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ZAMYSLENIE

M ilí priatelia, na konci jedného roku by 
chcel každý vidieť konkrétne výsled-
ky, úspechy, ktoré sme dosiahli. Nie 
vždy je na čo pozerať. Najčastejšie je 

to tá istá jednotvárnosť, no len s tým rozdielom, 
že sme o rok starší. Dúfame, že aspoň múdrosti 
a skúsenosti je viac.

Ak sa celoplošne spoločensky pozrieme nazad, 
uvidíme veľkú biedu posledného roku a tváre plné 
neistoty, ba mnohé i beznádeje. Zdá sa, akoby sa 
náš moderný svet zbáznil. Keď som bol chlapcom, 
myslel som si, že svet speje k dokonalosti, že všet-
ky vojny sú už za nami, aj ateistické a diktátorské 
režimy pochopili svoje omyly a celé spoločenstvo 
smeruje k pravej slobode. No čím som starší, tým 
viac vidím svoju naivnosť a možno nielen svoju, 
ale aj celej generácie. Vojny sa nielen neskončili, 
ale zúrili nám priamo pod nohami, ak si spomí-
name na Juhosláviu. A tuto u susedov sa nemalý 
konflikt rozhorel tak škandalózne a silno, že nik 
nevie, či sme sa nevrátili na začiatok 20. storočia, 
ktoré bolo naozaj storočím vojen.

Naše srdcia sú dosť súcitné, a to znamená, že aj 
živé, preto nariekajú vidiac zverstvá páchané na 
nevinných v Sýrii, Iraku, Palestíne. Kým živá vie-
ra lásky – kresťanstvo je odmietané, bohorúhavé 
kulty, ideologizmy a zvrátené chápanie viery do-
stávajú zelenú, sú priamo či nepriamo podporo-
vané vládami starého i nového kontinentu.

Snažili sme sa o  integráciu a namiesto toho 
máme dezintegráciu vnútri vlastnej spoločnosti 
a národa, kde mnohí nevedia, odkiaľ vyšli a kam 
patria. Hlásime sa ku kresťanom a pľujeme na 
vlastných otcov, vyznávame svoje krstné presved-
čenie a synkretizujeme nezlučiteľné hlúposti vý-
chodu i západu. Bojím sa priznať, no zdá sa, že 
2014. rok bol rokom zlého a my sme málo urobi-
li, aby to bolo ináč.

Mňa samého hnevá, že svet sa stále viac a viac 
necháva oklamať „otcom lži“. Niekedy mám pocit, 
že ľudia sú jednoducho hlúpi. Akoby ja som medzi 
nich nepatril. No tu zisťujem, že sa ničím nelíšim od 
ostatných. Rovnako naletím na hocijaké pokuše-

nie, a to nehovorím o svojich vlastných hriechoch. 
Myslím skôr na nával emócií, ktoré nie sú zlé, len 
diabol ich ženie do nesprávneho smeru. Chce, aby 
sme my kresťania, ktorí máme byť svedkami lás-
ky, trpezlivosti a pokoja, za tie cennosti bojovali 
ako hocijaké iné „mierotvorné“ sily – so zbraňami 
v ruke. A ak to nie je skutočná zbraň, tak je to agre-
sia, hnev, urážanie a urážanie sa, čím prestávame 
byť Kristovými bojovníkmi kladúcimi svoje životy 
za záchranu bratov, ale obyčajní prisluhovači zlé-
ho, ktorý nám hneď na začiatku berie všetky Božie 
zbrane – milosti v čnostiach. Prehrávame skôr, ako 
začneme bojovať. Sv. Pavol upozorňuje, že človek 
v hneve nekoná spravodlivé pred Bohom, a to ani 
vtedy, keby to vyzeralo neviem ako sväto. A potom 
hnevlivá reakcia zanecháva v duši nespokojnosť, 
ktorá plodí nové hriechy.

Keď už raz nazývame Vianoce sviatkami poko-
ja, veď čo iné v nás môže vyvolávať rodinná idylka 
betlehemskej maštaľky, treba sa nabiť touto po-
hodou a niesť ju do nového roku v nádeji, že ten-
to bude lepší, lebo sa chceme sami o to pričiniť. 

Bude
lepšie

 Text: 

P. Michal 

Marhefka SVD

 Foto:

Archív SVD
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A aj keď nám to časom nevyjde, vlastná rodinná pohoda 
nám má pripomenúť, čo sme posledné Vianoce slávili a pre 
čo sme sa rozhodli.

