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ZAMYSLENIE

K eď nastupuje november, svet sa viac a viac 
ponára do tmy. Vychádzame do práce za 
tmy, vraciame sa za tmy, svetlý deň si 
nemáme ani kedy vychutnať. A pritom 

viem, že takto to bude najmenej do konca januá-
ra. Neveselá predstava toho, čo nás čaká, nás len 
straší a sťahuje do depresie, ktorá zatemňuje aj tie 
posledné jasné a veselé chvíle ponurých dní. A keď 
žijete niekde na severe planéty, napr. v Sankt Pe-
terburgu, je to ešte horšie. Tu je úsvit až niekedy 
o pol dvanástej. A o Archangeľsku ani nehovo-
rím, tam bude úsvit až niekedy koncom februára. 
No pre kresťana nie je až také dôležité vonkaj-
šie svetlo, ktoré poteší oči, ale vnútorné, du-
chovné, ktoré ani hriech nemôže zahasiť, ak 
je živá nádej a  ľútosť. Ja som si tak pozrel li-
turgický kalendár a toho duchovného svetla je 
tam toľko, že sa november podobá skôr na let-
ný mesiac. A  to nehovorím o prvom dni, keď 
sa celé nebo raduje vo svetle slávy Božej a všet-
kých jeho svätých, ba ani o „Dušičkách“, kedy 
svoju vieru i  nádej na spasenie našich nebo-
hých vyjadrujeme horiacimi sviecami na cin-
torínoch – najsvetlejších miestach týchto dní. 
Ak ideme po poriadku, tak prvý svätý – sv. Karol 
Boromejský bol jasným znakom rozumu a po-
riadku v ťažkých chvíľach histórie Cirkvi XVI. 
storočia. Reformácia spojená s revolučnými ne-
poriadkami priniesla spoločenstvu obrovskú 
ranu. Bezpochýb, deti i pastieri Cirkvi sa nemálo 
pričinili o tento ťažký stav, veď diabol často víťaz-
ne útočí na zodpovedné miesta a bez kvalitného 
duchovného života si to hocikto hneď nevšim-
ne. No ako záľudne pracuje pokušiteľ, tak spo-
kojnejšie a  svetlejšie povoláva do služby Božia 
milosť. A sv. Karol spolu s otcami Tridentského 
koncilu dal do poriadku všetko to, čo by sme bez 
reformácie asi ešte dlho neriešili, a tak sa Cirkev 
obrovským skokom posunula dopredu v mo-
rálnom, liturgickom i  bohosloveckom pláne. 
Sv. Imrich je v nasledujúci deň svetielkom ná-

deje a dôvery v dobrých a svätých panovníkov 
či politických predstaviteľov. Imrich má hlbo-
kú spätosť s naším územím, keďže tu bol knieža-
ťom. Práve v pohnutých časoch nerozhodných 
či politicky cieľavedomých, no nie k dobru sme-
rujúcich politikov, treba hľadať nebeských pat-
rónov, ktorí ukážu, ako sa kresťansky vedie ľud. 
Sv. Martin a sv. Alžbeta sú dosť známi i obľúbení 
uhorsko-nemecko-francúzski svätí. Ich príkla-
dy spája láska k blížnemu a rozhodná snaha po-
máhať. Sami sa neslávili osobitným bohatstvom, 
najmä sv. Alžbeta ako vdova bola odsunutá na 
kraj, do chudoby. A predsa to nevzadala, ale po-
chopiac ľudskú biedu a Božiu starostlivosť skrze 
otvorené duše, sama zorganizovala charitatí vnu 
službu. Dnes sa radi sťažujeme, ako sa máme ťaž-
ko a biedne, preto nám treba pomáhať, a nie my 
niekomu inému. Opak je pravodu a Alžbeta nám 
ukazuje, čo sa od nás očakáva.

November 
je mesiac 
plný svetla

 Text: 

P. Michal 

Marhefka SVD

 Foto: Archív SVD 
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Môj obľúbený svätec, sv. Jozafát, na ktorého si spomíname 
12. novembra, je svetlom nádeje jednoty vnútri jedinej Kristovej 
Cirkvi. Jeho rodní pravoslávni ho nechápali a závideli mu jeho 
pastoračné úspechy. Osudy gréko-katolíkov boli také pohnuté, 
ako jeho život, ktorý odovzdal Bohu mučeníctvom. Povzbu-
dzuje nás k snahe hľadať krásu a slávu Božiu v katolíckej i pravo-
slávnej cirkvi, ktorej bohatstvo vždy bolo a je rozmanité. Nikto 
nie je viac či menej. Ak sme Kristovi, čo viac môžeme chcieť? 
Po 20. novembri začína nádherná plejáda mučeníkov prvých 
storočí – pápež sv. Klement, sv. Cecília, sv. Katarína nám na-
pomínajú, čo znamená byť kresťanom – my sme v prvom rade 
svedkovia = martyres, čo sa do slovenčiny prekladá ako mu-
čeníci. A preto si netreba myslieť, že kresťania budú niekedy 
žiť v pokoji. Ak máme svetu hovoriť pravdu, a tým ho chrániť 
pred pádom, musíme, ako Kristus, prijať neprijatie, utrpenie 
a možno i smrť, ktorá jediná otvorí oči všetkým = nám na po-
tvrdenie, im na presvedčenie.

Slávnou bodkou mesiaca je prvopovolaný apoštol – sv. On-
drej, ktorý ku Svetlu svetiel priviedol svojho brata Pavla. •
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▲ Vo vietnamských väzniciach je viac než  
60 náboženských predstaviteľov

Hanoi - V štyroch väzenských táboroch vo Vietname sú 
v biednych podmienkach zadržiavaní 63 predstavitelia 
rozličných náboženských denominácií, medzi ktorý-
mi je veľké množstvo kresťanov. Sú odsúdení na tresty 
od 5 do 18 rokov, a žijú vo veľmi ťažkej situácii - neraz 
vystavení núteným prácam aj 14 hodín denne a s ob-
medzeným prístupom k zdravotníckej starostlivosti. 
Agentúru Fides o ich situácii informovala organizácia 
„International Christian Concern“ s hlavným sídlom 
vo Washingtone: organizácia monitoruje rešpektova-
nie náboženskej slobody a podmienky, v ktorých žijú 
kresťania vo svete. „Takmer všetci zadržiavaní,“ uvádza 
sa v správe International Christian Concern zaslanej 
agentúre Fides, „sú členmi etnických menšín žijúcich 
na výšinách v strednom Vietname“. Pre tento svoj pô-
vod „kresťanskí veriaci čelia neporovnateľne väčšej dis-
kriminácii a útlaku než ostatní obyvatelia Vietnamu“.  
Mnohí zo 63 väzňov sú zadržiavaní už od roku 2004, keď 
vietnamská vláda rozpútala neúprosnú kampaň voči tým, 
ktorí protestovali proti konfiškovaniu pôdy a nábožen-
skému prenasledovaniu. V provincii Binh Phuoc miestni 
štátni predstavitelia stále nástoja na zbúraní 116 kresťan-
ských kaplniek, ktoré postavili veriaci etnickej skupiny 
„stieng“. Sú to budovy podľa práva patriace „Evanjelickej 
cirkvi južného Vietnamu“, ktorá je v krajine oficiálne za-
registrovaná. Vietnamskí vládni predstavitelia sa obávajú, 
že medzi menšinami sa vytvorí „separatistické hnutie“, 
ktoré sa bude snažiť o nezávislosť. V posledných rokoch 
sú protestantskí kresťania vo vysokom počte obviňova-
ní a zatýkaní, lebo vraj predstavujú „hrozbu pre národ-
nú bezpečnosť“ alebo sú „obvinení z nelegálnej činnos-
ti“; sú však medzi nimi aj členovia katolíckeho hnutia 
„Ha Mon“, ktoré je známe svojou úctou k Panne Márii, 
nie je však oficiálne súčasťou miestnej katolíckej cirkvi. • 

EDITORIÁL

Milí misijní priatelia,

buďte voči sebe navzájom lás-
kaví a milosrdní. V evanjeliách 
čítame, že Ježiš lásku k Bohu 
a k blížnemu označil za prvé 
a  hlavné prikázanie. A  jeho 
apoštol Pavol neprestáva túto 
skutočnosť svojim veriacim 

znova a znova opakovať a zdôrazňovať. Každoden-
ný chlieb nie je nič luxusné, mimoriadne, ale jeho 
dôležitosť by sme plne pocítili až potom, keby ho 
taký týždeň alebo viac nebolo nikde dostať. Ani lás-
ka sa nemusí prejavovať stále v mimoriadnych preja-
voch alebo daroch, ale sú to práve tie všedné prejavy 
lásky, ktoré potrebujeme ako každodenný chlieb – 
priateľský úsmev, priateľské slovo, a nie chladnosť, 
odmeranosť alebo priamo zazeranie a nenávisť. Ide-
álne by bolo, keby sme všetko robili správne. Ale kaž-
dodenná skutočnosť nám ukazuje, ako ďaleko sme 
od toho ideálu. Potkýname sa, prehrešujeme sa proti 
Bohu i proti blížnemu. A uskutočnené sa už nemô-
že stať neuskutočneným ... nemôžeme to odškrie-
piť, a tak nám nezostáva iné, než sa zmieriť, prosiť 
o odpustenie, ak nechceme žiť pohnevaní s Bohom. 
A napomenutí Spasiteľovými prikázaniami sa denne 
modlievame k Bohu: Odpusť nám naše viny ... Ale 
Ježiš nám nezabudol pripomenúť – ako i my odpúš-
ťame našim vinníkom. 
Niekedy nám nepadne tak ľahko odpustiť. Povieme 
si, že ten druhý si odpustenie nezaslúži, že nám už 
došla trpezlivosť... A my si zaslúžime odpustenie od 
Boha? Ako často opakujeme ten istý hriech? Práve 
odpúšťaním svojim vinníkom si máme zaslúžiť, aby 
Boh aj nám ďalej odpúšťal.
Vzor tohto odpúšťania nám dal jednorodený Syn 
Boží, keď sa na kríži modlil za svojich tupiteľov. 
Aj on im odpustil, ba prosil Boha, aby im odpustil. 
A to preto, aby nám konkrétne ukázal, ako aj my 
máme druhým odpúšťať, a zároveň prosiť Boha, aby 
im odpustil. 

Páter Martin Štefanec SVD
šéfredaktor

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Sv. omšu za odberateľov Hlasov 
odslúžim 4. novembra, 

za horliteľov 5. novembra,
Šéfredaktor
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▪ Výročie vydania encykliky 
Pacem in terris si pripomínajú 
vo Vatikáne 

Vatikán - Pri príležitosti 50. výro-
čia vydania encykliky Pacem in 
terris blahoslaveného Jána XXIII. 
sa konala začiatkom októbra vo 
Vatikáne trojdňová konferencia. 
Jej hlavnými témami boli „Formá-
cia nových generácií katolíkov an-
gažujúcich sa v politike“, „Medzi-
národné usporiadanie a spoločné 
univerzálne dobro“ a „Pokoj: nové 
výzvy“. Konferenciu otvorili pred-
seda Pápežskej rady pre spravodli-
vosť a pokoj kardinál Peter Turk-
son, jej podpredseda Mons. Mario 
Toso a prefekt Kongregácie pre ka-
tolícku výchovu kardinál Zenon 
Grocholewski. Účastníci konfe-
rencie hovorili o súčasnej Cirkvi 
vo svete, sociálnej spravodlivosti 
a sociálnej politike, ako aj o úlohe, 
ktorú zohrávajú katolícke a pápež-
ské univerzity pri formovaní ge-
nerácií katolíkov zapájajúcich sa 
do politického diania. V ďalších 
dňoch s príspevkami vystúpili aj 
niekdajší predseda Rady európ-
skych biskupských konferencií 
(CCEE) kardinál Roger Etchega-
ray, generálny sekretár Ekumenic-
kej rady cirkví Olav Fykse Tveit či 
generálna riaditeľka organizácie 
UNESCO Irina Bokovová. Účast-
níci konferencie sa stretli so Svä-
tým Otcom Františkom, ktorý ich 
prijal na audiencii vo Vatikáne. •

▪ Premiéra omšového rítu pre anglikánov prijatých do katolíckej cirkvi

Londýn - 10. októbra večer sa konala premiéra slávenia katolíckej svätej omše 
podľa nového rítu, schváleného pre anglikánov, ktorí sa rozhodli prestúpiť 
do katolíckej cirkvi. Podľa oznámenia personálneho ordinariátu „Our Lady 
of Walsingham“ sa slávnosť konala v londýnskej štvrti Soho v chráme „As-
sumption-and-Saint-Gregorys“. Nový rítus adaptoval predpisy „Na slávenie Pá-
novej večere alebo Svätého Prijímania“ z anglikánskej liturgickej knihy „Book 
of Common Prayer“ pochádzajúcej z roku 1662 a predpisy Rímskeho misála.  
Pápež Benedikt XVI. umožnil v roku 2009 zriadenie cirkevnej štruktúry 
(personálneho ordinariátu) na začlenenie anglikánov, ktorí prejavili záujem 
prestúpiť do katolíckej cirkvi. Vďaka tomu je pre anglikánov možné zachovať 
si vlastné tradície, a zároveň vstúpiť do spoločenstva s Rímom. Britský ordi-
nariát má v súčasnosti okolo 1300 laických členov a patrí doň aj 60 kňazov. 
V roku 2011 bol zriadený personálny ordinariát „Our Lady of Walsingham“ 
pre Anglicko a Wales; v roku 2012 nasledovalo zriadenie ordinariátov pre USA 
a Austráliu. Aj im bolo odporučené prijať nový rítus. •

