
i záujem o šport.
Ako už bolo vyššie spomenuté, do prvého ročníka v školskom
roku 1923/24 sa prihlásilo 16 choMisijný dom sídlil v dvojpodlažnej
vancov – študentov a komunibudove, konkrétne v kaštieli
tu tvorili štyria pátri: Florián, P.
renesančného štýlu.
Česla, Fajkus, Drevek a dvaja rehoľní bratia: Modestus Grűβ a Ignác F. Pacák.
V školskom roku 1926/27 bolo
Nasledujúci rok 1924/25 mal Misijný v dome päť pátrov: Fajkus (po roku vydom už 55 chovancov. Rehoľnú komu- striedal vo funkcii rektora P. Jarmera),
nitu tvorilo šesť pátrov: P. Florián, Faj- Drevek, Česla, Weiner a Alojz Lazecký
kus, Drevek, Česla, Alojz Jarmer a Alojz (rodák z Moravy). V dome zostali už
Weiner (obaja rodáci z Moravy) a sedem len štyria bratia: Abundanc, Krescens,
rehoľných bratov: Abundanc J. Hrdlovič, Rochus a Inocent M. Ruschka. ZároKrescens J. Česla, Nikander F. Labud, Ti- veň bolo v dome 88 študentov a 9 pocián A. Hartoš, Ignác F. Pacák, Ľudovít stulantov – záujemcov o povolanie reG. Harscchitz a Rochus J. Weichwald.
hoľného brata.
V roku 1925 otvorila Spoločnosť BoV roku 1927 predstavení Spoločnosti
žieho Slova vzhľadom na zvyšujúci sa vytvorili z misie v Československu Régiu.
počet záujemcov o štúdia i duchovnú Prvým regionálom sa stal Ján Fajkus.
▼ Budova fary v Maduniciach
▸ Kaštieľ v Močenku poskytol verbistom
nitriansky biskup Karol Kmeťko
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Hlavným domom Spoločnosti na Slovensku sa stal Misijný dom Matky Božej v Nitre na Kalvárii. V Močenku však
i naďalej prebiehali štúdiá chovancov.
V školskom roku 1927/28 ich v Močenku študovalo 55 a 9 postulantov. Komunitu rehoľníkov tvorili traja pátri: Česla
(nový rektor), Weiner a Lazecký a piati
bratia: Abundanc, Krescens, Rochus,
Inocent a Reginald J. Baxa. Po skončení
tohto školského roka Spoločnosť ukončila svoju činnosť v Močenku. V Nitre na
Kalvárii sa vybudoval nový, na vtedajšie
pomery veľmi moderný dom, a práve
doň sa presunuli chovanci i postulanti
Spoločnosti. Navyše, v roku 1927 Spoločnosť otvorila i Misijný dom Božského
Srdca vo Vidinej, kam chovanci taktiež
odchádzali na štúdiá a formáciu.
Popri všetkej už vyššie spomenutej
práci a činnosti sa veľmi dobre rozvíjal
i tlačový apoštolát. Vydávanie časopisu
Hlasy z katolíckych misií i kalendáru, ale
postupne i duchovnej literatúry napomáhalo jednak zabezpečovať financie na
chod jednotlivých domov, jednak sa stali
zdrojom podpory misií, ale i prostriedkom na šírenie misijného apoštolátu,
informácií o misiách a získania nových
záujemcov o duchovné povolanie. •

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

Vstal z mŕtvych
Milan Hromník
Knižka obsahuje úvahy nad
liturgickými čítaniami vo veľkonočnom období. Ich cieľom je zrozumiteľne čítania
vysvetliť a povzbudiť čitateľa k osobnej odpovedi na ne.

Bol stratený a našiel sa
Krzysztof Wons SDS
Kniha sa s modernou spiritualitou zameriava na dôkladné poznanie človeka.
Skutočné poznanie prichádza prostredníctvom Božieho slova vo svetle viery.

A Boh sa stal bratom ľudí
Valentin A. Riesco Álvarez
Kniha prináša významné
posolstvo pre dnešnú spoločnosť, v ktorej narastá nerešpektovanie ľudskej dôstojnosti. Životný príbeh tohto
svätca je veľmi silný a pútavý.

128 strán, cena: 4,50 EUR

144 strán, cena: 5,20 EUR

128 strán, cena: 4,50 EUR

Svätá spoveď
Peter J. Matuška
Knižka neoslovuje tých 99
spravodlivých a slušných, ale
onoho jedinca lopotiaceho
sa v tŕní svojich morálnych
prečinov a človeka pokoreného osudom svojich hriechov, ktorý stojí na rázcestí
a prijíma pozvánku na kráľovskú hostinu. Je adresovaná práve človeku, ktorý
pochybuje o Bohu, o Cirkvi,
násilníkovi, cudzoložníkovi a podvodníkovi, ktorému
podáva bratskú ruku.

