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oderná história, a možno i história
vôbec, má veľmi rada pletky, fantázie
a hocakého rodu teórie sprisahania.
Tie z minulosti už nepreveríme, keďže nie všetky fakty sa dajú verne interpretovať.
Dokonca, upresniť to, čo sa deje okolo nás v súčasnosti, je neľahké, lebo mienkotvorné médiá
podávajú informácie tak, aby to vyhovovalo záujmom platiacich. Z toho vyplýva, že môžeme veriť
len sebe, hoci to znie dosť egoisticky.
No veci sa nemajú, alebo by sa nemali, až tak zle,
keby sme, dokonca, žili to, v čo veríme, keby sme
skutočne boli svedkami a šírili pravdu. Zdá sa, že
pravda a rozum v poslednej dobe nehrajú v spoločnosti veľkú úlohu.Celé európske spoločenstvo
počúva skupinu ľudí – falošných prorokov, ktorí
cieľavedomo idú za svojím. Čo je chvályhodné,
ba možno to dať za príklad, je celé úsilie, ktorým
ľudia dosahujú svoje ciele.
Nebudeme viac chodiť okolo horúcej kaše a falošne sa vyhýbať pomenovaniu problémov a vinníkov. Máme na mysli celé prohomosexuálne hnutie a všetko s ním spojené. Nesmieme mlčať, ani sa
pretvárať, že sa nás to netýka. Nechceme byť ani
revolucionármi, ktorí budú zbraňou bojovať proti
nepriateľovi. V skutočnosti, aspoň z nášho pohľadu, nemáme nepriateľov, ani si ich nechceme robiť. Ako kresťania môžeme nenávidieť, no jedine
hriech, proti nemu treba bojovať všetkými možnými DUCHOVNÝMI prostriedkami. No pritom
stále chceme milovať blížneho, hoc aj hriešnika,
veď svojimi slabosťami sa navzájom neodlišujeme.
Žiaľ, neraz sme sami dôvodom na to, aby nás
pokladali za nenávistníkov, keď v hneve vyslovíme urážlivé slovo. No myslím, že v poslednej
dobe, hoci sa náš hlas začal častejšie ozývať, sa
snažíme robiť všetko s úctou a bez urážok. To, že
nás obviňujú z nenávisti len na základe rozdielneho názoru, pričom ten sa opiera o čisto fyzické, rozumové a dlhodobé, ba večne platné zákony, neznamená, že máme nenávistnícke plány
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a spôsoby. No niet sa čomu čudovať. Pravda vždy
vyzýva odpor u tých, ktorým sa nehodí. Preto sú
zástancova Božieho poriadku v rodine a spoločnosti obviňovaní a očierňovaní, a ktovie, či v budúcnosti nepribudnú slová – „trestnoprávne stíhaní“, čo je v niektorých západných krajinách už
tvrdou realitou.
Je nepríjemné počúvať stále a zovšadiaľ jedny
a tie isté poznámky. No treba o aktuálnych problémoch hovoriť nielen v úzkych kruhoch zainteresovaných aktivistov, nielen v sociálnych sieťach,
kde, hoci trocha širšie, no predsa len stále medzi
svojimi si delíme informáciu, o ktorej už ostatní
vedia. Treba nám o tomto probléme a nebezpečenstve hovoriť zo striech, z kazateľníc. Veď, predpokladám, mnohí z našich veriacich presne nepoznajú, alebo dokonca nechápu, o čom sa hovorí
v cudzojazyčných termínoch ako „gender ideológia“, LGTB, hoci iné veci sú nám známe. Preto
treba budiť povedomie slobody, ale nie sociálnej,
ktorá len na krátku chvíľu zasýti naše žalúdky, no
postupne zatemní zdravý úsudok. Treba budovať
a budiť povedomie zodpovednosti za budúcnosť
celej spoločnosti. Veď keď si zničíme základ – ro-
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dinu, znechutíme a pokazíme nádej – deti, žiadnej budúcnosti nebude.
Politikárčenie často prekáža veriacim, najmä vtedy, keď
sa niečo v tomto duchu hovorí z kazateľníc. No ak ide politická moc priamo proti Božiemu poriadku, nemôže si nárokovať na poslušnosť občanov, ktorí sú Božími deťmi, a Boha
treba počúvať viac ako ľudí. Robiť sa slepými na nemorálne
a protiprirodzené plány a činy, hoc aj obľúbených politikov,
znamená zúčastňovať sa na cudzom hriechu a ísť proti sebe.
Na internete sa teraz šíria „uspokojujúce“ správy z liberálych kruhov, že tradicionalistické a zastarané kresťanské
spoločenstvo šíri poplašné informácie ohľadom pripravovaných zákonov. Ak by bolo všetko len vymyslené, a nie pripravené už niekoľko rokov dopredu, boli by kresťania len
radi a s ešte väčšou láskou sa modlili za svojich socialistov.
No, žiaľ, tí istí predstavitelia sediaci v prvých laviciach na
cyrilo-metodských slávnostiach, sú ochtotní prijať zákony
ničiace kresťanské, a teda jediné ľudské hodnoty, presahujúce samo náboženstvo.
Drahí čitatelia, ťažké slová, čierna budúcnosť. No nedajme sa pomýliť. História sa opakuje a pred nami nie je
nič nové. Skutočnými víťazmi nie sú tí, čo majú moc, ale tí,
ktorých duch neumiera. Veríme, že Boží Duch nás nenechá padnúť. •
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Milí misijní priatelia,
Všetko záleží na viere, hovorí
sv. Pavol.
Nám sa to zdá trochu divné. Čo
je na viere tak dôležitého a záslužného? Veď uveriť v Boha nie
je také ťažké, každé dieťa v škole
to dokáže.
My si predstavujeme vieru ako: vziať na vedomie, vedieť, byť informovaný o niečom. A to predsa nie je také
komplikované, je to celkom jednoduché a je to jasne
napísané a školské deti sa to naučia rýchlo naspamäť.
Ale viera nie je len informácia, ktorú berieme na vedomie. Poznať a uznať - nie je to isté.
A uznať niečo za dobré a aj to robiť tiež nie je to isté.
Môžem poznať lekárovu diagnózu a nemusím ju uznať
za správnu. A aj keď ju uznáme za správnu, ešte je dlhá
cesta, kým sa rozhodneme pre liečbu choroby určenej
touto diagnózou.
Ako príklad viery uvádza sv. Pavol Abraháma. Boh
mu kázal odsťahovať sa zo svojej vlasti, ísť do neznáma
s prísľubom, že ho spraví otcom národov.
To neznelo príliš pravdepodobne. Osamelý kočovník
v cudzom svete má veľmi neistú existenciu. Abrahám
bol už starší a nemal deti.Ale on postavil všetko na slove a Božom prísľube a zariadil sa podľa toho. Opustil,
čo mal a vydal sa do neznáma. Vsadil všetko na jednu
kartu, na Božie slovo.
Kus tej Abrahámovej viery musí mať každý z nás. Nestačí len sa naučiť Verím v Boha. To sa dá za hodinu.Ale
treba podľa Verím v Boha aj žiť, aj keď sa svet okolo mňa
z toho smeje, aj keď z toho mám ťažkosti a nepríjemnosti. A to už nie je také jednoduché a ľahké.
Ale až takáto ozajstná a žitá viera dáva silu, pokoj a robí
nás účastnými Božích prisľúbení.
Páter Martin Štefanec SVD
šéfredaktor

▲ V Somálsku začali kampaň vzdelávania
pre milión detí
Somálsko, v ktorom len štyri z desiatich detí chodia do
školy, má jeden z najnižších štatistických priemerov
vzdelanosti na svete. Pri príležitosti nedávneho Dňa
medzinárodnej gramotnosti sa somálske úrady rozhodli iniciovať vzdelávaciu kampaň pre milión detí
v krajine. Projekt, ktorý prezentovali v hlavnom meste
Mogadišo a v dvoch ďalších mestách v krajine, bude
trvať tri roky a má za cieľ dať vzdelanie štvrtine detí,
ktoré v súčasnosti nechodia do školy. Podľa informácií,
ktoré poskytol Unicef, sa kampaň pokúsi reštrukturalizovať a vybudovať nové bezplatné školy v Somálsku
- ako aj pripraviť pre ne učiteľov. Somálske úrady chcú
ponúknuť základné vzdelanie deťom od 6 do 13 rokov, vrátane tých, ktoré museli utiecť pred konfliktami,
ktorými táto africká krajina v posledných rokoch trpí.
Ďalším cieľom je sprístupniť technické vzdelanie 500
000 chlapcom vo veku od 14 do 18 rokov, teda skupine tých, ktorí sú najviac zraniteľní kriminálnymi organizáciami pôsobiacimi v Somálsku. Iniciatíva, ktorá
nesie meno „Go 2 school“, korešponduje so začiatkom
školského roka v krajine. •
DÔLEŽITÉ OZNAMY

Sv. omšu za odberateľov Hlasov
v odslúžim 3. októbra, za horliteľov
5. októbra 2013 / Šéfredaktor
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◂ OSN venovala Medzinárodný deň dobročinnosti Matke Tereze
5. septembra si Organizácia spojených národov pripomenula výročie smrti bl. Matky Terezy z Kalkaty vyhlásením 5. septembra za Medzinárodný
deň dobročinnosti. Podľa webovej stránky OSN túto iniciatívu navrhlo
Maďarsko „s cieľom vytvoriť medzinárodnú platformu na zvýšenie povedomia o dôležitosti dobročinnosti.“ Vedenie OSN v New Yorku si tento
deň bude pripomínať diskusiami, ktoré majú zdôrazniť úlohu dobročinnosti pri zmierňovaní chudoby a pri napomáhaní získania prístupu k čistej
vode a k zdravotníckym potrebám vo svete. „Na tento Medzinárodný deň
dobročinnosti Organizácia spojených národov pozýva všetky členské štáty
a všetky medzinárodné i regionálne organizácie, ako aj občiansku spoločnosť vrátane mimovládnych organizácií a jednotlivcov, aby si adekvátnym
spôsobom pripomenuli dôležitosť charitatívnych diel a povzbudili ľudí
k dobročinnosti prostredníctvom vzdelávacích a informačných aktivít,“
uviedla OSN vo vyhlásení.Blahoslavená Matka Tereza bola blahorečená
19. októbra 2003 blahoslaveným pápežom Jánom Pavlom II. •

▪ Malajzia: Moslimovia chcú
zakázať kresťanom používanie
slova „Alah“
Militantná etnická moslimská
organizácia vyzýva miestnych
moslimov, aby prišli protestovať
vo veľkom počte, ak sa vysoký
predstaviteľ cirkvi v Malajzii dostaví na súd svedčiť v prospech
katolíkov, aby mohli používať
slovo „Alah“, keď hovoria o Bohu
- píše sa v správe Malay Mail Online. Kresťania v Malajzii používali slovo „Alah“ na označenie
Boha už od sedemnásteho storočia, avšak vláda pred časom
zakázala miestnym katolíckym
novinám tento termín publikovať, čo vyvolalo štyri roky trvajúci
právny spor. Arcibiskup Murphy
Nicholas Xavier Pakiam z Kuala
Lumpur mal prísť svedčiť pred
súd 22. augusta. V krajine, ktorá
má 29,2 milióna obyvateľov, je
60% moslimov, 19% budhistov,
6% hinduistov, 6% protestantov
a 3% katolíkov. •

▲ Angola: Zvýšenie rybolovu má
pomôcť boju proti chudobe

▲ Svätému Otcovi darujú kresby a listy detí z periférnych oblastí Európy

Luanda. Odvetvie námorného rybolovu, ktoré predstavuje 35% lovu rýb
v Angole, získava v krajine rastúcu
podporu, pretože jeho prostredníctvom miestni predstavitelia dúfajú posilniť iniciatívy boja proti hladu. Podľa
Ústavu pre rozvoj rybolovu, od roku
2004 toto odvetvie produkuje približne 100 tisíc ton rýb za rok a dáva prácu
zhruba 50 tisíc ľuďom, z ktorých 80%
sú ženy. Ženská práca je dôležitá pre
rozvoj národnej ekonomiky, predovšetkým kvôli prepojeniu rybolovu
a spotreby potravín. Podľa ekonómov
majú v Angole medzi 18 provinciami najvyšší pontenciál pre rozvoj námorného rybolovu Zaire, Benguela
a Namibe. •

Po dvojmesačnej prestávke pápež František začal s pravidelnými generálnymi audienciami na Námestí sv. Petra. Na konci tejto prvej septembrovej audiencie sa
stretne aj s delegáciou Rady európskych
biskupských konferencií (CCEE), ktorá
mu odovzdá knihu s kresbami a listami
od detí z periférnych oblastí mnohých
európskych krajín. V rámci delegácie by
sa mal so Svätým Otcom stretnúť Mons.
Đuro Hranić, arcibiskup Djakova-Osijeku
(Chorvátsko), predseda Komisie CCEE
pre katechézy, školy a univerzity spolu so
zástupcom generálneho sekretára CCEE
Don Michelom Remerym. Deti bude zastupovať malý Moldavčan Vasile sprevádzaný Mons.Antonom Cosom, biskupom
Kišiňova (Moldavsko). •

OKTÓBER 2013

HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

3

DUCHOVNÉ SLOVO

Živý človek je schopný
vďačnosti
Text: P. Milan Bubák SVD
Foto: Allan R.

