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ZAMYSLENIE

Hoci je ešte len apríl, nemôžeme sa doč-
kať trvalých teplých mesiacov, ktoré 
nás oslobodia od nestabilného počasia 
a dajú nám možnosť voľne si vychut-

návať krásu prírody. Nie zbytočne sa zlá nálada 
vyjadruje meteorologickým javom – mračiť sa. 
Slnko je to, čo vytvára úsmev na tvári. My v Petro-
hrade – zachmúrenom meste – o tom vieme svoje.

Víťazstvo Krista
Pre kresťanov je o to viac radosti, že naše slnko 
nepredstavuje len hviezdu, okolo ktorej obieha 
Zem a ktorá raz zanikne. Pre nás je Slnkom – Več-
ným svetlom – Kristus Ježiš, ktorého víťazstvo 
nad tmou a mrakom hriechu oslavujeme v tom-
to mesiaci. Skutočne je sa čomu radovať, a to tým 
viac, že sa končí liturgické obdobie pôstu, kto-
ré, hoci má mať svetlý moment radosti z poká-
nia a očistenia, predsa len nesie v sebe charakter 
akejsi pohrúženosti v rozjímaní o svojich hrie-
choch, ktoré je nám nepríjemné, pretože odha-
ľuje naše slabosti.

Ako každý človek sa snažíme vyhýbať sa prob-
lémom, starostiam a  iným nepríjemným mo-
mentom svojho života. A predsa im nedokážeme 
naplno uniknúť; aspoň nie teraz. To však nie je 
dôvod na to, aby sme prepadli zúfalstvu. Uvedo-
mujeme si, že práve ťažké chvíle nám pomáhajú 
ešte viac si vychutnať a uvedomiť krásu tých svet-
lých momentov. Skúšky sú tmavým pozadím, na 
ktorom nádherne vyniká krása Božích darov na-
pĺňajúcich náš život. Veď aj športovci, kulturisti 
obetujú mnoho času, potu, námah, aby dosiahli 
vynikajúce výsledky. Žena v bolestiach rodí die-
ťa, ktorého plač je pre ňu nenahraditeľnou odme-
nou, robotník a umelec sa namáhajú na svojom 
mieste, aby vytvorili hodnoty, ktoré budú rado-
vať budúce pokolenia. V skutočnosti celý život je 
svetlým odrazom šťastia na pozadí utrpenia, ná-
mahy, ba i pádov.

Pôst a zmiešané pocity
Neviem, ako vy, ale mňa na začiatku pôstneho ob-
dobia vždy napĺňajú zmiešané pocity. Na jednej 
strane sa teším, že to bude obdobie, ktoré ma svojou 
povahou núti niečoho sa zrieknuť, niečo osobitné 
vyplniť. A na druhej strane cítim ohraničenia, že to 
by sa nemalo, tamto by mohlo byť tichšie, do kina 
by sa ísť nemuselo a pod. Ja viem, že všetko je do-
volené, a viac-menej je len vecou výberu, čo v pôste 
podniknem. A predsa, ak sa ničím nepričiním, pri 
nastúpení Veľkej noci mi začína pôst chýbať, ne-
viem si vážiť to, čo sa môže (hudba, jedlo, zábava, 
veselé Aleluja), lebo som si to nepretržite dávkoval 
celý pôst. Zriekanie sa nám pomáha naozaj si uve-
domiť dar vecí a udalostí, ktoré nám akosi v tomto 
čase chýbajú, no s nastúpením slávnosti si ich uží-
vame v dvojnásobnej sile. Nie nadarmo sa hovorí, 
že človek si začína mnohé a mnohých vážiť až vte-
dy, keď to stráca. My nestrácame, ale vzdávame sa, 
aby sme to posvätené Božím víťastvom a radosťou 
z neho dostali späť. Tomu nás učí Jób: „Pán dal, Pán 
vzal...“, a ako vieme, v jeho prípade pre bezhraničnú 
vernosť vrátil dvojnásobne. Netreba sa teda pôstu 
báť, ale vychutnať si ho do poslednej chvíle. Po takto 
prežitom pôste bude oslava Kristovho zmŕtvych-
vstania ešte slávnostnejšia.

Tmavá noc sa zmení na svetlý deň
Čo je nádherné a typické pre veľkonočnú litur-
giu, že znova, ako celý náš život, sa odohráva ako 

Námaha 
pre šťastie
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svetlé miesto v temnote noci. Takáto forma dodáva celej 
slávnosti mystagogický charakter. Tajomstvo, ktoré oslavu-
jeme, nás priamo vťahuje do seba a odhaľuje svoju krásu. 
Ak sa zamýšľame nad tým, čo sa v liturgii deje, ak počúva-
me komentáre, jednoducho žasneme nad Božou dobrotou, 
ktorá sa vrcholne prejavila vo víťazstve kríža a zmŕtvych-
vstania, na ktorú sa Boh vekmi chystal skrze históriu Vy-
voleného národa. Toto tajomstvo je tak živé, že sa nemôže 
len ticho sedieť a počúvať, ale celým srdcom i hrdlom od-
povedať na: „Christos voskrese“ – „Voistinu voskrese“, či 
s orgánom a v procesii Vzkriesenia duchaplne pokračovať: 
„...Pokoj vám, Ja som to, aleluja; Nebojte sa, aleluja ... Pán 
Ježiš Kristus vstal zmŕtvych.“ Vtedy to už nebude tmavá, 
tichá noc, ale svetlý deň, v ktorom si kresťanstvo uvedo-
mí jediné a skutočné víťazstvo – Kristovo. Víťazstvo nad 
hriechom a smrťou, čo treba mať stále na pamäti, a tým 
viac teraz, keď sa v nepochopiteľných nepokojoch zmieta-
jú kresťanské krajiny.

Kresťan praje požehnanie, nie porážku
Nedávno, v jednom rozhovore, mi mladík z Ukrajiny pove-
dal, že sa nehovorí: „Nech žije Ukrajina, nech žijú hrdinovia,“ 
ale ,„nech žije Kristus.“ Veď vieme, že jedine On premohol 
smrť raz i navždy, a len v ňom je život. Všetky ostatné víťaz-
né strany dosahujú úspech za cenu svojej a ešte viac cudzej 
krvi. No trvalý život a šťastie nemôžu zaistiť nikomu. Ak chcú 
kresťania vstať z mŕtvych s Kristom, nemôžu a nesmú želať 
porážku a smrť nikomu, dokonca ani svojim nepriateľom, 
prenasledovateľom a vrahom. Ináč už nebudú kresťanmi, 
nech sa žehnajú, čo im ruka vládze. •
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▪  Predstavitelia náboženstiev vyzývali k svornosti 
a mieru na Kryme 

Predstavitelia rôznych náboženstiev vyzvali k svor-
nosti a mieru na Kryme. Organizujú tiež medziná-
boženské modlitby za to, aby sa predišlo krvi prelia-
tiu. V Jevpatorii sa uskutočnilo stretnutie Mestskej 
konfesnej rady za mier, svornosť a jednotu. Zúčastnil 
sa na nej aj o. Krzysztof Buzikowski OMI, farár rím-
skokatolíckej farnosti v tomto treťom najľudnatejšom 
krymskom meste: „Už niekoľko týždňov sa modlíme 
za mier na Ukrajine. Sprevádzali sme modlitbou uda-
losti na Majdane, teraz sa modlíme najmä za Krym, 
za to, aby zvíťazil mier a dohoda. V pôstnej dobe obe-
tujeme modlitby, pôst a odriekanie práve za mier. 
V našej farnosti práve prebiehajú duchovné cvičenia, 
na ktorých sa zúčastňujú aj gréckokatolíci. Modlíme 
sa spolu za pokoj a zdieľame svoje starosti. Obyvate-
lia Krymu sa obávajú, čo prinesie budúcnosť,“ hovorí 
poľský misionár z rehole oblátov.
Mestská konfesná rada Jevpatorie vyzýva k zachova-
niu pokoja medzi národmi a náboženstvami. Zároveň 
pripomína, že na Kryme je zastúpených viac než 80 
národností, ktoré po stáročia žili vo svornosti a pria-
teľstve. Rada sa tiež rezolútne postavila proti odtrh-
nutiu Krymu od Ukrajiny. • 

EDITORIÁL

Milí misijní priatelia,

viera vo vzkrieseného Krista 
pretvára našu existenciu spôso-
bujúc v nás neustále vzkriesenie 
z mŕtvych, ako písal sv. Pavol 
prvým veriacim: „Kedysi ste boli 
tmou, ale teraz ste svetlom v Pá-
novi. Žite ako deti svetla! Ovocie 

svetla je v každej dobrote, spravodlivosti a pravde.“
Veľká noc nesie v sebe novosť hlbokého a úplného 
prechodu zo života podriadeného hriechu k slobod-
nému životu vedenému láskou, tou silou, ktorá rúca 
všetky prekážky a vytvára novú harmóniu vo vlast-
nom srdci a vo vzťahoch k ostatným ľuďom i veciam. 
Každý kresťan, ak prežije tento prechod k vzkriese-
niu, nemôže sa nestať novým kvasom pre svet. Sú 
mnohé očakávania našich čias: my, kresťania, musí-
me byť svetlými svedkami tohto nového života, ktorý 
priniesla Veľká noc. Veľká noc je teda darom, ktorý 
máme vždy hlbšie vo viere prijímať, aby sme mohli 
v každej situácii konať – s Kristovou milosťou – pod-
ľa Božej logiky, logiky lásky. Svetlo Kristovho vzkrie-
senia musí preniknúť tento náš svet, musí dosiahnuť 
tak, ako posolstvo pravdy a života, ku všetkým ľuďom 
skrze naše každodenné svedectvo.
Oslavujeme Kristovo zmŕtvychvstanie. Nemôžeme 
si nechať iba pre nás tento život a radosť, ktorú nám 
Kristus daroval svojou Veľkou nocou, ale dávajme ju 
všetkým, s ktorými sa stretávame. To je naša úloha 
a naše poslanie: umožniť, aby v srdciach našich blíž-
nych povstala nádej tam, kde je beznádej; radosť, kde 
je smútok; život, kde je smrť. Svedčiť každý deň o ra-
dosti vzkrieseného Pána znamená žiť vždy „veľko-
nočným spôsobom“ a odovzdávať radostnú zvesť, že 
Kristus nie je iba nejakou myšlienkou či spomienkou 
na minulosť, ale je osobou, ktorá žije s nami a pre nás.

Páter Martin Štefanec SVD
šéfredaktor

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Sv. omšu za odberateľov Hlasov 
odslúžim 3. apríla, 

za horliteľov 4. apríla 2014,
Šéfredaktor
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▲  Po vyše troch mesiacoch 
oslobodili výmenou  
za zajatcov sýrske rehoľníčky

Po viac ako troch mesiacoch sa 
na slobodu dostalo trinásť rehoľ-
ných sestier, ktoré začiatkom de-
cembra 2013 zmizli z pravosláv-
neho Kláštora sv. Tekly v Maalule, 
severozápadne od Damasku. Re-
hoľníčky pochádzajúce zo Sýrie 
a Libanonu zadržiaval v horách 
v oblasti Qalamun jeden z po-
predných islamských oddielov 
Jahbat al-Nusra, bojujúci proti 
režimu v Damasku. 
Na slobodu sa dostali výmenou 
za 153 protivládnych aktivistov, 
väznených režimom Bašara As-
sada v Sýrii. Únoscovia prepustili 
rehoľné sestry, vrátane generál-
nej predstavenej, v libanonskom 
údolí Beká. V súčasnosti sa na-
chádzajú v Libanone, odkiaľ sa 
vrátia do Sýrie. Správu s rados-
ťou uvítalo celé kresťanské spolo-
čenstvo, ktoré so znepokojením 
sledovalo ich osudy. K ich pre-
pusteniu vyzval aj pápež Franti-
šek počas generálnej audiencie 
v nedeľu 4. decembra 2013, ako 
aj ďalšie cirkevné autority.•

▪  Tragické následky vojny v Sýrii nenávratne ničia najstaršie 
kostoly sveta

Tragickými následkami vojny v Sýrii sú nielen tisíce nevinných obetí, ale 
tiež nesmierne straty mimoriadneho umeleckého dedičstva, vrátane vôbec 
najstarších kostolov na svete. Veľa stavieb bolo pri vojnových operáciách 
nenávratne obrátených na prach. Desiatky kostolov bolo zničených alebo 
vyrabovaných. Výskumníci upozorňujú, že vojna dáva príležitosť k lúpe-
žiam a obchodu s umeleckými dielami nevyčísliteľnej hodnoty. Na čiernom 
trhu sa objavujú byzantské podlahy, miznú fragmenty stien ranokresťan-
ských kostolov, kresťanské symboly sú úmyselne ničené. Podľa odhadov je 
ohrozených najmenej 35 kostolov, ktoré vznikli po Milánskom edikte a kto-
ré boli doteraz zachované v dokonalom stave. Vojenské operácie najviac 
poškodili kostoly v okolí miest Homs, Aleppo a Damask. Značne zničený 
bol i kláštorný komplex v mestečku Maalula, ktorého obyvatelia doteraz 
hovoria po aramejsky. •

▲  Turínske plátno vystavia v Turíne 
v znamení motta „Najväčšia láska“

„Najväčšia láska“, také je motto pláno-
vaného vystavenia Turínskeho plátna 
v saleziánskom jubilejnom roku 2015. 
Mesto Turín si aj týmto spôsobom pri-
pomenie spolu so Spoločnosťou sa-
leziánov jej zakladateľa dona Bosca. 
Tvorcovia motta sa nechali inšpiro-
vať myšlienkou z  Jánovho evanjelia: 
„Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto 
položí svoj život za svojich priateľov“ 
(Jn 15,13). Motto podujatia zároveň 
predstavuje štýl a tematiku, ktoré budú 
charakterizovať púť Turínskeho plát-
na od 19. apríla do 24. júna 2015. Pa-
miatku dona Bosca si do Turína príde 
uctiť aj pápež František. Termín jeho 
návštevy mesta zatiaľ nie je známy.•

▲  V popularite pápežov vedie  
podľa prieskumu v USA Ján Pavol II. 