Cesty Božej prozreteľnosti
Jozef Danišovský
Kniha opisuje spomienky
bývalého študenta a novica
na život v Misijnom dome
Spoločnosti Božieho Slova
v Nitre a v Spišskom Štiavniku v dobe pred likvidáciou
reholí. Autor vložil do svojho rozprávania osobný príbeh s nádychom poetickosti,
ktorý vyvoláva túžbu byť na
miestach, ktoré autor opisuje.

Turínske plátno
Bruno Barberis
& Massimo Boccaletti
Turínske plátno je látka, na
ktorej je spredu i zozadu odtlačené telo ukrižovaného
muža. Kniha prináša najaktuálnejšie výsledky bádania.
Autori dôkladne opisujú proces dokazovania jeho pravosti. Kniha obsahuje aj celú
históriu posvätného plátna,
od jeho objavenia až dodnes.

Tomáš Černák
Páter Cyril Minárik vstúpil
ako 21 ročný do Spoločnosti Božieho Slova. 21 rokov
musel čakať na kňazskú vysviacku, aby ako 42 ročný, vo
veku, keď sv. Cyril zomrel,
začal pôsobiť ako kňaz. Knižka podáva krátky životopis
nezabudnuteľného pátra,
ktorý bol ochotný obetovať
život za Svätého Otca.

204 strán, cena: 3 EUR

76 strán, cena: 2,50 EUR

200 strán, cena: 9,90 EUR

64 strán, cena: 2,50 EUR

Krížová cesta
s pátrom Piom
Brožúrka obsahuje zamyslenia pátra Pia pre jednotlivé zastavenia krížovej cesty.
36 strán, cena: 1,50 EUR

S pokorou a vierou v srdci

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

stručný názov

Meno a priezvisko:
Mesto, PSČ:

cena

Ulica:
Podpis:			Tel.:

Objednávací kupón možno posielať na adresu: Kníhkupectvo VERBUM, Kalvária 3, 949 01 Nitra, tel: 037/ 7769420; fax: 037/ 7769437; mail: verbum@svd.sk
Objednané knihy posielame na dobierku. Balné neúčtujeme. Poštovné účtujeme podľa aktuálnej tarify Slovenskej pošty, teda od 2,58 Eur s DPH.
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Listy
z Medžugoria
Náš brat Maroš Butala,
ktorý pracuje v resocializačnom
zariadení Nový Svet v Šuranoch,
kde sa venuje ľuďom závislým
na drogách, bol v lete 2012
spolu s viacerými mladými z tohto
zariadenia na púti v Medžugorí.
Tu sú svedectvá viacerých z nich:
Čo mi Medžugorie dalo
Volám sa Lucia, mám 26 rokov a som
závislá na drogách a na alkohole. Až po
desiatich rokoch užívania drog som si
povedala dosť! Musím niečo robiť so
svojím životom. Tak som sa išla liečiť.
Bolo to pre mňa prekvapenie, keď sa
ma náš terapeut Maroš spýtal, či chcem
ísť do Medžugoria. Neváhala som ani
chvíľu, ale musím sa priznať, nešla som
tam za nejakou priamou vecou, len ma
oslovili výpovede iných ľudí, čo tam už
boli. Vraj tam môžem dostať odpovede
na moje otázky týkajúce sa môjho života. A veru už pri príchode do tohto
krásneho pútnického mestečka sa vytratili všetky moje pochybnosti. Nedá
sa to opísať, to treba zažiť. Nemala som
rada sv. omše, ale tie v Medžugorí boli
iné. Zažila som konečne ten krásny
pokoj a šťastie v mojom srdci. Každá
svätá omša bola neuveriteľne silným
zážitkom. Plakala som, ale neboli to už
slzy smútku a beznádeje, ale bola to radosť zo života a šťastie. Prišiel do môjho
srdca pokoj a mier. Tieto sv. omše, ale aj
krížová cesta mi dodali silu, ale hlavne
chuť do nového a omnoho krajšieho života bez drog a trápenia. Bojovala som
s otázkou tykajúcou sa viery v Boha. Na
túto otázku som si vedela odpovedať na
Hore zjavenia Panny Márie. Už len tá
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cesta hore s bosými nohami po ostrých
kameňoch. Niečo ma tam stále ťahalo,
prešla som to a bolo to očarujúce, aj keď
bolestivé. Nikdy nezabudnem na deň
zjavenia 2.8.2012. Stretla som sa s Elvírou, ktorej sa mi podarilo dotknúť, ale
čo viac, ona ma objala. Nevedela som,
čo mám robiť. Chcelo sa mi plakať od
šťastia. Pocítila som veľké teplo, pokoj,
ale dotklo sa ma hlavne šťastie z jej očí.
Nikdy na ňu nezabudnem, nikdy! Stretli sme tam aj komunitu z Talianska. Pri
nich som pochopila, že najsilnejšia pomoc pre naše trápenia je viera. Modlitba je liek na všetky trápenia. Preto by
som sa chcela z celého srdca poďakovať všetkým sponzorom, ktorí nám pomohli zúčastniť sa na ceste sebapoznania na tomto pútnickom mieste.
◆ ◆ ◆