▲ Na púti mladých v Argentíne sa 
zúčastnilo 2,5 milióna veriacich

Buenos Aires - Približne 2,5 milióna 
mladých Argentínčanov sa 5. a 6. ok-
tóbra zúčastnilo na takmer 70 kilomet-
rovej púti z Buenos Aires do Baziliky 
svätej Panny Márie z Luján, informoval 
vatikánsky denník Osservatore Roma-
no. Bola to za 39 rokov existencie púte 
historicky najvyššia účasť. „Až do mi-
nulého roku na púť vždy chodieval aj 
arcibiskup Bergoglio,“ poznamenal 
denník. Prichádzal deň pred hlavnou 
svätou omšou, aby sa mohol stretnúť 
s ľuďmi a deväť hodín bez prestávky sa 
venoval kajúcnikom, ktorí prišli prijať 
sviatosť zmierenia. •

▲ Počet amerických katolíckych 
seminaristov je na vzostupe

Washington - Súčasný počet katolíc-
kych seminaristov v Spojených štátoch 
je 3 694. Znamená to nárast o 16% od 
roku 1995 a nárast o 10% od roku 2005. 
Štatistické údaje prinieslo „Centrum 
pre aplikovaný výskum v apoštoláte“. 
Spravodajský portál Religion News 
Service informoval, že počet študen-
tov ašpirujúcich na službu protestant-
ských pastorov klesol od roku 2006 
o 7% a v súčasnosti predstavuje 29 249 
kandidátov. Podľa vatikánskych šta-
tistík počet bohoslovcov študujúcich 
v kňazských seminároch stúpol od roku 
1978 z 63 882 na 118 990 v roku 2010. 
Znamenalo to nárast o 86%, čo preko-
nalo aj populačný rast a rast počtu kato-
líckych veriacich za rovnaké obdobie. • 

SPEKTRUM
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Hoci titul kráľ je hlboko bib-
lický a  bohatý na zmysel, to, 
ako ho pochopíme v súvis-
losti s Kristom, bude zrej-

me, v  konečnom dôsledku závisieť 
nielen od toho, čo si osobne predsta-
vujeme pod pojmom kráľ, ale hlavne 
od toho, aká je naša osobná skúsenosť 
a náš osobný vzťah k Ježišovi Kristovi. 

Obraz o volaní kráľa
V duchovných cvičeniach sv. Ignáca 
z Loyoly sa nachádza jeden veľmi silný 
obraz. Sv. Ignác, zakladateľ jezuitov, je 
autorom 30-dňových duchov-
ných cvičení, ktoré spôsobili 
v dejinách Cirkvi toľko dobra, 
ako doteraz máloktorá vec. Du-
chovné cvičenia sa rozdeľujú na 
štyri týždne, z ktorých každý má 
svoj presný zámer. Na začiatku 
druhého týždňa, čo je moment, 
kedy si človek robí svoje životné 
rozhodnutie, sv. Ignác predkla-
dá exercitantovi na rozjímanie obraz, 
ktorý sa mnohým dnes zdá dosť stre-
dovekým, no ktorý, ak si ho preložíme 
do modernej reči, nesie v sebe veľmi sil-
nú myšlienku. Je to obraz o volaní krá-
ľa. Sv. Ignác hovorí: Predstavte si kráľa, 
ktorý bol vyvolený Bohom. Tento kráľ 
je veľmi ctený všetkými, vzdávajú mu 
česť kniežatá, aj jeho podriadení, mu-
žovia, ženy aj deti. Všetci ho majú radi. 
Jedného dňa tento kráľ vystúpi pred 
svojich podriadených, pred občanov 
svojho kráľovstva, a prednesie im túto 
prosbu: „Mojou túžbou je prekonať 

všetky choroby, všetku chudobu, všetku 
nevedomosť, všetko utláčanie a otroc-
tvo - jedným slovom všetko to, čo sto-
jí proti človeku - všade na svete. Kto je 
ochotný pripojiť sa ku mne pri naplne-
ní tohto projektu, nech príde. Ale nech 
si uvedomí, že taký človek musí zdieľať 
so mnou všetky životné strasti, ktoré ja 
zdieľam. Bude jesť to isté jedlo ako ja, piť 
ten istý nápoj ako ja, obliekať sa tak, ako 
ja. Taký človek bude musieť pracovať so 
mnou deň čo deň, bdieť so mnou noc 
čo noc. Bude sa musieť so mnou deliť 
o námahu, aby som sa ja potom mohol 

deliť s ním o víťazstvo.“ (David L. Fle-
ming, S.J., A Contemporary Reading of 
the Spiritual Exercises. A Companion to 
St. Ignatius’ Text. The Institute of Jesuit 
Sources, St. Louis, 1980, str. 25). Skrátka 
takíto ľudia, jeho nasledovníci, sa musia 
zrieknuť všetkého toho, na čo boli do-
teraz zvyknutí, a byť ako on, ich kráľ; 
musia byť rovní jeden druhému, inak 
nebudú schopní dosiahnuť svoj cieľ. 

Bez obete nejestvuje túžba
Aká bude odpoveď? Ako budú občania 
jeho kráľovstva na jeho pozvanie odpo-

vedať? Mohli by sme snáď povedať, že 
to všetko bude závisieť od toho, čo títo 
jeho občania budú vlastniť, čoho všet-
kého sa budú musieť pre tohto svojho 
kráľa zrieknuť. Ak nemajú nič, potom 
zrejme ich odpoveď nebude ťažká. No 
ak toho vlastnia viac, ba dokonca veľa, 
bude sa im rozhodovať ťažšie. No toto 
zrejme nebude pravda. Treba si všim-
núť, že kráľ svoje pozvanie neadresuje 
žobrákom alebo bezdomovcom svoj-
ho kráľovstva. Keby bol, iste by nemal 
problém pozbierať armádu pomocní-
kov. Títo by si povedali: „Poďme, veď aj 
tak nič nemáme. Takto sa nám snáď aj 
pošťastí. Možno na ceste niekde aj zbo-
hatneme.“ Kráľ nestál o takýchto ľudí; 
t.j. nestál o ľudí, ktorí by nemuseli nič 
opustiť. Od ľudí, ktorí by nemuseli pre 
svoje rozhodnutie priniesť žiadnu obe-
tu sa toho veľa očakávať nedá. Bez obe-
te nejestvuje túžba. A bez túžby zapojiť 
sa do práce na realizácii jeho projektu, 
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Pozvanie
Kráľa

 Text: P. Milan Bubák SVD

 Foto: Archív SVD

Rozhodujem sa pre toto všetko 
slobodne, len nech je to na tvo-
ju väčšiu česť a slávu. Ak ma teda, 
môj Pán a Boh, prijímaš do svojej 
služby, vezmi a prijmi ma do takého 
štýlu života, aký vedieš ty.



ho nie je možné realizovať. Projekt, aký 
mal kráľ, si vyžadoval pracovníkov, kto-
rí by boli doslova posadnutí šialenou 
túžbou po jeho realizácii a ktorým by 
nebola na ceste k tomu žiadna obeta 
veľká. Ak by tam nebola obeta, nebola 
by tam ani vernosť túžbe. Vernosť je vý-
sledkom len obete. Preto skôr než kráľ 
vyjde pred svojich občanov s pozva-
ním, sa postará o to, aby jeho občania 
mali všetko, čo k svojmu životu potre-
bujú. Aby mali jedlo, pokrm, ošatenie, 
bývanie, istotu. Až potom, keď už toto 
všetko majú, im adresuje svoje pozva-
nie sa toho zrieknuť a ísť s ním. 

Každý súdny človek by možno po-
vedal, že veď toto je predsa šialenstvo. 
Najprv si budovať svoj život a  svoju 
existenciu, a potom sa toho všetkého 
zrieknuť. Je možné, že to je šialenstvo, 
ale iba pre človeka, ktorý nezažil, čo 
to je milovať kráľa šialenou a vďačnou 
láskou. Človek, ktorý pochopil, že jeho 

kráľ ho pozýva nie do prvej línie, kde 
bude on strádať a kde ho bude kráľ ria-
diť, povedzme z nejakej svojej vzdia-
lenej kancelárie, ale naopak, volá ho 
k spolupráci na diele, do ktorého sa on, 
kráľ, zapojí rovnakou mierou, ako kaž-
dý jeden jeho spolupracovník, nebude 
mať veľký problém zrieknuť sa všetké-
ho a ísť s ním. 

Motívom u občanov kráľa malo byť 
to, aby zatúžili byť ako ich kráľ. Mať 
s ním spoločenstvo. Milovať ho šiale-
nou láskou. Láskou, ktorá by ich núti-
la pridať sa k nemu. Šialená láska plodí 
šialenú túžbu. A táto láska a túžba ich 
núti pridať sa nielen k jeho osobe, t.j. 
že by tvorili s ním spoločenstvo, ale aj 
k jeho vízii, t.j. k tomu, aby pracovali na 
širšom projekte šírenia dobra v celom 
svete, po realizácii, po ktorej on šialene 
túžil. Ak človek túto túžbu nemá, po-
tom nebude mať motív, a teda nebude 
mať magnet, ktorý by ho nepretržite 

v šťastí i v nešťastí, v zdraví i v chorobe 
ťahal. Nedávno som počul jedno pri-
rovnanie: Ak chceš ľudí dostať k tomu, 
aby vyplávali na more, nedávaj im do 
rúk sekeru a dosky, a asfalt, a plachty, 
aby si mohli zhotoviť loď. Nedávaj im 
žiadne nástroje. Inšpiruj v nich túžbu 
po mori. Tá ich bude už sama viesť 
k tomu, aby si postavili loď, aby potom 
mohli na to more vyplávať. 

Potreba urobiť rozhodnutie
My sme celý liturgický rok kráčali s Kris-
tom a s Cirkvou. Prežili sme spolu s ním 
všetko. Nechali sme sa ním katechizovať. 
Nechali sme si ním pôsobiť na rozum, 
ale aj na city. Niektorí to robíme možno 
už viac rokov. A teraz je tu, na konci li-
turgického roka potreba urobiť rozhod-
nutie. Tak čo, nadšenec, čo urobíš? Pôj-
deš za mnou. Pomôžeš mi dobyť svet? 
Zapojíš sa do môjho projektu? Alebo si 
zvolíš ešte nejaký čas na premýšľanie? 
A ak, potom ako ešte dlho?

To, čo sa tu od nás žiada, nie je opus-
tenie všetkého čo máme a odchod, po-
vedzme na nejakú výpravu alebo na 
púšť. Ide tu skôr o vnútornú slobodu, 
o relativizovanie všetkého, čo vo svo-
jom živote máme, okrem lásky Božej. 

A presne toto je výzva, ktorú nám 
všetkým, mužom a ženám, chlapcom 
a dievčatám, adresuje Boh cez Cirkev 
na sviatok Krista kráľa. A toto je aj je-
den zo zmyslov sviatku Krista Kráľa. 
Aké bude moje rozhodnutie? 