Hoci popularita Svätého Otca Františka 
medzi americkými katolíkmi kulminu-
je, stále má ďaleko k popularite Jána Pavla 
II. Tento výsledok priniesla anketa, ktorú 
medzi americkými katolíkmi urobil inšti-
tút Pew Research. Pápeža Františka dnes 
pozitívne hodnotí 85 percent opýtaných, 
z toho 51 % veľmi pozitívne. Ján Pavol II. 
bol v roku 1990 a 1996 pozitívne hodno-
tený 93 percentami amerických katolí-
kov, z toho 53 percent ho ocenilo veľmi 
pozitívne. Výsledky prieskumu ukazujú, 
že popularita Františka nie je príliš vzdia-
lená hodnoteniu Benedikta XVI. V apríli 
2008 hodnotilo Benedikta XVI. pozitívne 
83 % opýtaných, z toho 49 percent veľ-
mi pozitívne. Ak by sme to porovnávali 
s prieskumom z augusta minulého roka, 
pápež z Argentíny by dokonca zostal po-
zadu za svojím predchodcom. •

SPEKTRUM
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Ktorý je najkratší verš Sv. Písma? 
Nachádza sa v evanjeliu piatej 
pôstnej nedele. Je to verš: „A Je-
žiš zaslzil.“ (Jn 11, 34). Neviem, 

prečo sú tieto tri slová označené ako špe-
ciálny verš, ale bude to asi tým, že zrejme 
v sebe nesú hlboké posolstvo: hovoria 
o  jednej z podstatných dimenzií Ježi-
šovho života a služby: o jeho emóciách, 
v tomto prípade hlavne o emócii smút-
ku. A môžeme povedať, že pres-
ne táto dimenzia, t.j. to, že bol 
človekom emócií, mu umožnila 
byť takým účinným, akým vie-
me, že bol. Pozrime sa však, skôr 
než si urobíme z tohto tvrdenia 
dôsledky, na Ježiša bližšie, hlav-
ne so zameraním sa na dnešný 
evanjeliový príbeh. 

Ježiš bol mužom hlbokých citov
Autori kresťanského Písma ho opako-
vane portrétujú ako človeka, ktorý mal 
intenzívne emocionálne zážitky a ktorý 
aj navonok vyjadroval to, čo pociťoval 
v hĺbke svojho bytia. 

Príkladom takejto situácie je smrť 
jeho priateľa Lazára z evanjelia. Ježiš pri-
chádza k hrobu, v ktorom je Lazár po-
chovaný. Stretáva sa tam s Máriou, La-
zárovou sestrou, ktorá je vyčerpaná od 
žiaľu. Ježiš je emocionálnou intenzitou 
celej tejto situácie okamžite zasiahnutý. 
Máriine slzy sa ho dotýkajú a nútia ho, 
aby zostúpil hlbšie do toho, čo sa práve 
stalo. Človek, ktorého obaja milovali, je 
mŕtvy. Nikdy už s ním neprehovoria. Ni-
kdy sa spolu s ním nebudú smiať, deliť sa 

o jedlo, nikdy už nebudú v jeho blízkosti. 
Je preč, preč navždy.

Hlboko si povzdychol
V prvom momente Ježiš urobil to, čo by 
urobil každý jeden z nás, keby stál zoči-
-voči tvrdosti nečakanej smrti: Hlboko si 
povzdychol. Bol to povzdych, ktorý bol 
vyjadrením ťažoby, ktorú cítil v samom 
jadre svojej bytosti. No neprešlo ani pár 

sekúnd a tento povzdych sa mení na slzy. 
Ježiš plače. Tento dospelý a zrelý muž, 
ktorý všade káže davom s takou nevšed-
nou autoritou a silou, je zrazu zaskočený 
emóciami. Tento vodca a uzdravovateľ, 
taký mocný tvárou v tvár svojim protiv-
níkom a taký silný pred svojimi nepriateľ-
mi, prepukne v plač pred tvárou všetkých. 
Tvárou v tvár smrti, zaskočený pocitom 
straty a smútku dovoľuje svojim emóci-
ám, aby boli vyjadrené tým najľudskejším 
možným spôsobom.

Ježiš plakal
 Plakal, pretože toto bola jediná vec, kto-
rú bol schopný vo chvíli, keď ho zvnútra 
zvierala agónia, urobiť. Plakal, pretože 
plakala Mária, a jeho súcit s ňou ho pre-

nikal až do hĺbky srdca. Ježiš plakal, pre-
tože slzné kanáliky boli súčasťou jeho tela 
- tela, ktoré prišiel objať, keď sa stal člove-
kom - a on nemal v úmysle žiadnu mo-
hutnosť tohto svojho tela poprieť. Plakal 
preto, lebo mu počas jeho rastu nebolo 
ustavične zdôrazňované, že silní chlapi 
neplačú. Ježiš plakal, pretože cítil v sebe 
slzy, a tieto slzy sa predierali jeho očami 
a on bol človekom až príliš zdravým na 
to, aby ich potláčal. Potom sa však sta-
ne čosi neobyčajné. Evanjelista hovorí: 
Ježiš sa (potom) znova zachvel a pristú-
pil k hrobu... Ježiš povedal: „Odvaľte ka-
meň!” (Jn 11, 38).

Na začiatku tu bol silný nápor drsného 
pocitu, ktorý sa Ježiš nepokúšal zjemniť 
alebo skryť. Potom tu bolo vonkajšie vy-
jadrenie tohto pocitu, a to prostredníc-
tvom sĺz. Zdá sa, že tým, že Ježiš naplno 
uznal a  vyjadril tento svoj pocit, otvoril 
cestu k tomu, aby sa potom udialo ešte 
niečo iné, čosi viac. „Znova sa zachvel...”; 
druhý povzdych, nové zachvenie nachá-
dzajúce sa v jadre jeho bytosti, ktoré sa 
dralo na povrch.

Celé to vyzerá tak, ako keby Ježiš – te-
raz už úplne zjednotený so svojím cen-
trom za pomoci počiatočného zážitku 
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 „A Ježiš zaplakal.“ 
Jn 11, 1-45

 Text: P. Milan Bubák SVD 

 Foto: Jim Caviezel

To, čo Ježiš vykonal, je opísané 
v evanjeliu v rámci jeho pocitov, 
ktoré pri celej tej udalosti mal 
a cítil. Ježiš ide k životu cez ne, 
nie ponad ne.



silnej emócie a odľahčený jej vyjadrením 
– bol v tejto chvíli úplne slobodný, mohol 
sa premiestniť do ešte hlbších častí svojho 
bytia. Pod vzdychom sa nachádza ešte iná 
mocná sila. Za slzami sa nachádza niečo 
iné, čo si žiada, aby to bolo uvoľnené. Ježiš 
prichádza k ponuke riešenia. On vie, že 
má moc Lazára vzkriesiť k životu. A toto 
teraz aj využíva. 

„Odvaľte kameň!” 
To, čo pohlo Ježiša k tomu, aby prešiel od 
žiaľu prítomného okamihu k typu živo-
ta, ktorý sa nachádza za časnou bolesťou, 
bola jeho reakcia na to jeho „zachvenie sa 
znova”. Ježiš Lazára vzkriesil. To, čo Ježiš 
vykonal, je opísané v evanjeliu v rámci 
jeho pocitov, ktoré pri celej tej udalosti 
mal a cítil. Ježiš ide k životu cez ne, nie 
ponad ne.

Ježiš je nám v evanjeliách predstave-
ný ako ten, kto miloval ľudí a kto im ako 
dôsledok tejto svojej lásky všemožne 
pomáhal: načúval ich príbehy, kázal im, 
hľadal ich, uzdravoval ich, povzbudzo-
val ich, pomáhal im. Toto však by ne-
bolo bývalo možné, keby sa do životov 
ľudí nebol ponoril emocionálne. Nie je 
možné mať účasť na živote iného člove-

ka a mať túžbu tomuto človeku pomôcť, 
ak náš postoj voči tomuto človeku nie je 
poznačený citmi. 

Keď čítame biblické príbehy o Ježišovi, 
jasne na nich vidíme, že Ježiš bol schop-
ný svoje emócie cítiť a vyjadriť ich úplne 
slobodne, bez akéhokoľvek pocitu han-
by alebo rozpakov. Ježiš prešiel cez úplne 
celú škálu ľudských pocitov: cítil nad ľuď-
mi hlbokú ľútosť (Lk 7, 13); bol pohnutý 
súcitom (Mk 1, 41); hlboko túžil (Lk 13, 
34 a Lk 22, 15), prenikal ho smútok (Mt 
26, 37); prežíval hnev (Mk 3, 5); bol na-
mrzený (Mk 10, 14); plesal (Lk 10, 21), 
plakal (Lk 19, 41-42 a Jn 11, 34), zadivil 
sa (Mt 8, 10); a predovšetkým miloval 
(množstvo textov v Písme). 

Nakoniec celá Ježišova misia, dôvod, 
prečo sem medzi nás prišiel, bola moti-
vovaná emóciami: „Prišiel som, aby som 
priniesol na zem oheň, a po čom inom 
túžim, ako po tom, aby už vzplanul!” (Lk 
12, 49). Človek je schopný cítiť v týchto 
jeho slovách priam prevolávajúcu túžbu, 
akýsi druh bolesti prechádzajúci každým 
jedným svalom jeho tela. 

Ježiš vo svojom živote vedel veľmi dob-
re, čo je to bolesť a sklamanie pochádza-
júce z odmietnutia, poznal, čo je to agó-
nia smútku. Mal možnosť zakúsiť, čo to 
znamená cítiť v sebe takmer až neuveri-
teľnú túžbu po niečom, túžbu, ktorá sa 
prediera priamo až k srdcu a ktorá doslo-
va zviera žalúdok. V istých momentoch 
ho táto túžba pohla až k slzám, k tomuto 
vlhkému a slanému spôsobu vyjadrenia 
pocitov. Bol vyburcovaný hnevom, trápil 
sa s netrpezlivosťou a vychutnával radosť 
a nadšenie. Jeho život bol dotknutý súci-
tom a na jeho tvári sa zračila jemnosť. No 
Ježiš predovšetkým vedel, čo je to láska.

Ježišov nasledovník je človekom 
hlbokých emócii
Z tohto všetkého jasne vidíme, že Ježiš 
nebol nejakým citovo zamrznutým Me-
siášom, ktorý by okolo seba zhromaž-
dil malú skupinu svojich nasledovní-
kov, ktorých by sa bol rozhodol nazývať 
priateľmi. Ježiš nebol nejakým sterilným 
Bohom, udržujúcim si bezpečný odstup 
od ľudí a potulujúcim sa po Galilejskom 

vidieku v spoločenstve ľudí. Ježiš nebol 
nejakým Vykupiteľom, ktorý by bol bý-
val mal vždy nad všetkým prehnanú kon-
trolu. Niektorí si možno myslia, že Ježiš 
mal svoje pocity iba preto, aby mu po-
mohli byť efektívnym. To nie je pravda. 
Ježiš mal pocity preto, lebo bol človekom, 
a cítiť je ľudské. Ježiš vedel, že byť naplno 
ľudským nie je niečo, čo by bolo nezlúči-
teľné s tým, čo je božské. On tieto dve veci 
dal dohromady.

Ak sa cítime a vyhlasujeme sa za Je-
žišových nasledovníkov, potom by sme 
mali byť takými, akým je on, a  to aj 
v emocionálnom živote, t.j. aby sme boli 
mužmi a ženami hlbokých emócií.

Cez emócie dokážeme hľadať 
riešenia
Načo sú však pocity dobré? Na to isté, 
načo boli aj Ježišovi: 1. Aby sme si ucho-
vali duševné, duchovné a telesné zdra-
vie. Nie je totiž možné zostať zdravými, 
ak potláčame svoje pocity. Odborníci 
z oblasti práce s ľuďmi hovoria, že drvivá 
väčšina problémov, ktoré ľudia majú, je 
výsledkom potlačených alebo neuzna-
ných pocitov. Preto, ak chceme byť napl-
no zdravými, je veľmi dôležité, aby sme 
cítili a svoje pocity aj slobodne (samo-
zrejme v rámci istých kritérií) vyjadrili.

2. Ak nevieme prejavovať svoje po-
city, trpia naše vzťahy. Ľudia, ktorí sú 
chladní, ťažko dokážu mať hlboké vzťa-
hy. Ak chceme dať najavo ľuďom, kto 
sme, urobíme to iba prejavením svo-
jich pocitov. 