Otázka: ste živí? Hlúpa otázka, však? Ale a čo na tom? Filozof Platón hovorí: Premáte dôkaz o tom, že ste živí? Snáď iba to, kvapenie je začiatkom filozofie. Prekvaže nie ste mŕtvi. To je však málo. To, že nie penie je aj začiatkom vďačnosti. Brat Dásme fyzicky mŕtvi, že nie sme ešte na cin- vid sa tu delí o zážitok z vlastného života.
toríne, predsa nemusí ešte automaticky Hovorí, že to bolo počas druhej svetovej
znamenať, že sme živí. Čo je teda dôka- vojny.Vo Viedni prišlo k leteckému bomzom toho, že sme živí?
bovému útoku. Bolo to náhle. Dávid bol
Skutočne živým človekom je ten člo- vtedy ešte malým chlapcom a bol ďaleko
vek, ktorý je schopný vďačnosti. Ra- od domova a od akéhokoľvek leteckého
kúsky benediktínsky brat David Stein- krytu. A tak v strachu vbehol do otvoredl-Rast napísal pred časom prekrásnu ného kostola, pri ktorom sa práve nacháknihu s názvom Vďačnosť, srdce mod- dzal.Vbehol pod lavicu, schúlil sa, rukalitby (Brother David Steindl-Rast, Gra- mi si zakryl hlavu a čakal. Každú chvíľu
tefulness, the Heart of Prayer. An Appro- čakal, že mohutná klenba kostola sa mu
ach to Life in Fullness, Paulist Press, New zrúti na hlavu a že ho navždy pochová.
York, 1984). Ako sám názov hovorí, ak Nestalo sa tak. Nálet pominul, nastalo
sa človek chce opravdivo naučiť modliť, ticho a on vyliezol zo svojho chabého
musí sa naučiť byť vďačný. A on
sa pýta, prečo niektorí ľudia nie
sú vďační a to aj napriek tomu,
V našej snahe stať sa anjelmi sa
že v podstate nie sú zlými ľuďmi,
môžeme stať neľudskými, takými,
alebo dokonca aj napriek tomu,
akými boli dokonalí farizeji
že chcú byť vďační? Odpovedá
z evanjelia...
si: preto, lebo veľa týchto ľudí nie
je otvorených pre prekvapenia života. A prečo nie sú otvorení pre
prekvapenia života? Lebo spia, lebo nie
sú živí. A on tu píše o vďačnosti takto:

Prvá podmienka je, aby si sa
prebudil
To, že si už prebudený, je viditeľné na
tom, že sa dokážeš čudovať, že dokážeš
žasnúť nad vecami, a to aj napriek tomu,
že ich poznáš, a že si ich už videl. Napríklad: ako reaguješ na ranné slnko, na prekrásnu dúhu po daždi? Neberieš to ako
niečo, čo tu už bolo, a o čom si povieš: No
4

HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

úkrytu. Keď sa dostal na ulicu s prekvapením pozeral na rumovisko, ktoré ostalo z okolitých domov, ktoré ešte pred pár
minútami stáli v celej svojej kráse. Avšak
najväčšie prekvapenie prežíval vtedy, keď
si uvedomil, že on žije. To bolo prekvapenie. Nebola to novinka. On tu predsa žil
už niekoľko rokov. Avšak v tejto chvíľke
to bol dar: nezomrel v ruinách kostola. Dávid hovorí: Nikdy predtým som
nevidel trávu tak nádherne zelenú, ako
v tomto okamihu.
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Prekvapenie
je teda začiatkom tej nádhernej plnosti
života, ktorá sa nazýva vďačnosť (a vďačnosť je podmienkou na to, aby sme boli
schopní modliť sa). Avšak iba začiatkom.
Istá udalosť, ktorá v nás náhle vyburcuje
pocit prekvapenia, nesmie byť osamotená. Postoj prekvapenia musí byť trvalým
postojom človeka, ak chce byť človekom
vďačným.
Postoj prekvapenia je pre človeka, ktorý celý život spí, náročným procesom. Je
to proces, ktorý zahŕňa to, aby sme vedeli
nad vecami, ktoré stoja pred nami, postáť,
dumať nad nimi a uznať, že sú darom. Je
to proces, ktorý má podľa Davida Steindl-Rasta tri kroky: musí to ísť cez náš rozum, cez našu vôľu a cez naše city.
Rozum
Nie je možné byť vďačným, ak sa do procesu prekvapenia nad darom nezapojí
náš rozum. To, že rozpoznáme dar ako
dar, sa deje prostredníctvom nášho rozumu. Pre niektorých ľudí to nie je ľahké
a jednoduché. Je to preto, lebo si zvykli
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pozerať sa na veci ako na samozrejmosť
a brať ich automaticky. Sú to ľudia príliš
ustrnutí a leniví na to, aby sa pri veciach
zastavili a pouvažovali o nich. Niektorí z nás sme si na to, že nám veci padajú
priamo do lona, zvykli až príliš. Nikdy
sme v živote nemuseli o nič bojovať. Nikdy sme sa nemuseli pre nič namáhať.
Veci nám zaobstarával vždy niekto iný.
Ponajprv rodičia, ktorí chceli, aby sme
mali ľahký a bezstarostný život (ľahší a bezstarostnejší ako oni), a potom
neskôr sa vždy našiel niekto, kto nám
poslúžil podobne. A tak sme sa naučili
brať veci ako samozrejmosť. A za samozrejmosť neďakujeme. Samozrejmosť je
predsa samozrejmá. Lenže v takomto
samozrejmom pozeraní sa na dary života tkvie jeden z najväčších problémov
súčasného človeka. Prvá vec, na ktorú sa
sústreďujú ľudia, ktorí sa liečia zo závislosti, je prebratie zodpovednosti za svoj
vlastný život. Nikto mi nie je povinný nič
dať. Nikto nie je povinný sa o mňa starať.
O môj vlastný život sa musím postarať
len a len ja sám. Nikto iný to robiť na-

miesto mňa nie je povinný. Ak sa o mňa
niekto predsa postará, je to jeho vlastné
rozhodnutie a prejav priazne voči mne.
Nie je to jeho povinnosť. A ja som mu
teda povinný preukázať za to vďaku. Ľudia sa dostávajú do závislosti (napr. na
alkohole alebo na drogách) často práve
preto, lebo nevedia zniesť pocit, že svet
nie je ich dlžníkom. Že im nikto nie je
povinný nič automaticky dávať a robiť.
Tento pocit je pre mnohých ľudí, zvyknutých brať veci ako samozrejmosti života,
príliš bolestivý. Preto sa rozhodnú túto
bolesť mierniť (napr. alkoholom), a tak
postupne upadajú do závislosti. Vďačnosť je teda prostriedkom buď prevencie,
alebo liečby závislostí akéhokoľvek typu.
Alebo tu môže byť aj opačná možnosť.
Nebrať veci za celkom samozrejmé, ale
naopak vidieť za nimi vždy čosi iné, než
to, čo tam naozaj je. Len si všimnite postoje mnohých, ktorí otvárajú dary, ktoré
neočakávane od niekoho dostali. Často
počuť poznámky ako: “Čo ten asi odo
mňa chce, keď mi kúpil taký drahý dar?”
A dostaneme sa do postoja ostražitosti.
Alebo:“Je možné, aby za to vyhodil toľko
peňazí? To určite kúpil v nejakom bazáre
a iste to má nejakú vadu...” Hľadáme dôkaz, že za darom naozaj nie je nič iné len
veľkodušnosť. Je v nás jednoducho túžba
po prekvapení z toho, že dar, ktorý sme
dostali, je naozajstným darom, daným
nám zadarmo. Na to, aby náš rozum bol
schopný rozpoznať, že dar je naozaj darom, musí byť dostatočne pokorný. Musí
vedieť, že sú veci, ktoré sú síce rozpoznateľné, avšak nie sú dokázateľné. Dôkaz
leží v žití. V žití – v pokornom a úprimnom prežívaní vlastného života – sa nachádza viac vecí, ktoré intelekt jednoducho nie je schopný obsiahnuť. S tým sa
musí intelekt vysporiadať.
Vôľa
je ďalšou zastávkou nášho procesu stať
sa vďačnými. Intelekt rozpozná, že čosi je
darom.Vôľa však musí uznať, že to je naozaj dar. Rozpoznať a uznať: toto sú dve
odlišné skutočnosti. Je možné rozpoznať
niečo aj proti vlastnej vôli a teda to neuznať:“Je to tak, ale neprijímam to, hnevá

ma to...” Po postoji prekvapenia nad vecami, ktoré sme dostali, ich človek rozpozná ako dar. Daný svet, v ktorom žijem,
mi je naozaj daný. Daná chvíľa, v ktorej
prežívam svoj život, mi je naozaj daná.
Daný kontext, v ktorom sa momentálne
nachádzam, mi je naozaj daný. Ja som to
nevytvoril. Bolo mi to bolo dané. Iba keď
toto uznám svojou vôľou, môžem byť
vďačný. Uznanie daru môže byť často ďaleko obtiažnejšie, ako jeho rozpoznanie.
Prečo? Lebo to, s čím tu človek bojuje, je
jeho pocit závislosti či nezávislosti. Nikto
z nás netúži byť závislým. Ani od Boha,
ani od ľudí. Keď uznám dar, som závislý od darcu. Dar je niečo, čo nemôžeme
dať sebe samým... Bol by nezmysel, aby
som si sebe niečo venoval a bol vďačný
za to sebe. Vďačnosť za dar ide jednoducho ponad mňa samého. Ak chcem byť
vďačný, musím uznať, že som závislý.A to
nie je ľahké. Lenže: je to závislosť obojstranná. Prijímateľ daru je závislý na dare,
avšak darca potrebuje vďaku...
City
Tretím krokom je citový prejav vďačnosti. Najlepšie sa tomuto postoju učíme od
detí. Pred časom som videl fotografiu
dvoch afrických detí, ktoré sa prekrásne smiali. Pod obrázkom bol nápis:“Radosť, to je vďačnosť Božích detí!” Citové
vyburcovanie, výbuch radosti, to je to, čo
sa navonok prejavuje ako vďačnosť. To je
vec srdca. U mnohých je to však nesmierne ťažké. Zvlášť u tých, ktorí vyrastali s citovými ranami. Predstavte si napríklad
takúto situáciu: Niekto sa na vás usmeje.
Vy sa usmejete naspäť. Po chvíli však zistíte, že úsmev nepatril vám, ale niekomu,
kto stojí za vami. Reakcia? Cítite sa citovo
zranení. Samozrejme, v takomto prípade nejde o nejakú neznesiteľnú traumu.
Avšak predstavte si človeka, ktorého city
boli opakovane zraňované, hlavne počas detstva. Takýto človek niečo prijal
a uznal, že to je dar len preto, aby sa vzápätí presvedčil, že tu vôbec nešlo o žiaden
dar alebo že za tým všetkým bolo čosi
úplne iné. A tak sa človek stane postupne emocionálne stuhnutým.A tu je možno aj pôvod nedostatku vďačnosti. •
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▴ Posvätenie kostola
v Novom Hrozenkove
Pri slávnostnej bohoslužbe bol 25. augusta po takmer štyroch mesiacoch
stavebných prác prvýkrát v histórii
posvätený farský kostol sv. Jána Krstiteľa v Novom Hrozenkove na Morave. Správcom tejto farnosti je P. Marek Poláčik SVD. Olomoucký svätiaci
biskup Mons. Josef Hrdlička zároveň
konsekroval nový kamenný obetný
stôl. Na tejto slávnosti sa zúčastnilo
veľké množstvo farníkov. Pozvanie
prijal provinciál SVD P. Ján Halama,
ďalší kňazi, rehoľníci a rehoľné sestry.
Veriaci v Novom Hrozenkove sa tešia
z obnoveného kostola. •
▸ Návšteva angolského biskupa
V dňoch 3.-11. septembra 2013 bol na
návšteve Slovenska biskup Estanislau
Chindecasse, člen Spoločnosti Božieho Slova, z angolskej diecézy Dundo.
6
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Mons. Estanislau Chindecasse navštívil formačné domy Spoločnosti Božieho Slova v Bratislave a vo
Vidinej, kde sa stretol s našimi seminaristami. V piatok 6. septembra
2013 navštívil nitrianskeho biskupa
Mons. Viliama Judáka v jeho sídle.
Mons. Judák pripomenul misijný
zápal svojho predchodcu arcibiskupa Karola Kmeťka, ktorý výrazne podporil misijnú myšlienku na