Moja Vďaka
Som Miloš, alkoholik a nikdy by mi
nenapadlo, že by som sa prostredníctvom liečenia dostal na také miesta,
ktoré som navštívil v lete 2012. Vďaka Cirkvi som sa dostal do zahraničia,
a to do takého krásneho mesta, akým
je Medžugorie. Vôbec som nevedel,
do čoho idem, čo ma tam čaká a čo ma
osloví. Na moje prekvapenie, za krátky

čas som zažil toho veľmi veľa. Či som
si to zaslúžil, to ešte doteraz neviem.
Začnem asi tým, že som sa tam stretol
s mnohými ľuďmi, ktorí sa správali,
akoby sme sa už poznali predtým. Som
veriaci asi len na 50%, ale chodil som
tam na prednášky a po dlhom čase som
bol aj na sv. omši, čo vôbec neľutujem.
Program, ktorý sme tam mali, bol vynikajúco pripravený.
Ďakujem, s pozdravom Miloš
◆ ◆ ◆

Čo ma oslovilo v Medžugorí
Som 21-ročný narkoman závislý na
drogách. Do resocializačného zariadenia som prišiel 11.8.2011 priamo
z ulice. Tu som spoznal terapeuta a duchovného poradcu Maroša. V tom čase,
keď som prišiel, sa akurát vrátili chalani
z Medžugoria. Veľa mi o tom rozprávali a ja som zatúžil zažiť tú istú atmosféru, chcel som cítiť prítomnosť Boha na
vlastnej koži. Vyrastal som v kresťanskej rodine, kde ma od malička viedli
k Bohu. No bolo to akosi nasilu. Človek musí zažiť sám prítomnosť Boha
a pocit, že Boh ho miluje. Kto to nezažije, neverí úprimne – srdcom. A práve tento pocit som zažil v Medžugorí.
Hneď prvý deň ma oslovila kázeň na

NAŠI DOBRODINCI

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

večernej sv. omši. Na druhý deň sme
skúmali krásy a čaro tohto mesta. Myslel som si, že vo svete neexistuje miesto,
kde cítiť mier, lásku a slobodu. V živote
som neveril, že takéto miesto existuje,
a keby aj existovalo, nenapadlo by mi,
že ja ho raz navštívim. Všade naokolo
boli tisíce pútnikov, ktorí sa usmievali a všetkých spájalo jedno – milujúci
Boh. Veľmi sa mi páčil pochod mestečkom, kde sa spievali medžugorské
piesne. V minulosti som zažil viaceré
pochody pri futbalovom zápase, kde
však panovala agresivita a násilie. Tu,
kde boli národnosti z celého sveta, bol
presný opak. Začal som vnímať obrovskú silu a prítomnosť Pána. Všetko zlé,
čo som v živote urobil, som úprimne
so slzami v očiach oľutoval. Vždy, keď
som začal o niečom rozmýšľať na sv.
omši, dostal som odpoveď. Odovzdal
som sa s dušou i telom Bohu a moje
myslenie sa zmenilo. Pochopil som,
že Panna Mária je moja matka a získal
som úprimnú vieru v Boha. Od návratu
z Medžugoria sa každý večer modlím
k Pánovi a ďakujem mu za svoj život.
Chcel by som poďakovať terapeutovi
Marošovi hlavne za to, že ma priviedol
k viere a i resocializačnému zariadeniu,
že mi dali možnosť ísť do Medžugoria.
Veľká vďaka! •