3. Naplno účinnými vo svojej službe 
budeme iba vtedy, keď budeme s ľuďmi 
cítiť. Nie je možné byť naplno zaanga-
žovaní v poskytovaní pomoci iným ľu-
ďom, ak sme to pred tým nezačali cítiť 
vo svojom vnútri. Poskytovanie pomo-
ci inému človeku bez emocionálneho 
zaangažovania sa sa podobá tomu, čo 
robí dobre naolejovaná mašina. My, ľu-
dia, však fungujeme na inej úrovni. Ježiš 
by nebol Lazárovi pomohol, keby nebol 
plakal: s Máriou a Martou a s ostatnými 
židmi a tiež nad smrťou svojho priateľa. 
Iba cez emócie dokážeme hľadať a na-
chádzať takmer nemožné riešenia. •
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▲ P. Peter Dušička oslávil  
50. narodeniny

Páter Peter Dušička SVD sa 16. feb-
ruára 2014 dožil 50 rokov. V nedeľu 
2.marca 2013 slávil jubilant sv. omšu 
v Nitre na Kalvárii spolu s  farníkmi 
a spolubramti SVD. Páter Dušička bol 
v r. 2004-2010 provinciálom slovenskej 
provincie Spoločnosti Božieho Slova. 
Vďaka jeho úsiliu prišli na Slovensko 
misijné sestry Služobnice Ducha Svä-

tého ustavičnej poklony (klauzúrne 
sestry). Podujal sa na výstavbu ich 
kláštora, čo sa aj podarilo r. 2008. Od 
r. 2010 pôsobil páter Dušička v Cen-
tre spirituality sv. Arnolda Janssena 
v holandskom Steyli. Jeho úlohou 
bolo animovať a uvádzať do spiritu-
ality Spoločnosti spolubratov z celé-
ho sveta a tiež organizovať pre nich 
duchovné cvičenia, obnovy a kurzy. 
V r. 2013 bol páter Peter Dušička 
na Zhromaždení SVD provinciá-
lov Európy zvolený za Európskeho 
koordinátora Spoločnosti Božieho 
Slova. Sídli v St. Gabrieli pri Viedni. 
K jeho jubileu mu gratulujeme a od 
Boha vyprosujeme do ďalších rokov 
dobré zdravie a milosti potrebné pre 
jeho úlohu. 
Spolubratia SVD. •

▼ Hanušovce nad Topľou  
- obnova ľudových misií 

Hanušovce nad Topľou sa nachádza-
jú v severovýchodnej časti Sloven-
ska v údolí rieky Tople. Sú druhým 
mestom Vranovského okresu. Vo 
farnosti spolu žije 2710 pokrstených 
rímskokatolíkov. Do farnosti pat-
ria štyri filiálky: Babie, Medzianky, 

Radvanovce a Pavlovce. Do územia far-
nosti patria okrem týchto filiálok, kde 
sa nachádzajú filiálne kostoly, aj obce 
: Ďurďoš, Matiaška, Petrovce, Prosa-
čov, Remeniny, Ruská Voľa, Vavrinec, 
Vlača, Zlatník. 
Po uplynutí jedného roku verbisti  
P. Kušnír a P. Kruták opäť zavítali do 
tejto farnosti, kde sa v dňoch 6 - 9. 3. 
2014 na pozvanie miestneho duchov-
ného Juraja Rišku, konala duchovná 
obnova po misiách. 
Keďže prežívame rok Panny Márie Se-
dembolestnej, aj duchovná obnova sa 
niesla v mariánskom duchu. „Nemô-
žem nespomenúť aj to, že stále tu stre-
távame nádhernú rómsku komunitu, 
ktorá môže byť vzorom viery a odda-
nosti Kristovi pre mnohých ľudí,“ po-
vedal pre Hlasy P. Kušnír.  Veríme, že 
táto duchovná obnova povzbudila ve-
riacich nielen vo viere, ale ich nadchla 
k novému vykročeniu za Ježišom Kris-
tom, pričom sú sprevádzaní našou Ne-
beskou Matkou. •

▼ Ľudové misie v Markušovciach

V dňoch 23. februára až 2. marca pri-
šli traja verbisti - P. Ján Kušnír SVD, P. 
Jozef Strečka SVD, P. Johny Ambattu 
SVD - na požiadanie miestneho pána 
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Nitry. Prvú pripravil a viedol vdp. Miro-
slav Hafera z farnosti Nitra-Klokočina. 
Súčasťou pôstnych krížových ciest je aj 
katechéza. Tohoročné katechézy sú na 
tému sviatostí. Katechézu prednesie kňaz 
pred začiatkom krížovej cesty. Nedeľné 
krížové cesty sa začínajú počas pôstne-
ho obdobia o 15:00 v kostole na Kalvárii.  
Na pobožnosti sa zúčastnil aj nitriansky 
biskup Mons. Viliam Judák s riaditeľom 
Biskupského úradu Mons. Štefanom Val-
lom, ktorí potom navštívili Misijný dom 
Matky Božej. Pri spoločnom posedení 
sa biskup Judák zaujímal o život a prá-
cu verbistov žijúcich v misijnom dome, 
ako aj o pôsobenie misionárov vo svete. 
Verbisti informovali otca biskupa o rôz-
nych druhoch apoštolátu, ktoré v Nitre 
vykonávajú - napríklad práca v rámci 
Rómskej komunity, pastoračná služba 
v nitrianskej nemocnici, pôsobenie vo 
farnosti Nitra-Kalvária, vypomáhanie 
okolitým farnostiam, redakčná a vydava-
teľská činnosť, duchovné cvičenia a ob-
novy, ktoré sa konajú v Misijnom dome 
a ďalšie služby. Biskup Judák povzbudil 
verbistov v ich službe dušiam a zároveň 
zaželal hojnosť Božieho požehnania 
v ďalšom pôsobení tejto rehole na území 
Slovenska, ale i v misijných krajinách. •

farára Ondreja Švančaru  do farnosti 
Markušovce, aby viedli Ľudové misie, 
ktoré tu boli naposledy v r. 1948. Far-
nosť sa skladá z dediny Markušovce 
a dvoch filiálok Teplička nad Horná-
dom a Lieskovany. Každý človek a kaž-
dá farnosť potrebujú tento čas misií 
na to, aby sa zamýšľali nad naším ži-
votným smerovaním i nad tým, aký je 
ich náboženský život. Jadro misijného 
programu prebiehalo v kostoloch, ale 
boli sme aj v miestnej základnej ško-
le, misionári navštívili aj chorých v ich 
domoch. Nech dobrý Pán Boh požeh-
ná všetkých dobrodincov a pomocní-
kov, ktorí misionárom počas týchto 
dní pomáhali. Vďaka aj pánu faráro-
vi Ondrejovi a kaplánovi Františkovi, 
s ktorými vytvorili počas tohto týždňa 
pekné bratské spoločenstvo. •

▲ Biskup Judák medzi verbistami  
a veriacimi na krížovej ceste  
na Kalvárii

Na 1. pôstnu nedeľu sa konala prvá 
tohtoročná pôstna krížová cesta na nit-
riansku Kalváriu. Zúčastnili sa na nej 
stovky veriacich z Nitry a okolia. Krížo-
vú cestu vedie vždy iná farnosť z mesta 

UDALOSTI 
apríl 2014
2. apríl – výročie smrti bl. Jána 
Pavla II. (2005);
13. apríl – Kvetná nedeľa; 29. 
Medzinárodný deň mládeže;
17. apríl – Zelený štvrtok 
Pánovej večere;
18. apríl – Veľký piatok 
Utrpenia a smrti Pána;
20. apríl – Veľkonočná nedeľa 
Pánovho zmŕtvychvstania;
27. apríl – nedeľa Božieho 
milosrdenstva; svätorečenie bl. 
Jána Pavla II.;
29. apríl – sv. Katarína Sienská, 
spolupatróna Európy, sviatok.

◆ ◆ ◆

Misijný úmysel apoštolátu 
modlitby na mesiac apríl: 
Aby vzkriesený Pán napĺňal 
nádejou srdcia tých, ktorí sú 
skúšaní bolesťou a chorobou.



P. Peter Dušička počas 
sv. omše v Nitre na Kalvárii
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Kde teraz pôsobíš a čo je tvojou úlohou? 
Od decembra 2013 pôsobím v Rakúskej 
provincii, konkrétne v Misijnom dome 
sv. Gabriela pri Viedni. Môj príchod do 
St. Gabriela súvisí s mojím novým urče-
ním, ktoré som dostal. Stal som sa ko-
ordinátorom Zóny Európa. Pôsobenie 
našej misijnej spoločnosti je geografic-
ky rozdelené do štyroch zón. Amerika, 
ktorá zahŕňa Severnú a Južnú Ameriku, 
Afrika a Madagaskar, Ázia a Oceánia 
a Európa. Ja som zodpovedný za ani-
máciu a koordináciu misijnej činnosti 
v Európe, ako i za výmenu skúseností 
a informácií medzi jednotlivými pro-
vinciami. V Európe pôsobíme v 23 kra-
jinách (Rusko, Bielorusko, Ukrajina, Lit-
va, Poľsko, Slovensko, Česko, Maďarsko, 
Rakúsko, Chorvátsko, Srbsko, Rumun-
sko, Moldavsko, Taliansko, Švajčiarsko, 
Nemecko, Holandsko, Belgicko, Anglic-
ko, Írsko, Francúzsko, Španielsko a Por-
tugalsko). Mojou konkrétnou úlohou je 
byť v kontakte s provinciálmi a koordi-
nátormi jednotlivých apoštolátov, orga-
nizovať stretnutia a zasadnutia na úrovni 
zóny a podnecovať výmenu skúseností 
z misijnej činnosti. 

Kde sa nachádza sv. Gabriel a aká bola je-
ho úloha v minulosti, ktorú zohral pre od-
chod slovenských misionárov do misií? 

Misijný dom sv. Gabriela sa nachádza 
v Rakúsku, na juh od Viedne, pri mesteč-
ku Mödling. Náš zakladateľ Arnold Jans-
sen založil tento dom r. 1889 - v tomto 
roku oslavuje svoje 125 ročné jubileum 
– s úmyslom rozšíriť pôsobenie svojej 
misijnej spoločnosti na teritórium býva-
lého Rakúsko- Uhorska. Predpokladal, 
že aj odtiaľ môže získať veľa misijných 
povolaní. Jeho vízia sa naplnila a misijný 
dom bol významným centrom misijnej 
animácie v bývalom Rakúsko – Uhor-
sku. Okrem toho bola v misijnom dome 
teologická fakulta, ktorá formovala bu-
dúcich kňazov, misionárov. Jej profesori 
boli pioniermi vo vedných disciplínach 
ako etnológia, antropológia, dialóg s iný-
mi náboženstvami a kultúrami. Ďalej 
tu bolo vydavateľstvo a tlačiareň, ktoré 
publikovali misijné časopisy a literatúru, 
exercičný dom, kde prichádzali aj kňazi 
zo Slovenska, ako i iné inštitúty, súvisia-
ce s propagáciou misijnej myšlienky. Za 
to, že sú verbisti aj na Slovensku, ďaku-
jú práve Misijnému domu Sv. Gabrie-
la a misionárom, ktorí v ňom pôsobili. 
Treba uviesť, že v St. Gabrieli pôsobilo aj 
veľa rehoľných bratov zo Slovenska. Po-
čas doby komunizmu, keď naši sloven-
skí misionári nemohli prísť domov na 
dovolenku, trávili ju práve v St. Gabrieli. 
Občas prišli aj ku hraniciam, od-

ROZHOVOR

Na misiách 
v Západnej Európe

Jubilujúci páter Dušička pred novou výzvou

 Text: Archív SVD  Foto: Archív P. Dušičku, Lin Rahman

Páter Peter Dušička, bývalý provinciál SVD na Slovensku, oslávil nedávno 
50. narodeniny. Pri tejto príležitosti navštívil svoje rodisko Valaskú Belú 

a zavítal aj do Misijného domu Matky Božej v Nitre. Pre Hlasy zodpovedal 
na niekoľko otázok o jeho súčasnom pôsobení. 



kiaľ videli Bratislavu, ale na Slovensko 
ich nevpustili. Tak sa im St. Gabriel stal 
druhým domovom. 

Akú úlohu plní Misijný dom St. Gabriel 
dnes? 
Misijný dom možno pokladať za cen-
trum misijnej animácie v Rakúsku. Sú 
tu všetky centrálne úrady spoločnosti, 
je tu vydavateľstvo, ktoré vydáva misijné 
časopisy, dobre funguje spolupráca s mi-
sijnými horliteľmi, ktorí šíria misijnú li-
teratúru. Je tu centrum pre prácu s mlá-
dežou, nachádza sa tu dom odpočinku 
a starostlivosti pre starších misionárov. 
V časti domu sú ubytovaní migranti 
zvlášť z ázijských krajín, ktorí požiada-
li v Rakúsku o azyl. Kvôli momentálnej 
prestavbe je činnosť exercičného domu 
prerušená, ale plánuje sa obnoviť po 
ukončení rekonštrukčných prác. Keď-
že sa počet obyvateľov misijného domu 
zredukoval – je nás okolo 45 – plánuje 
sa s prenájmom priestorov misijného 
domu. Teologická fakulta z dô-
vodov nedostatku misijných po-
volaní prestala pôsobiť. Misijný 
dom a  inštitúcie, ktoré v ňom 
sídlia, prechádzajú práve proce-
som reštrukturalizácie a prípravy 
novej vízie, ktorá chce budovať 
na dlhodobej tradícii a zároveň 
chce pozerať vpred a ponúknuť 
modernému človeku širší obzor 
života, ktorý obsahuje pozvanie 
k solidarite s rozmanitými for-
mami chudoby po celom svete, 
ako aj pozvanie k zakoreneniu sa v Božej 
láske, zjavenej v Ježišovi Kristovi. 

Donedávna si pôsobil v Steyli, v Holand-
sku. Teraz si v Rakúsku. Ako vnímaš 
z tvojho pohľadu misijné povedomie ľu-
dí v týchto krajinách? Aké aktivity veriaci 
organizujú pre podporu misií? 
Najskôr treba povedať, že aj Európa sa 
dnes chápe ako misijné územie. V Ho-
landsku sú rozmanité formy podpory 
misijnej činnosti. Jednak sú zamerané 
na činnosť medzi imigrantmi z rozlič-
ných krajín Afriky, Ázie a Ameriky, ktorí 
žijú v Holandsku, a to formou pastorač-

nej a sociálnej pomoci týmto skupinám. 
Potom sú tu aktivity zamerané na pod-
poru rozmanitých projektov v kraji-
nách tretieho sveta. Tak napr. som stre-
tol manželov, ktorí založili a finančne 
sponzorujú v Indii centrum pre zdra-
votne postihnuté deti. Iní zas cestujú do 
týchto krajín s rozličnými workshopmi, 
zameranými na vzdelávanie k finančnej 
sebestačnosti domáceho obyvateľstva. 
Nechýba ani zbieranie a predávanie zná-
mok na podporu projektov, ako i kostol-
né zbierky na misie. 
V Nemecku okrem finančných inštitú-
tov na pomoc misiám funguje aj projekt 
MAZ. Sú to mladí ľudia, ktorí zvyčajne 
po maturite idú po náležitej príprave 
na rok alebo na dva do niektorej misij-
nej krajiny. Projekt vedie náš páter Vác-
lav Mucha a je to čosi veľmi hodnotné 
a krásne. Takmer každý z týchto mla-
dých sa potom vracia odtiaľ zmenený 
a nadšený za misie. 