Slovensku a tiež Spoločnosť Božieho
Slova, keď daroval verbistom v Nitre
na Kalvárii miesto na stavbu Misijného domu a tiež bývalý kláštor benediktínov v Nitre na Zobore, ktorý slúžil
ako noviciát. Mons. Chindecasse povedal, že aj iste vďaka úsiliu arcibiskupa Kmeťka sa mohol stať misionárom
a teraz biskupom.
V pondelok 9. septembra 2013 slávil
biskup Chindecasse sv. omšu v rodis-

UDALOSTI

UDALOSTI
v októbri 2013

ku pátra Juraja Poljaka v Tepličke nad
Váhom, pri ktorej sa poďakoval všetkým rodákom slovenského misionára
za ich podporu počas jeho misijného
pôsobenia v Afrike. Z tejto obce pochádzajú aj provinciál P. Ján Halama
SVD a P. Emil Králik SVD. Navštívil
aj žilinského biskupa Mons. Tomáša Galisa. 11. septembra 2013 odletel
Mons. Chindecasse do Ríma a odtiaľ
späť do Angoly. •

1. október – sv. Terézia z Lisieux,
patrónka misií a misionárov
2. október – sv. Anjeli strážcovia, patróni Spoločnosti Božieho Slova
4. október – sv. František Assiský
5. október – výročia kanonizácie
sv. Arnolda Janssena a Jozefa Freinademetza (2003)
7. október – ružencová Panna
Mária
11. október – 25. výročie smrti
pátra Jozefa Škodu SVD (1988)
17. október – medzinárodný deň
za odstránenie chudoby
20. október – Misijná nedeľa,
zbierka na misie
27. október – zmena letného času
na zimný (v noci z 26. na 27. októbra o 3:00 hod.)
Misijný úmysel apoštolátu modlitby na mesiac október:
Aby Svetový deň misií pomohol
všetkým kresťanom uvedomiť si,
že sme nielen prijímateľmi Božieho slova, ale aj jeho hlásateľmi.

▴ P. Emil Králik SVD v Austrálii
Od 27. júna do 9. septembra duchovne
slúžil páter Emil Králik veriacim Slovákom v Sydney a okolí. Pôsobil v Kostole sv. Cyrila a Metoda, kde sa v minulosti starali o Slovákov aj P. Emil
Černaj SVD, P. Jozef Krčmár SVD, P.
Ján Kováč SVD a P. Viktor Števko SVD.
P. Viktor Števko žije v Austrálii, ale
zdravie mu nedovoľuje, aby ešte mohol vykonávať dušpastiersku činnosť.
Slovenskí veriaci v Sydney sú vďační
za duchovnú službu, ktorú im P. Emil
Králik preukázal počas letných mesiacov, ale i za to, že prítomnosťou P. Emila Králika mohli osláviť aj 1150. výročie príchodu svätých Cyrila a Metoda
na Slovensko. •

OKTÓBER 2013

HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

7

MISIJNÁ SKÚSENOSŤ

8

HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

OKTÓBER 2013

MISIJNÁ SKÚSENOSŤ

Dvanásť verbistov

zložilo v Nitre rehoľné sľuby
Text a foto: P. Martin Štefanec SVD

V nedeľu 8. septembra skladali a obnovovali v Nitre
na Kalvárii svoje rehoľné sľuby dvanásti seminaristi
Spoločnosti Božieho Slova (SVD). Sviatok Narodenia Panny Márie
je významným dňom pre SVD, pretože v tento deň roku 1875
ju založil sv. Arnold Janssen a dodnes rastie počet misionárov,
ktorí do tejto rehole vstupujú.  

S

lávnosti sa v hojnom počte
zúčastnili rodinní príslušníci
seminaristov, veriaci z Nitry
i jej okolia. Vzácnym hosťom
bol biskup z Angoly Mons. Estanislau
Chindecasse, ktorý bol aj hlavným celebrantom. Na slávnosti bol prítomný
P. provinciál Ján Halama, pred ktorým
seminaristi skladali rehoľné sľuby. Významným hosťom bol P. Bernard Kulha
SVD, misionár v Bolívii, ktorý je momentálne na dovolenke a P. Jakub Rajčáni SVD, misionár v Japonsku, ktorý
je v súčasnosti na štúdiách v Ríme. Pri
sv. omši koncelebrovali ďalší misionári
verbisti a viacerí diecézni kňazi.
Páter provinciál seminaristov počas
slávnostnej homílie povzbudil a okrem
iného im povedal:
„Načo nám slúži takáto forma odovzdania sa, ktorou sa zaväzujeme Bohu
sľubmi? Veď každý deň je potrebné svoje odhodlanie potvrdzovať. Každý deň
nám treba plniť Božiu vôľu, ako najlepšie vieme. Každý deň nám treba rásť,
kráčať, zápasiť. K čomu nám slúži takéto verejné zasvätenie? Zasvätenie sa
Bohu, ktoré robíme verejnou formou,
znamená prejavenie našej ochoty po-

čúvať Boha. Je to zároveň naše vyznanie viery. Aktom zasvätenia sa Bohu mu
hovoríme, že je dobrý, že veríme, že nás
nemôže sklamať, aj keď ľudia áno. Vyznávame, že Boha považujeme za najvyššie dobro. Máme mieru, na základe
ktorej môžeme každý deň hodnotiť,
či sme na ceste k Bohu pokročili, alebo naopak“.
Ďalej vyzdvihol postoj Panny Márie,
ktorá je vnikajúcim príkladom plnenia
Božej vôle a zasvätenia sa Bohu. „Mária
je jednou z nás, ktorá nás ale prevyšuje vo všetkých čnostiach. No na druhej
strane je nám bližšia, ako ktokoľvek
z ľudí. Aj jej zverme svoje zasvätenie,
nech nás sprevádza svojou materinskou
ochranou a pomocou,“ vyzval v závere
homílie páter Ján Halama.
Po homílii páter prefekt Thomas
Tulung SVD predstavil kandidáta na
skladanie večných sľubov Juraja Cibulu SVD, rodáka z Rybian. Počas litánií
k všetkým svätým, ktoré zaspievali seminaristi SVD, Juraj Cibula ležal v pokore pred Bohom na zemi pred oltárom. Po ich skončení sa zasvätil Bohu
týmito slovami: „Ja, Juraj Cibula, sľubujem tebe, Otec, Syn, Duch Svätý navždy

život v čistote, chudobe a poslušnosti
podľa konštitúcií Spoločnosti Božieho
Slova. Skladám tieto sľuby pred vami,
páter provinciál Ján Halama ako pred
zástupcom Generálneho predstaveného a pred touto komunitou.“
Po zložení sľubov mu páter provinciál odovzdal misijný kríž. Juraj Cibula
dostal misijné určenie do Rumunska.
Po roku noviciátu skladal svoje prvé
rehoľné sľuby na jeden rok Juraj Petrovič, rodák z Nitry. Predstavil ho páter
novicmajster Bartolomej Baráth SVD.
Po zložení sľubov mu páter provinciál odovzdal konštitúcie (pravidlá) Spoločnosti Božieho Slova a tiež medailu,
zobrazujúcu Ducha Svätého a Najsvätejšie Srdce Ježišovo. Pri tom mu povedal slová: „Ži ako syn Ducha Svätého,
naplnený jeho láskou tak, aby srdce Ježišovo žilo v tvojom srdci“.
Nasledovalo obnovenie rehoľných
sľubov ďalších spolubratov, ktorých
predstavil ich prefekt Thomas Tulung
SVD. Druhé rehoľné sľuby zložili Juraj
Begany a Matej Reiner.
Tretie rehoľné sľuby obnovili Tomáš
Baleja, Gorazd Kohút, Martin Ligač.
Piate rehoľné sľuby obnovili
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• Spoločná fotografia pred Misijným domom
Matky Božej v Nitre
• Slávnosti skladania rehoľných sľubov
predsedal Mons. Estanislau
• Chindecasse SVD, biskup z Angoly
• Život Arnolda Janssena, zakladateľa SVD,
bol nepretržitým hľadaním Božej vôle, bol
dôverou v Božiu Prozreteľnosť a zároveň to bol
život plný ťažkej práce. Svoje dielo pomenoval
„Spoločnosť Božieho Slova“, v spomienke na
obľúbený verš zo začiatku Jánovho evanjelia
„Na počiatku bolo Slovo…“.

Peter Filo, Milan Toman, Robin Joseph. Šieste rehoľné sľuby obnovili Tomáš
Gerboc a Stanislav Orečný.
Biskup Mons. Chindecasse sa prihovoril na záver slávnosti a povedal:
„Keď ma páter provinciál požiadal, aby
som bol hlavným celebrantom pri tejto
sv. omši, mal som trocha obavu, pretože
neviem po slovensky. Ale spomenul som
si na nášho prvého misionára sv. Jozefa Freinademetza, ktorý povedal, že reč
lásky je jedinou rečou, ktorej rozumejú
všetci ľudia. Božia láska nás zhromaždila v tomto spoločenstve a ďakujem Bohu
za vás všetkých. Pred 31 rokmi som aj
ja v tento deň skladal svoje prvé rehoľ10
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né sľuby. Chcem si uctiť pamiatku pátra
Juraja Poljaka SVD, slovenského misionára, ktorý nás v Angole veľmi inšpiroval. Pred šiestimi mesiacmi, keď som
bol vysvätený za biskupa, nemohol som
nespomenúť pátra Juraja Poljaka, ktorý
pôsobil v Angole vo veľmi ťažkých časoch
občianskej vojny a bol vždy veľmi pozitívny, pracovitý, snaživý a dobre naladený. Pamätám si ho veľmi dobre, lebo som
prvým verbistom vysväteným v Angole.
Keď som bol vysvätený za kňaza v roku
1987, páter Poljak bol vtedy veľmi dojatý
a veľmi sa tešil, že má kňaza, nasledov-
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níka. Som si istý, že je v nebi a prihovára sa teraz aj za moju diecézu v Dundu.
Prosím, aby ste pamätali v modlitbách
na našu novú diecézu v Dundu. Ja budem tiež pamätať na vás v modlitbách.“
Slávnosť skladania rehoľných sľubov
sa niesla v misijnom duchu, ktorý je veľmi vlastný misijnej Spoločnosti Božieho Slova. Vďaka Bohu za povolania pre
zahraničné misie a modlime sa k Bohu,
aby udržoval a posilňoval seminaristov
na ceste ku kňazstvu a misijnej činnosti.
Prosme Pána žatvy, aby neustále posielal
nových robotníkov do svojej vinice. •

ROZHOVOR

Cirkev v Angole
sa vzmáha
Misie čakajú nových
spolupracovníkov
Text: Martin Štefanec, SVD
Foto: Diecéza Dundo,
Martin Štefanec, SVD

Angolský biskup Estanislau Chindecasse, člen Spoločnosti Božieho
Slova, bol v dňoch 3.-11. septembra 2013 na návšteve Slovenska. Je
prvým verbistom, rodeným Angolančanom, ktorý bol vysvätený za
kňaza. Bol žiakom pátra Juraja Poljaka, slovenského misionára, ktorý
bol rektorom seminára vo Fatime,
Portugalsku a neskôr misionárom
v Angole (1972-1997). Mons. Chindecasse bol v r. 2012 Sv. Otcom vymenovaný za biskupa diecézy Dundu v Angole. Pre Hlasy odpovedal na
niekoľko otázok.
Môžete nám povedať, kde ste vyrastali,
ako ste prežili detstvo?