Modlime sa so sv. Ignácom: “Večný 
Pán a Kráľ celého stvorenia, prichádzam 
v pokore k tebe. S pomocou a podporou 
Márie, tvojej Matky, a všetkých svätých 
a silne pohnutý tvojou milosťou. A tak 
ti ponúkam seba samého a dávam sa ti 
k dispozícii k práci na tvojom projekte. 
Hlboko si želám byť s tebou v prijímaní 
všetkých útokov a zneužívaní voči tebe, 
ako aj všetkej chudoby, ako duchovnej 
tak aj telesnej. Rozhodujem sa pre toto 
všetko slobodne, len nech je to na tvoju 
väčšiu česť a slávu. Ak ma teda, môj Pán 
a Boh, prijímaš do svojej služby, vezmi 
a prijmi ma do takého štýlu života, aký 
vedieš ty. Amen.” •
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▪ Súsošie ukrižovania Pána  
v Nitre na Kalvárii je už úplné 

V Nitre na Kalvárii je skompletizova-
né dvanáste zastavenie krížovej cesty. 
Chýbajúca socha Márie Magdalé-
ny, kľačiacej pod krížom, bola dňa 
13.9.2013 zabudovaná pod krížom 
Pána Ježiša. Týmto sa zavŕšila tretia, 
posledná etapa obnovy Súsošia ukri-
žovania v Nitre na Kalvárii. Tri roky 
trvala obnova Súsošia ukrižovania. 
Reštaurátorské práce zabezpečova-
lo združenie REST-ART s finančnou 
podporou Ministerstva kultúry SR. 
Investorom obnovy bola Spoločnosť 
Božieho Slova, ktorá spravuje nitrian-
sku Kalváriu. V prvej etape v r. 2011-
12 boli očistené a obnovené kamenné 
kríže, obnovený a pozlátený zliatinový 
korpus ukrižovaného Krista a vytvore-
né kópie sôch dvoch lotrov. V r. 2012 
boli zreštaurované sochy Panny Márie 
a sv. Jána, evanjelistu, a taktiež boli vy-
tvorené kópie, ktoré sú nainštalované 
po stranách Pánovho kríža. V závereč-
nej etape v r. 2013 bola vytvorená socha 
plačúcej Márie Magdalény a nainšta-
lovaná pod Pánovým krížom. Sochy 
Panny Márie a sv. Jána, evanjelistu, sa 
zachovali iba v torzovitom stave, socha 
Márie Magdalény celkom chýbala. •  

◂ Nová kniha o sv. Arnoldovi 
Janssenovi

V  Kostole sv. Arnolda Janssena 
v Bratislave-Petržalke sa v  sobotu 
5. októbra 2013 konala spomienka 
na 10. výročie kanonizácie sv. Ar-
nolda Janssena, zakladateľa Spo-
ločnosti Božieho Slova, a sv. Jozefa 
Freinademetza, prvého misionára 
Spoločnosti Božieho Slova v Číne 
(5. 10. 2003). Slávnosť bola spojená 
s fatimskou sobotou, čiže modlitbou 
sv. ruženca v prvú sobotu mesiaca, 
a vyvrcholila slávením sv. omše, kto-
rú celebroval páter Igor Kráľ SVD 
spolu s ďalšími kňazmi Spoločnosti 
Božieho Slova, za hojnej účasti ve-
riacich. P. Kráľ v homílii vyzdvihol 
nezlomnú dôveru sv. Arnolda Jans-
sena v Božiu vôľu, ktorý na počiat-
ku svojho podujatia povedal: „Kaž-
dé veľké dielo raz bolo v začiatkoch, 
každý obor bol raz malým plačúcim 
dieťaťom.“

Po sv. omši nasledovalo premieta-
nie filmu o sv. Arnoldovi Jansseno-
vi s dôrazom na rozvoj jednotlivých 
misií počas jeho života (zomrel r. 
1909). Po filme seminaristi Spoloč-
nosti Božieho Slova predstavili nový 
knižný titul pod názvom: „Božia 
vôľa nadovšetko. Myšlienky, život 

a dielo sv. Arnolda Janssena“ Poduja-
tie moderoval frt. Tomáš Gerboc SVD. 
Autori reedície tohto diela predstavili, 
čo je v knihe nové oproti prvému vy-
daniu. P. Igor Kráľ, frt. Juraj Begány 
a Matej Reiner sa podelili so svojimi 
zážitkami počas tvorby prezentovanej 
knižky. Prítomným sa prihovoril p. Ján 
Halama SVD, provinciál Spoločnosti 
Božieho Slova na Slovensku. Pogratu-
loval spolubratom k úspešnému dielu 
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UDALOSTI 
november 2013

1. november – slávnosť 
Všetkých svätých,  
prikázaný sviatok;
2. november – spomienka 
na všetkých verných zosnulých 
(dušičky)
24. november – Slávnosť 
Krista Kráľa;
28. november – bl. Mária 
Helena Stollenwerk, SSpS, 
spoluzakladateľka misijnej 
kongregácie Služobníc Ducha 
Svätého;

Misijný úmysel apoštolátu 
modlitby na mesiac 
november: 
Aby cirkevné spoločenstvá 
v Latinskej Amerike posielali 
misionárov do ďalších 
cirkevných spoločenstiev.

▪ Duchovná obnova pre misijných 
horliteľov

4.-6. októbra sa v  Misijnom dome 
Matky Božej v Nitre na Kalvárii ko-
nala duchovná obnova pre misijných 
horliteľov. Témou duchovnej obnovy 
boli slová sv. Pavla: „Žite duchovne!“ 
(Gal 5, 16). Každý, kto podriadi svoj 
život Ježišovi, v podstate hneď zistí, 
že svojím životom je ďaleko od Boha. 
Preto sa človek potrebuje zveriť do 
Božích rúk a  precítiť Božie milosr-
denstvo. Obnovu viedol P. Martin Šte-
fanec SVD. Tešíme sa z toho, že sme 
mohli duchovne poslúžiť našim hor-
liteľom a zároveň posilniť vzájomné 
priateľské vzťahy. V modlitbách každý 
deň pamätáme na všetkých misijných 
horliteľov, ktorí pracujú v rôznych far-
nostiach Slovenska na šírení misijnej 
myšlienky. Nech Pán odmení všetku 
ich horlivosť a ochotu v službe pre Bo-
žie kráľovstvo. •

▪ Veni Sancte v UPeCe Bratislava

Univerzitné pastoračné centrum 
(UPeCe) sv. Jozefa Freinademe-
tza v Bratislave 26. septembra 2013 
slávnostne otvorilo akademický rok 
2013/2014. Program sa začal svätou 
omšou, pokračoval predstavením tí-
mov, prvákov a agapé. UPeCe aj ten-
to akademický rok spúšťa kateché-
zy, ktoré sú prípravou na prijatie tzv. 
iniciačných sviatostí - krstu, svätého 
prijímania, svätej spovede a sviatosti 
birmovania. Katechézy budú prebie-
hať od októbra vo večerných hodi-
nách v utorok alebo v stredu. Sú ur-
čené pre vysokoškolských študentov 
i pre pracujúcich. Príprava na sviatosť 
krstu trvá 2 roky. Na ostatné sviatosti 
trvá príprava rok. •

a vyzdvihol fakt, že vďaka poznaniu 
myšlienok sv. Arnolda Janssena sa aj 
veriaci z verbistického kostola stáva-
jú súčasťou veľkej Arnoldovej rodiny. 
Po skončení prezentácie si prítomní 
mohli zakúpiť novú knižku a v druž-
nej debate sa mohli tešiť z agapé, ma-
lého občerstvenia. Knihu je možné za-
kúpiť si v predajni Verbum v Nitre na 
Kalvárii, tel.: 037/7769420, e-mail: ver-
bum@svd.sk •
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Nový diakon 
Spoločnosti Božieho Slova

 Text: P. Martin Štefanec SVD   Foto: Tomáš Gerboc SVD

V sobotu 12. októbra 2013 sa Misijný dom sv. Arnolda Janssena 
v Bratislave Petržalke „obliekol“ do slávnostného šatu... 

Konala sa v ňom totiž slávnosť svätenia diakona. Frt. Juraj Cibula, 
člen Spoločnosti Božieho Slova, z rúk pomocného bratislavského 

biskupa mons. Jozefa Haľku prijal svätenie na diakona.

 

Vo svojej homílii svätiteľ povedal: 
„Pred dvetisíc rokmi v relatív-
ne vzdialenom kúte veľkého 
rímskeho impéria, ktoré malo 

50-80 mil. obyvateľov, stál istý tesár so 
skupinou svojich učeníkov, prevažne 
rybárov. Povedal im: ‘Choďte do celé-
ho sveta a krstite ich v mene Otca i Syna 
i Ducha Svätého.’ Keby túto scénu po-
zoroval nezainteresovaný pozorovateľ, 
ktorý nevie, o čo ide a iba zvonku poču-
je takúto inštrukciu, povedal by, že ide 
o najextrémnejšie vydanie megalománie. 
Krstiť všetky národy, ísť až na kraj sveta, 
učiť všetky národy. Lenže my vieme, že to 
nebol predovšetkým tesár, ale Boží Syn, 
Ježiš z Nazareta. Pravý Boh a pravý člo-
vek. Vieme, že dvanásti, prevažne rybári, 
neboli muži, ktorí len vykonávali svoje 
povolanie, ale boli pozvaní byť rybármi 
ľudí, zažili vanutie Ducha na Turíce a dô-
kazom toho, že to nebola megalománia, 
ale súčasť Božieho plánu je to, že sme tu 
my. Po dvetisíc rokoch nás postava Ježiša 
Krista fascinuje, po dvetisíc rokoch sme 
tu ako tí, ktorí sme pokrstení a poučení 
o tom, čo je obsahom našej viery. Po dve-
tisíc rokoch si na slová Choďte do celé-
ho sveta spomíname ako na niečo, čo sa 
už realizovalo a realizovať má aj naďalej. 
Veľmi konkrétnym dôkazom moci tých-
to Ježišových slov z toho, čo sme doteraz 

na tejto slávnosti zažili, boli dve slová, 
ktoré povedal náš brat Juraj: Tu som! Tu 
som ako ten, ktorý verí tým Ježišovým 
slovám povedaným pred dvetisíc rokmi 
a chcem robiť všetko pre to, aby sa tieto 
slová napĺňali aj naďalej. Slová „tu som“ 
znamenajú vo vedomí Božej prítomnos-
ti: Pane, tu som pre teba! 

Biskup Haľko použil aj citát Zaklada-
teľa SVD sv. Arnolda Janssena: „Duša, 
ktorá uprostred utrpenia dokáže volať 
s Jóbom: ‘Aj keď si ma udrel, budem ti 
dôverovať’, veľa získa zo všetkého utr-
penia a protivenstiev.“ 

Ďalej ho Mons. Jozef Haľko povzbu-
dil slovami: „Drahý brat, Juraj, čokoľvek 
sa stane, aj bolestné, nepríjemné, lebo 
v službe misionára, ohlasovateľa Božie-
ho Slova, je práve toto testom vytrvalosti, 
my to môžeme vyzdvihnúť Pánovi ako 
obetu. Hĺbka motivácie našej služby je 
priamoúmerná ochotou dať do služby 
úplne všetko, čo sa s nami deje. V tom je 
sila slov „tu som“. Je to oddanosť Ježišovi. 
Tu som pre teba, celkom a úplne. 

Keď budete o  chvíľu ležať tvárou 
k zemi, budeme vám vyprosovať milosti 
aj cez litánie ku všetkým svätým, mysliac 
na jednotlivých svätcov, z ktorých každý 
bol sám o sebe typický a originálny a všet-
ci mali pokoru. Verili, že slúžia Bohu 
a Boh im v tejto službe pomáha.“

Diakon si oblieka diakonskú dalmatiku. Podáva 
mu ju jeho duchovný otec z rodných Rybian.



Biskup po homílii vysvätil Juraja Ci-
bulu na diakona. Nový diakon tak bude 
do kňazskej vysviacky okrem akademic-
kých povinností ohlasovať Božie Slovo 
v homíliách, môže aj krstiť, sobášiť alebo 
pochovávať. 

Ďakujeme Bohu za dar povolania 
diakona Juraja Cibulu, ktorý neskôr po 
kňazskej vysviacke pôjde pracovať na 
svoju misiu v Rumunsku. Sprevádzajme 
ho svojou modlitbou!  •

• Slávnosť diakonskej vysviacky sa konala 
v Misijnom dome sv. Arnolda Janssena 
v Bratislave

• Juraja prišla duchovne podporiť aj jeho rodina 
a veriaci z farnosti Rybany

• Dojímavým gestom pri vysviacke je prostrácia 
kandidáta diakonátu, keď leží na zemi dolu 
tvárou a ostatné liturgické zhromaždenie 
spieva litánie ku všetkým svätým. Prostrácia 
je gestom úplnej odovzdanosti sa kandidáta 
do služby pre Božie kráľovstvo a ten najdoko-
nalejší výraz poklony človeka voči Bohu

• Po vysviacke sa všetci prítomní stretli 
v jedálni misiného domu a mládež z Rybian 
zaspievala novému diakonovi niekoľko piesní
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Kríž je znakom spásy. Je akoby 
dokladom, ktorým sa človek 
hlási ku Kristovi. Nosíme ho 
na krku. Máme ho zavesený 

v byte, staviame ho na viditeľné miesta. 
Kríž sa rozhodli postaviť aj na Butkove, 
v lome Cementárne Ladce. Mi-
nulý rok sa v júli v Trenčíne ko-
nal seminár za účasti pátra Eliasa 
Vellu. Vtedy navštívil so svojím 
tímom aj lom v Ladcoch. Táto 
návšteva bola v Božom pláne, 
v Božom pláne bolo aj postavenie 
tohto kríža. Páter vtedy požehnal 
cementáreň a po ukončení mod-
litby jedna členka jeho tímu vy-
slovila duchovný odkaz: „Postavte na 
tejto hore kríž. Ukážte mi niekoho, kto 
nie je duchovne prázdny, aby túto myš-
lienku prepočul.“ 

Kompetentí začali konať. Vedenie 
cementárne sa rozhodlo, že postavia 
v lome kríž. Robotníci sa pustili do prá-
ce v máji tohto roku. Kameň, na ktorom 
kríž stojí, je z miestneho kameňolomu. 
Na miesto ho dotiahli pomocou ťaž-
kých mechanizmov. Mali čo robiť. Ka-
meň totiž váži 200 ton. Kríž je z ocele. 
Jeho výška je 12 metrov a je umiestne-

ný v pravej vrchnej časti kameňolomu. 
Kríž obsahuje vzácne relikvie. Je to jed-
nak kameň z otvoru, kde bol v Jeruza-
leme osadený sv. kríž. Tento kameň 
dostali miestni ľudia pre tento kríž od 
košickej arcidiecézy. V srdci kríža sa 

nachádza drevo zo sv. kríža. Túto re-
likviu daroval kňaz Viliam Zemančík, 
rodák z Visolají, ktorý toho času pôsobí 
v Ríme. Na sviatok Povýšenia sv. kríža 
prišiel páter Vella, aby kríž slávnostne 
požehnal. Spolu s ním slávil sv. omšu 
správca farnosti Ladce PhLic. Mgr. Ma-
rián Babjak a asi 10 kňazov. Posviacka 
tohto kríža bola v Ladcoch veľkou uda-
losťou. Do kameňolomu zavítalo mno-
ho veriacich z okolia. 