Čo sa týka Rakúska, ešte som sa ne-

stihol rozhliadnuť, ale myslím, že akti-
vity sú tu podobné. V týchto krajinách 
už od malička vštepujú do detí potrebu 
solidarity, čo je základom pre delenie sa 
s inými o vlastné záźitky a pre misijnú 
pomoc. 

Do krajín kde pôsobíš, prichádzajú dnes 
misionári z Indie, Indonézie a Afriky? Ako 
na to reagujú veriaci. Vidíš v tom prínos 
pre miestnu Cirkev? 
Vo všeobecnosti reagujú pozitívne, 
zvlášť tam, kde nemajú miestnych kňa-
zov. Títo prinášajú so sebou aj bohatstvo 
svojej spirituality a kultúry, a to dokáže 

obohatiť miestnu Cirkev. Som presved-
čený, že v dnešnej dobe, keď ľudia rozlič-
ných národov, kultúr a náboženstiev žijú 
spolu, práve títo spolubratia z iných kon-
tinentov môžu byť znakom, že možno 
žiť v pokoji a vzájomne sa obohacovať. 

V rámci tvojej služby v Steyli si bol aj v mi-
sijných krajinách, kde si dával duchovné 
cvičenia. V ktorých krajinách si bol a čo 
ťa v týchto krajinách najviac oslovilo v sú-
vislosti s prežívaním viery ľudí?
Necestoval som až tak veľa, bol som na 
Ukrajine, v Rumunsku, v Ghane a pra-
videlne v Taliansku. Pozitívne som bol 
prekvapený a povzbudený prežívaním 
viery v Ghane, kde som obdivoval jed-
notu medzi prežívaním viery a normál-
nym životom. Títo ľudia, ktorí sú veľmi 
chudobní, sa vedia deliť so všetkým a sú 
veriacimi nielen v kostole, ale aj v dome 
a na ulici. 
Rád by som uviedol, že hoci som až tak 
nechodil po svete, svet prichádzal ku 
mne, pravidelne totiž prichádzali do 
Steylu skupiny misionárov a misijných 
sestier v rámci ich ďalšieho vzdelávania. 
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Pozitívne som bol prekvapený a po-
vzbudený prežívaním viery v Gha-
ne, kde som obdivoval jednotu me-
dzi prežívaním viery a normálnym 
životom. Títo ľudia, ktorí sú veľmi 
chudobní, sa vedia deliť so všetkým 
a sú veriacimi nielen v kostole, ale 
aj v dome a na ulici. 



Niekedy mala takáto skupina aj 14 roz-
ličných národností – to bol akoby celý 
svet v malom. Veľmi som sa tešil z týchto 
stretnutí a obdivoval som misijnú odda-
nosť a zápal mnohých, ktorí sa napriek 
ťažkým podmienkam snažili prežívať 
a deliť sa so svojou vierou, a tak premie-
ňať tento svet na Božie Kráľovstvo. 

Plánuješ sa zapojiť aj do nejakej pasto-
rácie medzi Slovákmi vo Viedni? Alebo 
je niečo v tomto smere už rozbehnuté? 
Zatiaľ som na to nemal čas, uvidím ne-
skôr. 
Prednedávnom si oslavoval okrúhle život-
né jubileum. Navštívil si aj svoje rodisko 
Valaskú Belú. Ako si prežíval túto oslavu? 
Bol som príjemne prekvapený z odozvy, 
ktoré malo moje jubileum u veriacich. 
Oslávil som to dvoma svätými omšami 
v nedeľu, a potom v rodinnom kruhu. 

Opäť som sa presvedčil, ako si moji ro-
dáci vážia kňazské a misijné povolanie 
a som im vďačný za ich modlitby, obety, 
podporu a hlavne lásku, ktorú mi preu-
kazujú. Bolo to pre nás aj povzbudenie, 
aby sme pokračovali v modlitbe za nové 
kňazské a rehoľné povolania. 
Čo alebo kto najviac ovplyvnil tvoje kňaz-
ské a misionárske povolanie a čo toto 
tvoje povolanie posilňuje v súčasnosti? 
Za mojím kňazským povolaním stoja 
moji rodičia, ako i vtedajší duchovný 
správca našej farnosti vo Valaskej Belej 
d.p. Jozef Stanček. Bol pre mňa vzorom 
veriaceho kňaza, ktorý krásne slávil li-
turgiu, venoval sa miništrantom a zve-
ľaďovaniu farnosti. 

Za mojím misijným povolaním stoja 
rehoľné sestry Martinčové zo SSpS, ku 
ktorým som počas teologických štúdií 
chodil počas prázdnin na brigády. Sestra 
Jania ma inšpirovala k tomu, aby som sa 
aj ja stal misionárom. 

Dnes sú pre mňa inšpiráciou desiatky 
spolubratov verbistov, ako i misijných 
sestier, ktoré nezištne nasadzujú svoj 
život do služby šírenia Evanjelia. Pred 

mnohými z nich sa hlboko skláňam 
a vážim si obetu ich života. 

Čo ťa čaká v nasledujúcich mesiacoch? 
Mám kalendár plný už na rok 2016. Te-
raz ešte cestujem na stretnutie nemecky 
hovoriacej subzóny do Bischofshofen, 
potom koncom mesiaca do Varšavy, 
v apríli do Steylu, v júni a júli do Ríma, 
a tak by som mohol menovať jednotli-
vé položky. Je to dosť nabité, ale teším 
sa z toho. 

Čo by si odkázal našim čitateľom a všet-
kým priateľom a podporovateľom misií 
na Slovensku? 
Ďakujem im za podporu, modlitby 
a dobrý vzťah k misionárom a misiám 
a vyprosujem im od svätého trojjediné-
ho Boha zdravie, sily, požehnanie a hlav-
ne vedomie, že svojou činnosťou pracujú 
na čomsi krásnom a hodnotnom, na bu-
dovaní Božieho kráľovstva vo svete, na 
šírení Božej lásky a na privádzaní ľudí 
k Otcovi milosrdenstva a lásky. Záro-
veň sa porúčam do ich modlitieb, ktoré 
veľmi potrebujem. •

• Žena kráča na trh a nesie tovar na predaj
• V Ghane na stretnutí s kňazmi
 a rehoľnými sestrami pôsobiacimi 
 vo formácii seminaristov
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Symboly 
zmŕtvychvstalého 
Krista vo Veľkonočnej 
liturgii

 Text: P. Ján Halama SVD

 Foto: Archív SVD

To, čo je najdôležitejšie, sa nieke-
dy nedá vyjadriť slovami, dá sa 
jedine zakúsiť. Keď Cirkev slávi 
liturgiu, oslavuje svoje zásnuby 

so Ženíchom. Nesnaží sa teologicky 
definovať, čím sú tie zásnuby. Skôr po-
ukazuje, než opisuje, skôr miluje, než 
hovorí o láske. Liturgia Cirkvi hovorí 
skrze symboly: nedokáže všetko opí-
sať slovami.

Najdôležitejším momentom 
v liturgii celého roka je Veľko-
nočná vigília, čiže večerná litur-
gia Bielej Soboty. Pouvažujme 
nad niektorými znakmi tejto 
Noci, skrze ktoré Snúbenica ho-
vorí o svojom Ženíchovi a o jeho 
láske k Nej.

SVETLO
Je prvým symbolom v poriadku Pa-
schálnej Vigílie - t.j. Bielej Soboty. Tma, 
do ktorej sme pohrúžení – prv, než sa 
zapáli ohnisko a prinesie sa veľkonočná 
svieca do vnútra kostola - dovoľuje nám 
srdcom pochopiť rozprávanie Cirkvi 
o svetle. Strach pred tmou je jedným 
z najzákladnejších ľudských strachov. 
Po tme nedokážem nájsť cestu domov, 
môžem nanajvýš čakať na svitanie ale-
bo blúdiť, a pritom sa báť ešte viac. Vte-
dy dokážeme oceniť svetlo. Ono priná-
ša človeku pokoj, pomáha mu nájsť sa 

vo svete, ktorý začína vo svetle naberať 
znova tie správne rozmery, ukazuje 
smer cesty, pomáha rásť, dozrievať. Aj 
preto hovorí Sväté Písmo o Bohu, že je 
svetlo a niet v ňom nijakej tmy“ (1 Jn 
1,15), a našu účasť na Božom živote na-
zývame trvaním vo svetle: „Kedysi ste 
boli tmou, ale teraz ste svetlom v Páno-
vi. Žite ako deti svetla! Ovocie svetla je 

v každej dobrote, spravodlivosti a prav-
de“ (Ef 5,8-9).

Liturgia vyjadruje rôznymi spôsobmi, 
že Kristus je svetlo. Zapaľujeme ohnisko 
a posväcujeme plameň, od ktorého sa 
následne zapaľuje  paškál, čiže vosková 
svieca, ktorá symbolizuje prítomnosť 
Zmŕtvychvstalého. Ten, kto sa už nie-
kedy zúčastnil na liturgii, ktorá bola slá-
vená skutočne v noci, vie, že netreba nič 
viac komentovať - symbol hovorí viac 
než slovo. Svetlo sa rozširuje medzi všet-
kých prítomných. Prijímame od paškálu 
oheň a zapaľujeme svoje sviece. Na ko-
niec sa zapínajú všetky svetlá v kostole.

Vtedy zaznieva paschálne posolstvo, 
tzv. Exsultet (z lat. posolstvo). Obsah 
tohto chválospevu zahŕňa v sebe všet-
ko to, za čo Cirkev ďakuje Bohu počas 
sviatkov Paschy: spieva sa v ňom o pre-
chode zo smrti do života; oslavuje sa 
tajomstvo Krista - Spasiteľa a kresťa-
na - spaseného; slávi sa paschálna noc, 
v ktorej sa nebo snúbi so zemou, človek 
je zmierený s Bohom; chválospev po-
vzbudzuje veriacich, aby prijali Kris-
tovo svetlo.

SLOVO
Počas tejto noci máme viac čítaní ako 
obyčajne: sedem zo Starého zákona 
a po jednom zo sv. Pavla a z konkrétne-
ho evanjelia (z pastoračných dôvodov 
sa v kostoloch zvyčajne číta menej číta-
ní, aby sa liturgia nepredlžovala). Číslo 
sedem nie je náhodné, každé z nich má 

Najdôležitejším momentom v li-
turgii celého roka je Veľkonočná 
vigília, čiže večerná liturgia Bielej 
Soboty. 
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svoj význam: štyri prvé sa vzťahujú na 
štyri noci výrazného Božieho pôsobe-
nia, ktoré spomína židovská paschál-
na tradícia: noc stvorenia sveta, noc 
obety Abraháma, východu z  Egypta 
a noc očakávaného príchodu Mesiáša. 
Zvyšné tri čítania nás majú voviesť do 
témy krstu, rovnako ako posledné číta-
nie pred evanjeliom z Listu Rimanom. 
Okrem toho má sedmička v biblickej 
symbolike špeciálny význam. Ako sú-
čet počtu 4 , ktorý značí svet (štyri živly, 
ktoré tvoria svet, sú to: voda, vzduch, 
zem a oheň) a počtu 3, ktorý poukazu-
je na Boha - je symbolom zmluvy Pána 
s celým stvorením. 

VODA
Veľká Noc bola od najdávnejších čias 
prednostným časom vysluhovania krs-
tu a obnovy jeho povedomia u pokrs-
tených. V určitom období to bol jedi-

ný deň v roku, kedy sa udeľoval krst. 
A preto počas veľkonočnej liturgie, aj 
keď nikoho nekrstíme, všetci pokrstení 
obnovujú svoje krstné sľuby. 

Krst - obmytie poukazuje na vodu. 
Môže sa nám to zdať banálne; čo môže 
byť samozrejmejšie od vody? Stačí 
otočiť kohútik na vodovode. Vieme, 
že slúži k umývaniu i k pitiu - taktiež 
symbolika krstného kúpeľa (obmytia) 
je pre nás samozrejmá. A predsa ľudia, 
ktorí žili v staroveku, sa vedeli fascino-
vať jednoduchými vecami. Vo väčšine 
kultúr a náboženstiev z vody povstáva 
všetko, ona je matkou, prameňom všet-
kého, čo jestvuje. Stačí si pripomenúť 
biblickú tradíciu; všetko, čo je, vznik-
lo, keď sa Duch Boží počas stvorenia 
vznášal nad vodami (por. Gen 1,2).  
Pravdepodobne, vedomie rituálneho 
obmývania, ktoré existovalo v  iných 
náboženstvách, dalo podnet cirkev-

ným otcom, aby zdôrazňovali rozdie-
ly medzi pohanskými zvykmi a kres-
ťanským obmytím. „Avšak nie  každá 
voda uzdravuje, iba tá, ktorá má Kris-
tovu milosť. Voda môže uzdravovať 
len vtedy, keď na ňu zostúpi Duch Svä-
tý a posvätí ju (sv. Ambróz, De sacra-
mentis 1,5,15). Voda je tiež symbolom 
Ducha Svätého - „V  posledný, veľký 
deň sviatkov Ježiš vstal a zavolal:  ̋ Ak 
je niekto smädný a verí vo mňa, nech 
príde ku mne a nech pije. Ako hovorí 
Písmo,  z jeho vnútra potečú prúdy ži-
vej vody. ̋  To povedal o Duchu, ktoré-
ho mali dostať tí, čo v neho uverili.“ (Jn 
7,37-39). Cirkev preto posväcuje vodu 
skôr, než ju použije na  krst. Starobylá 
modlitba posvätenia vody pripomína 
vody zázračného Božieho pôsobenia: 
vody stvorenia, nad ktorými sa vznášal 
Duch, vody potopy, v ktorých bola po-
chovaná ľudská neprávosť, vody Čer-
veného mora, cez ktoré prešli Izraeliti, 
vody Jordánu, v ktorých bol pokrstený 
Ježiš. Spomína tiež vodu, ktorá vyšla na 
kríži z Ježišovho prebodnutého boku, 
ako aj misijný príkaz učenia a krstenia 
všetkých národov, ktorý odovzdal Ježiš 
apoštolom po svojom zmŕtvychvstaní. 
Ponorenie paškálu počas tohoto obra-
du v krstiteľnici zdôrazňuje prosbu, aby 
skrze Krista zostúpil na krstnú vodu 
Duch a znovuzrodil tých, ktorí majú 
byť pokrstení.