Narodil som sa v strednej Angole. Pochádzam z katolíckej rodiny. Členovia
našej rodiny sú hlboko veriaci. Môj otec,
mama aj strýko boli katechéti. Začal
som chodiť do katolíckej školy, a potom som vstúpil do malého seminára.
Boli to ešte časy, keď sme boli kolóniou
Portugalska. V tom čase nebolo ľahké
dostať sa do seminára. Farnosť vyberala žiakov podľa určitých kritérií, ktoré
boli dosť prísne. Mňa vybrali tiež, ale
myslím, že to bolo aj preto, lebo moja
rodina bola hlboko veriaca a náš pán
farár nás poznal.
Koľko ste tam študovali?

Šesť rokov. Bol to veľmi pekný čas. Potom začala vojna. Mnoho študentov
malého seminára, teda moji spolužiaci poodchádzali domov. A tak z 91 štu-

dentov sme ku kňazstvu došli iba traja:
dvaja sme dnes biskupi a jeden je diecézny kňaz.
Aká bola situácia v krajine? Mohli ste
študovať ďalej vo veľkom seminári?

Po získaní nezávislosti od Portugalcov
v Angole v roku 1975 nastal socialistický režim pod vplyvom Sovietskeho
zväzu a Kuby.
Ja som pokračoval vo veľkom seminári v roku 1977. Bol to už teda čas, keď
bol v Angole socializmus. V nasledujúcom roku boli všetky semináre znárodnené, mnoho katolíckych škôl bolo
skonfiškovaných. Náš hlavný seminár
však ostal Cirkvi. Každý deň sme žili
v obave, kedy nám zoberú seminár a pošlú nás domov.
Pamätám si, ako sme si zháňali teologické knihy a schovávali sme si ich
pre prípad, že rozpustia seminár a my

budeme študovať tajne. To sa však, vďaku Bohu, nestalo. V celom seminári nás
bolo asi iba 20 bohoslovcov. Neskôr počet pomaly rástol.
Ako sa vo vás zrodilo misijné povolanie?

Keď som skončil štúdium filozofie
v roku 1979, rozhodol som sa, že sa
stanem rehoľníkom. V tom čase som
stretol v meste Luanda niekoľkých misionárov verbistov, medzi nimi aj pátra
Juraja Poljaka, slovenského misionára
v Angole. Pamätám si ho, ako žartoval
a vyžaroval z neho veľký optimizmus.
Misionári verbisti boli vtedy iba ôsmi
v Angole. Preto ma na ďalšiu formáciu
poslali do zahraničia. Bolo to aj kvôli
ťažkej situácii v Angole. A tak ma poslali do Španielska, kde som robil noviciát. V roku 1982 som sa presunul do
Lisabonu, kde som dokončil štúdium
teológie. V roku 1986 som
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bol vysvätený v Portugalsku na diakona a kňazskú vysviacku som prijal
v Angole v roku 1987. Situácia v Angole bola stále ťažká. Vysviacka však bola
veľmi radostná. Ľudia z rodnej dediny
a celého okolia prišli na moju vysviacku a prvú sv. omšu. Bolo to na sviatok
Krista Kráľa. Je to veľmi významný deň.
V čase komunizmu biskupi v Angole
zvolili pre celú krajinu Deň mládeže
práve na sviatok Krista Kráľa. Znamenalo to, že Kristus je naším modelom
aj v ťažkom čase komunizmu. A práve
preto som si pre kňazkú vysviacku zvolil tento deň.
Po vysviacke ste pôsobili doma ako kaplán niekde na farnosti?

Nie, po vysviacke som bol poslaný ako
misionár do Konga. Tam som bol 3 roky
ako misionár v buši. Kongo bolo slobodné. V obchodoch bol, na rozdiel od
Angoly, tovar, ktorý si mohli ľudia kúpiť. Všetko bolo dostupné. Mali sme tam
rozbehnutý pekný apoštolát.
V Angole bolo v tom čase málo verbistov.
Nerátali s vašou pomocou doma?

ska. Pomáhal som tiež na istej farnosti.
Slávil som v tom čase 25 rokov kňazstva.
A potom ma zavolal nuncius a oznámil
mi, že Svätý Otec chce, aby som sa stal
biskupom a viedol diecézu v Dundo.
Tak som to prijal a bol som vysvätený
za biskupa.
Kedy bola zriadená vaša diecéza?

Diecéza bola vytvorená v roku 2001
rozdelením väčšej diecézy na dve. Diecézu zriadil Ján Pavol II. Som už tretím
biskupom v tejto diecéze.
Aká veľká je diecéza? Koľko farností
ju tvorí?

Diecéza má rozlohu 103 000 km². Počet katolíkov je 200 000. Zložená je zo
siedmych farností a jednej duchovnej
správy. Tieto farnosti spravujú traja
diecézni kňazi a osem rehoľných kňazov. Z nich sú dvaja verbisti. Rehoľných
sestier máme v celej diecéze osemnásť.
Máme niekoľkých seminaristov, ktorí
študujú filozofiu, na teológii máme zatiaľ iba jedného. Diecéza Dundo stále
potrebuje misionárov.
Ako sú situované farnosti? Ako často
navštívia misionári dediny?

Áno, v roku 1991 som sa vrátil do
Angoly, kde som pracoval vo formácii Niektoré dediny a farnosti sú veľmi
ako prefekt postulantov SVD. Bol som vzdialené od miest. Misionár sa tam doveľmi zaneprázdnený. Začínali
sme výchovou domácich - vlastných seminaristov, ktorých sa
Chcel by som vzdať úctu
hlásil pekný počet.
misionárovi P. Jurajovi Poljakovi
Ako ste sa dostali na Generalát
SVD, ktorý pôsobil v Angole v tých
SVD do Ríma?
najťažších časoch. Ľudia v Angole
V roku 1994 som začal v Ríme
na neho stále spomínajú a aj my,
ďalšie štúdiá. Robil som dokverbisti,
si ho veľmi ctíme.
torát z filozofie. V roku 1999 sa
však z generálneho vedenia jeden člen stal biskupom, a tak hľadali náhradu. Generálny superior ma požiadal,
aby som bol načas členom Generálnej
rady. V roku 2000, keď sa konala Generálna kapitula SVD v Ríme, bol som oficiálne zvolený za generálneho radcu na
dobu 6 rokov. Na ďalšej kapitule v roku
2006 som bol znova zvolený na 6 rokov.
V Ríme som bol teda až do roku 2012.
Aké ste mali plány po skončení obdobia
generálneho radcu?

Bol som pripravený vrátiť sa do Angoly.
Mal som už kúpenú letenku do Španiel12
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stane maximálne raz za rok. Viac nevládze pre tých ľudí urobiť, lebo sa presúva stále na iné miesta, kde ľudia nemajú
kňaza. Keby sme dokázali zvýšiť počet
kňazov, bolo by to omnoho lepšie a naši
veriaci by mohli byť častejšie účastní
na svätej omši a prijímaní sviatostí.
Ako si veriaci udržujú vieru? Čo robia?

V dedinách máme katechétov, ktorí zohrávajú dôležitú úlohu. Denne sa modlia s veriacimi. V nedeľu vedú pravidelne
bohoslužbu slova. Učia deti náboženstvo. Veriaci však nemajú svätú omšu,
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sväté prijímanie, ani sa nemôžu spovedať. Katechéti pripravujú počas roka
katechumenov a keď príde misionár, tak
krstí, prípadne deti pristúpia k prvému
svätému prijímaniu. Nedávno som absolvoval s misionárom takúto návštevu.
Ľudia boli veľmi radi, že sme prišli. My
sme boli tiež radi, že sme im vyslúžili
sviatosti a že sa títo ľudia mohli znova
duchovne na dlhý čas posilniť.
Aká je situácia v Angole teraz, keď tam
už nie je socializmus? Prichádzajú ľudia
viac do kostola?

Áno. Môžem povedať, že áno. Vidíme
ľudí, ktorí sú hrdí na to, že sú katolíci. Je
mi ľúto, keď nemáme dostatok kňazov
alebo rehoľných sestier, aby sme mohli
pokryť všetky duchovné potreby. Mladí ľudia prichádzajú v hojnom počte
do kostola. Je to čas milosti aj pre našu
diecézu a želal by som si, aby sme mali
dostatok personálu a vytvárali prostre-

ROZHOVOR

die pre týchto ľudí, kde by mohli rásť vo
svojej viere.
Plánujete stavať pastoračné centrá,
kostoly?

Áno, na niekoľkých miestach potrebujeme postaviť kostoly. Ďalej potrebujeme
postaviť budovy, kde by sme formovali
nových katechétov a spolupracovníkov.
Tiež cítim potrebu venovať sa univerzitným študentom, potrebovali by sme
postaviť pre nich pastoračné centrá.
Odkiaľ očakávate misionárov?

Oslovil som o pomoc biskupov v Angole, hlavne v diecézach, kde majú pomerne dosť kňazov a rehoľných sestier. To
ale nebude stačiť. Čakám misionárov zo
Slovenska, Poľska a iných európskych
krajín, aby sa zapojili do práce v diecéze
Dundo. Uvítame každú pomoc, hoci aj
len na pár rokov.
SVD budú v roku 2015 sláviť 50 rokov
činnosti v Angole. Ako vidíte budúcnosť

diecézy Dundo a cirkvi v Angole?

Vidím to veľmi pozitívne. Krajina rastie
ekonomicky. Počas občianskej vojny
plnila katolícka cirkev dôležitú úlohu,
lebo sa zasadzovala za pokoj, odpustenie, poskytovala charitatívnu pomoc
ľuďom. Preto si v spoločnosti získala
veľkú autoritu. Teraz sa situácia zlepšuje a verím, že aj Cirkev sa bude rozvíjať.
Ľudia majú nádej.
Čo odkazujete našim čitateľom a priateľom?

Som rád, že som mohol poskytnúť toto
interview. Chcel by som vzdať úctu misionárovi P. Jurajovi Poljakovi SVD, ktorý pôsobil v Angole v tých najťažších
časoch. Ľudia v Angole na neho stále
spomínajú a aj my, verbisti, si ho veľmi
ctíme. Máme po ňom pomenovaný aj
formačný dom. Budem veľmi rád, keď
navštívim jeho rodnú Tepličku nad Váhom a stretnem sa s jeho rodákmi, aby

• Mons. Estanislau Chindecasse SVD navštívil
seminaristov, ktorí si vo Vidinej pri Lučenci
konali duchovné cvičenia pred skladaním
sľubov. Duchovné cvičenia im dával P. Milan
Bubák SVD
• Cirkev v Angole sa vzmáha. Ľudia majú záujem
o duchovný rast. Potrebujú však viac kňazov,
aby mohli mávať pravidelné sv. omše
• Pápež Ján Pavol II. Navštívil Angolu v roku
1992. Na africký kontinent cestoval počas
svojho pontifikátu až šestnásťkrát a navštívil
42 z 53 krajín
• P. Juraj Poljak SVD, slovenský misionár,
pôsobil v Angole od roku 1971 s menšími
zdravotnými prestávkami až do roku 1997

som im poďakoval za dar, ktorý dali
Cirkvi v osobe tohto misionára. Potrebovali by sme v Angole viac takých misionárov, akým bol P. Juraj Poljak. Pozdravujem čitateľov Hlasov a priateľov
SVD na Slovensku. Zároveň ďakujem
za akúkoľvek pomoc pre Angolu – personálnu, duchovnú, finančnú. •
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Rok viery

Biblické postavy viery

Tomášova viera dozrievajúca
cez pochybnosti
Text: P. Marek Vaňuš SVD
Foto: Archív SVD

Pri mene apoštola Tomáša sa
nám automaticky vybaví v mysli
prívlastok „neveriaci“. Neveriaci
či pochybujúci Tomáš, neochotný uveriť svedectvu ostatných
učeníkov – tak ho „preslávila“
jeho reakcia na zvesť o Ježišovom
vzkriesení (porov. Jn 20,24-25).
Nie je však potom určitým paradoxom hovoriť o jeho „viere“? Isteže nie. Práve naopak. Tomáš nekončí pri pochybnostiach. Z jeho
úst zaznieva v evanjeliu jedno
z najkrajších vyznaní viery v Ježišovo božstvo. A práve preto vydať
sa na cestu sledujúc jeho kroky
viery má pre nás veľký význam.
Podobne ako obdobia sucha sú
pre rast a dozrievanie v prírode
dôležité v striedaní s obdobiami
dažďa, tak aj na ceste viery majú
svoje miesto pochybnosti a kladenie si otázok.
V texte evanjelií nachádzame
Tomášovo meno okrem zoznamu Dvanástich, resp. kruhu najbližších učeníkov (Mt 10,2-4; Mk
3,16-19; Lk 6,14-16; Sk 1,13) predovšetkým v Jánovom evanjeliu.
Evanjelista akoby nám v jeho postave naznačil určitý progres, ktorý sa pokúsime bližšie si všimnúť.