Ing. Anton Barcík, generálny riaditeľ 
Cementárne Ladce, po skončení sláv-

nosti požehnania kríža vyslovil: „Som 
presvedčený, že v súlade so znením po-
žehnania, ktoré tu zaznelo z úst pátra 
Eliasa Vellu, tento kríž prinesie požeh-
naie tak ľuďom vo fabrike, ako aj dedi-
nám a mestám na okolí. Páter Vella sa 
modlil, aby tento kríž priniesol dobro 
a požehnanie všetkým, ktorí sa naň po-
zrú. Verím, že bude takou malou sväty-
ňou. Sv. Pavol povedal, že kríž je bláz-
novstvom pre tých, ktorí idú do záhuby, 
ale pre tých, ktorí sú na ceste spásy, je 
Božou mocou. Ja verím, že tento kríž 
bude znamenať zväčšovanie počtu tých, 
ktorí pôjdu po ceste spásy.“  •

Kríž v kameňolome
 Text a foto: P. Martin Štefanec SVD

Som presvedčený, že v súlade
so znením požehnania, ktoré tu
zaznelo z úst pátra Eliasa Vellu, 
tento kríž prinesie požehnaie tak 
ľuďom vo fabrike, ako aj dedinám 
a mestám na okolí.

11HLASY Z DOMOVA A MISIÍNOVEMBER 2013
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Ing. Anton Barcík, generálny riaditeľ 
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Štefan, 
muž plný viery

 Text: P. Marek Vaňuš SVD

 Foto: Archív SVD

Poslednou postavou, 
pri ktorej sa zastavíme 
v Roku viery v rámci sé-
rie pohľadov na biblic-

kých mužov a ženy viery, je Šte-
fan. „Prvomučeník“ – taký titul 
mu udeľuje  rímske martyroló-
gium, pretože ako prvý položil ži-
vot za Krista. To je i dôvod, prečo 
sa jeho spomienka slávi vzápätí 
po Narodení Pána. Štefan otvára 
zástup svedkov viery. Aké sve-
dectvo nám zanechal?

Vyvolený diakon
Nevieme nič o jeho detstve, ba 
ani o  jeho pôvode nám Písmo 
nedáva nijakú priamu informá-
ciu. Azda len z  jeho mena Šte-
fan, ktoré je pôvodom z gréčtiny 
(značí „koruna, veniec“), by sme 
mohli predpokladať, že pochá-
dzal spomedzi židov helénskeho 
razenia. Vieme však, že patril do 
komunity prvých kresťanov v Je-
ruzaleme. Bol jedným z tých, čo 
prijali vieru na Turíce? Nedá sa to 
vylúčiť. Jeho vyvolenie za jedné-
ho z prvých asistentov apoštolov 
v službe núdznym (gr. diakonia) 
ale dáva tušiť, že od počiatku vy-
nikal horlivosťou vo viere.

Keď totiž  prvotné spoločen-
stvo rástlo a  apoštoli nestíhali 
dbať na spravodlivé rozdeľova-
nie hmotných darov pre vdovy, 
čo vyvolávalo nevôľu niektorých 
skupín, rozhodli sa Dvanásti: 

„Nie je správne, aby sme my 
zanedbávali Božie slovo a  ob-
sluhovali pri stoloch. Preto si, 
bratia, vyhliadnite spomedzi 
seba sedem osvedčených mu-
žov, plných Ducha a múdrosti, 
a na túto úlohu ustanovíme ich. 
My sa budeme celkom venovať 
modlitbe a  službe slova.“ (Sk 
6,2-4). Návrh sa zapáčil a spolo-
čenstvo predstavilo kandidátov. 
Hneď prvý v zozname bol Šte-
fan, charakterizovaný ako „muž 
plný viery a  Ducha Svätého“ 
(porov. 6,5). Apoštoli vyvole-
ných mužov odobrili a krátko na 
to im udelili niečo ako prvú „vy-
sviacku“: zverili im úrad služby 
prostredníctvom vkladania rúk 
a modlitby.

Krásnym spôsobom tak Skut-
ky apoštolov ukazujú, že nezišt-
ná služba spoločenstvu sa rodí 
z viery. Viera značí stáť pevne 
v identite Kristovho učeníka. Šte-
fan, „muž viery“, dostáva dôve-
ru spoločenstva veriacich, ktoré 
očakáva, že nebude hľadať vlast-
ný prospech a uznanie, lež slúžiť 
nezištne. 

Zbehlý v Písme
Vzápätí po ustanovení siedmich 
mužov do úlohy pomocníkov 
apoštolov sa Skutky sústreďujú 
na príbeh samotného Štefana, 
ktorý „plný milosti a  sily, robil 
veľké divy a  znamenia medzi 

ľudom“ (6,8). Nezištnosť viery 
umožňovala, aby cez neho pôso-
bil Boh. A z jeho skutkov to vní-
malo i okolie. 

Nebolo to však po chuti všet-
kým. Niektorí zo synagógy Liber-
tíncov, Cyrénčanov a Alexandrij-
čanov, ako hovoria Skutky (6,9), 
vystúpili proti Štefanovi a začali sa 
s ním hádať. „Ale neboli schopní 
čeliť múdrosti a Duchu, ktorým 
hovoril.“ (6,10). Vidiac, že nič ne-
zmôžu, zinscenovali falošné ob-
vinenie a súd pred staršími a zá-
konníkmi (porov. 6,11-14). Srdce, 

Svedectvo 
viery má vždy 
zmysel, hoci 
i v prvom 
momente nie 
je viditeľný. 
Ako oheň 
skúšky ove-
ruje pravosť 
učeníctva 
a súčasne 
zasieva od-
vahu.

ROK VIERY
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v ktorom je závisť, totiž nehľadá 
cestu pravdy, ale čím skôr odstrá-
nenie toho, kto je živou výčitkou 
nespravodlivosti. 

Súd dáva Štefanovi príleži-
tosť predniesť svoju „obrannú 
reč“. Ide o pomerne dlhý prejav, 
ktorý zachytáva siedma kapitola 
Skutkov. Inteligentne a s rozhľa-
dom v ňom muž plný viery ob-
jasňuje smerovanie dejín spásy, 
počnúc od Abraháma, cez Izáka 
a Mojžiša. A keď spomína prí-
chod Spravodlivého, Ježiša, na 
ktorého poukazuje celé Písmo, 

a ktorého jeho žalobcovia nechali 
ukrižovať, zloba odporcov sa do-
vršuje: „pukali im srdcia od zlos-
ti a zubami škrípali proti nemu.“ 
(7,54). Ich vzdor sa stupňuje ešte 
viac, keď Štefan hovorí o svojom 
videní, potvrdzujúcom božstvo 
Ježiša, sediaceho v sláve po pra-
vici Otca. To ho už vlečú, aby ho 
ukameňovali.

Proti zatvrdlivosti srdca ne-
platia žiadne dôkazy. Naopak, 
stávajú sa popudom k  hrubej 
sile, ktorá sa usiluje prehlušiť 
neschopnosť argumentovať. 

Verný svedok
Samotné kameňovanie Štefa-
na zaznamenáva autor Skutkov 
pomerne stručne. Nevynechá-
va však dve zvolania, ktoré ten-
to svedok viery zanecháva ako 
testament. Najprv prosí: „Pane 
Ježišu, prijmi môjho ducha!“ 
(7,59). Jeho slová sú sťaby ozve-
nou Ježišovho zvolania na kríži, 
keď sa v smrteľných mukách celý 
v dôvere odovzdal do Otcových 
rúk (porov. Lk 23,46). A takisto 
i druhé zvolanie Štefana – „Pane, 
nezapočítaj im tento hriech!“ (Sk 
7,60) – vyslovené krátko pred po-
sledným výdychom, je echom 
Ježišovej modlitby na Kalvárii: 
„Otče, odpusť im, lebo nevedia, 
čo robia!“ (Lk 23,34). Svedok, 
čiže mučeník – martýr (gr. mar-
tyrium značí pôvodne „svedec-
tvo), sa ako učeník dokonale pri-
podobňuje Učiteľovi: v dokonalej 
dôvere a v ochote odpustiť aj svo-
jim mučiteľom.

Štefanova smrť dáva impulz 
k jednému z prvých prenasledo-
vaní kresťanov v Jeruzaleme (Sk 
8,1), v ktorom je vo veľkej mie-
re zapojený Šavol (8,3). I to však 
tvorí súčasť Božieho plánu, lebo 
vďaka prenasledovaniu sa slovo 
evanjelia dostáva i do vzdialenej-
ších krajov, kam sa prví kresťania 
rozpŕchli (porov. 8,1.4). A do-
konca, i  so samotným Šavlom, 
ktorý asistoval pri kameňova-
ní Štefana, mal Boh svoj zámer. 
Nemožno vylúčiť, že proces jeho 
stretnutia s Kristom sa určitým 
spôsobom začal už pri svedectve 
– mučeníctve Štefana. Nevdojak 
prichádza na um výrok, ktorý 
neskôr vyslovil Tertulián, že totiž 
krv mučeníkov je semenom viery 
nových kresťanov.

Svedectvo viery má vždy zmy-
sel, hoci i v prvom momente nie 
je viditeľný. Ako oheň skúšky 
overuje pravosť učeníctva a sú-
časne zasieva odvahu. •

+
Záver
Cesta viery, ktorou sme sa usilovali kráčať 
od októbra 2012 sledujúc svedectvá 
trinástich postáv Písma, by sa nemala 
skončiť  uzatvorením Roku viery na konci 
novembra 2013. Postáv, ktoré neboli 
spomenuté, je oveľa viac než tých, čo 
sme si v krátkosti všimli. Možno by tento 
náš „itinerár“ mohol byť skôr podnetom 
pokračovať v poznávaní, meditovaní 
a inšpirovaní sa mužmi a ženami, ktorých 
slová a skutky nám približujú stránky 
Svätého Písma. Každý muž a každá žena 
ponúkajú svetlo, ktoré osvetľuje istú časť 
aj našej cesty. Sú podnetom na intenzívne 
hľadanie Božej vôle, na odvahu vrátiť sa na 
cestu života a poučiť sa z omylov. 
Pravdou je, že každý z nás je pozvaný 
kráčať osobnou cestou, ktorá má svoje 
špecifiká a svoju jedinečnosť. Spoločným 
menovateľom našich ciest viery je však 
skutočnosť, že sme pozvaní nie v prvom 
rade konať veľké veci, ale budovať vzťah 
s Kristom, ktorý obetou na kríži zjavil 
bezhraničnosť Božej lásky k nám. Kráčať 
cestou viery značí počúvať ho, keď ako 
neznámy spoločník ide vedľa nás na našej 
ceste do Emauz, keď túži rozpáliť i naše 
srdcia svetlom slov Písma a dať sa poznať 
prítomný v Eucharistii, základnom prameni 
viery. 

ROK VIERY
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Misijná krajina 
Lesotho a Svazijsko

 Text: P. Karol Bošmanský SVD

 Foto: Archív SVD

L esotho spoločne so Svazijskom 
tvoria dve enklávy na území Ju-
hoafrickej republiky. Lesothské 
kráľovstvo je jedinou kra jinou, 

ktorej celé územie leží vyššie ako ti-
síc metrov nad morom. Najnižší bod 
v krajine má výšku 1.400 m. Povrch 
krajiny je tvorený náhornou plošinou 
z  čadiča, ktorej výška na niekto rých 
miestach dosahuje až 3000 metrov 
nad morom. Na východe a juhu sa tý-
čia Dračie vrchy s najvyšším vrchom 
Thabana (3,482 m). Celú krajinu ob-
klopuje územie Juhoafrickej republiky.

Podnebie
Lesotho má vlhké subtropické podne-
bie, ktoré je ovplyvnené nadmorskou 
výškou krajiny. Na západe územia pre-
vláda suché podnebie, ktoré je 
typické pre vysokohorské oblas-
ti. Zima tu začína v máji a končí 
v októbri. V tomto období klesá 
teplota pod bod mrazu.

Dejiny
Pôvodní obyvatelia boli Krováci, 
ktorých neskôr vytlačili banut-
ské kmene. Lesothské kráľovstvo 
bolo založené jedným zo sothských 
náčelníkov, Mošešom. V roku 1868 sa 
územie dostalo pod kontrolu Britov. 
V roku 1884 sa zo sothského územia 
vytvoril protektorát Basutsko. V roku 
1966 vzniklo nezávislé Lesothsko ako 
Lesothské kráľovstvo. V ďalšej dobe sa 
tu vyskytlo niekoľko štátnych prevra-
tov. Po roku 1996 nastal v krajine poria-
dok na základe intervencie juhoafric-
kej armády. Juhoafrické vojská opustili 
krajinu v máji 1999.