Krstná voda je zároveň znakom smr-
ti i života, potopy pochovávajúcej hrieš-
ny život a oživujúceho prameňa, ktorý 
vychádza spod svätyne Pána vo videní 
Izaiáša (46,5) a Zjavenia sv. Jána (22,1-
2). Vo vode krstu sa má utopiť všet-
ko, čo nás oddeľuje  od Boha. Má z nej 
zmŕtvychvstať kresťan; ten, ktorý nie-
len verí v Krista, ale patrí mu a dá sa 
mu formovať. Každý z nás, ak chce byť 
skutočným kresťanom, pôjde cestou 
Ježišovou. Taký je záväzok vyplývajú-
ci z krstu. Sv. Lev hovorí, že je veľkým 
hriechom nezúčastniť sa na veľkonoč-
ných obradoch, ale oveľa nebezpečnej-
šie je zúčastniť sa na liturgii, a pritom 
nemať účasť na Kristovom utrpení kaž-
dý deň (por. Tr. LXX, 4).  •



2. marca sa vo farnosti Nový 
Hrozenkov konala sv. omša na 
poďakovanie za dokončenie 
obnovy farského kostola. 
Sv. omšu celebroval olomoucký 
arcibiskup Jan Graubner. 

Koncom augusta minulého roka 
síce olomoucký svätiaci biskup 
Josef Hrdlička po takmer šty-
roch mesiacoch stavebných 

prác farský kostol konsekroval . Nebol 
však dokončený oltár Sv. Jána Krstiteľa. 
Ten rekonštruovali od mája minulého 
roka a zrekonštruovaný ho do kosto-
la v Novom Hrozenkove umiestnili až 
začiatkom marca tohto roka.  Správca 
farnosti P. Marek Poláčik SVD prívítal 
otca arcibiskupa Jana Graubnera a vy-
jadril radosť z toho, že ako otec diecé-
zy prichádza, aby spoločne poďakovali 
Pánu Bohu za to, že dnes môže kostol 
kompletne obnovený už naplno  slú-
žiť ako miesto oslavy Nebeského Otca 
a vysluhovania sviatostí.  Veriaci na čele 
s ich duchovným sa veľmi obetavo pus-
tili do tohto diela. Celková rekonštruk-
cia kostola totiž stála vyše 7 miliónov 
českých korún, z toho milión dostali zo 
Státního zemědelského intervenčního 
fondu, takmer milión dostali z městi-
su Nový Hrozenkov a ostatné financie 
predstavovali dary farníkov. „Impulzom 
k obnove nášho farského kostola bolo, 
že veľa vecí vrátane kúrenia, elektroin-
štalácie bolo nefunkčných. Začalo sa 

od podlahy. V kostole sa osekali všetky 
omietky, urobilo sa celkové odvlhčenie 
chrámu. Najúžasnejšie na tom bolo, že 
ľudia vopred nevedeli, čo ich čaká.  Ne-
vedeli, čo všetko sa bude robiť, ale verili 
nášmu pánu farárovi Marekovi a stáli za 
ním v modlitbách i po finančnej strán-
ke,“ povedala farníčka Ingrid Petřeková. 
P. Marek Poláčik na záver sv. omše po-
ďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na 
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Kostol 
v Novom Hrozenkove 
sa zaskvel v novom šate

 Text: P. Martin Štefanec SVD 

 Foto: Dana Uhrová



obnove chrámu. Po sv. omši hrala pred 
kostolom dychová hudba, všetci boli 
veselí a natešení z toho, že sa podari-
lo takéto krásne dielo. Verbisti pôsobia 
v Novom Hrozenkove od polovice 90.-
tych rokov. „Myslím, že verbistom sa tu 
podarilo ako misionárom spojiť vieru 
s miestnou kultúrou, čoho dôkazom je 
aj tento obnovený kostol. Páter Marek 
dokázal osloviť miestnych ľudí, nad-

chnúť ich a využiť ich nadšenie pre dob-
rú vec. Ľudia vďaka svojej obetavosti 
dokázali urobiť takúto krásnu renová-
ciu ich chrámu,“ povedal provinciál re-
hole verbistov P. Ján Halama.  Mons. Jan 
Graubner, olomoucký arcibiskup, pove-
dal pre Hlasy: „Ďakovná bohoslužba na 
záver veľkých opráv kostola bola nao-
zaj radostná, radostný bol i pohľad na 
chrám, ktorý nanovo zažiaril. Poznám 
ten kostol dlhé roky a keď človek vidí, 
čo to s kostolom po generálnej oprave 
urobí, je to pre mňa veľkým povzbude-
ním a nádejou, že predovšetkým miest-
ni ľudia, ktorí sa tak angažovali, sa budú 
schopní angažovať podobne pre obnovu 
duchovných chrámov vo svojich srd-
ciach, rodinách či obciach, pretože to 
sú tie najdôležitejšie chrámy Božie“. •

• Arcibiskup Jan Graubner počas sv. omše
 v Novom Hrozenkove. V pozadí vidieť 

zreštaurovaný oltár, ktorý do kostola 
 pribudol iba nedávno
• Farníci sa obetavo podieľali
 na rekonštrukčných prácach
• Počas slávnostnej sv. omše bolo všade 
 cítiť radosť z obnoveného Božieho chrámu
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V Indii prežívajú pôst v duchu 
ochrany životného prostredia 

Veriaci nielen v  Bombaji pôstne 
obdobie prežívajú v duchu ochrany 
životného prostredia. Ide o reakciu 
na výzvu ich arcibiskupa kardiná-
la Oswalda Graciasa k tzv. zelené-
mu či ekologicky šetrnému pôstu. 
Bombajčanov požiadal, aby počas 
štyridsiatich dní „znížili emisie za 
účelom ochrany životného pros-
tredia“. Aj ďalší biskupi v krajine sa 
nechali inšpirovať napomenutím 
pápeža Františka k ochrane stvo-
renstva, ktoré vyslovil počas svätej 
omše na začiatku svojho pontifiká-
tu 19. marca 2013.

Podľa kardinála Graciasa by mal 
byť pôst pre veriacich „príležitosťou 
k objaveniu nového vzťahu s Bohom 
a prírodou“. Rovnako pripomenul, 
že ochrana životného prostredia 
predstavuje jeden z najvážnejších 
problémov práve v oblasti Bomba-
ja, kde oproti sebe stoja intenzívny 
rozvoj mesta a ekologické potreby. 
Arcidiecéza tiež začala podporovať 
osobitné oddelenie zaoberajúce sa 
ochranou životného prostredia, kto-
ré počas pôstneho obdobia predloží 
jednoduché a praktické návrhy tý-
kajúce sa ekológie: od recyklácie od-
padu, cez šetrenie vodou a palivom 
až ku kultivácii malých domácich 
záhradiek. •

HLASY Z MISIÍ
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Milí slovenskí čitatelia, dobrodinci 
i priatelia Hlasov z domova a z mi-

sií, vrátila som sa práve z duchovných 
cvičení v provinciálnom dome, vzdiale-
nom od komunity, kde teraz žijem, pri-
bližne 1.200 km, keď sa ku mne dostala 
táto ponuka prihovorenia sa čitateľom 
cez slovenské Hlasy. Ja ich osobne mám 
veľmi v úcte, pretože mi stále pripomí-
najú začiatky zrodu našej Kongregácie 
a rast misijného ducha. Duch Boží je 
ten, ktorý chce byť poznaný cez všetky 
ľudské srdcia. 

Duchovné cvičenia určené pre nás 
viedol otec biskup Erwin Krautler, pô-
vodom z  Rakúska, misionár 
v  Amazónii, v  diecéze Xingu 
už pekných 40 rokov. Je to svätý 
muž, ktorý sa zasadzuje za prá-
va a spravodlivosť domorodých 
ľudí. V jeho diecéze pracovala Sr. 
Doroti, ona bola prenasledovaná 
a zabitá, lebo bola na strane tých, 
ktorí nemajú moc a sú zneužíva-
ní. Zaplatila draho, najdrahšie - 
svojou krvou!

Všetko v živote má svoj začiatok i ko-
niec, je to veľké tajomstvo, ktoré ma stá-
le viac a viac presviedča o trpezlivosti 
v misii a v skúškach viery, ktorými je 
potrebné prejsť, a  to pre osobný rast. 
Mojím misionárskym začiatkom bol ten 
veľký začiatok, áno, nazvala som ho veľ-
kým začiatkom, kedy som dostala svo-
je misijné určenie pre južnú provinciu 
v Brazílii. Dnes je to už 12 rokov. Čas 
spoznávania a čas skúseností, inkulturá-
cie a stretnutia sa s novou tvárou Boha, 
novou prítomnosťou Jeho existencie 
v inej, predtým nepoznanej realite. 

Kde pôsobím dnes? 
Pôsobím dnes už siedmy rok v meste zva-
nom Tres Passos, ktoré leží na hraniciach 
s Argentínou, celkom na juhu Brazílie. Je 
to malé mestečko obývané nemeckými 
prisťahovalcami. Celá Brazília má cha-
rakter bohatosti všetkých kultúr, tradí-
cií, je to krajina všetkých možných tvárí. 
Našou misiou v tomto meste je sociálna 
práca s opustenými ľuďmi v starobe, pas-
toračná činnosť s rodinami, aktivity pas-
torácie povolaní a tiež naša prítomnosť 
v skupinách drogovo závislých. Našu me-
dzinárodnú komunitu tvorí šesť sestier 
(Indonézia, Slovensko, Brazília). 

Potreba sociálnej práce
Po dvoch rokoch v tejto komunite sa mi 
naskytla možnosť štúdia sociálnej prá-
ce, ktorú tento rok v júni obhájim svojou 
diplomovkou a štátnicami zameranými 
na sociálnu kontrolu. Tá by v Brazílii mala 
fungovať cez existujúcu prítomnosť kaž-
dého občana so svojím právom na život, 
ktorú podľa zákona má. 

Sociálna kontrola môže existovať 
a fungovať, ak sú všetci pripravení prilo-
žiť ruky k dielu a zodpovedne sa postaviť 
k obhajobe práv, spravodlivosti a pravde. 
Nevyhnutnosťou sa stáva aktívna prítom-
nosť každého človeka. Je to kolektívne 

konanie cez motivačné orientácie a silu, 
ktorá mobilizuje. Sociálna kontrola nemá 
byť chápaná negatívne, pretože na prvom 
mieste vyjadruje, čo je potrebné, žiaduce 
pre spoločnosť. Formou sociálnej kon-
troly je aj proces socializácie, v ktorom si 
osvojujeme tiež normy pre hodnotenie 
správania iných i mechanizmy sebakon-
troly (sociálna zodpovednosť). 

Moja práca sa zaoberá nedostatoč-
nou sociálnou kontrolou, a tá sa preja-
vuje znížením záujmu a citlivosti k ne-
žiaducim javom, porušovaniu noriem 
a pod. Vieme veľmi dobre že, všeobec-
ná tolerancia k negatívnym javom vedie 
k rozpadu normatívneho systému spo-
ločnosti, k rozkladu spoločenského po-
riadku, k anómii.

Sociálna kontrola v našej reálnej situ-
ácii sa ešte veľmi opiera o moc a tá môže 
prinášať jedine formu násilia, politického 
a ekonomického tlaku, formu manipulá-
cie, vylučovania, ale aj uplatňovania au-
tority. Budem používať názory viacerých 
autorov, prácu rozdelím na historickú 
časť, ako sa sociálna kontrola rozvíjala tu 
v Brazílii, a ako je jej účinkovanie viditeľ-
né v dnešných časoch, k tomu prispejem 
malým výskumom, ktorý som uskutoč-
nila v priebehu tohto roka so skupinou 
ľudí zameraných na sociálnu kontrolu. 

Čo je sociálna práca? 
Ja sociálnu prácu chápem ako činnosť, 
ktorá predchádza alebo upravuje prob-
lémy jednotlivcov, skupín, tiež komunít 
a jej cieľom je zlepšenie kvality života. Je 
charakteristická priamym, zámerným 
a pripraveným kontaktom sociálneho 
pracovníka s klientom, s cieľom stanoviť 

Pre milé Slovensko 
zopár riadkov z Brazílie

 Text: Sr. Aurélia Príhodová SSpS

 Foto: Archív SSpS

SLUŽOBNICE DUCHA SVÄTÉHO
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Všetko v živote má svoj začiatok 
i koniec, je to veľké tajomstvo, kto-
ré ma stále viac a viac presviedča 
o trpezlivosti v misii a v skúškach 
viery, ktorými je potrebné prejsť, 
a to pre osobný rast.