Z jeho úst
zaznieva
v evanjeliu jedno
z najkrajších
vyznaní viery
v Ježišovo
božstvo.

Nadšenec
Tomáš aktívne vstupuje do diania po prvý raz vo chvíli, keď Ježiš
oznamuje apoštolom svoje rozhodnutie odísť z Galiley do Judey
14
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a vzkriesiť mŕtveho Lazára. Učeníci ho vtedy odrádzajú, vediac, že
mu v blízkosti Jeruzalema hrozí
nebezpečenstvo (porov. Jn 11,8).
Tomáš však reaguje ináč. Odvážne
nabáda: „Poďme aj my a umrime
s ním!“ (11,16). Jeho rozhodnosť
a odvaha, zdá sa, svedčia o jeho hlbokom presvedčení, že cesta s Ježišom – dokonca i tvárou v tvár
smrti – je jediná správna.

No nepodobá sa náhodou jeho
vyhlásenie tomu Petrovmu, ktoré
s rovnakým nasadením zaznieva
pri Poslednej večeri: „Aj život položím za teba!“ (13,37)? A dobre
vieme, ako to v Petrovom prípade dopadlo. Tomášove slová
ponecháva evanjelista otvorené.
Nezaznamenáva dokonca ani reakciu ostatných. Pravdou však je,
že hneď nato vidíme Ježiša v Be-

Rok viery

tánii, pár kilometrov od Jeruzalema. A učeníkov pri ňom (porov. 11,54).
Priznanie si neistoty
Pri svojej druhej replike Tomáš
už tak rozhodný nie je. Počas Poslednej večere, po umytí nôh učeníkom, začína Ježiš hovoriť o svojom odchode z tohto sveta (kap.
14). Učeníci, ktorí, podobne ako
Peter, nechápu do hĺbky zmysel
Ježišovho gesta, ktorým sa ponížil na úroveň sluhu, sú zmätení aj
z jeho slov. Hlasom ich rozpakov
sa stáva Tomáš. Na slová o ceste,
na ktorú sa Ježiš vydáva, sa ozýva: „Pane, nevieme, kam ideš. Ako
môžeme poznať cestu?!“ (14,5).
Ak bol Tomáš predtým, ako
dodával odvahu ostatným ísť za
Ježišom, sebaistý, teraz z jeho slov
zaznieva tápanie. Akoby sa nachádzal na križovatke ciest a nevedel, ako ďalej. Začína tušiť, že
predstavy, s ktorými šiel tak odvážne za Ježišom, zrejme nebudú
Učiteľovou cestou. Je však úprimný a svoju neistotu sa nehanbí
pred Ježišom ukázať.
„Ja som Cesta, Pravda a Život. Nik nepríde k Otcovi, iba
cezo mňa!“ (14,6)zvolá Učiteľ.
A Tomáš spolu so zvyškom Dvanástich možno začína prehodnocovať svoje vízie. Nevedno.
V každom prípade, udalosť Ježišovej smrti na kríži ho zaskočí.
Tak, ako všetkých učeníkov.
Cez pochybnosť k zrelosti
A už sme vo večeradle v deň Pánovho vzkriesenia. Prečo Tomáš
nebol v ten večer, na tretí deň po
Ježišovom ukrižovaní, so zhromaždenými učeníkmi, nevieme.
V histórii bolo prednesených už
mnoho rôznych hypotéz. Zrejme
však evanjelista, ktorý nevysvetľuje Tomášovu absenciu, nechce,
aby sme sa zaoberali práve tým.
Jednoducho tam nebol (20,19.24).

Zoči-voči svedectvu apoštolov o stretnutí so Zmŕtvychvstalým – svedectvu, ktoré je takmer
navlas identické so svedectvom
Márie Magdalény (20,18) – vyhlasuje svoje známe: „Ak neuvidím na jeho rukách stopy po
klincoch a nevložím svoj prst do
rán po klincoch a nevložím svoju
ruku do jeho boku, neuverím!“
(20,25). Nuž, ak sa nad tým zamyslíme hlbšie, jeho túžba vidieť
nemusela byť sama osebe negatívna. On chcel vidieť rany Ukrižovaného. Chcel si byť istý, že ide
naozaj o Ježiša. Hľadal potvrdenie, aby sa vyhol pochybnostiam.
Niektorí preto jeho „neuverím“
prekladajú radšej „nemôžem
uveriť“. Nemohol uveriť, kým si
nebol istý, že to bol naozaj Ježiš.
O tom, že Tomášova túžba
nebola až tak „od veci“, svedčí
i skutočnosť, že Ježiš mu vyšiel
v ústrety „o osem dní“ (20,26).
Stretnutie, navlas podobné predošlému, dáva Tomášovi možnosť vidieť, a dokonca i ponuku
„dotknúť sa“ – to, čo napríklad
Márii Magdaléne Ježiš nedovolil (porov. 20,17). Nevieme, či Tomáš skutočne vložil svoju ruku
a prst do Ježišových rán, zostalo
nám však zachované jeho vyznanie viery, ktoré stojí priam na vrchole Evanjelia podľa Jána: „Pán
môj a Boh môj!“ (20,28). Vyznanie potvrdzujúce Ježiša ako pravého Boha, teda hlboko pravdivé
a súčasne veľmi osobné.
V spoločenstve
Ježiš vedel, čo Tomáš potreboval,
a vyšiel mu v ústrety. Na ceste
hľadania viery, cez úskalia pochybností, Ježiš nenecháva človeka osamote ani dnes. Všimnime si, že neuspokojil Tomášovu
túžbu „privátne“, lež v spoločenstve, na „ôsmy deň“. Bola nedeľa,
týždeň po zmŕtvychvstaní. Akoby nám tým chcel naznačiť, že

Ježiš vedel,
čo Tomáš
potreboval,
a vyšiel mu
v ústrety. Na
ceste hľadania viery,
cez úskalia
pochybností,
Ježiš nenecháva človeka osamote
ani dnes.

cesta viery napreduje cez účasť
na živote spoločenstva, ktoré sa
týždeň čo týždeň schádza sláviť
Ježišovo vzkriesenie, deň začiatku nového stvorenia. Môžeme
totiž celkom logicky predpokladať, že ak by v tú nedeľu Tomáš
s ostatnými nebol, opäť by Ježiša nestretol. Nedeľné liturgické zhromaždenie sa tak stáva
i pre nás „miestom“ prehlbovania a vyznávania viery, miestom
osobného stretnutia sa so Zmŕtvychvstalým, miestom, kde možno zakúsiť naplnenie jeho blahoslavenstva: „Blahoslavení tí, čo
nevideli, a uverili!“ (20,29). •

+
Zaujímavosť
Apoštol Tomáš je v Evanjeliu podľa
Jána opakovane označený atribútom
Didymus – napr. v Jn 20,24: „Tomáš,
jeden z Dvanástich, nazývaný Didymus...“
(porov. tiež 11,16; 21,2). V preklade
tento grécky termín znamená „Dvojča“.
Lenže to isté značí i jeho samotné meno
„Tomáš“, pôvodom aramejské: „Dvojča“.
Keď ho teda evanjelista prekladá do
gréčtiny (didymus) – keďže gréčtina
bola jazykom, ktorému rozumeli prvotní
adresáti evanjelia – chce tým klásť dôraz
na posolstvo tohto mena. Predstava
niektorých apokryfných spisov z 3.
storočia, ktoré v Tomášovi vidia Ježišovo
dvojča vo fyzickom zmysle, pôsobí skôr
úsmevne. Uchováva však čosi z toho,
na čo poukazuje evanjelista. Učeník je
povolaný stávať sa Ježišovým „dvojčaťom“
v duchovnom zmysle, čiže podobať sa
mu – tak, ako sa dvojča podobá svojmu
dvojčaťu – vo svojich postojoch, v prístupe
k iným, v dôvere k Otcovi. Tomášovo meno
akoby chcelo pripomínať, že cesta učeníka
je cestou od pochybnosti k podobnosti.
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SLUŽOBNICE DUCHA SVÄTÉHO

Pozdrav
zo Sibíra
Text a foto: Sr. Agáta SSpS

S

rdečne Vás všetkých pozdra- snažím a myslím si, že my, misionári, by
vujem z našich misií na zá- sme mali byť dobrým nástrojom v Pápadnom Sibíri, z Kemerova, novej ruke, aby sme vedeli s odvahou
kde pôsobím siedmy rok. Ke- siať, hoci plody vidieť veľmi málo. No
merovo je hlavným mestom Kuzbasu, či mnoho, alebo málo, to ocení Pán.
ktorý, ako vieme z hodín zemepisu, je O tom, akú silu má modlitba, som sa
žriedlom čierneho uhlia. Sme tri sestry presvedčila pred rokom, kedy sme sa
Služobnice Ducha Svätého a každá je po prvýkrát stretli s babuškou Anéz iného konca sveta. Z Indonézie, Poľ- liou z Itatu. Itat je malá dedinka v Tjaska a zo Slovenska. Pracujeme
spolu s otcami redemptoristami
vo východnom dekanáte. NaViera je Božia milosť a tá sa musí
vštevujeme 12 miest, možno povyprosovať. Ja sa o to snažím
vedať filiálok. Najvzdialenejšia
a myslím si, že my, misionári, my
je 300 km. Na začiatku sa Vám
sme mali byť dobrým nástrojom
chcem všetkým úprimne poďav Pánovej ruke, aby sme vedekovať za Vaše modlitby a obety,
li s odvahou siať, hoci plody vidieť
ktoré za nás prinášate. Bez nich
veľmi málo.
by to nešlo. Viera je Božia milosť
a tá sa musí vyprosovať. Ja sa o to

žinskom rajóne, 290 km od Kemerova.
Pre nás je táto dedinka známa tým, že
cez ňu prechádza transibírska magistrála. Ako sa to stalo? V ľudských očiach
náhoda. Jej nevesta Ľudmila, učiteľka,
sa zúčastnila stretnutia, kde sa prezentovala nová kniha. Na stretnutí bola
aj naša farníčka a mnoho ľudí. Ako sa
povie, z rečí do rečí sme začali rozoberať náboženskú otázku. A tak sme sa
dozvedeli o 96-ročnej babuške Anélii,
ktorá sa celé roky modlí, aby sa mohla
stretnúť s katolíckym kňazom. Neviete
si predstaviť šťastie, ktoré žiarilo z očí
babušky, keď sme sa s ňou stretli a keď
sa v jej izbičke slúžila svätá omša. Celý
16
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Francúzsko: Ďalšie
stretnutie Taizé bude
v Štrasburgu
V poradí 36. európske stretnutie
komunity Taizé pri príležitosti konca roka sa po minuloročnom Ríme
uskutoční v Štrasburgu. Zúčastniť
by sa na ňom mali v dňoch od 28.
decembra 2013 do 1. januára 2014
tisíce mladých vo veku 17 – 35 rokov. Ide o pokračovanie Púte dôvery na zemi, ktorú začal zakladateľ
komunity brat Roger ešte v sedemdesiatych rokoch 20. storočia. Mladým účastníkom ekumenického
stretnutia poskytnú aj tentokrát
ubytovanie miestne spoločenstvá
a rodiny.
Francúzske mesto bolo za dejisko ďalšieho stretnutia zvolené pre
svoju geografickú polohu. Ako sa
uvádza na internetovej stránke komunity, Štrasburg je mestom „križovatky kultúr a stal sa dôležitým
znamením nádeje, potrebnej na
budovanie Európy založenej na
solidarite“. •