Lesotho je malý štát. Svojou roz-
lohou je menší ako naše Slovensko 
a má vyše dvoch miliónov obyvateľov 
(2009). Je akoby ostrovom obkľúče-
ným Juhoafrickou republikou. Správ-
ne je rozdelený do desiatich dištriktov. 
Podľa národnostného zloženia tu žije 
90% Basothov a zvyšok tvoria Indo-
via, Euró pania a miešanci. Úradným 
jazykom je sothčina a angličtina. Hlav-
ným mestom je Maseru, ktoré má vyše 
200-tisíc obyvateľov. Priemerná dĺžka 
života u mužov je 34 rokov a u žien 36 
rokov. Miera rastu populácie má v Le-
sothu klesajúcu tendenciu v dôsledku 
pandémie HIV/AIDS. Výskyt zdra-
votníckych zaria dení je v Lesothe ob-
medzený. Kvalitná zdravotná služba je 
k dispozícii v Juhoafrickej republike.

Ako uvádza kardinál Tomko, prví 
misionári sem prišli v roku 1862 z rádu 
oblátov Nepoškvrnenej. Významným 
misio nárom medzi nimi bol otec Jo-
seph Gérard, ktorý pochádzal z Fran-
cúzska. Jeho misijná činnosť bola ob-
divuhodná. Zomrel v  roku 1914, ale 
jeho pamiatka ostala živá v pamäti ta-
mojšieho obyvateľstva. Pápež Ján Pavol 
II. ho prišiel vyhlásiť za blahoslaveného 
15. septembra 1988. Jeho ohla sovanie 
prinieslo hojnú úrodu v počte kresťa-

nov, ktorých je v krajine do 90% a sú 
zaradení do štyroch diecéz.

Svazijsko 
Druhý štátik, ktorý je menší ako Le-
sotho, je Svazijsko. Krajina je v dvoch 
tretinách obkolesená Juhoafrickou re-
publikou. Iba na východnej strane su-
sedí s Mozambikom. Svazijsko je roz-
lohou a počtom obyvateľstva jednou 
z najmenších krajín Afriky. Má niečo 
vyše milión obyvateľov (2011). Svazij-
ské kráľovstvo je administratívne uspo-
riadané do štyroch dištriktov a dvoch 
samostatných miest (municipality).

Podnebie
Klíma je príjemná počas celého roka. 
Dažde sa vyskytujú častejšie v období 
od októbra do mája. Počas zimného ob-
dobia, ktoré nasleduje, sú noci pomer-

Spomína, že na svätej omši sa 
na peknom štadióne zišlo okolo 
30.000 ľudí. V homílii Svätý Otec 
pokojne vysvetlil katolícku náuku 
o manželstve a rodine, vrátane  
jednoženstva.

MISIJNÁ KRAJINA
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ne studené. V oblasti nížin je klíma tro-
pickejšia s priemernou teplotou 22° C.

Dejiny
V 12. storočí sa tu usadili kmene z ja-
zykovej skupiny Bantu, ktoré sa spojili 
s miestnymi obyvateľmi a založili štát. 
Na začiatku 19. storočia došlo k miest-
nym bojom medzi kmeňmi. V 20. sto-
ročí sa stalo územie britským protek-
torátom. V roku 1968 sa stalo Svazijsko 
nezávislým štátom v rámci Britského 
spoločenstva národov. V  roku 1978 
bola prijatá nová ústava, ktorá umož-
ňovala kráľovi vládnuť absolutisticky.

Väčšina obyvateľstva (74%) sa zao-
berá poľnohospodárstvom a výrobou 
potravín, nápojových koncentrátov 
a cukru, čo pred stavuje hlavnú zložku 
vývozu. Krajina mala predtým zásoby 
vysoko kvalitných rúd železa. Ťažba ne-

rastov však stratila v krajine v poslednej 
dobe na dôležitosti.

Úradným jazykom je svazijčina a an-
gličtina. Rasové a ná rodnostné zlože-
nie tvoria Svazijčania 84 %, Zulu 10 %, 
Šongovia 8 %, Indovia 2 % a iní 1 %. 
Priemerná dĺžka života u mužov je 54 
rokov a u žien 57 rokov. Analfabetiz-
mus sa v krajine vyskytuje v 23% oby-
vateľstva. Dojčenská úmrtnosť je 5, 7%. 
Rozvrstvenie obyvateľov podľa nábo-
ženského vyzna nia: 20% katolíci, 40% 
africkí kresťania, 10% moslimovia, 30% 
vyznávači rôznych kmeňových nábo-
ženstiev.

Ako uvádza kardinál Tomko, Svazij-
sko ako dlhodobé feudálne kráľovstvo 
má vlastné tradície, medzi ktoré patrí aj 
polygamia. Vo svojom príspevku uvá-
dza, že mladý kráľ mal šesť manželiek 
a siedmu snúbenicu z poprednej ro-

diny. Týmito manželstvami si zaisťo-
val spojenectvo s mocnými rodinami. 
Jeho otec mal asi sto žien a zanechal 76 
synov, dievčence nepočítajúc.

Ďalej kardinál Tomko uvádza, že 
sprevádzal pápeža Jána Pavla II. pri 
jeho návšteve vo Svazijsku. Spomína, 
že na svätej omši sa na peknom šta-
dióne zišlo okolo 30.000 ľudí. V ho-
mílii Svätý Otec pokojne vysvetlil ka-
tolícku náuku o manželstve a rodine, 
vrátane jednoženstva. Zo štadióna 
potom spoločne odišli do kráľovské-
ho paláca na zdvorilostnú návštevu. 
Boli prekvapení, keď videli, že mi-
nistri sa blížili ku kráľovskému trónu 
kolenačky a s veľkými úklonmi, nik-
dy nie vzpriamení. Po tomto zážitku si 
možno predstaviť, aké prekážky musia 
prekonávať katolícki veriaci, keď majú 
žiť v takejto spoločnosti. Posilniť ich 
vo viere bolo jednou z pohnútok tejto 
návštevy nástupcu svätého Petra. Tre-
ba však poznamenať, že malé cirkevné 
spoločenstvo v Svazijsku rastie vďaka 
výchovnej činnosti misionárov ser-
vítov, teda služobníkov Panny Márie, 
ktorí ta došli v roku 1913. •

LESOTHO

Hlavné mesto: Maseru
Vznik: 4. 10. 1966 
Rozloha: 30 355 km²
Počet obyvateľov: 2 008 000
Mena: lesothské loti (LSL)
Král: Letsie III
Predseda vlády: Thomas Motsoahae 
THABANE

SVAZIJSKO

Hlavné mesto: Mbabane
Vznik: 6. 9. 1968 
Rozloha: 17 364 km²
Počet obyvateľov: 1 141 000
Mena: svazijské lilangeni (SZL)
Král: MSWATI III
Predseda vlády: Barnabus Sibusiso 
DLAMINI

MISIJNÁ KRAJINA
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Už niekoľko rokov sa počas let-
ných prázdnin, väčšinou na 
prelome júla a augusta, koná 
eurojuniorátske stretnutie 

sestier Misijnej kongregácie služobníc 
Ducha Svätého. Je to čas vyhradený 
pre všetky juniorky v Európe, teda pre 
sestry, ktoré sú v období medzi prvými 
a večnými sľubmi. Tieto stretnutia sú 
dôležitou súčasťou našej formácie, ke-
ďže sa ako misijné sestry potrebujeme 
pripraviť na život v inej kultúre, v me-
dzinárodných komunitách, na komuni-
káciu v cudzom jazyku. Medzinárodné 
stretnutia nám dávajú príležitosť zakú-
siť jednotu v našej rôznorodosti a záro-
veň sú pre nás priestorom pre vzájomné 
zdieľanie, výmenu skúseností a infor-
mácií o našich vlastných kultúrach, ako 
aj o živote a pôsobení sestier v konkrét-
nych regiónoch. Často si totiž až 
pri kontakte s inou kultúrou uve-
domíme, čo je pre nás špecifické 
a kde sú ukryté poklady a bo-
hatstvá našej vlastnej kultúry. Je 
to jeden z  cieľov týchto našich 
stretnutí: podnietiť nás k lepšie-
mu uvedomeniu si, spoznaniu 
a  zakoreneniu sa v  tom, čo je 
nám vlastné. Iba potom môžeme 
byť schopné zostať samy sebou a záro-
veň slobodné prijať prvky novej kultúry. 
Cieľom eurojuniorátskych stretnutí je 
však aj naša ľudská, kresťanská a rehoľ-
ná formácia. Každé stretnutie má svoju 
tému, ktorá má obohatiť a rozvíjať náš 
každodenný život. Raz je to spoznáva-
nie našich kongregačných koreňov cez 
návrat do holandského Steylu, kde sa 
spolu so Spoločnosťou Božieho Slo-
va a Misijnou kongregáciou služobníc 
Ducha Svätého ustavičnej poklony zro-

dila aj naša kongregácia. Iné roky sú to 
stretnutia zamerané na jednotlivé sľuby 
alebo na prácu s emóciami. Tentokrát 
sme sa stretli na Ukrajine, v mestečku 
Nowojaworivsk, kde nás pani Elżbieta 
Stawińska z Poľska voviedla do témy 
nenásilnej komunikácie. Spolu s naši-
mi formátorkami a sr. Miriam Długosz 
z Poľska – eurokoordinátorkou- sa nás 
zišlo 19. Spoločenstvo sestier z Ukraji-
ny, Poľska, Nemecka a zo Slovenska do-
pĺňal poľský páter Tomek SVD, ktorý na 
Ukrajine momentálne pôsobí. 

Cesta na Ukrajinu a program 
stretnutia
Naša cesta na Ukrajinu mala podľa plá-
nu trvať necelých 6 hodín. Plánovanie 
cesty však do svojich výpočtov nezahŕ-
ňalo čakanie na hraniciach ani kvalitu 

ciest, ktoré Vás prinútia spomaliť na 20 
km/hod. Pravdupovediac, od státia na 
hranici sme si už odvykli a záhadné ná-
pisy v azbuke nám, mladším, už veľa ne-
hovorili. No vďaka dobrým ľuďom, kto-
rí nám pomohli správne sa zaradiť, nám 
aj 2-hodinové čakanie prešlo pomerne 
rýchlo. Keď sme po miernom blúdení 
večer šťastne dorazili do cieľa, privítali 
nás v krojoch oblečené ukrajinské ses-
try, ktoré nám svojím spevom, srdeč-
ným prijatím a chutnou večerou rýchlo 

vynahradili nepohodlie cesty. Bolo veľ-
mi milé stretnúť po roku známe tváre 
a privítať medzi nás sestry, ktoré zložili 
prvé sľuby a na junioratskom stretnu-
tí boli po prvýkrát. Hneď v ten večer 
sme sa pri prvom spoločnom stretnutí 
zoznámili aj s pani Elżbietou a s našou 
témou. Keďže sme toho chceli stihnúť 
čo najviac, náš program bol poriadne 
nabitý. Začínali sme skoro ráno tvori-
vou rannou modlitbou a svätou omšou, 
ktorú si každý deň pripravili sestry inej 
národnosti. A potom, čo sme načerpa-
li sily, sme už mohli zvyšok dňa tráviť 
zbieraním vedomostí a mnohými prak-
tickými aktivitami, vďaka ktorým sme 
si mohli čo-to skúsiť aj na vlastnej koži. 
Ako plynuli jednotlivé dni, postupne 
sme stále hlbšie prenikali do témy. Ve-
novali sme sa potrebe vedieť jasne vy-
medziť a následne komunikovať svoje 

Jurniorky SSpS 
sa stretli na Ukrajine

 Text a foto: Misijné sestry SSpS
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Medzinárodné stretnutia nám 
dávajú príležitosť zakúsiť jednotu 
v našej rôznorodosti a zároveň 
sú pre nás priestorom pre vzájomné 
zdieľanie, výmenu skúseností ...
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hranice, aby sme iných nedostávali zby-
točne do situácií, keď sa nechtiac ocitnú 
uprostred „mínového poľa“. Veľa času 
sme trávili pohľadom na naše zaužíva-
né spôsoby komunikácie a spolu s nimi 
aj zaužívané chyby a omyly. Rozprávali 
sme o potrebe uvedomovať si svoje po-

city a prežívanie, ba i to, ktoré z našich 
potrieb sa za nimi skrývajú. Na konci 
stretnutia sme si uvedomili, ako „málo“ 
stačí na to, aby sa zmenili naše vzájom-
né vzťahy a stretnutia. A tak pred nami 
stála výzva pustiť sa do systematickej, 
vedomej, aj keď nie ľahkej práce na sebe. 
Boli sme si však dobre vedomé, že táto 
námaha sa určite vyplatí. 