• Sr. Aurélia Príhodová SSpS: 
 „Južná Amerika bola mojou srdcovou záleži-

tosťou. Bolo mojou túžbou dostať sa tam. Ale 
počas moje prípravy som prestávala veriť, že 
tam pôjdem. Je však potrebné mať svoju ideu, 
túžbu. Bolo to ešte v postuláte, keď nám jedna 
sestra rozprávala o situácii v Južnej Amerike 
a ja som si povedala, že raz tam pôjdem.“
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sociálnu diagnózu a tiež realizáciu soci-
álnej terapie. Zahŕňa sociálne technické 
opatrenia (poskytnutie služieb a dávok 
sociálnej starostlivosti), účelné a odborné 
využívanie odborných nálezov, posudkov, 
rozhodnutí a spoluprácu s inými odbor-
níkmi v oblasti starostlivosti o človeka.

Ako ju vykonávame? 
Je vykonávaná v individuálnej dimenzii, 
kde je práca realizovaná s jedným klien-
tom, v skupine s určitým počtom klien-
tov, kde sa využívajú špecifiká skupinovej 
práce (podľa jednotlivých potrieb), a to 
v prospech jednotlivcov a celej skupiny. 
A tiež existuje aj sociálna práca poznaná 

v komunitnej oblasti, predstavujúc prá-
cu s regionálnou komunitou s typickými 
väzbami a s cieľom zapojiť členov komu-
nity do procesu odstraňovania nežiadu-
cich javov v komunite. Často sme cez si-
tuácie počas odbornej praxe poskytovali 
odbornú pomoc obyvateľom v určitom 
vzdialenom teréne, ktorí sa ocitli v ne-
priaznivej sociálnej situácii a neboli sme 
schopní sami a ani s pomocou rodiny 
a blízkych osôb nájsť primerané riešenie 
svojho sociálneho problému, a zároveň 
aj preventívne pôsobiť na rizikové fakto-
ry a ohrozené skupiny obyvateľov, a tým 
predchádzať vzniku akútnych krízových 
situácií. 

Jej cieľom je často hľadanie riešenia 
v nepriaznivej sociálnej /životnej situácii 
tej skupiny obyvateľov, ktorí sa pre dlho-
dobo neriešené sociálne problémy stali 
členmi vylúčenej komunity, dôsledkom 
čoho je nepriaznivá sociálna situácia spo-
jená s diskrimináciou spoločnosti v prí-
stupe k zamestnaniu a verejným službám 
na lokálnej i národnej úrovni.

Každý sociálny pracovník musí okrem 
dodržiavania legislatívy vedieť aj vhodne 
kombinovať jednotlivé metódy a postupy, 
aby sa tak zabezpečila najvyššia možná 
miera efektivity. Ako som mohla stále 
sledovať na odbornej praxi a k čomu nás 
viedli aj teoretické kroky, každý sociál-
ny pracovník by mal dokázať analyticky 
a synteticky uvažovať, osvojovať si stále 
nové poznatky a zaujať kritické hodno-
tenie, naučiť sa kriticky argumentovať 
a vedieť zaujať a obhájiť vlastný názor na 
problém. Často sme sa venovali analýze 
bez toho, aby sme dokázali porozumieť 
podstate problémov jednotlivcov, skupín 
a komunít, s ktorými sme boli v kontakte. 

Veľmi ma oslovila aj počas mojej pra-
xe, ktorú som ukončila minulý semester, 
zručnosť sociálneho pracovníka v prá-
ci - praktike s rôznymi projektmi, ktoré 
zahŕňajú identifikáciu problému, ana-
lýzu, návrh a  implementáciu rozsiah-
lych riešení spolu s  testovaním a pri-
meranou dokumentáciou v aspektoch 
veľkej kvality.

Keď nás Kristus posiela, niet hraníc
Toto je môj život tu a teraz, moje podele-
nie sa s vami, milé Slovensko. 14 decem-
bra 2013 sme mali vo vedľajšej farnosti 
večné sľuby našej misijnej sestry, kto-
rá dostala misijné určenie pre Mozam-
bik v Afrike. Je to náš misionársky život, 
naša spiritualita. So spoločnou výzvou, 
o ktorej hovorí sám Sv. Otec Frantisek: 
“Kde nás Kristus posiela, niet hraníc a niet 
žiadnych zábran: posiela nás pre všetkých 
ľudí. Evanjelium je pre všetkých a nie iba 
pre niektorých!” Nemajte strach roznášať 
Krista do všetkých miest až do “periferias 
existenciais”, pre ľudí na pokraji spoloč-
nosti a ku všetkým, ktorí žijú vo veľkých 
vzdialenostiach od NEHO!

 Je to výzva pre nás všetkých, ktorí sa 
nazývame kresťanmi v našej spoločnos-
ti, kde MAŤ znamená omnoho viac ako 
BYŤ. Nech nám v tejto službe všetkým 
pomáha naša Matka Sedembolestná, Pat-
rónka Slovenska, a tiež aj Patrónka Brazí-
lie N. Sr Aparecida. 

Sr. Aurélia Príhodová

SLUŽOBNICE DUCHA SVÄTÉHO



Spôsobovať smäd po Bohu
Spôsobovať smäd po Bohu je poslaním každého 
veriaceho človeka, ktorý odpovedal na Božie po-
zvanie. Je to krásna metafora, ktorá hovorí o tom, 
že náš životný štýl by mal byť príťažlivý pre tých, 
ktorí žijú v našom okolí. Život s Kristom nie je 
len schopný konkurencie s tým, čo ponúka svet, 
ale vnútorný pokoj, život v milosti, skúsenosť od-
pustenia a milosrdenstva dokážu ďaleko prevý-
šiť čokoľvek, čo ponúka tento svet človeku. Práve 
pre schopnosť prvotných kresťanov zaujať správ-
ny postoj k svetu i k Bohu, prvých nasledovate-
ľov Ježišovej cesty nazvali kresťanmi (Sk 11,26). 
Spoločný život, modlitba a láska, ktorej sa učili od 
Krista, ich robila viditeľnými.

Z verbistických dokumentov
Keby sme nahliadli do rôznych dokumentov 
Spoločnosti Božieho Slova, našli by sme v nich 
oblasti a skupiny ľudí, ku ktorým sú misionári 
„profesionáli“ poslaní. Ako uvidíme neskôr, nej-
de len o cieľové skupiny záujmu verbistov, ale sú 
to zároveň príležitosti budovať vzťahy a  vzájom-
ne v nich rásť. Napĺňať misijný príkaz Pána Ježiša, 
teda ohlasovať jeho radostnú zvesť až po koniec 
sveta, je z tejto perspektívy šanca pracovať aj na 
svojom vlastnom posvätení. Ktoré sú to teda tie 
cieľové skupiny, s ktorými túžia misionári verbisti 
vstúpiť do vzájomného dialógu? 
•	S tými, ktorí hľadajú vieru, a s ľuďmi, ktorí ne-

majú spoločenstvo, v ktorom by ju mohli žiť 
a zdieľať (prvotná reevanjelizácia)
•	S ľuďmi, ktorí sú chudobní a na okraji (práca 

s marginalizovanými),
•	S ľuďmi rozdielnych kultúr (medzikultúrny 

dialóg),
•	S ľuďmi rozličných náboženských tradícií a se-

kulárnych ideológií (medzináboženský dialóg).

Ako vidíme, nemusí byť človek verbistom, aby 
sa zapojil do služby pre ktorúkoľvek zo spomína-
ných skupín. 

Passing over
Je to síce anglické slovo, ale jeho obsah dobre po-
známe. Passing over bolo vyvedenie vyvoleného 
izraelského národa z otroctva na slobodu. Práve 
význam tohto slovného spojenia sa skrýva v slove 
Pascha – prechod. Passing over-om bol aj Kristov 
príchod na našu zem, keď sa Pán zrieka všetkého, 

Mladý podnikateľ sa snažil rozbehnúť biznis, 
ale nedarilo sa mu to. Sťažoval sa teda 
skúsenejšiemu: „Je to len ďalší dôkaz toho, 
že koňa síce zoberieš k vode, ale nemôžeš 
ho donútiť piť.“ Starší mu odpovedal: „Ale 
tvojou úlohou nie je ho donútiť piť, ty mu máš 
spôsobiť smäd.“
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Byť v službe 
sa oplatí

 Text: P. Igor

Kráľ SVD

 Foto: Archív SVD



Veľkým 
pokušením 
pre nás 
kresťanov 
je uspokojiť 
sa a stáť 
na mieste! 
Priasť ako 
kocúr. Sme 
pozvaní 
k neustálej 
konverzii. 
Keď sa 
vydáme na 
cestu misie/
služby, je 
toto riziko 
zmenšené. čo mu patrí, berie si prirodzenosť sluhu, stáva sa 

podobný človeku vo všetkom okrem hriechu. Prá-
ve tento prechod sa uskutočňuje v službe každé-
ho dobrého misionára, v jeho akejkoľvek službe, 
a robí ho to stále viac podobným Kristovi:
•	Pri práci s ľuďmi iných náboženstiev vychá-

dzame z nedôvery, uzavretosti a arogancie do 
zrelej dôvery, pohostinnosti, pokory, spoluprá-
ce a rešpektu.
•	Pri práci s chudobnými a marginalizovanými 

vychádzame zo sebeckosti a nezáujmu, k soli-
darite a súcitu. 
•	Pri práci s hľadajúcimi vieru sa dostávame 

k prehĺbeniu viery, ktorá ovplyvňuje každý as-
pekt nášho života.
•	Pri práci s ľuďmi rozličných kultúr vychá-

dzame z predsudkov, náboženskosti, strachu 
k prijatiu, otvorenosti, entuziazmu. 

Pri samotnej službe, ak máme otvorené srdce, 
nemôžeme ostať nezmenení. Byť misionárom 

je pozvanie k obojstrannej konverzii. Pozývam 
evanjelizovaných k obráteniu, a pri tom sa usku-
točňuje aj moja vlastná konverzia – v ktorej sa 
Kristova cesta stáva mojou cestou. Prechádzam 
cestou, ktorou muselo prejsť aj Vtelené Slovo. 

 
Pokušenie ostať stáť
Na austrálskom erbe je obraz dvoch zvierat. Sú na 
ňom nakreslené emu a klokan. Majú čosi spoloč-
né. Nevedia sa pohybovať dozadu. Klokan kvôli 
veľkému chvostu a emu kvôli trom prstom – pri 
kroku dozadu by sa mu podlamovali nohy.

Veľkým pokušením pre nás kresťanov je uspo-
kojiť sa a stáť na mieste! Priasť ako kocúr. Sme po-
zvaní k neustálej konverzii. Keď sa vydáme na ces-
tu misie/služby, je toto riziko zmenšené. A okrem 
svojho pripodobnenia sa Kristovi napomôžeme 
šíreniu Božieho kráľovstva. •
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Pátri Peter Lajcha SVD, Anton 
Mihálik SVD a Štefan Lapšan-
ský SVD dávali v apríli 1949 
v Žarnovici a okolí ľudové mi-

sie. Vo svojich misijných príhovoroch 
a kázňach sa, možno trochu nešikovne 
a nepremyslene, vyjadrili i k vtedajšie-
mu aktuálnemu politickému a hospo-
dárskemu dianiu v republike. Nezostalo 
to bez následku. Obsah týchto príhovo-
rov sa dostal k Štátnej bezpečnosti a pát-
rov Lajchu a Mihálika zatkli už 21. apríla 
v Nitre. Následne ich previezli do väzby 
v Banskej Bystrici.

Oboch obvinili z nevhodné-
ho obsahu kázní, teda „poburo-
vania“ spoločnosti a zo zločinu 
združovania sa proti štátu s úmys-
lom podporovať vysokú cirkevnú 
hierarchiu v podvratných sna-
hách. Takto mali údajne podporo-
vať podvracanie ľudovodemokratického 
zriadenia republiky a, čo bolo možno ešte 
horšie, s ohľadom na obyvateľov repub-
liky,  i hospodársku sústavu. Vzťahovalo 
sa na nich prehrešenie voči zákonu na 
ochranu ľudovodemokratickej republiky 
231/48 Zb. z. (Prijatím tohto zákona Ná-
rodné zhromaždenie v Prahe prakticky 
rozložilo vtedajší demokratický systém 
v republike. Zákon obsahoval paragrafy 
o rozbíjaní a ohrozovaní republiky, po-
burovaní proti republike a jej hanobení. 
Prakticky zákon legalizoval uväznenie 
kohokoľvek bez dodania relevantných 
dôkazov a následne i odsúdenie sudcami, 
ktorí boli vopred inštruovaní, aký trest si 

kto zaslúži. Takto boli stovky obyvate-
ľov republiky odsúdené na vysoké tresty 
väzenia, nútených prác, či dokonca na 
trest smrti. Tento zákon sa stal na dlhé 
roky najväčším strašiakom v súdnictve 
i mocnou, ba možno najmocnejšou, pá-
kou režimu.)

Keďže obom pátrom nebolo nič kon-
krétne dokázané, boli z väzby 5. mája 
1949 prepustení na slobodu. Týmto sa 
však pre nich „kontakt“ so Štátnou bez-
pečnosťou a súdmi neskončil. Dohra pre 
oboch prišla o niekoľko mesiacov neskôr, 
v júni 1950.

Medzitým prebehla likvidácia muž-
ských kláštorov v ČSR v apríli a máji 
1950. Pátri Mihálik a Lajcha boli v čase 
likvidácie domov Spoločnosti Božie-
ho Slova v Nitre. P. Mihálik v Misijnom 
dome sv. Svorada na Zobore a P. Lajcha 
v Misijnom dome Matky Božej na Kalvá-
rii. Obaja sa stretli v Podolínci, odkiaľ si 
ich už 5. júna 1950 vyžiadali a previezli do 
Bratislavy, kde nastúpili do väzby v Jus-
tičnom paláci.