Je mi ľúto, že v decembri píšem nepekné a hrozné veci, no 
pred realitou nás nezachráni pár pekných dní, keď sa zdá, 
že veriacich a dobrých ľudí je oveľa viac, než ich obyčajne 
stretávame behom roku. Máme právo byť a správať sa lepšie, 
a tak si vychutnať pohodu sviatočných večerov, no netreba 
zabúdať, že v tieto Vianoce bude opäť toto právo mnohým 
odopreté. Nie je v našich silách urobiť konkrétne kroky, no 
je v Božích rukách nájsť a podarovať utešenie. Preto, sada-
júc si za štedrovečerný stôl skúsme sa konkrétne pomodliť 
okrem seba aj za tých mnohých neznámych, ktorí nemôžu 
v pokoji osláviť Kristovo narodenie. Možno práve v ich rodi-
nách viac ako my budú pociťovať biedu Svätej rodiny, opus-
tenosť v maštali na okraji Betlehema, strach na úteku pred 
Herodesom. Hoci budú chudobnejší, predsa im treba poslať 
pastuškov a kráľov s darmi, ktoré zjemnia nepríjemné chvíle.

Svet potrebuje kresťanov, ktorým nie je ľahostajný osud 
druhých. Chráňte si láskou zapálené srdcia, v ktorých ne-
bude miesta zbytočným emóciám, ale len radosť v Duchu 
Svätom.  •

 3 | Spektrum
 4 | Advent je aj časom bdelosti
 7 | Udalosti
 9 | Na Slovensku po šiestich rokoch

11 |  Pocit domova
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▾ Začala sa registrácia na Svetové stretnutie 
rodín 2015 v americkej Filadelfii
 
Arcibiskup Filadelfie Charles Chaput v pondelok 10. no-
vembra na Generálnom zhromaždení Konferencie bisku-
pov USA oznámil otvorenie registrácií na Svetové stretnu-
tie rodín 2015. Stretnutie bude prebiehať vo Filadelfii od 
21. do 25. septembra 2015 a očakáva sa, že naň príde aj 
Svätý Otec František - ako na svoju prvú návštevu USA. 
Arcibiskup Chaput zároveň oznámil, kto bude hovoriť na 
slávnostnom otvorení a akým témam sa stretnutie plánuje 
venovať. Svetové stretnutie rodín sa uskutoční uprostred 
dvoch synod biskupov o rodine, mimoriadnej a riadnej, 
a teda v kontexte dvojročnej intenzívnej pozornosti, ktorú 
Cirkev venuje pastorácii rodín a rodinným problémom. •

▪ Biskup Haľko slávil svätú omšu v Katedrále 
svätého Martina v Mukačeve
 
11. novembra 2014 sa v mukačevskej rímskokatolíckej 
Katedrále sv. Martina uskutočnila slávnostná svätá omša 
pri príležitosti sviatku patróna chrámu, svätého Martina. 
Na pozvanie miestneho biskupa Antona Majneka celeb-
roval svätú omšu bratislavský pomocný biskup Mons. Jo-
zef Haľko. V homílii zdôraznil dôležitosť a príkladnosť 
gesta svätého Martina, keď sa delí so svojím plášťom. 
V osobitnom pozdrave slovenským veriacim pripomenul 
Rok Sedembolestnej Panny Márie prebiehajúci na Slo-
vensku a svätého Martina označil za dôsledného nasledo-
vateľa Panny Márie ako radostnej služobnice odovzdanej 
Bohu. Po svätej omši Mons. Haľko kňazom, rehoľníkom 
a rehoľníčkam prednášal o nevyhnutnom prepojení lásky 
k Bohu a lásky k človeku podľa exhortácie Svätého Otca 
Františka Evangelii Gaudium. •

EDITORIÁL

Milí misijní priatelia!

Počas Vianočnej liturgie budeme 
čítať pri svätej omši začiatok Já-
novho evanjelia o vtelení Božieho 
slova. Robíme tak preto, lebo toto 
evanjelium vystihuje podstatu, 
zmysel Vianoc. Cez Vianoce neo-
slavujeme Ježiša len ako malé die-