Čo stretnutie prinieslo?
Týždeň v  ukrajinskom mestečku 
Nowojaworivsk nám priniesol veľa 
obohacujúcich stretnutí, hlboké zdie-
ľania, ale poskytol nám aj vzácnu prí-
ležitosť byť spolu. Plnými dúškami sme 
si vychutnávali naše veľké a rôznorodé 
spoločenstvo. Oprášili sme svoju an-
gličtinu, čo-to sme sa priučili aj z poľ-
štiny. Uvoľnili sme sa pri spoločných 
večerných rekreáciách, ochutnali sme 

tradičné dobroty ukrajinskej kuchy-
ne a posledný deň sme mali možnosť 
nahliadnuť aj do života v neďalekom 
Ľvove. Naše domáce spolusestry nám 
počas prechádzky mestom priblíži-
li históriu tejto časti Ukrajiny a  ľudí, 
ktorí tu žijú. Zaviedli nás do mnohých 
nádherných kostolov, v ktorých sa ko-
nala prevažne gréckokatolícka liturgia, 
ukázali nám historickú i modernú časť 
mesta, trhy s nádhernými ručnými prá-
cami. Boli sme vďačné za možnosť as-
poň trochu nahliadnuť do života sestier 
na Ukrajine.

Údiv colníkov na hraniciach
Plné dojmov a predsavzatí, posilnené 
v našom povolaní, oduševnené a plné 
vďaky sme sa v sobotu 3.augusta roz-
lúčili a vybrali sme sa na cestu domov. 
Viete si predstaviť tie pohľady a  re-
akcie, keď sa na ukrajinsko-poľských 
hraniciach objavilo naraz 14 mladých 
sestier... Poľský colník sa nevedel vy-
nadívať na „bardzo ładne siostry”. Aj 
v tom je krása svedectva väčšieho spo-
ločenstva. 

Už teraz sa všetky tešíme na budúci 
rok a na to, čo nám prinesie. Dovtedy 
máme pred sebou jasnú úlohu: žiť kaž-
dý deň naplno svoje povolanie, snažiť sa 
využiť všetko, čo sme načerpali, budo-
vať vzťahy, ktoré žijeme v našich komu-
nitách, práci či apoštolátoch a hlavne 
neprestať nasledovať toho najlepšieho 
Učiteľa. Ďakujeme za podporu nášmu 
generálnemu i provinciálnemu vedeniu 
a tiež všetkým, ktorí nás svojimi modlit-
bami na tejto ceste neustále podporujú.

     
V modlitbách spojené Vaše 
slovenské juniorky

SLUŽOBNICE DUCHA SVÄTÉHO



Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena vy-
tvárajú medzi sebou celoživotné spoločen-
stvo, zamerané svojou prirodzenou povahou 
na dobro manželov a na plodenie a výchovu 
detí, povýšil Kristus Pán medzi pokrstenými 
na hodnosť sviatosti. (KKC 1601).

Kto je pôvodcom manželstva?
Keď sa pozrieme do Svätého Písma, začína sa 
stvorením muža a ženy na Boží obraz a podobu. 
A čím sa končí Sväté Písmo? Nuž „Baránkovou 
svadbou.“ „Radujme sa a plesajme, vzdávajme mu 
slávu, lebo nadišla Baránkova svadba a jeho neves-
ta sa pripravila. Potom mi povedal: „Napíš: Bla-
hoslavení sú tí, čo sú pozvaní na Baránkovu sva-
dobnú hostinu!“ A povedal mi: „Tieto Božie slová 
sú pravdivé.“ (Zjv 19, 7-9) (porov. KKC 1602)

Ďalej Sväté Písmo hovorí o manželstve ako 
o „tajomstve“. Obraz manželstva používa aj vtedy, 
keď hovorí, že „Izrael je neverná Božia manželka“, 
keď sľubuje príchod Mesiáša.

Ako si vezme mladík pannu, tak si ťa vezme 
tvoj staviteľ, a ako sa teší ženích neveste, tešiť sa 
bude tvoj Boh. (Iz 62, 3-5)

Teda dôverné spoločenstvo manželského živo-
ta a lásky ustanovil Stvoriteľ a vybavil ho vlastný-
mi zákonmi. Sám Boh je pôvodcom manželstva. 
(porov KKC 1603)

Vráťme sa ku knihe Genezis. Muž a žena boli 
stvorení spolu. A boli stvorení jeden pre druhého. 
„Nie je dobré byť človeku samému. Urobím mu 
pomoc, ktorá mu bude podobná.“ (Gn 2,18). Ani 
jedno zo zvierat, ktoré Boh stvoril, nebolo vhod-
ným spoločníkom človeka. Až žena, ktorú Boh 
utvoril a priviedol k človeku, spôsobila v Adamo-
vi zvolanie lásky: „Toto je teraz kosť mojich kostí 
a mäso môjho mäsa!“ (Gn 1,28).

Muž a žena sú stvorení jeden pre druhého, ale 
nie spôsobom, že by boli neúplní alebo iba po-
loviční. Každý z nich je kompletný, ale zároveň 
odráža iné vlastnosti Božieho srdca. Žena je skôr 
odrazom Božej krásy, milosrdenstva, láskavosti 

(hebrejské slovo pre zľutovanie je utvorené z rov-
nakého základu ako slovo pre materské lono). 
Muž zasa v sebe nesie skôr vlastnosti Božej bo-
jovnosti, sily a vodcovstva. To neznamená, že by 
žena nebola bojovníčkou, že by bola len nejakou 
infantilnou usmievavou kráskou, a takisto to ne-
znamená, že muž je stvorenie bez jemnosti, lás-
kavosti a kúska citu. Ide len o to, čo je pre muža 
a ženu typickejšie. Čo ich viac definuje.

V  pôvodnom Božom pláne bolo, aby muž 
a žena žili v jednote, aby sa navzájom dopĺňali. 
Preto hovorí: „ Preto muž opustí svojho otca i svo-
ju matku a prilipne k svojej manželke, a budú jed-
ným telom.“ (Gn 2, 24) (porov. 1605).

Boh takto spája muža a ženu v manželstve. Muž 
a žena môžu odovzdávať ľudský život, čím spo-
lupracujú na diele Stvoriteľa. Muž a žena majú 
v Božom pláne povolanie „podmaniť si“ zem ako 
„Boží správcovia“. Toto však nesmie viesť ku nad-
vláde. Malo by to viesť k zodpovednosti za to, čo 
im bolo zverené. A vládnuť by nemali ani jeden 
nad druhým.
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Sviatosť 
manželstva

 Text: P. Igor 

Kráľ SVD

 Foto: M. Rajec



Ak manželia 
budú 
nasledovať 
Krista, ak 
zaprú seba 
samých 
a vezmú 
na seba 
svoj kríž, 
budú môcť 
„pochopiť“ 
pôvodný 
zmysel 
manželstva 
a s Kristovou 
mocou podľa 
neho žiť.

Jednota a nerozlučiteľnosť manželstva
Čo sa týka jednoty a nerozlučiteľnosti manželstva, 
môžeme opäť vychádzať zo Starého zákona. Mno-
hoženstvo patriarchov a kráľov sa ešte výslovne ne-
odmieta. Ale zákon daný Mojžišovi má za cieľ chrá-
niť ženu pred svojvoľnou nadvládou muža, hoci 
podľa Pánových slov nesie aj stopy mužovej „tvrdo-
sti srdca“, pre ktorú Mojžiš dovolil ženu prepustiť.

Ale proroci videli zmluvu Boha s Izraelom ako 
obraz výlučnej a vernej manželskej lásky, pripra-
vovali vedomie vyvoleného ľudu, aby hlbšie chá-
pal jednotu a nerozlučnosť manželstva.

Knihy Rút a Tobiáš podávajú krásne svedec-
tvá o vznešenom chápaní manželstva a o vernosti 
a nežnosti manželov. Ježiš takisto učil, aký je pô-
vodný význam zväzku muža a ženy, ako ho chcel 
Stvoriteľ od počiatku. Manželský zväzok je neroz-
lučiteľný. (porov. KKC 1644) Uzavrel ho sám Boh:

Mt 19,6: „Čo teda Boh spojil, človek nech ne-
rozlučuje.“

Vráťme sa teraz ešte k láske. V Piesni piesní tra-
dícia vždy videla jedinečné vyjadrenie ľudskej lás-

ky, lebo je odbleskom Božej lásky, lásky „silnej ako 
smrť“, ktorú „ani prívaly vody nemôžu uhasiť.“ 
(Ženích): Lebo láska je mocná ako smrť a vášeň 
lásky tvrdá ako podsvetie. Jej páľa – to ohňa plápo-
lá, jej plamene, to Jahveho je žiar. Ani veľké vody 
lásku neuhasia, ani rieky ju neodplavia. A keby 
človek za lásku chcel dať všetky bohatstvá svoj-
ho domu, len by sa opovrhlo ním.. (Pies 8, 6-7)

Taká je láska – je tvrdá, horúca, odvážna, silná. 
Takejto lásky však nie je človek schopný. A bolo 
by naivné očakávať od človeka, že by niekoho ta-
kouto láskou naplnil. Keď je človek zaľúbený, je 
všetko v akomsi opojení – ako by ani nemal žiad-
ne zlé vlastnosti. Zdá sa, akoby zdroj lásky, ktorý 
pociťuje, bol nevyčerpateľný. 

Prečo ale počúvame manželov a mladých hovo-
riť o tom, že „to už nie je také, aké to bývalo“, že už 
„k sebe nič necítime“, „už si viac nerozumieme“, 
a tak ďalej. Sú to citlivé veci a nemožno nikoho 
odsudzovať, ak niečo podobné prežíva. Nie je to 
miesto pre odsúdenie či zúfalstvo – je to miesto 
pre prijatie „nového vína.“

Ježiš prijal pozvanie na svadbu do Kány Gali-
lejskej. V tom čase svadba trvala nie 1-2 dni ako 
u nás, ale 1-2 mesiace. Pri tak dlhotrvajúcom ho-
dovaní sa môže stať, že nie je dostatok vína. Prvé 
víno, ktoré na svadbe mladomanželia ponúkali, 
môžeme chápať ako ich vzájomnú lásku – bola 
dobrá a stačila. Ale len do istého času. Prišiel čas, 
keď museli prísť na to, že sa im „minulo víno“, že 
už viac nemajú, čo by ponúkli. A vtedy nastupu-
je na scénu Ježiš a jeho Matka. Ježiš na príhovor 
svojej Matky premenil vodu na víno, ktoré „bolo 
lepšie ako to pôvodné“. Ježiš teda daroval mlado-
manželom akoby „novú lásku“. Premenil vodu – 
dôveru, ktorú mu ponúkli – na skvelé víno.

Aj vo vzťahu muža a ženy je teda potrebné, 
aby vtedy, keď sa im minie víno – keď ich pô-
vodne krásny a horúci vzťah ochladne – s veľ-
kou dôverou prosili Ježiša o „nové víno“. Čo by 
sa asi bolo stalo, keby si mladomanželia v Káne 
zaťukali na čelo a namiesto plných nádrží vody 
predložili pred Ježiša len malý pohár vody – aby 
to teda skúsil?

Ježiš sám dáva silu a milosť žiť manželstvo 
v novej dimenzii Božieho kráľovstva. Ak manže-
lia budú nasledovať Krista, ak zaprú seba samých 
a vezmú na seba svoj kríž, budú môcť „pochopiť“ 
pôvodný zmysel manželstva a s Kristovou mocou 
podľa neho žiť. Táto milosť kresťanského manžel-
stva je ovocím Kristovho kríža, ktorý je zdrojom 
celého kresťanského života.  •
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V 95. roku života, v 73. roku rehoľ-
ných sľubov a v 67. roku kňazstva 
zomrel páter Karol Benovic SVD. 
Pán si ho povolal večer 27. septem-
bra 2013 v Misijnom dome Matky 
Božej v Nitre na Kalvárii. Sv. omša 
a pohrebné obrady za zosnulého 
pátra misionára sa konali 1. ok-
tóbra 2013 v Kostole Nanebovza-
tia Panny Márie v Nitre na Kalvárii. 
S pátrom Benovicom sa prišli rozlú-
čiť jeho spolubratia, mnoho členov 
rodiny, rodákov z Dechtíc a miest, 
kde páter pôsobil. Sv. omšu celeb-
roval Mons. Dominik Tóth. Príhovor 
predniesol páter provinciál Ján Ha-
lama SVD. 

Zo života pátra Benovica
Narodil sa 26.9.1919 v  Dechticiach. 
Do Spoločnosti Božieho Slova vstúpil 
v auguste r. 1932. Prvé rehoľné sľuby 
zložil v Nitre na Zobore v r. 1941. Več-
né sľuby zložil v Spišskom Štiavniku 
v r. 1946. Filozofiu začal študovať vo 
Viedni a v teológii pokračoval v Nitre 
a  v  Banskej Bystrici u  pátrov jezui-
tov. Za kňaza bol vysvätený 1.9.1946 
v Nitre, v  tom istom roku ako Karol 
Wojtyla, neskorší pápež Ján Pavol II.