čas stála vedľa kňaza a plakala. Kým
ona je? Jej starí rodičia, ako mnohí iní,
boli deportovaní z Poľska. Ako mnohí
iní boli vo vagónoch, v ktorých sa prevážajú zvieratá, doslova „vyhodení“
v širokej tajge. Bola neskorá jeseň. Ako
ďalej? S modlitbou na perách a vierou,
že Pán Boh ich neopustí, začali klčovať
hustý les. Bez vzájomnej pomoci nebolo možné prežiť, a tak sa stali všetci
jednou veľkou rodinou. Každý robil, čo
vedel. Všetky ženy a deti museli pracovať na neďalekom kolchoze. Muži klčovali les a začali sa usídľovať. Ako? Ďaďa
Ivan hovorí: „Kopali sme do hĺbky. Vedeli sme, že skoro nastúpi zima. Tak

sme urobili akoby tunely, ktoré mali 2
x 2 metre, a na zem sme nakládli tenšie kmene stromov. To bola naša posteľ. Tak sme prežili asi 2 roky. A potom
sa to zlepšovalo. Pomáhali sme si, ako
sme vedeli, všetci za jedného a jeden za
všetkých. Ináč by sme to neprežili. Každý slávil v súkromí sviatky a modlil sa.
Stretávať sme sa nemohli. Udržala nás
viera a nádej, že Boh je s nami.“
Dnes aspoň toľko. Ešte ráz Vám všetkým z celého srdca vyslovujem Pán
Boh zaplať. Nezabúdajte na nás.
Vďačná
sr. Agáta, Služobnica Ducha Svätého
OKTÓBER 2013
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KATECHIZMUS

Sviatosť posvätného
stavu
Text:
P. Igor Kráľ SVD
Foto: P. Robert
Balek SVD

P

rvé tri sviatosti, ktoré sme si spomínali
(krst, Eucharistia, birmovanie) sú sviatosti, ktoré uvádzajú do kresťanského života.
Slúžia teda predovšetkým človeku, ktorý
ich prijíma. Ďalšie sviatosti – sviatosť manželstva
a posvätného stavu sú sviatosti určené pre službu
iným. Tiež prispievajú k osobnej spáse človeka, ale
prostredníctvom služby iných. Tí, ktorí prijímajú
sviatosť posvätného stavu, majú slúžiť iným tak, že
ich sýtia Božím Slovom a Božou milosťou.
Boh si spomedzi všetkých národov vyvolil ľud
izraelský a z neho, z jeho dvanástich kmeňov, si vybral kmeň Levitov – potomkov Árona, Mojžišovho
brata – a oddelil ich pre kňazskú službu.
Liturgia Cirkvi však vidí v Áronovom kňazstve
a v službe Levitov predobrazy vysvätenej služby
(ministerium ordinatum) v Novej zmluve. Tak v latinskom obrade Cirkev v konsekračnej modlitbe
vysviacky biskupov hovorí:
“Bože a Otče nášho Pána Ježiša Krista,... ty si slovom svojej milosti dal vo svojej Cirkvi zákony; ty si od
počiatku predurčil pokolenie spravodlivých z potomkov Abraháma; ty si ustanovil panovníkov i kňazov
a svoju svätyňu si nenechal bez služby...“
Pri vysviacke kňazov sa Cirkev modlí: “Pane, svätý Otče... už v Starej zmluve vznikli služby ustanovené
posvätnými obradmi. Mojžiša a Árona si postavil na
čelo ľudu, aby ho viedol a posväcoval a na pomoc ich
spoločenstvu a dielu vyvolil si mužov nižšieho stupňa a hodnosti. Na púšti si rozmnožil Mojžišovho ducha v srdciach sedemdesiatich múdrych mužov... Na
Áronových synov si vylial hojnosť otcovej plnosti...“
A v konsekračnej modlitbe vysviacky diakonov
Cirkev vyznáva: “Všemohúci Bože... štedro dávaš,
aby tvoja Cirkev rástla a mohutnela v nový chrám
tým, že si ustanovil, aby služobníci v posvätnom úrade trojitého stupňa slúžili tvojmu menu, ako si už od
počiatku vyvolil Léviho synov na vykonávanie služby
v predošlom [starozákonnom] stánku.“
Všetky starozákonné obety ale neboli dostačujúce. Až Ježiš Kristus svojou obetou na kríži
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poskytol tú dokonalú a pravú obetu. V ňom dosiahli naplnenie všetky predobrazy kňazstva Starej Zmluvy. A preto tak, ako Kristova obeta bola
jedna jediná, a tá sa sprítomňuje pri každom premenení na svätej omši, tak aj Kristovo kňazstvo
je jediné a sprítomňuje sa v služobnom kňazstve.
„A preto iba Kristus je pravý kňaz, ostatní sú však
jeho služobníci.“
Všeobecné a služobné kňazstvo
Všetci pokrstení majú účasť na Kristovom kňazstve – všetci sme kňazmi a máme za úlohu rozvíjať krstnú milosť, život viery, nádeje a lásky, života
podľa Ducha.
Služobné kňazstvo je zamerané na rozvíjanie
krstnej milosti všetkých kresťanov. Je prostriedkom, cez ktoré Kristus neustále buduje svoju Cirkev. Preto sa prenáša osobitnou sviatosťou – sviatosťou posvätného stavu.
V službe vysväteného služobníka je prítomný
Ježiš Kristus. Kňaz na základe sviatosti posvätného
stavu koná „v osobe Krista“ (in persona Christi).
“Je to ten istý Kňaz, Kristus Ježiš, ktorého svätú
osobu však zastupuje jeho služobník. Lebo on vďaka kňazskej vysviacke, ktorú prijal, je pripodobnený
Veľkňazovi a má moc konať mocou a v osobe samého
Krista [virtute ac persona ipsius Christi].“ Píše Pius
XII. vo svojej encyklike Mediator Dei.
Sviatosť posvätného stavu udeľuje „posvätnú
moc, ktorá je v skutočnosti Kristovou mocou“. Kňaz
je teda služobník oddaný Bohu a ľuďom.
Kňaz ako osoba však nie je touto sviatosťou zbavená ľudských slabostí ani hriechu. Zostáva človekom, ale moc, ktorá mu je daná, a ovocie, ktoré jeho
stav prináša iným ľuďom, nie je ovplyvnené jeho
slabosťami. Kristus prichádza v kúsku chleba i cez
ruky kňaza, ktorý je slabý a hriešny. Je to záruka pre
každého kresťana.
Na druhej strane pre nás ostatných teda nie je
výhovorkou, že „neprijímame sviatosti, lebo nás odrádzajú dnešní kňazi“. Milosti, ktoré Boh zasľúbil,
rozdáva i cez svojich slabých služobníkov.

KATECHIZMUS

gitímny nástupca apoštolov sa z Božieho ustanovenia
a príkazu stáva zodpovedným spolu s ostatnými biskupmi za apoštolské poslanie Cirkvi,“ píše Pius XII.
vo svojej encyklike Fidei donum.
Kňazi môžu svoje poslanie vykonávať iba v závislosti od biskupa a v spoločenstve s ním. Pri vysviacke skladajú kňazi sľub poslušnosti voči svojmu biskupovi. Skladajú i sľub čistoty – zaväzujú sa
žiť v celibáte.

Keďže prostredníctvom vysväteného služobníka,
koniec koncov, pôsobí a uskutočňuje spásu sám Kristus, nehodnosť služobníka neprekáža, aby Kristus
skrze neho pôsobil. (KKC 1128).
Svätý Augustín dôrazne tvrdí: „Pyšného služobníka treba priradiť k diablovi. Ale Kristov dar sa nepoškvrní; čo prúdi cez neho, je čisté,1550 čo prechádza cez neho, prichádza číre do úrodnej pôdy... Lebo
duchovná sila sviatosti je ako svetlo: tí, ktorých má
osvietiť, prijímajú ho čisté, a ak prechádza cez nečistých, nepoškvrní sa.“
Tri stupne sviatosti posvätného stavu
Diakon má za úlohu slúžiť kňazom a biskupom.
Biskupovi je pri vysviacke udelená plnosť, vrchol
posvätného stavu. Má za úlohu starať sa o partikulárnu cirkev, ktorá mu bola zverená, a zároveň kolegiálne so všetkými ostatnými biskupmi sa stará
o celú Cirkev.
„Hoci každý biskup je posvätným pastierom iba
tej čiastky stáda, ktorá mu je zverená, predsa ako le-

Účinky sviatosti posvätného stavu
Vtláča do duše nezmazateľný znak – pre vážne dôvody môže byť dišpenzovaný od záväzkov kňazskej služby, ale zostáva kňazom naveky, dostáva
dar Ducha Svätého, ktorý mu pomáha viesť Cirkev tu, na Zemi.
Pri kňazskej vysviacke sa hovorí: “Pane, naplň darom Svätého Ducha toho, ktorého si láskavo povýšil na kňazskú hodnosť, aby bol hoden stáť
bez úhony pred tvojím oltárom, hlásať evanjelium
tvojho Kráľovstva, posväcovať slovo tvojej pravdy,
prinášať ti dary a duchovné obety a obnovovať tvoj
ľud kúpeľom znovuzrodenia, aby tak aj on sám išiel
v ústrety nášmu veľkému Bohu a Spasiteľovi, Ježišovi Kristovi, tvojmu jednorodenému Synovi v deň
jeho druhého príchodu a od tvojej nesmiernej dobroty dostal odmenu za verné vykonávanie svojho
posvätného stavu.“
Pred veľkosťou kňazskej milosti a kňazského
poslania svätí učitelia cítili v sebe naliehavú výzvu
na obrátenie, aby celým svojím životom odpovedali tomu, ktorého sviatosť ich ustanovila za vysvätených služobníkov. Tak napríklad svätý Gregor Nazianzský ešte ako celkom mladý kňaz zvolá:
“Najprv sa treba očistiť, až potom očisťovať
[iných]; najprv sa učiť múdrosti, až potom v nej
poučovať iných; stať sa svetlom a [potom] osvecovať iných; priblížiť sa k Bohu, a tak k nemu privádzať iných; posvätiť sa, a potom posväcovať, viesť za
ruku a múdro radiť. Viem, čí služobníci sme, na aké
miesto sme postavení a kam sme poslaní. Poznám
Božiu vznešenosť a ľudskú slabosť, ale aj jej silu. Kto
je teda kňaz? Je obranca pravdy, ktorý bude stáť s anjelmi, vzdávať chvály s archanjelmi, prenášať obety
na nebeský oltár, s Kristom vykonávať kňazstvo, obnovovať tvora, utvárať v ňom Boží obraz, pracovať
pre nebeský svet, a aby som povedal, čo je najväčšie,
bude bohom a iných bude zbožstvovať.“
A svätý farár z Arsu hovorí: „Kňaz pokračuje
v diele vykúpenia na zemi. Keby sme tu, na zemi, dobre pochopili, čím je kňaz; umreli by sme nie od strachu,
ale z lásky. Kňazstvo je láska Ježišovho srdca.“•
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Otvorenie druhého
domu v Nitre