Súd s oboma sa konal 13. septembra 
1950 v Bratislave. Páter Lajcha bol od-
súdený na 18 mesiacov odňatia slobody 
a pokutu 5.000 Kčs za prečin poburova-
nia proti republike podľa zákona 231/48 

Zb. z. Páter Mihálik dostal trest za rovna-
kú činnosť, najskôr šesť mesiacov a pe-
ňažnú pokutu 1.000 Kčs. Voči jeho roz-
sudku sa však odvolal štátny prokurátor 
a následne mu bol trest zmenený - zvý-
šený na 18 mesiacov.

Pokiaľ ide o samotné obvinenia, sú 
zaujímavé, možno i úsmevné a trochu 
absurdné. Obžaloba ich zhrnula do na-
sledujúcich bodov: Páter Lajcha mal  
3. apríla 1949 počas svojej misijnej kázne 
v Žarnovici o pozemkovej reforme po-
vedať: „Bola jedna pekná a bohatá pani, 
ktorá chodila po výletoch po Egypte 
a po iných svätých zemiach, ktorá nikdy 
nezohla kolená pred Bohom. Teraz, keď 
prišla na ňu pohroma, keď jej rozparcelo-
vali majetok, vtedy sa spamätala a teraz sa 
modlí.“ V tej istej kázni mal spomenúť, že 
Kristus mohol pozemkovú reformu uro-
biť už pred 1000 rokmi, ale nepovažoval 
to za dobré pre ľud. Tretím bodom obža-
loby bola myšlienka v kázni zo 6. alebo  
7. apríla v tom istom kostole v Žarnovici, 
kedy mal Lajcha o mužoch a ženách po-
vedať, že „žena nie je stvorená pre ťažké 
práce, ale len pre domácnosť a že na ťaž-
šie práce sú len muži, ktorí sú silnejšej 
konštrukcie, aby mohli takéto práce vy-
konávať ...“ V tomto sa podľa „dohadov“ 
prikláňal k tomu, aby ženy nepracovali 
v továrňach, ale len v domácnosti.

Páter Mihálik mal 4. apríla na sv. omši 
vo Hvozdnici počas kázne povedať, že 
„v Nitre zhorela veľká drevená továreň 
len preto, lebo v tejto továrni robotníci 
pracovali aj v nedeľu a že toto pán Boh 
zniesol na nich ako trest.“

Trest si rehoľní kňazi vykonali vo väz-
niciach v Leopoldove a v Ilave. Keďže si 
väčšinu trestu odsedeli vo väzbe, prepus-
tení na slobodu boli už 21. 11. 1951.

Stručný životopis 
pátra Petra Lajchu SVD
Páter Peter Lajcha SVD sa narodil 21. 
mája 1910 v Drahovciach. V októbri 1923 
medzi prvými chovancami vstúpil do 
Misijného domu v Močenku, kde štu-
doval dva roky. Zvyšné štúdiá absolvoval 
v Nitre na štátnom gymnáziu, kde v roku 
1931 zmaturoval. Po maturite nastúpil 

HISTÓRIA

Ďalšie perzekúcie 
voči rehoľníkom 
SVD po roku 1946
„Nezmyselný prípad“ Lajcha – Mihálik

 Text a foto: SVD

Pokiaľ ide o samotné obvinenia,
sú zaujímavé, možno i úsmevné 
a trochu absurdné. 
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do noviciátu Spoločnosti v Misijnom 
dome sv. Gabriela. V roku 1933 zložil prvé 
rehoľné sľuby. Kňazské svätenie prijal  
19. augusta 1937 v Mödlingu. V Rakúsku 
ostal takmer rok a v júni 1938 prišiel na 
Slovensko. Najskôr pôsobil vo formácii, 
následne bol menovaný za misijného 
prokurátora a neskôr sa stal vyučujúcim 
na nitrianskom štátnom gymnáziu. Od 
roku 1942 vyučoval v Misijnom dome 
na Zobore.

V rokoch 1945-49 bol šéfredaktorom 
časopisu Hlasy z domova a misií, Misij-
ného kalendára a Malého misijného ka-
lendára, ktorý vydávala Spoločnosť na 
Slovensku.

Po prvom návrate z väzenia vyučoval 
bohoslovcov v Nitre na Kalvárii morálnu 
teológiu, a to až do 3. mája 1950, kedy bol 
Misijný dom „zlikvidovaný“. Po druhom 
návrate z väzenia bol deportovaný s ďal-
šími kňazmi do Močenka, odkiaľ v no-
vembri 1951nastúpil do sústreďovacieho 

tábora - kláštora Hejnice ako robotník 
v textilnej továrni. V marci 1952 utrpel 
ťažký úraz ruky a po niekoľkomesačnom 
liečení (do októbra 1952) bol preradený 
do sústreďovacieho tábora v Oseku u Du-
chcova, kde pracoval na stavbe skleníka. 
V apríli 1953 bol preradený do Želíva, 
kde ako invalid pracoval v jedálni. Od jari 
1956 do decembra 1960 pracoval v Krá-
likách v lesoch, na hospodárstve a ako 
murár. Od decembra 1960 pôsobil v Bra-
tislave ako opravár v Kovospracujúcom 
podniku mesta Bratislavy.

24. februára 1961 bol opäť zaistený 
a vzatý do väzby. Zatknutie prebehlo na 
pracovisku, po ňom nasledovala pre-
hliadka bytu a zabavenie písomností 
(okrem nich, ako udáva P. Lajcha v spo-
mienkach, i  jeho primičného kalicha). 
Najskôr bol vyšetrovaný v Bratislave, 
potom v Košiciach, kde nakoniec pred-
stúpil i pred Krajský súd. Ten ho 31. au-
gusta 1961 uznal vinným z vlastizrady 

a odsúdil ho na 6 rokov väzenia. Výkon 
trestu, až do udelenia amnestie, pod-
stúpil vo Valdiciach. Na jeho šťastie, už  
10. mája 1962 bol na základe amnestie 
prezidenta Novotného z väzenia prepus-
tený a jeho trest bol amnestovaný.

Do 30. septembra 1968 pracoval v Ko-
vospracujúcom podniku mesta Bratisla-
vy. Od 1. októbra 1968 mohol nastúpiť 
do pastorácie. Bol menovaný za kaplána 
v Dóme sv. Martina a pôsobil ako správ-
ca Kostola sv. Ladislava. V júli 1976 odi-
šiel do dôchodku. Od toho času pôsobil 
v Kostole Panny Márie Snežnej v Bra-
tislave ako výpomocný na dôchodku. 
V auguste 1980 odišiel do charitného 
domova v Pezinku, kde vypomáhal v pas-
torácii. V rokoch 1984-85 bol duchov-
ným u sestier v Dolnom Smokovci. Od 
mája 1985 odišiel do Charitného domova 
v Beckove, kde 17. októbra 1998 i zomrel.

Stručný životopis 
pátra Antona Mihálika SVD
Páter Anton Mihálik SVD sa narodil 
13. novembra 1914 v Krakovanoch, kde 
navštevoval i ľudovú školu. Meštiansku 
školu navštevoval vo Vrbovom. V ro-
koch 1928-36 bol študentom Štátneho 
reálneho gymnázia v Nitre ako chova-
nec Misijného domu Matky Božej. V ro-
koch 1936-38 si vykonal noviciát v Nitre 
na Zobore, na konci ktorého zložil prvé 
rehoľné sľuby. V rokoch 1938-44 študoval 
filozofiu a teológiu v Mödlingu. V roku 
1940 sa vrátil na necelý rok do Nitry, 
a to spoločne so spolubratom Ondrejom 
Slavkovským na žiadosť predstavených, 
aby študentov vyučoval nemčinu a slo-
venčinu. Po zabraní kláštora v Mödlin-
gu gestapom (v roku 1941) študoval vo 
Viedni. Vo Viedni štúdiá ukončil a prijal 
kňazskú vysviacku. V rokoch 1944-49 
vyučoval chovancov v Misijnom dome 
na Kalvárii a Zobore. 

Istý čas pôsobil ako redaktor časopisu 
Hlasy z domova a misií. V roku 1949 pô-
sobil v Misijnom dome na Zobore, odkiaľ 
šiel do väzby a po prepustení a likvidácii 
domu do Podolínca. Po prepustení z vý-
konu trestu bol ako kňaz - rehoľník na 
prácach v Hejniciach (1951-52),  

HISTÓRIA

P. Peter 
Lajcha SVD
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Oseku (1952-53) a v Želíve (1953-55). Od 
roku 1955 do roku 1965 pracoval v Pieš-
ťanoch vo vulkanizačnej dielni. V roku 
1965 nastúpil na miesto pomocného 
skladníka v podniku Jemná mechani-
ka Piešťany.

Od konca roku 1965 pracoval v Halí-
či ako duchovný správca v Ústave soci-
álnej starostlivosti. V tom istom roku bol 
zároveň poverený vykonávaním funk-
cie provinciála SVD v Československu. 
15. septembra 1968 nastúpil ako správca 
Kostola v Nitre na Kalvárii, k čomu patri-
la i pastorácia v nemocnici. Jeho aktívnu 
činnosť (tajná organizácia života rehole, 
pravidelné stretnutia provinciálnej rady 
a členov rehole, kontakty s misionármi 
v zahraničí, účasť na Generálnej kapitule 
v Ríme) bola sledovaná, i preto bol v roku 
1979 preložený. Od 5. júla 1979 sa stal 
správcom farnosti v Uhrovci. Zomrel 8. 
3. 1981 na fare v Uhrovci za doposiaľ nie 
celkom vyjasnených okolností.

Ďalšie prípady prenasledovania 
verbistov do roku 1950
Pokiaľ by šlo o ďalšie perzekúcie voči 
Spoločnosti Božieho Slova, resp. jej čle-
nov – rehoľníkov, nie je nám známy iný 
prípad obvinenia a vzatia do väzby či 
odsúdenia súdom a následného nástu-
pu výkonu trestu odňatia slobody či fi-
nančného postihu.

Štyria rehoľníci (pátri Bindáč a Sol-
nica, ktorých sme si predstavili v pred-
chádzajúcom čísle Hlasov a pátri Lajcha 
s Mihálikom) boli, zdá sa, dostatočným 
príkladom na demonštráciu moci vtedaj-
šieho, do roku 1948 ešte ako-tak právne-
ho systému.

Po prevrate v roku 1948 však už mô-
žeme hovoriť iba ako o systéme, ktorý 
svojvoľne demonštroval svoju moc a silu, 
ktorou eliminoval, resp. sa snažil elimi-
novať duchovný život na Slovensku (či 
v Československu). Dnes môžeme kon-
štatovať, že sa to nepodarilo, avšak z po-
hľadu vtedajšej spoločnosti, biskupských 
úradov, reholí, farností či samotných kňa-
zov a rehoľníkov takéto konštatovanie 
nepripadalo v úvahu. Spomenuté prípa-
dy, možno viac prípad Bindáč – Solnica, 
demonštrujú, čoho všetkého bol vtedaj-
ší politický systém schopný, aby prikro-
čil k eliminovaniu či možno k zničeniu 
Cirkvi, ktorú mnohí považovali za svoj-
ho najväčšieho nepriateľa.

Perzekúcia rehoľníkov vo forme 
zákazu vycestovania
Ďalšou formou obmedzovania – zame-
dzovania pôsobenia rehole, ako doma 
v republike, tak i v zahraničí, bolo zamiet-
nutie žiadosti o vycestovanie.

Prvým členom československej pro-
vincie Spoločnosti Božieho Slova, kto-

rý nedostal povolenie na vycestovanie, 
bol v predchádzajúcom čísle spomenutý 
Arnošt Bindáč SVD. Po jeho prepustení 
z väzenia mu bolo zo strany vedenia re-
hole v Ríme ponúknuté, aby vycestoval na 
Generalát SVD, kde by ostal pôsobiť, čím 
by predišiel prípadným ďalším zásahom 
do jeho pôsobenia v pastorácii v ČSR. 
Odpoveďou na žiadosť o pas a víza bolo 
zamietnutie žiadosti vycestovať. I „vďaka 
tomuto“ sa jeho zaistenie, väzba, a nako-
niec i odsúdenie a výkon trestu zopako-
vali v roku 1952.

V roku 1947 vycestoval na štúdiá te-
ológie a anglického jazyka do Techny 
fráter Ján Fukna SVD. Pas, povolenie na 
vycestovanie a víza dostal na jeden rok. 
Preto na jar, v máji 1948 žiadal o predĺ-
ženie platnosti pasu, aby si mohol podať 
žiadosť o víza. Pas zaslal do Prahy. Jeho 
platnosť však predĺžená nebola. Odpo-
veďou bola požiadavka na návrat do 
Československa. Ján Fukna však, zdá sa, 
na svoje šťastie, neuposlúchol túto vý-
zvu a ostal pôsobiť v Spojených štátoch 
amerických. (Ján Fukna si časom zme-
nil priezvisko na Bukovský. Vyštudoval 
v USA, pôsobil ako pedagóg, predstave-
ný, neskôr ako člen Generálnej rady, ako 
člen diplomatického zboru Vatikánskej 
diplomacie, a nakoniec ako nuncius – ar-
cibiskup v Rumunsku a Rusku.)

Poslední rehoľníci verbisti, ktorým sa 
podarilo vycestovať do zahraničia boli 
siedmi pátri a dvaja bratia v lete 1948. Ich 
vycestovanie taktiež nebolo jednoduché, 
no nakoniec sa podarilo. Ich misijná roz-
lúčka v Nitre na Kalvárii 29. júna 1948, 
ktorej sa zúčastnil i vtedajší arcibiskup 
Mons. Karol Kmeťko, a odchod boli na 
dlhé desaťročia poslednými zo Sloven-
skej provincie.