Bohuznáma - Párovce 100, EUR • manželia Depešoví z Vinodolu z diamantovej
svadby 50, EUR • odoberatelia Hlasov z Ivánky pri Nitre 200, EUR • spolok sv. ruženca - Podzámčok 50, EUR • ruža sv. Antona – Liesek 40, EUR • A.F. - Veľký Lapáš
30, EUR • M.G. - Veľký Lapáš 10, EUR • Bohuznámy – Melek 20, EUR • B.F. - Komjatice 10, EUR • odoberatelia Hlasov – Veľké Zálužie 80, EUR • bohuznámi veriaci
z Meleku 100, EUR • odberatelia Hlasov z Kežmarku 50, EUR • odberatelia Posla
z Trnavy - Modranky 120, EUR • členky z Deviatnika „Kto dá prístrešie“ z Valašskej
belej 80, EUR • misijné združenie DS z Veľkého Krtíša 43, EUR • odberatelia Hlasov
z Mútneho 86, EUR • duchovné matky z Rimavskej Soboty 155, EUR • čitatelia
Hlasov z Úľan nad Žitavou 154, EUR • odberatelia Hlasov z Habovky 170,40, EUR
• ružencové spoločenstvo z Mnichovej Lehoty 50, EUR • ružencové spoločenstvo
z Nadlíc 50, EUR • členky z Deviatnika „Kto dá prístrešie“ z Dubovej 40, EUR •
odberatelia Hlasov zo Solčian 37, EUR • odberatelia Hlasov z Kaplnej 70, EUR •
bohuznáma z Kaplnej 50, EUR • čitatelia Posla a Hlasov z Loviec 20, EUR • bohuznámy 100, EUR • Z farnosti Soblahov 150, EUR • z deviatnika “Kto dá prístrešie sv.
rodine” 60, EUR • od účastníkov Predvianočného deviatnika 70, EUR • Konajúci
prístrešie z Michala nad Žitavou 20, EUR • rodiny - Deviatnik – Skačany 110, EUR •
od odberateľov Hlasov z Bzenice 30, EUR • rodiny z Vianočného deviatnika 100, EUR
• odberatelia Hlasov zo Bzovíka 121, EUR • odberatelia Hlasov a kalendárov – Veľké
Leváre 72,80, EUR • z deviatnika “Kto dá prístrešie sv. rodine” z Víťaza 20, EUR •
ženy z Deviatnika v Krížovej Vsi 100, EUR • odberatelia Hlasov a kalendárov Ražňany
80, EUR • odberatelia Hlasov Kľúčové 65, EUR • členovia ruží Živého ruženca p.
Mútňanskej a p. Prílesanovej z Nemšovej 100, EUR • bohuznámi - Spišské Bystré
50, EUR • od čitateľov Hlasov z Lokce 70, EUR • užencové bratstvo Vitanová 60,
EUR • čitatelia Hlasov a Posla Svinia 30, EUR • odberatelia Hlasov Spišská Teplica
30, EUR • odberatelia Hlasov Plevník - Drienové 34,80, EUR • bohuznáme z Dubovej
50, EUR • od spevákov z Čajkova 30, EUR • Oľga Kubalíková – Svrčinovec 12, EUR
• odberatelia Hlasov Žabokreky n.V. 25, EUR • čitatelia Hlasov Trebatice 27, EUR
• z ruže Margity Laštíkovej Or. Jasenica 50,- EUR •

NA POBAVENIE
Predajňa kníh vo veľkom meste vypíše konkurz na podomových predajcov. Do konkurzu sa prihlási aj jeden koktavý. Povedia mu, že vzhľadom na jeho handicap nemajú oňho záujem. Presvedčí ich a na skúšku mu dajú predávať Biblie. Po
dvoch dňoch sa vráti a zistia, že predal 30 Biblií. Spýtajú sa
ho ako je to možné, že predal za dva dni 30 Biblií, keď na predajni predajú mesačne maximálne dva kusy. On odpovedá:
"Veľmi jednoducho: zaklopal ssoomm nnna ddddvere a sppýýttal ssom ssa iiiich - kkukúpiiitttee bbibbbiliu aaaallebbo
vvám jju pppreččííttaam?"

DÔLEŽITÉ OZNAMY

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

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

ODOSIELATEĽ:

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

Sme rodinou svätého Arnolda Janssena, muža s veľkou túžbou po záchrane ľudí všetkých národov. Sme
rodinou s trvalým rozhodnutím žiť pre misie Ježiša
Krista. Sme rodinou ľudí mnohých národov s povolaním od Boha slúžiť tým, ku ktorým nás posiela.
Podmienkou k prijatiu je úprimná túžba nasledovať
Krista v službe bratom a sestrám, fyzické a psychické
zdravie, maturita a život viery.

Prihlášky do Spoločnosti Božieho Slova
posielajte do 30. apríla 2013.
P. Ján Kušnír SVD, Misijný dom Matky Božej,
Kalvária 3, 949 01 Nitra
Tel. 0903 809 605, e mail: kusnir@svd.sk
Viac informácií nájdeš na www.svd.sk

POŠTOVNÉ ÚVEROVANÉ
949 04 NITRA 5