– Misijný dom sv. Svorada
v Nitre na Zobore
Text: Tomáš Gerboc SVD

K

Foto: Archív SVD

eď sme si v predchádzajúcich
číslach predstavovali jednotlivé misijné domy SVD na Slovensku, poväčšine sme sa zamerali na činnosť, pre ktorú boli určené.
Vzdelávanie, formácia, práca (dielne),
misijná animácia (redakcia tlačiarne)
a pod. Spomínali sme i rozvoj a napredovanie duchovného života, a to nielen
rehoľníkov a chovancov, ale i veriacich
laikov. A i keď sa konali takmer vo všetkých domoch duchovné obnovy a niekedy i duchovné cvičenia, na Slovensku
Spoločnosť ešte stále nemala dom, ktorý
by bol priamo a primárne určený práve pre tento cieľ. Zriadenie exercičného
domu bola teda výzva, ktorá niekoľko
rokov znela nad potrebami régie ako
výkričník i otáznik zároveň .
Bola tu však ešte i väčšia potreba. Keď
chovanci na Slovensku ukončili školskú dochádzku, pre ich ďalšiu formáciu
bolo potrebné absolvovať noviciát (noviciát je čas, kedy sa formujúci naplno
oddá spoznávaniu a napredovaniu vo
svojom duchovnom živote – svojom
vzťahu s Bohom, spoznávaniu samého
seba, života v spoločenstve a v túžbe
nasledovať Krista v príslušnej rehoľnej
spoločnosti). Do noviciátu však mladí
chlapci (chovanci SVD) s túžbou po
kňazskom povolaní museli odchádzať
do Mödlingu, teda do susednej rakúskej
provincie. Keďže sa počet chovancov
zvyšoval, vedenie Československej régie
rozhodlo, a to po konzultáciách s Gene20
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vensku, a spolu s ním pátri Alojz Lazecký a Ján Česla pripravili brožúrku,
v ktorej chceli predstaviť stavbu nového misijného i exercičného domu.
V nej uviedli úmysly a predstavili veriacim, bez ktorých pomoci by nebolo možné zafinancovať projekt, prínos
tohto zamýšľaného diela. „Spoločnosť
Božieho Slova za krátku dobu zapustila
hlboké korene v národe slovenskom. Má
svoje domy v Nitre, v Štiavniku a vo Vidine. Na stá sa hlásia do nej mladíci pre
misijnú službu. Nastala už doba, aby si

ralátom, že sa dom pre noviciát zriadi
i na Slovensku.
Vplyvom viacerých okolností sa stalo, že sa v jednom spojil misijný dom určený pre noviciát i exercičný dom. Veď
asi nič nepovzbudí veriacich viac, ako
keď vidia mladých mužov odhodlaných
nastúpiť na cestu formácie v misijnej
spoločnosti. Zároveň by sme asi ťažšie
hľadali lepšie povzbudenie pre novicov,
ako desiatky, dokonca časom i stovky
kňazov a laických veriacich, ktorí túžia
uviesť svoj život do súladu s Božou vôľou, pričom sa im prostriedkom na to
stávajú práve duchovné cvičenia.
Misijný dom na Zobore
Po rôznych úvahách a zvažovaní možností sa nový misijný dom otvoril
v Nitre na Zobore (i keď sa samotný
dom nachádza skôr pod jej vrcholom).
Tento objekt, ako sa to už stalo s domom v Močenku a na Kalvárii, ponúkol miestny biskup Karol Kmeťko. Keď
provinciu v roku 1935 navštívil páter
generál Jozef Grendel SVD, spolu si
pozreli i bývalý benediktínsky a neskôr
kamaldulský kláštor na Zobore. Po tejto
návšteve prišlo rozhodnutie, že noviciátsky dom sa zriadi práve tam.
Podobne ako v predchádzajúcich
prípadoch, Spoločnosť Božieho Slova,
ale i slovenskí biskupi využili možnosť
propagácie tohto úmyslu i pomocou
tlače. Andrej Škrábik, biskupský vikár
a predseda Misijného Spolku na Slo-
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Spoločnosť utvorila svoj vlastný noviciát na Slovensku. Tomuto cieľu má slúžiť
obnovený kláštor zoborský. Tomu cieľu
teda, aby sa v ňom pripravovali synovia
Slovenska na veľké povolanie misionárov
zámorských.“ A ďalej sa pokračuje: „Má
však obnovený kláštor zoborský aj iný
cieľ. Duchovní a svetskí katolíci v početných desiatkach sa zúčastňujú duševných
cvičení aj v misijnom dome nitrianskom.
... a že by si žiadali odbavovať duševné

HISTÓRIA SVD

cvičenia na mieste, kde únava tejto ťažkej
duševnej námahy je zmiernená krásou
prírody, aby sily tela cez celý čas cvičenia
duševného vzpružené zostávali. K tomuto účelu je kláštor zoborský veľmi súci,
veď leží na mieste zdravom, v lese tichom.
... Kto môže prispieť čo len cenou jednej
tehly, nech to urobí vďačne; kto nemôže,
ten nech prosí Boha za zdar tejto akcii,
za požehnanie štedrých darcov a za všetkých, ktorí v kláštore zoborskom v budúcich vekoch bývať a Bohu slúžiť budú.“
K definitívnej dohode došlo začiat-

päťdesiat rokov. Biskup Karol Kmeťko
podpísal zmluvu 20. januára 1936 a regionál páter Lazecký SVD za Spoločnosť 3. februára 1936.
Kláštor sa síce nachádzal v zlom stave, bol dlhšiu dobu nevyužívaný a navyše mu koncom dvadsiatych rokov zhorela strecha. O jeho opravu a zveľadenie
sa finančne postaralo nitrianske biskupstvo. Práce na dome sa začali na jar 1936
a finančný odhad predpokladal prefinancovanie asi 600.000 korún československých. Zo strany Spoločnosti mal na

a zároveň novicmajstrom sa stal páter
Alojz Pohl SVD, ktorý predtým pôsobil
v Misijnom dome v Spišskom Štiavniku. Zároveň bol na isté obdobie jediným
pátrom v dome. Formačnú komunitu
tvorilo 8 novicov (piati zo západného,
dvaja z východného Slovenska a jeden
z Prahy). Súčasťou komunity boli i traja
rehoľní bratia a jeden kandidát za brata.
Bez týchto by táto komunita dokázala
len ťažko existovať.
Novici prišli na Zobor spolu s novicmajstrom 11. septembra a už nasle-

• Letná slavnosť v Misijnom dome na Zobore
pre dobrodincov a záujemcov o exercície
• Misijný dom sv. Svorada
• Páter Alojz Pohl SVD - novicmajster
• Kurz duchovných cvičení pre učiteľov,
na fotografii i biskup Karol Kmeťko

starosti dozor a usmerňovanie opráv, či
skôr renovovanie a prístavbu domu na
starosti páter Ján Orlíček SVD, rodák
zo Sarajeva (patriaci do rakúskej provincie). Na začiatku, ešte počas opráv,
bola v dome prítomná malá komunita rehoľných bratov. Tých po ukončení
základných prác, ktoré trvali do začiatku septembra 1936, nahradila, či skôr
pridala sa k ním formačná – noviciátska komunita. Predstaveným domu

dujúci deň sa konala slávnostná obliečka a začiatok noviciátu. Na spomienku
Mena Panny Márie, 12. septembra, začali svoj dva roky trvajúci noviciát. Slávnostným predsedajúcim na slávnosti
bol miestny biskup Karol Kmeťko, svätú omšu slúžil a kázeň predniesol novicmajster.
Noviciátsky dom bol teda otvorený
už na jeseň 1936 a hneď v ňom začala
i formácia. Práce a opravy na

kom roku 1936. Spoločnosť mala záujem o kúpu budovy a okolitých rozľahlých pozemkov, no biskupstvo nechcelo
majetok predať, dalo ho do prenájmu
(viac menej za symbolickú sumu) na
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dome však trvali až do roku 1938. Počas
opráv došlo k stavbe novej strechy, zväčšeniu okien, úprave interiéru (jednotlivé
izby, kaplnka, spoločné miestnosti, študovňa, jedáleň a kuchyňa). Do domu
sa zaviedla elektrina, ústredné kúrenie
a vodovod.
Najdôležitejšia z miestností, kaplnka, bola dokončená až v roku 1937. Jej
posviacku vykonal otec biskup Karol
a spojená bola i s obliečkou ďalších novicov, ktorých bolo šesť.
Postupne sa dokončovali všetky práce na dome. Na začiatku mal dom dve
podlažia, avšak po úpravách sa vytvorilo i ďalšie, pričom sa pristavili tzv.
manzardky. Takto sa vytvorilo viac nových miest na ubytovanie pre novicov,
ktorých z roka na rok pribúdalo. Noviciátsky program bol náročný, no mal
prispieť k tomu, aby sa mladí rehoľníci čo najviac priblížili k Bohu a životu
s ním v rehoľnej spoločnosti. V kláštore sa vstávalo skoro, už o pol piatej ráno
a prvé modlitby začínali len o 20 minút
neskôr. Nasledovali meditácia, sv. omša,
čítanie Písma a duchovnej literatúry,
prednášky či kratšie adorácie počas dňa
pred Sviatosťou Oltárnou. Samozrejme,
i spoločné stolovanie, rekreácia, športovanie a chvíle voľného času. Jeden deň
v týždni bol vyhradený pre komunitné
výlety, ktoré boli azda, aspoň podľa spomienok vtedajších novicov, najočakávanejšou časťou celotýždenného programu. Súčasťou formácie v noviciáte boli
i 30-dňové duchovné cvičenia podľa sv.
Ignáca, ktoré začínali zväčša koncom januára alebo vo februári.
Noviciát v tom čase trval dva roky,
pričom ho začínali chovanci po skončení šiesteho ročníka na osemročnom
gymnáziu. Následne zložili novici svoje
prvé rehoľné sľuby a dokončili štúdium
na gymnáziu maturitou na štátnom
gymnáziu v Nitre. (Svoje štúdia začali novici už v druhom roku noviciátu
a ukončili rok po zložení prvých rehoľných sľubov. Celkovo teda strávili novici a rehoľníci – študenti na Zobore tri
roky.) Jedna zo štatistík nám predkladá,
že od roku 1936 do roku 1949 pristúpilo
22
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• Misijní chovanci na výlete na Zobore

k obliečke a do noviciátu nastúpilo 238
novicov, čo je na rozlohou i počet obyvateľov Československa a od roku 1939
Slovenska nemalé číslo. (Podrobnejší
program i spomienky na život v noviciáte popisuje vo svojich spomienkach
p. Jozef Danišovský v knihe Cesty Božej prozreteľnosti, ktorú vydala SVD
tento rok.)
Stavba exercičného domu
Popri programe novicov sa v dome organizovali pravidelné duchovné cvičenia pre kňazov a laikov. Keďže stúpal
počet novicov i záujemcov o exercície,
muselo vedenie régie a od roku 1942
provincie uvažovať o prístavbe misijného domu. Odhodlali sa na to v roku
1943, po predchádzajúcej návšteve generálneho predstaveného. Ako sa píše
v jednej našej ročenke, bolo síce vojnové obdobie, ktoré so sebou prinieslo neisté časy. Vedenie régie sa však
riadilo v duchu postojov otca Arnolda, zakladateľa Spoločnosti. Pre neho
bolo základným kritériom rozhodovania nie to, či je niečo možné, ale to,
či je to potrebné. A stavba exercičné-
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ho domu potrebná bola. Preto sa v už
spomínanom roku pristúpilo k stavbe. Opäť sa, ako pri stavbe ústredného
domu v Nitre na Kalvárii, do propagácie stavby tohto objektu zapojili biskupi, kňazi i veriaci a konali sa zbierky po
celom Slovensku. I preto, a najmä vďaka štedrosti dobrodincov, bolo možné
postaviť úplne nový exercičný dom za
jeden rok. V roku 1944 sa na sviatok sv.
Svorada konala posviacka Exercičného
domu a jeho kaplnky. Tá bola zasvätená Duchu Svätému, ktorý je oživovateľom a dobrým radcom v živote každého
z nás. I tí, ktorí pripravovali plány tohto
domu, vnímali, že to, čo potrebuje každý
z nás do dennodenného života, sú dary
Ducha Svätého a jeho posila, s ktorou,
ak každý jeden z nás spolupracuje, nezíde z cesty a bude verne nasledovať
Krista a jeho Cirkev. Len pre zaujímavosť by bolo vhodné uviesť počet ľudí,
laikov i kňazov, ktorí si v tomto dome
vykonali exercície. Ich počet sa vyšplhal
takmer na päť a pol tisíca. A snáď ešte
jedna zaujímavosť, medzi pravidelných
návštevníkov tých exercícií patrili slovenskí biskupi, ba dokonca i vtedajší
prezident Slovenskej republiky Mons.
Jozef Tiso. •

HLASY Z MISIÍ

Lenartovčania
si uctili svojho rodáka,
misionára Andreja
Kaputu, a jeho životné
dielo
Zdroj: Lenartov v premenách času
Spracovala: Mgr. Mária Frandoferová
Foto: Bc. Jana Frandoferová