Nasledujúci rok, i keď bol záujem a po-
treba vycestovať, štátne úrady zmarili 
všetky pokusy o vyslanie misionárov zo 
Slovenska. •

HISTÓRIA

P. Peter Lajcha SVD 
so spolubratmi v Nitre
na Kalvárii
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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

Trpel za nás
Milan Hromník
Úvahy nad liturgickými čí-
taniami vysvetľujú biblické 
čítania v Pôstnom období. 
Povzbudzujú čitateľa k osob-
nej odpovedi na Božie slovo. 
Možno ich využiť ako pod-
klad pre denné meditácie, na 
prípravu kázní a pod. 
128 strán, cena: 4,50 EUR

Zastavenia krížovej cesty
Catalina Rivas
Meditácie o  Ježišovej ceste 
kríža pozývajú čitateľa po-
noriť sa s Kristom do jeho 
utrpenia, aby precítil lásku 
Nebeského Otca a povstal 
k novému životu.
33 strán, cena: 0,50 EUR

Úcta k Sedembolestnej 
Panne Márii
Zostavil: Vincent Malý
Nové doplnené vydanie ob-
sahujúce napr. krížovú cestu 
Sedembolestnej, novénu k Se-
dembolestnej i dekrét o mož-
nosti získať úplné odpustky.
84 strán, cena: 1,20 EUR

Evangelii Gaudium
Pápež František
Apoštolská exhortácia pá-
peža Františka o ohlasovaní 
Evanjelia, ktoré napĺňa srdce 
a celý život tých, ktorí sa stre-
távajú s Kristom.
206 strán, cena: 3 EUR

Duchovný zápas
Lorenzo Scupoli
O schopnosti nedôverovať 
výlučne svojim silám, o dô-
vere v  Boha, o  modlitbe, 
o  kresťanskej dokonalosti, 
o duchovných cvičeniach – 
tieto témy autor prehlbuje 
s cieľom pomôcť čitateľovi na 
jeho duchovnej ceste. 
198 strán, cena: 3 EUR

Denníček
Svätá Faustína Kowalská
Apoštolka Božieho milosr-
denstva, svätá sestra Faus-
tína, zaznačila do denníka 
svoje  myšlienky a rozhovory 
s Pánom Ježišom. Toto dielo 
je tak ovocím jej mystických 
stretaní sa s ním. 
800 strán, cena: 15 EUR

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

Pápež zázrakov
Andreas Englisch
Autor, ako akreditovaný no-
vinár sprevádzal pápeža Jána 
Pavla II. na jeho apoštolských 
cestách. Opisuje zázraky, ktoré 
sa udiali v živote pápeža a zá-
roveň proces premeny v otáz-
ke svojich postojov voči zázra-
kom, pápežovi, viere i Cirkvi.
209 strán, cena: 6 EUR

Peter, miluješma?
Exercície so sv. Petrom
František Sirovič
Páter Sirovič nás v  knihe 
prevedie cez dôležité etapy 
premeny Šimona na Petra. 
Zároveň nás pozýva odísť 
do ústrania a vykonať si du-
chovné cvičenia.
Cena: 4 EUR
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Dovoľte mi, aby som vám vy-
rozprával príbeh maliara, 
ktorý bol nespokojný so svo-
jou prácou a povedal to svo-

jej manželke: „Idem do sveta hľadať naj-
dôležitejšiu a najkrajšiu vec na svete, 
pretože práve túto vec musím nama-
ľovať na svoj obraz.“ 

Cesty ho zaviedli do mnohých kra-
jín. Videl mnoho prekrásnych vecí, ale 
nebol spokojný, nenašiel to, čo hľadal. 
Jedného dňa zastavil nevestu v deň jej 
svadby. „Povedz mi,“ spýtal sa rozžia-
renej mladej dievčiny, „čo je najkraj-
šia vec na svete?“ „Láska,“ odpovedala 
bez zaváhania. Maliar pokračoval vo 
svojich cestách sklamaný. Nedokázal 
namaľovať lásku. Za nejaký čas stretol 
vojaka vracajúceho sa z vojny. „Vojak,“ 
povedal, „čo je najkrajšia vec na svete?“ 
„Pokoj“, odpovedal vojak ponáhľajúc 
sa domov. Umelec bol znova sklamaný. 
Nedokázal namaľovať pokoj. Pokraču-

júc vo svojich cestách zastavil kňaza na 
ceste do chrámu. Dúfal, že svätý muž 
mu bude určite vedieť pomôcť. Ale kňaz 
mu iba jednoducho odpovedal: „Viera 
je najkrajšia vec na svete!“ Ako by mo-
hol niekto namaľovať vieru? 

Maliar zistil, že jeho hľadanie je már-
ne a vrátil sa domov, unavený na tele 
aj na duši. Po tom, ako ho jeho žena 
prívetivo privítala, zistil, že našiel lás-
ku, o ktorej hovorila nevesta. V celom 
jeho domove cítil bezpečie, nekoneč-
ný pokoj, ktorý vojak pokladal za taký 
nádherný. A v očiach svojich malých 
detí bola viera opísaná kňazom. Toto 
je predmet, ktorý má namaľovať – jeho 
rodinu a jeho domov! Toto bude jeho 
majstrovské dielo. 

Dá sa teda povedať, že najdôleži-
tejšou úlohou muža a ženy na tomto 
svete je vytvorenie rodiny, pre ktorú 
budú charakteristické – viera, láska 
a pokoj.  •

O rodine
 Text spracoval: Ján Velčok

 Foto: R. Herka

Bližšie informácie o novej knihe 
"Evanjelium rodiny" 

Nová 80-stranová publikácia, ktorá 
vychádza aj v nemeckej verzii vy-
davateľstva Herder, je určená snú-
bencom, manželom, rodinám, kňa-
zom a pastoračným pracovníkom. Je 
vhodným prostriedkom na prípravu 
k nadchádzajúcej októbrovej Syno-
de biskupov o rodine.
Kardinál Kasper (1933) v  prvom 
bode spomínaného úvodného prí-
hovoru z  20. februára vysvetľuje 
biblickú perspektívu základu rodi-
ny (Rodina v poriadku stvorenia), 
v druhom bode hovorí o problé-
moch, napätiach a  odcudzeniach 
postihujúcich rodiny (Štruktúry 
hriechu v živote rodiny), ďalej o ro-
dine z pohľadu evanjelia a Nového 
zákona (Rodina v kresťanskom po-
riadku vykúpenia). Jednu časť pred-
nášky venoval kardinál Kasper aj 
otázke rozvedených a znovu zoso-
bášených veriacich. V závere preja-
vu hovorí: „Musíme si zvoliť pozi-
tívny východiskový bod a nanovo 
objaviť a ohlasovať evanjelium ro-
diny v celej jeho kráse. Pravda pre-
sviedča svojou krásu. Musíme slo-
vami i  skutkami prispieť k  tomu, 
aby ľudia nachádzali šťastie v rodine 
a tak mohli druhým rodinám vydá-
vať svedectvo o tejto svojej radosti. 
Musíme nanovo poňať rodinu ako 
domácu cirkev, urobiť ju privilego-
vanou cestou novej evanjelizácie, 
obnovy Cirkvi, Cirkvi, ktorá je na 
ceste k ľuďom a spolu s ľuďmi. V ro-
dine sú ľudia doma, alebo aspoň 
v rodine hľadajú domov. V rodinách 
sa Cirkev stretáva s realitou života. 
Preto sú rodiny indikátorom účin-
nosti pastorácie a naliehavosti novej 
evanjelizácie. Rodina je budúcnosť: 
aj pre Cirkev predstavuje cestu bu-
dúcnosti.“
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Čo si už urobil pre radosť 
Bohu, odkedys‘ spoznal 
jeho moc a nehu?

 Text: Páter Kamil Kočan SVD

 Foto: SVD Zimbabwe

Tak nejako by sa dali preložiť dva riadky básne našej mladej 
poetky. Stredoškoláčka Sibongumusa z našej farnosti má ta-

lent, no vyrastá v prostredí, kde je ťažké akýkoľvek talent uplatniť.
Hľadím na obraz Svätej rodiny nad naším oltárom a rozmýšľam 

nad tou básňou. Čo som urobil pre radosť Bohu v tejto farnosti? 
Modlil som sa za ľudí a s nimi, vysvetľoval im Písmo Sväté, kráčal 
som s nimi ulicami Bulawaya, jedol som, smial sa, plakal s nimi. 
Snažil som sa oceniť ich talenty. A túžil som byť súčasťou ich far-
skej rodiny, čo sa schádza pod obrovským obrazom Svätej rodiny. 
Dúfam, že môj Boh mal z mojich snažení radosť.

Ale teraz treba ísť. Rozlúčim sa, poďakujem a bez veľkého hluku 
odídem z farnosti do misijného domu na druhom konci mesta. 
Tam začnem tento rok svoju novú malú misiu.

Náš hlavný misijný dom v Zimbabwe stojí oproti Národnej 
univerzite vedy a techniky. Mladí ľudia z celej krajiny sem prichá-
dzajú študovať s nádejou, že svoje talenty raz využijú pre dobro 
Afriky. Niektorí bývajú v internátoch, ďalší v prenajatých izbách 
rodinných domov v okolí. Mnohí z nich sú katolíci a mnohí iní sú 
hľadajúci, hladní po Bohu a jeho slove. Týmto študentom by som 
mal začať slúžiť ako univerzitný kaplán. Viem, že to nebude ľahké 
– bude potrebné byť s nimi každý deň, modliť sa za nich a s nimi, 
vysvetľovať im Písmo Sväté, kráčať s nimi, jesť, smiať sa aj plakať 
s nimi. A tiež skúsiť s pomocou ich talentov postaviť univerzitné 
pastoračné centrum, prvé v Zimbabwe.

Mám nádej, že v tejto novej službe svoje aj ich talenty využijem 
a že požehnanie Svätej rodiny spolu s modlitbami tých, čo na mňa 
nezabúdajú, ma bude aj naďalej sprevádzať. 

Lebo báseň našej Sibongumusy pokračuje: 
Čím ešte zamýšľaš uctiť svojho Kráľa,
čo ešte urobíš, by mu znela chvála?

Odberatelia Hlasov z Diviny 177,20,-EUR • Odoberatelia Hlasov a Po-
sla z Horných Krškan 70,-EUR • Čitatelia Hlasov z Veľkých Vozokán 
50,-EUR • Bohuznámi z Horného Vadičova 100,-EUR • Farnosť Nová 
Bystrica 1 040,-EUR • Ružencové spoločenstvo z Mníchovej Lehoty 
50,-EUR • Odoberatelia Hlasov zo Sedliackej Dubovej 100,-EUR 
• Čitatelia Posla a Hlasov zo Stránskeho 85,-EUR • Bohuznáma 
z Cífera 100,-EUR • Odberatelia Hlasov z Modrovej 40,-EUR •  
Odberatelia Hlasov z Ivánky pri Dunaji 183,-EUR • Účastníci pred-
vianočného deviatnika z Dolného Kubína 40,-EUR • Odberatelia 
Hlasov z Meleka 100,-EUR • Odberatelia Hlasov z Veľkých Uheriec 
45,-EUR • Odberatelia Hlasov z Modranky 200,-EUR • Odberatelia 
Hlasovzo Župkova 50,-EUR • Odberatelia Hlasov z Oravskej Jasenice 
250,-EUR • Odberatelia Hlasov z Radošinej 75,-EUR • Duchovné 
matky z Rimavskej Soboty 150,-EUR • 

Ja Som
 
Ja som zničil smrť,
zvíťazil som nad nepriateľom
a človeka som uniesol do nebeských výšin.
Preto poďte, ľudia všetkých národov,
ktorí sa topíte vo svojich hriechoch
a prijmite odpustenie hriechov.
Lebo ja som vaše odpustenie,
ja som veľkonočná obeta za vašu spásu,
ja som Baránok obetovaný za vás,
ja som vaše vykúpenie,
ja som váš život,
ja som vaše vzkriesenie,
ja som svetlo,
ja som vaša spása,
ja som váš Kráľ.
Ja vám ukážem Otca.

biskup Meliton

DAROVALI NA MISIE, 
MISIJNÝ DORAST, MISIJNÉ DOMY

Všetkým darcom vyslovujeme Pán Boh zaplať! 
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Uprostred všetkých aktivít a činnosti Cirkvi sú tie, 
ktoré sú zvlášť zamerané na ohlasovanie evanjelia 
medzi neveriacimi. Preto si Boh povoláva mužov 
a ženy, ktorí sa venujú práve tomuto poslaniu. 
Ohlasujú Krista tým, ktorí ho nepoznajú, pomá-
hajú novým kresťanským komunitám k tomu, 
aby sa stali pevnými vo viere a povzbudzujú ku 
kresťanským hodnotám ako je pokoj, spravodli-
vosť, sloboda a bratská láska.

Chceš mať aj ty účasť na tejto misii Cirkvi?
Spoločnosť Božieho Slova prijíma mladých mu-

žov, ktorí majú záujem stať sa misionármi, kňaz-
mi, alebo rehoľnými bratmi. Sme rodinou sväté-
ho Arnolda Janssena, muža s veľkou túžbou po 
záchrane ľudí všetkých národov. Sme rodinou s 
trvalým rozhodnutím žiť pre misie Ježiša Krista. 
Sme rodinou ľudí mnohých národov s povola-
ním od Boha slúžiť tým, ku  ktorým nás posiela.
Podmienkou pre prijatie je úprimná túžba na-
sledovať Krista v službe bratom a sestrám, život 
viery, fyzické a psychické zdravie a maturita.

Prihlášky do Spoločnosti Božieho Slova 
posielajte do 30. apríla 2014 na adresu: 
P. Ján Halama SVD, Misijný dom Matky Božej,
Kalvária 3, 949 01 Nitra
Viac informácií na www.verbisti.sk 

Staň sa misionárom
Uskutočňuj Božie kráľovstvo vo svete

„Deti
si prosili

chlieb, 
a nebolo, 
kto by im

ho lámal“ 
(Nár 4,4)