Teológiu dokončil na Gregorovej uni-
verzite v Ríme. Dostal misijné určenie 
do Švajčiarska, kde sa však pre problémy 
s vízami zdržal iba niekoľko mesiacov. 
Predstavení na Slovensku ho v r. 1948 
poslali do Životíc na Morave, kde pra-
coval v charitnom dome. Keď v r. 1950 
charitný dom zavreli, vrátil sa na Sloven-
sko. Medzitým prebehla tzv. „barbarská 
noc“ a páter Benovic sa už nemal kam 
vrátiť. Kláštory boli zatvorené a rehoľ-
níci vyvezení do sústreďovacích tábo-
rov. Začal pracovať v rôznych civilných 
zamestnaniach. V r. 1953 bol odsúdený 
a uväznený. Zakrátko sa na amnestiu 
dostal späť do civilu. R. 1966 sa dostal do 
pastorácie, keď nastúpil ako kaplán do 
Banskej Štiavnice. Od r. 1968 pracoval 
ako správca farnosti v Podhorí. V apríli 
r. 1975 dostal dekrét za farára do Ban-
skej Štiavnice, kde vytrvalo opravoval 
Kalváriu a kostoly patriace do farnosti. 
Od r. 1983 do r. 1991 pôsobil ako správca 
farnosti vo Veľkých Levároch. Od r. 1991 
sa venoval formácii budúcej generácie 
verbistov. V r. 1991-1995 bol rektorom 
kňazského seminára SVD v Bratislave 
a viceprovinciálom slovenskej provincie 
Spoločnosti Božieho Slova. Od r. 1995 
do r. 2004 bol duchovným u sestier Sv. 

Kríža v Trnave. Od r. 2004 až do svojej 
smrti bol na dôchodku v provinciálnom 
dome Spoločnosti Božieho Slova v Nitre 
na Kalvárii. Pokým vládal, venoval sa or-
ganizácii provinciálneho archívu.

K jeho „zlatému výročiu kňazstva – 
päťdesiatke - r. 1996 – napísala p. Má-
ria Semešová jeho biografiu s názvom: 
Páterko – Karol Benovic SVD. Kniha 

bola vydaná r. 1999. Svoje zlaté kňazské 
jubileum mohol osláviť v r. 1996 spolu 
s pápežom Jánom Pavlom II. v Ríme, 
kde Sv. Otec pozval všetkých kňazov, 
ktorí v danom roku oslávili svoje zlaté 
kňazské jubileum.

◆  ◆  ◆

Velebí moja duša Pána
Úryvok z knihy Páterko 
– Karol Benovic SVD
V Banskej Štiavnici pán dekan povedal, 
že síce mám súhlas z Bratislavy, ale ta-
jomník zo stredoslovenského kraja ešte 
súhlas nedal, hoci ho pán dekan žiadal. 
Ostal som potajomky celebrovať sv. 
omšu. Súhlas prišiel až 12. decembra 
1961. Teda až od tohto času som úrad-
ne nastúpil. Bol som kaplánom až do 
roku 1968.

Zomrel páter
Karol Benovic SVD

 Text a foto: SVD
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Naozaj v tie dni, ale aj v ostatné, ve-
lebila moja duša Pána. Modlil som sa, 
aby ma farníci prijali, aby pokľakli a so 
mnou vyznávali: „Pane, kto sa Ti vy-
rovná?“ /Žalm 34,10/. Veď ja vo veku 
47 rokov začínam riadnu pastoračnú 
kňazskú dráhu. Čas medzi vysviackou 
a dnešnou nomináciou bola vlastne 
moja misijná cesta, šťastná i smutná. 

I keď to bolo dávno, predsa pri tejto 
velebe myslím na spolubratov, na našu 
Spoločnosť Božieho Slova.

Smutné sú spomienky na 3. a 4. mája 
1950, keď boli naše štyri misijné domy 
na Slovensku zlikvidované. Ja som bol 
na Morave, ale ostatní pátri a študenti 
boli sústredení nielen v Podolínci, ale aj 
v kárnom kláštore v Báči a vo Svätom Be-
ňadiku. Od tej strašnej likvidačnej noci 
boli mnohí zaistení a odsúdení. Už ani 
nemyslím na seba, ale na pátra Bindáča, 
ako aj Pohla, Mihálika a Krasňanského. 
Všetci sme boli odsúdení vraj za pod-
vratnú činnosť na 2- 5 rokov. Ostatní 
verbisti boli odsúdení spolu na 96 rokov.

V roku 1961 sa uskutočnil veľký proces, 
známy pod názvom „Bošanský a spol.“
Za „podvratnú činnosť“ dostali vyso-
ké tresty:

– Vojtech Bošanský 14 rokov /sedel 7 
a l/2 roka / 
– Jozef Škoda 11 rokov / 7 a 1/2 / 
– Aladár Janega 11 rokov / 4 a l/2 / 
– Peter Lajcha 6 rokov / 2 /
– Ondrej Slavkovský 7 rokov / 4 a 1/2 /
– Štefan Lapšanský 5 rokov / l a 1/2 / 
– Alojz Dúbravický 4 roky / l a 1/2 /
– Vojtech Kováčik 3 a 1/2 roka / 1 a 1/2 / 

– Štefan Popovič 4 a 1/2 roka / 2/ 
– Štefan Manský 4 roky / 1 a 1/2 / 
– Róbert Bórik 1 rok / 1 /
– Jozef Šabo 4 a 1/2 roka / 2 / 
– Štefan Horváth 1/2 roka / 1/2 /
– Ľudovít Schmidt 4 a 1/2 roka / 1 a 1/2 /

Už si na všetkých ani nespomeniem, 
ale predsa, páter Šebela, ktorý mal za 
sebou trojročné väzenie v  nacistic-
kých koncentračných táboroch, zomrel 
počas sústredenia v  kárnom klášto-
re v Báči. Títo kňazi zažili hrôzu, ale 
o všetkom sa už ani nedozvieme. Spo-
mínam si, ako sme sa spoznávali, ako 
sme spoznávali samých seba, svoje 
predsavzatia, nebezpečenstvá a  po-
kušenia, úzkosti a obavy, malé i  veľ-
ké, osobné i spoločné. Štátny systém 
v tomto veľmi zlyhal, pretože dovolil, 
aby sa také hriechy páchali na ľuďoch. 

Chceli vládnuť bez Boha, v hriechu, 
ktorý je zdrojom všetkých ľudských 
problémov. Ale Božia láska k človeku 
bola silnejšia ako hriech a ich systém.

Navštívilo nás Božie milosrden-
stvo, Boh kráčal a  kráča s  nami do 
dnešných čias. Už prorok Izaiáš ohro-
zenému ľudu vlieval nádej na záchra-
nu, keď‘ hovoril: „Posilňujte ruky 

zoslabnuté, upevňujte kolená. Po-
vedzte malomyseľným: „Vzchopte 
sa! Hľa, váš Boh! On sám príde a spa-
sí vás!“ Vtedy roztvoria oči slepí a uši 
hluchých sa otvoria. Ako jeleň skákať 
bude chromý, jazyk nemého radosťou 
vykríkne a tí, ktorých Pán vykúpil, sa 
vrátia, s jasotom vojdú na Sion. Več-
ná radosť ovenčí im hlavy, zaplaví ich 
radosť a veselosť; zmizne bôľ a narie-
kanie.“ /Iz 35, 3- 6, 10/.

Všetci sme okúsili Božie milosr-
denstvo. A ja zvlášť velebím Pána spo-
lu s Pannou Máriou, ktorá vo svojom 
chválospeve hovorí: „Velebí moja duša 
Pána a jeho milosrdenstvo z pokolenia 
na pokolenie.“ Teda môžeme veriť, že 
aj naše časy, naše trápenia boli zahr-
nuté v slovách Matky Božej. Pripojme 
k tomu odpustenie a zmierenie.  •
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Európski provinciáli Spo-
ločnosti Božieho Slova sa 
v dňoch 13.-19.októbra 2013 
zišli na pravidelnom ročnom 

stretnutí, tentokrát v  Rumunskom 
mestečku Traian, neďaleko mesta Ro-
man. Výber miesta nie je náhodný, 
keďže provinciáli sa stretajú raz za 
rok, vždy na inom mieste. Tento rok 
je hosťujúcou provinciou Talianska 
provincia SVD, ktorá má svoju misiu 
v Rumunsku a Moldavsku. O mieste 
stretnutia rozhodli provinciáli na po-
slednom riadnom zasadnutí tzv. Zo-
nálneho zhromaždenia v maďarskom 
Koszegu na jeseň r. 2011.

Témou stretnutia bolo zhodnote-
nie priorít jednotlivých provincií na 
základe dokumentu 17. Generálnej 
kapituly z r. 2012. Táto stanovila pri-
ority pre celú Spoločnosť na nasledu-
júce obdobie 6 rokov. Každá provincia 
si má, na základe dokumentu, zvoliť 
dve-tri priority pre ďalšie obdobie. 
Najčastejšie priority, ktoré sa obja-
vujú v správach provinciálov sú pri-
márna a  nová evanjelizácia, rodina 

a mládež... Na stretnutí bol prítomný 
aj Generálny predstavený Spoločnos-
ti Božieho Slova páter Heinz Kulüke 
SVD a  tiež koordinátori za jednot-
livé oblasti. Zo Slovenskej provincie 
sú na stretnutí prítomní p. Ján Hala-
ma, provinciál a p. Martin Štefanec, 
európsky koordinátor pre masmé-
diá. Na stretnutí je prítomná aj zá-
stupkyňa misijných sestier Služobníc 
Ducha Svätého sr. Krystyna. Počiat-
ky pôsobenia misionárov verbistov 
v Rumunsku treba vidieť v iniciatíve 
blahej pamäti arcibiskupa mons. Jána 
Bukovského SVD, ktorý začiatkom de-
väťdesiatych rokov pôsobil v Rumun-
sku ako nuncius, čiže diplomatický zá-
stupca Sv. Stolice. Verbisti vybudovali 
v Rumunsku dva domy, jeden slúži ako 
formačný dom na prípravu budúcich 
misionárov a druhý dom sa používa 
na exercície, t.j. duchovné cvičenia pre 
miestnych kňazov, rehoľníkov i veria-
cich. V tomto dome sa konalo stretnu-
tie skupiny 28 verbistov, zastupujúcich 
jednotlivé provincie a úrady v Európ-
skej zóne.  •

Stretnutie provinciálov 
Európy v Rumunsku

Predstavili nový poľský film 
o K. Wojtyłovi ako mladom 
kaplánovi

Vatikán – 17. októbra na tlačovej 
konferencii vo Vatikáne predstavia 
novinárom nový film poľskej pro-
dukcie o Jánovi Pavlovi II. s názvom 
Pán kaplán Wojtyła v  Niegowiči. 
Príbeh Karola Wojtyłu sa vo filme 
predstavuje divákom prostredníc-
tvom spomienok pani Eleonóry 
Mardoszovej, niekdajšej gazdinej 
na fare v Niegowiči v Krakovskej ob-
lasti neďaleko Wieliczky, kde mladý 
Wojtyła pôsobil ako kaplán. Bolo 
to jeho prvé pôsobisko po kňazskej 
vysviacke. 
Do Niegowiča prišiel v  lete 1948 
a prežil tu jeden rok. Ide o hraný 
film, nakrútený podľa rovnomennej 
knižnej predlohy. Účinkuje v ňom aj 
87-ročná pani Eleonóra Mardoszo-
vá. Autorom, režisérom a producen-
tom filmu je Mons. Jarek Cielecki, 
známy aj ako zakladateľ spravodaj-
skej agentúry Vatican Service News. 
Oficiálna premiéra filmu Pán kaplán 
Wojtyła v Niegowiči bude 4. novem-
bra v Krakove.  •

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

Objednávací kupón Objednávam si záväzne na dobierku uvedené tituly: 

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

Mesto, PSČ: Podpis:   Tel.:

Objednávací kupón možno posielať na adresu: Kníhkupectvo VERBUM, Kalvária 3, 949 01 Nitra, tel: 037/ 7769420; fax: 037/ 7769437; mail: verbum@svd.sk
Objednané knihy posielame na dobierku. Balné neúčtujeme. Poštovné účtujeme podľa aktuálnej tarify Slovenskej pošty, teda od 2,58 Eur s DPH.