A

ndrej Kaputa bol jedným z nás, a aj
keď je už jedno štvrťstoročie pri Nebeskom Otcovi, ostane navždy medzi
nami, aj keď nie telom, ale dielom a skutkom, ktoré po sebe zanechal.
Jeho blízki príbuzní si ho isto-iste uctili za celé uplynulé obdobie v spomienkach, rozprávali o ňom svojim deťom,
zapálili sviečku, odriekali modlitby za
jeho dušu a v tichosti spomínali, že bol
jedným z ich rodu.
Patril medzi významných rodákov
našej obce a práve preto z vedenia obce
Lenartov vzišla myšlienka uctiť si nášho
rodáka, človeka s veľkým a otvoreným
srdcom pre druhých a priblížiť jeho dielo a život tým, ktorí o ňom, o jeho životnej ceste, skúsenostiach a diele, ktoré po
sebe zanechal, vedeli tak málo alebo vôbec nič. Myšlienka sa stala skutočnosťou 08.09.2013 o 14:00 hod., keď sa pred
budovou OcÚ v Lenartove zišli pozvaní
rodinní príslušníci misijného brata Andreja, hostia: primátor mesta Bardejov,
MUDr. Boris Hanuščák, vedúci kancelárie primátora, Bc. Jozef Guliga, miestny
duchovný otec, Mgr. Marcel Štalmach, vedenie obce na čele s pani starostkou, Ing.
Janou Bľandovou, poslanci OcZ, zamestnanci obce a miestni občania, ktorí prišli
vzdať hold svojmu rodákovi pri príležitosti odhalenia pamätnej tabule a otvorenia výstavy jeho fotografií a exponátov
zapožičaných z Misijného múzea Spoločnosti Božieho Slova v Nitre.
V slávnostnom príhovore starostka
obce priblížila život a dielo nášho rodá-

ka a ocenila jeho tak náročné, ale krásne
misionárske poslanie. Nechýbal ani pozdrav prostredníctvom poézie a spevácky pozdrav seniorskej speváckej skupiny
Javorinka. Prostredníctvom prezentácie
sa prítomní mohli oboznámiť so životom
misijných bratov Spoločnosti Božieho
Slova v Nitre a výpoveďou vdp. Františka Siroviča, misijného spolubrata, ktorý
s bratom Andrejom cestoval do misijnej
služby. Počas prehliadky fotografií a vystavených exponátov bolo zabezpečené
bohaté občerstvenie a vytvorený priestor
pre vzájomné stretnutia sa rodákov.
Aj keď s odstupom času, ale predsa, aj
keď jeho telo odpočíva v ďalekej novoguinejskej zemi, našli sa ľudia, ktorí jeho
misijné poslanie ocenili, priblížili ho súčasnosti a zviditeľnili ho.
Synovec misijného brata Andreja, po
nebohej sestre Anne, Ing. Ján Hric vyjadril vďačnosť v mene celej rodiny pani
starostke, OcZ, hosťom, rodákom a všetkým, ktorí sa podieľali pri realizácii podujatia. Starostka obce rodinným prísluš-

níkom brata Andreja a hosťom na znak
spomienky na tento veľký deň darovala
spomienkový darček.
Výstava potrvá do 10.10.2013 v sále
OcÚ. Preto, ak budete mať cestu cez Lenartov (okr. Bardejov), zastavte sa, príďte,
aby ste aj vy vedeli, kto bol Andrej Kaputa – brat Tiburtius z Lenartova, misionár
Spoločnosti Božieho Slova.
Kto bol Andrej Kaputa?
Andrej Kaputa sa narodil 08.05.1906
v Lenartov (okr. Bardejov) ako prvorodené zo šiestich detí. Svoje detstvo prežil v rodnej obci, kde ukončil základnú
školu. Poznal ťažkú prácu svojich rodičov
v poľnohospodárstve a pri výchove detí.
Na Božie volanie sa rozhodol odpovedať
jednoznačne a naplniť tak slová Evanjelia podľa Marka: ,,Choďte do celého sveta
a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu!“ (Mk 16, 15). Ako 26-ročný odišiel
do Spišského Štiavnika s oduševnením
a pevným rozhodnutím stať sa misionárom. Prvé sľuby zložil 08.09.1936 v kostole Misijného domu Annuntiata v Spišskom Štiavniku a prijal rehoľné meno
Tiburtius. Odtiaľ odišiel do Nitry, kde
ako člen misijnej Spoločnosti Božieho
Slova pokračoval v príprave na svoje misijné povolanie.
Misijná cesta brata Andreja
Brat Andrej odišiel 04.05.1948 na ostrov
Papua Nová Guinea k obyvateľom z kmeňa Kanakov, známeho svojím kanibalstvom. Domorodcov učil pestovať ich
plodiny, hlavne kokosové orechy a kávu.
Misijné dielo brata Andreja
Misionár Andrej Kaputa napomáhal šíreniu Evanjelia a povzneseniu kultúry domorodcov po celú dobu svojho misijného pôsobenia na Novej Guinei. Keď mu
už rokov pribúdalo a síl ubúdalo, strávil
chvíle odpočinku v Alexishafene. V požehnanom veku 82 rokov si ho Pán povolal k sebe. Je pochovaný v Alexishafene, v ďalekej novoguineiskej zemi. Jeho
veľkým prianím bolo, aby jeho vznešené
misionárske poslanie nasledovali ďalší
z rodnej farnosti. •
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Kníhkupectvo Verbum
TEL: 037/7769420; FA X: 037/7769437;
mail: verbum@svd.sk

Božia vôľa nadovšetko

Pápež František

Br. Friedbert Ewertz SVD
Myšlienky svätého Arnolda
Janssena sú svedectvom otvorenia sa pre Boží plán. Božiu
vôľu povýšil na najdôležitejšie
kritérium svojho života. Zároveň pozýva nazrieť do jeho
vnútra, ktoré bolo počas pozemského života premieňané
pôsobením Ducha Svätého.
171 strán, cena: 3,50 EUR

Sergio Rubin,
Francesca Ambrogettiová
Cieľom rozhovorov s pápežom Jorgem Bergogliom je priblížiť jeho život – dospievanie
a mladosť, počas ktorej bojoval
o svoj vlastný život po diagnostikovaní ťažkého ochorenia.
Kniha je zároveň reflexiou nad
jeho vlastným životom.
184 strán, cena: 9,90 EUR

Obdivuhodné tajomstvo
presvätého ruženca

Svätý Ľudovít Mária
Grignion z Montfortu
Meditácie nad tajomstvami
svätého ruženca pochádzajúce od svätého Ľudovíta Márie
Grigniona z Montfortu sa čitateľovi ponúkajú ako prostriedok ku prehĺbeniu úcty a lásky
k Panne Márii.
382 strán, cena: 1 EUR

Príbeh mojej duše

Terézia z Lisieux
Svedectvo života svätej Terézie
predstavuje bohatú úrodu, ktorú prinieslo Kristovo Evanjelium zasiate do jej srdca. Publikácia chronologicky zachytáva
duchovný život sv. Terézie počnúc jej detstvom a mladosťou
až po posledné dni jej pozemského života.
368 strán, cena: 9,50 EUR

DVD

Muži a ženy viery

Marco Doldi
Pri príležitosti prežívania
Roka viery sa táto publikácia zameriava na svedectvá
viery ľudí, ktorí významným
spôsobom prispeli k tomu,
čím viera je a ako ju možno
praktizovať v každodennom
živote.
144 strán, cena: 4,60 EUR

Nebeský Otec sa prihovára
k svojím deťom

Posolstvá sestre Eugénii
Elizabete Ravasiovej
Posolstvá adresované sestre
Eugénii, uznané Cirkvou ako
platné, majú viesť k tomu, aby
každý, kto sa oboznámi s obsahom posolstiev, posilnil sa vo
vedomí lásky Nebeského Otca.
40 strán, cena: 2 EUR

Putujeme za Matkou

Blahoslavený Duns Scotus

Vreckové vydanie pútnického sprievodcu miestami, ktoré sú späté s úctou voči Panne Márii, je informatívneho
charakteru. Obsahom sú ilustrované pútnické miesta na
Slovensku i zahraničí. Pripojený je stručný opis pútnických miest.
70 strán, cena: 2,50 EUR

Ján Duns Scotus sa v 14. storočí významným podielom
zaslúžil o obhajobu Nepoškvrneného počatia Panny
Márie. Táto pravda viery bola
neskôr v roku 1854 pápežom
Piom IX. slávnostne vyhlásená ako záväzná pre celú katolícku Cirkev.
DVD 80 min, cena: 9,90 EUR

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

stručný názov

Meno a priezvisko:
Mesto, PSČ:
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NAŠI DOBRODINCI

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

Krása Panny
Márie
v Zimbabwe
Text a foto: P. Kamil Kočan SVD

Jaskynka z pieskovcových kameňov,
uzavretá robustnou mrežou, prizdobená niekoľkými umelými ružami. A v nej
– socha ženy v dlhom plášti s ružencom
omotaným okolo rúk. Farba jej tváre je
bledá, takmer snehobiela, nos maličký,
oči modré.
Také čosi nájdete pri každom kostole
v Bulawayu, ani ten náš nie je výnimkou. Každý októbrový večer sa pri jaskynke ochotne schádzajú starí aj mladí
na modlitbu ruženca.
Možno ste kdesi zazreli africké zobrazenia Panny Márie. Čierna pleť, široký
nos, plné pery, tradičný pestrofarebný
odev... Nádhera africkej ženy pretavená
umením do obrazu nebeskej Matky. Aby
dokázala svoju materinskú lásku a ukázala ženám každého kmeňa na zemi
skutočnú krásu, o ktorú sa majú usilovať, Panna Mária sa stáva jednou z nich.

Mária Grófová z Komjatíc 20,- EUR • Odoberatelia katolíckej tlače z Veľkého Lapáša 110,- EUR • Klub priateľov misií z Prievidze 37,- EUR • Bohuznámy z Vinodolu
20,- EUR • Helena Macáková z Vinodolu
50,- EUR • Bohuznáma z púte 10,- EUR •
Odoberatelia Hlasov zo Šuroviec 32,- EUR
• Bratstvo sv. Jozefa – Várov- Šúr 40,EUR • Bohuznáma z Revúcej 20,- EUR •
Mária Michaličková z Veľkej Hradnej 50,EUR • Bohuznámi veriaci zo Staškova
a Olešnej 250,-EUR • Bohuznáma rodina
z Horného Vadičova 100,- EUR • Ctiteľky
Božského Srdca Ježišovho z Machuliniec
7,- EUR • Duchovné matky z Rimavskej
Soboty 150,- EUR • Veriaci a odberatelia
Hlasov z Dežeríc 100,- EUR • Ružencové
bratstvo z Belej 50,- EUR •

Cez zjavenia, cez modlitby aj cez umenie, vždy sa dáva ľuďom poznať tak, aby
ju mohli prijať ako svoju matku. A ako
správna misionárka to skúša aj tu, v južnej Afrike. Ale nemá to ľahké.
Ženy a dievčatá v Zimbabwe sú prirodzene krásne. Lenže chcú byť ešte
krajšie. Väčšina dievčat má veľmi krátke
vlasy, lebo na školách sú dlhé vlasy zakázané. Je to praktické kvôli nedostatku
vody – na umytie hlavy postačí jeden
liter. Preto sú tu parochne a príčesky
úplnou samozrejmosťou.
Čierna je nádherná, tak sa u nás vraví. Napriek tomu sa prípravky na zosvetlenie pleti predávajú na každom
rohu. A hoci nadváha je v meste bežným javom, nijaká žena sa nesťažuje,
že je tučná. Skôr naopak. Veď čím bacuľatejšia, tým krajšia.
Uprostred všetkých snažení o umelú bielu tučnú krásu len málokto ocení
prirodzenú krásu zdravej africkej ženy.
A tak aj Pannu Máriu obdivujú ako bielu európsku pani. Vytvoriť si s ňou blízky vzťah a tešiť sa z jej materinskej lásky
je preto pre nich veľmi ťažké.
My, misionári, spolu s našou milovanou Matkou tu máme ešte veľa
práce... •
OKTÓBER 2013

Modli sa denne ruženec

Ilustrovaná brožúra obsahujúca tajomstvá radostného, bolestného, slávnostného ruženca a ruženca svetla
spolu s biblickým textom k jednotlivým tajomstvám. Obsahom sú tiež
prisľúbenia Panny Márie tým, ktorí sa budú modliť túto pobožnosť.
Môže slúžiť ako praktická pomôcka
v modlitbových spoločenstvách, rodinách i počas súkromnej modlitby
svätého ruženca.
8 strán, cena: 0,20 EUR

Socha Panny Márie

14 cm vysoká socha Matky Božej bielej
farby, materiál – sadra.
cena: 2,85 EUR
HLASY Z DOMOVA A MISIÍ
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20. október – MISIJNÁ NEDEĽA
Modlitba za misie
Svätá Terézia, ty si sa zaslúžila o to, aby si ťa uctievali ako patrónku misií na celom svete;
rozpomeň sa na svoje vrúcne túžby počas svojho pozemského života, aby kríž Ježiša Krista
bol známy na celej zemeguli a aby sa evanjelium hlásalo až do konca časov. Pomáhaj,
prosíme, kňazom, misionárom a celej Matke Cirkvi tak, ako si to prisľúbila. Amen.
Svätá Terézia od Dieťaťa Ježiša, patrónka misií, oroduj za nás!

ODOSIELATEĽ:

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

POŠTOVNÉ ÚVEROVANÉ
949 04 NITRA 5