Vo svetle večnosti
Alfonz Mária de' Liguori
Autor čitateľom pripomína, 
že jedného dňa všetko skončí 
a ľudia sa budú musieť zod-
povedať pred Božím súdom. 
Kniha môže byť zaujímavá 
i pre v Boha neveriacich čitate-
ľov, ktorí sa zaujímajú o kato-
lícky pohľad na život po smrti.
384 strán, cena: 5 EUR

Postavy z Biblie
Pätnásť  osobností Starého 
a  Nového zákona je mož-
né bližšie spoznať skrze ich 
stručnú charakteristiku ob-
siahnutú v  tejto publikácii. 
Text a tiež obrázky biblických 
postáv sú rozdelené na časti, 
ktoré je potrebné najskôr po-
skladať v jeden súvislý celok, 
čím sa obsah stáva viac zaují-
mavým najmä pre deti.
32 strán, cena: 8 EUR

Prežívaj adoráciu
Catalina Rivas
Vizionárka Catalina Rivas po-
vzbudzuje k takému stretaniu 
sa s Ježišom Kristom v Eucha-
ristii, pri ktorom človek zakú-
si kus neba na zemi. Zamýš-
ľanie sa nad milosťami, ktoré 
človek počas adorácie prijí-
ma, má viesť k jeho vnútornej 
premene a upevneniu živého 
vzťahu s Kristom.
112 strán, cena: 1,50 EUR

Znamenie exorcistu 
– Farár, ty nič nevieš!
Gabriele Amorth
Kniha pojednáva o  úlohe 
Panny Márie v procese boja 
proti zlu a vnútorného uzdra-
venia človeka opantaného 
zlom. Je voľným pokračo-
vaním bestselleru Posledný 
exorcista – Satan vo Vatikáne.
224 strán, cena: 7,90 EUR

Benediktínsky kríž
Benediktínsky kríž má výz-
nam v ochrane voči zlu. Be-
nediktíni sa modlitbu, kto-
rá je na tomto kríži, modlili 
s  úmyslom boja proti po-
kušeniam a zlu okolo seba. 
V 18. storočí povolil pápež 
Benedikt XIV. úctu k tomu-
to krížu. 
Rôzne farby, cena: 8,50 EUR

Ahoj, Ježiš, môžeme
sa porozprávať?
Elias Vella
Pálčivé a  znepokojujúce 
osobnostné i  spoločenské 
témy ako komplexy menej-
cennosti, depresie, oblasť se-
xuality a rodovej revolúcie, 
problematika okultizmu, špi-
ritizmu, satanizmu a pod. sú 
pojednávané skrze rozhovor 
piatich študentov s Ježišom.
222 strán, cena: 5,90 EUR

Biblia hrou
Prostredníctvom biblických 
príbehov, úloh, doplňova-
čiek, osem smeroviek či la-
byrintov sa hravou formou 
môžu deti zoznámiť s posta-
vami Starého zákona a skrze 
evanjeliové príbehy odkryť 
Ježišov život. Mnohé obráz-
kové ilustrácie napomáhajú 
malým čitateľom vniknúť do 
sveta Biblie. 
192 strán, cena: 10 EUR

Perla v piesku
Tessa Afsharová
Rachab je hrdinkou fiktív-
neho príbehu, v ktorom ako 
pätnásťročná bola predaná 
na prostitúciu. Boh spôsobil 
premenu v jej citovo zmäte-
nom srdci a vrátil jej strate-
nú dôstojnosť a  naplnenie 
života.
272 strán, cena: 9,90 EUR
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Pred pätnástimi rokmi odišiel 
do večnosti páter Peter Laj-
cha SVD. V minulosti oslovo-
val mnohých ľudí ako redaktor 

i ako silná osobnosť, preto mu venujem 
túto spomienku.

Narodil sa 20. mája 1910 v Drahov-
ciach pri Piešťanoch. Ako chlapec vstú-
pil do novootvoreného Misijného domu 
Matky Božej v Nitre na Kalvárii. Po skon-
čení školy študoval teológiu v Mödlin-
gu, kde ho vysvätil viedenský arcibiskup 
Theodor kardinál Innitzer dňa 19. augus-
ta 1937 za kňaza. Na primičný obrázok 
si zvolil nasledovnú modlitbu: „Ó, Ježišu, 
večný pastier duší, vyslyš našu modlitbu 
za kňazov! Daj nám kňazov čistých ako 
anjeli, dokonalých v pokore, horiacich 
svätou láskou ako Serafíni, hrdinských 
v obetiach, plných apoštolskej horlivosti 
za tvoju česť a za posvätenie a spásu ne-
smrteľných duší!“

Už ako bohoslovec začal písať články, 
dôkazom je článok z Misijných hlasov 
z decembra 1935 s názvom Panna Má-

ria nepoškvrnene počatá. Od decembra 
1940 bol zodpovedný za vydávanie časo-
pisu, v roku 1945 sa stal jeho redaktorom. 
V roku 1948 bol uvedený ako zodpoved-
ný zástupca časopisu. V tomto období 
napísal a uverejnil dovedna 75 článkov. 
V septembri 1948 vyšlo posledné číslo, 
potom bol časopis zrušený kvôli pome-
rom v Československu.

V päťdesiatych rokoch bol páter za-
tvorený ako väčšina rehoľníkov. Často 
spomínal na ťažké chvíle korekcie, keď 
v miestnosti 1,5x1,5m v tme kvapkala 
voda na jeho hlavu. Určitý čas bol za-
mestnaný na štatistickom úrade, kde 
vyhotovoval štatistiky rodinných účtov. 
V osemdesiatych rokoch bol spovední-
kom bohoslovcov. Neskôr slúžieval svä-
té omše na Kalvárii. Tam som sa s ním 
zoznámila v septembri 1977. Keď sa do-
zvedel, že študujem novootvorený odbor 
Ekonomická štatistika, mal z toho radosť. 
Keďže som mala základy nemčiny i la-
tinčiny, postupne ma zasväcoval do te-
ologickej frazeológie v oboch jazykoch. 

Páter sa totiž modlil liturgiu hodín po ne-
mecky. Ako hudobník s absolútnym slu-
chom ma naučil nápevy gregoriánskeho 
chorálu, „grécky nápev“ i „tonus peregri-
nus“. Dodnes nezabúdam melódiu, akou 
spieval pri svätej omši slová konsekrácie.

Ak vybadal nejaký nešvár, vždy to 
povedal priamo, bez okolkov. A tak mi 
utkveli v mysli mnohé jeho vety, napr. 
„Nechoď tam, kam ťa volá srdce, ale 
kam ťa volá povinnosť!“; „Nie pekná, 
ale milá!“; „Modli sa tak, akoby všet-
ko záviselo len od Pána Boha a rob tak, 
akoby všetko záviselo len od tvojej vôle!“ 
„Tantum progredies, quantum sibi vim 
intoleris!“; „Si haec scitis, beati eritis, si 
feceritis ea!“

Svojmu duchovnému otcovi z brati-
slavských čias som sa snažila odvďačiť 
tým, že som sa vo svojom voľnom čase 
venovala hudbe s rovnakým zaniete-
ním ako on. V lete 1980 odišiel páter do 
Charitného domova v Pezinku. Po troch 
rokoch odišiel do Charitného domova 
v Beckove. V tom čase už pracoval na ži-
votopise Štefana Vlka. Počas jednej z na-
šich návštev niekedy v roku 1991 nám 
prečítal asi sto veršov z Vlkovho vlastné-
ho životopisu. Páter rozmýšľal, ako by sa 
tieto verše dali zhudobniť. V roku 1994 
sa rozhodol pre nápev z českého Žaltára, 
tak som to zharmonizovala, i obľúbenú 
Vlkovu pieseň „Nastokrát buď pozdra-
vená, Oltárna Sviatosť“.

Keď vyšli v roku 1990 obnovené Hla-
sy z domova a misií, páter prispieval 
aj do nich už len s  iniciálkami. Takto 
napr. v roku 1990 uverejnili jeho člán-
ky Úrodnosť posväcujúcej milosti a Čas 
a večnosť.

Samozrejme, sa žiadna naša návšte-
va v Beckove neobišla bez hry na organe 
a v jedálni na klavíri. Tak som hrala na 
organe aj naposledy 21. októbra 1998 na 
pohrebnej svätej omši aj s jeho obľúbe-
ným žalmom 150 v nemčine, tzv. gréc-
kym nápevom.

Páter Peter Lajcha SVD je pochova-
ný na cintoríne v Nitre na Cabajskej ces-
te medzi svojimi spolubratmi. Nech sila 
jeho príkladu oduševní ďalších k nasle-
dovaniu.  •

Spomienka 
na pátra redaktora 
Petra Lajchu SVD

 Text: Beáta Pekná
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NAŠI DOBRODINCI

DAROVALI NA MISIE, MISIJNÝ 
DORAST, MISIJNÉ DOMY

Všetkým darcom vyslovujeme 

Pán Boh zaplať! 

Dobrodinci z Valaskej Belej 100,- EUR • Helena 
Oslovičová z Lipian 100,- EUR • Členovia ruženca 
z Vidinej 100,- EUR • Bohuznáma z Vidinej 50,- 
EUR • Elena Jančušová z Vidinej 50,- EUR • Gitka 
Zvarová z Vidinej 50,- EUR • Alena Rapčanová 
z Vidinej 50,- EUR • Alžbeta Kamenská z Vidinej 
50,- EUR • Bohuznámi veriaci z Meleku 80,- EUR 
• Deti Eugen, Olívia, Alžbetka, Elka a Sárinka sa 
zriekli kúpaliska pre deti v Zimbabwe a darovali 
20,- EUR • Bohuznámy 200,- EUR • Bohuznáma 
zo Svätoplukova 40,- EUR • Bohuznámy 600,- 
EUR • Kolektív Lásky z Liptovskej Tepličky 270,- 
EUR • Misijní dobrodinci z Lúčok 180,- EUR • 
Rodina Šoltísová zo Sabinova 100,- EUR•

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Cena ročného 
predplatného Hlasov 

na rok 2014 je 7,20 eUr

Nové číslo účtu 
Spolčonosti Božieho Slova:

5029115971/0900

Modlitba pred pripojením 
sa k internetuPostrehy

zo Zimbabwe
 Text a foto: P. Kamil Kočan SVD

„Nie, toto im nemôžem povedať, je 
to zložité, nudné a dlhé,“ krútim hla-
vou a trhám ďalší papier s nepodarenou 
kázňou na zajtra. V nádeji, že mi Duch 
Svätý ukáže, čo chce Božím deťom po-
vedať, začínam písať odznovu: „Baza-
lwane abathandekayo – Súrodenci moji 
milovaní...“

Takéto moje nedostatky a slabosti ma 
veru často nútia zamyslieť sa nad svojím 
kňazským misionárskym povolaním – 
či naozaj nasledujem Ježiša, či dobre 
slúžim jeho Cirkvi, či to celé neflákam... 

Nedávno sme tu mali vysviacku. 
Dvaja mladí verbisti zo Zimbabwe si 
s veľkou radosťou prvýkrát obliekali 
ornát. Jeden z nich, Joe, je z našej far-
nosti Svätej rodiny. Tiež má zajtra ráno 
omšu, ale s prípravou kázne sa netrápi. 
Stačí mu viera, že čokoľvek kňaz hovorí 
a robí, je sväté a správne. Toto rozšíre-
né presvedčenie o kňazskej dokonalosti 
robí z vysviacky zázračnú hranicu, po 

dosiahnutí ktorej nasleduje už len po-
hoda. Často sa tu používa slovné spo-
jenie „užívať si kňazstvo“. Byť kňazom 
predsa prináša okrem dokonalosti aj 
mnohé výhody.

Naši katolíci sú preto občas šokovaní, 
keď ma vidia ísť niekam pešo alebo piť 
obyčajnú čistú vodu alebo jesť tunajšie 
ovocie z buše. Mnohým pripadá zvlášt-
ne, že si pripravujem kázne, že nepo-
zerám televíziu, že sedím v spovednici 
pred každou svätou omšou. Jednoduchý 
životný štýl a ochota slúžiť im ku kňaz-
stvu nepasujú.

Novokňazi našej misie dokážu ká-
zať plynule v štyroch jazykoch aj bez 
prípravy. Perfektne rozumejú problé-
mom afrických veriacich. Sú silnými 
osobnosťami. Neprestávam sa však za 
nich modliť, aby im užívanie si kňazstva 
so všetkým luxusom, pohodou a čipka-
mi nezaslepilo srdcia, ktoré sa rozhodli 
zasvätiť službe Cirkvi.  •

Všemohúci večný Bože, ktorý si nás 
stvoril na Svoj obraz a nariadil si 
nám, aby sme všetko dobré, prav-
divé a krásne hľadali predovšetkým 
v božskej osobe Tvojho jednorode-
ného Syna, nášho Pána Ježiša Kris-
ta, prosíme Ťa, daj, aby sme, na 
orodovanie svätého Izidora, bisku-
pa a učiteľa, na cestách internetom 
viedli naše ruky a oči k tomu, čo je 
milé Tebe a každého človeka, ktorého 
stretneme, prijímali s láskou a trpez-
livosťou. Skrze Krista nášho Pána. 
Amen. 

Imprimatur: Stanislaus Zvolenský 
Archiepiscopus Metropolita
Bratislaviensis
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Misijný omšový spolok na česť 
Najsvätejšej Trojice založili r. 1910 
v holandskom mestečku Steyle 
misionári Spoločnosti Božieho Slova. 
Patrí medzi dobročinné spolky, ktorých 
účelom je vo všeobecnosti účinná 
a trvalá podpora dobrej veci alebo 
zámeru Cirkvi. Misijný omšový spolok 
má za cieľ podporovať misijné diela 
Cirkvi a vyprosovať svojim členom 
duchovné dobrá.
 
„Ó, Mária, kráľovná apoštolov, pomáhaj 
všetkým misionárom a tým, čo ešte 
nepoznajú Ježiša Krista. Amen“

Misijný 
Omšový Spolok

Pápežské
požehnanie 
MOS 2013
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