ťa, nejde len o dojímavú situáciu vzbudzujúcu súcit nad 
biedou a zimou, podmienkami, do ktorých sa Ježiš ako 
dieťa narodil. Omnoho podstatnejšie je, že Boh sa stal 
človekom. Vzal na seba konkrétnu podobu človeka. Slo-
vo, ktoré bolo do tej doby u Boha a ktoré sa k nám priho-
váralo skrze skutočnosť stvorenia, alebo skrze prorokov, 
na seba vzalo podobu človeka. To slovo tým neprestalo 
k nám prihovárať, ale získalo novú naliehavosť. Získa-
lo silu, akú má pre nás slovo človeka, ktorý nás oslovil 
svojím životom. Ježiš Kristus oslovil ľudí tým najmoc-
nejším spôsobom. Oslovil nás svojím slovom, ale najmä 
svojim životom. Životom, ktorý svieti do temnôt tohto 
sveta ako skutočné svetlo. Je len tajomstvom, záhadou, 
že toto svetlo mnohí neprijali. Záleží na nás, aby sme 
s Kristom vedeli aj duchovne komunikovať. Aby sme aj 
my vedeli z jeho plnosti prijímať postupne milosť za mi-
losťou. Aby sme si vďaka tejto komunikácii uchovali aj 
niečo z duchovnosti Vianoc. To sa dá vtedy, keď do cieľa 
svojho putovania vložíme aj zápas o vieru. Či sa v našom 
živote o vieru úprimne snažíme. Môžeme byť niekedy 
aj hriešni, ale nemali by sme byť prázdni. Prázdni sme 
vtedy, ak v živote nehľadáme budúcnosť z Ducha, ktorá 
sa nám otvára prostredníctvom ľudí okolo nás. Skrze 
konkrétny život, cez ľudí, ktorí nás obklopujú. Duchov-
nými sa stávame vtedy, keď sa usilujeme konkrétnosť 
nášho života naplniť spiritualitou primeranou dnešné-
mu svetu, dnešnému životu. Keď dosvedčujeme svoju 
vernosť Bohu aj človeku. Vtedy je pre nás Boh dôležitým 
rozmerom nášho putovania smerom do budúcnosti. To 
je výzva a úloha Vianoc pre nás. To je cesta, ktorú za nás 
neprejde ani cirkev, ani biskup, či kňaz.
Želám vám, milí čitatelia, aby ste cez Vianoce zakúsi-
li Božiu lásku a zároveň vďačnosť Ježišovi za jeho prí-
chod medzi nás. 

Páter Martin Štefanec SVD
šéfredaktor

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Sv. omšu za odberateľov Hlasov 
odslúžim 4. decembra, 

za horliteľov 5. decembra 2014,
Šéfredaktor
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▪ Zariadenie domov irackých 
kresťanov predávajú 
na trhoch v Mosule

Na trhoch v irackom Mosule mož-
no nájsť celé oddelenia plné nábyt-
ku a zariadenia z domov, ktoré pri 
úteku opustili kresťania. Veci nado-
budnuté rabovaním kresťanských 
príbytkov sa predávajú za zlomok 
ich skutočnej ceny. Informovali 
o tom obyvatelia Mosulu, ktorý je 
od júna okupovaný džihádistami 
islamského štátu; podľa kresťanov 
však na týchto trhoch nakupuje len 
určitá časť obyvateľstva. Džihádisti 
od svojho príchodu zhabali väčšinu 
obydlí kresťanov, ktorí ušli: označi-
li ich nápismi, ktoré hovoria, že sú 
“majetkom” Islamského štátu. Všet-
ky nábytky a elektronické zariade-
nia, ktoré boli v týchto domoch, sa 
teraz predávajú na trhoch v centre 
mesta. Veci ukradnuté kresťanom 
kupujú za výhodné ceny len ľudia, 
ktorí prichádzajú do mesta z iných 
oblastí. Podľa zdrojov agentúry Fi-
des sa miestni, ktorí zostali v Mosu-
le, k pultom s vecami kresťanských 
spoluobčanov ani nepribližujú.  •

◀ Menšiny v Iraku nechápu, prečo ich vláda nechráni
 
Dva mesiace potom, čo trojročnú Kristínu Abadaovú uniesli militanti Islam-
ského štátu priamo z autobusu a rodina sa len bezbranne prizerala, jej matka 
Ayda stále nevie, čo sa stalo s jej dcérou. Ayda našla útočište v nedokončenom 
dome v kresťanskej enkláve Ainkawa neďaleko Irbilu, hlavného mesta kurd-
skej oblasti severného Iraku. Neustále spomína na scénu únosu: “Dole tvárou 
mi stekali slzy ako dážď, keď som videla, ako mi vojak Islamského štátu, asi 60– 
ročný, vytrhol dcéru z náručia,” povedala Abadaová agentúre CNS. “Nevrátil 
mi ju ani napriek mojim zúfalým prosbám.” Agentúra CNS prvýkrát o únose 
informovala už 3. septembra. O dva mesiace neskôr Abadaovej rodina stále trpí 
kvôli strate dieťaťa a zažíva smútok a zúfalstvo - tak ako mnohé ďalšie nábo-
ženské menšiny, na ktoré brutálne útočí Islamský štát. Viacero náboženských 
menšín v Iraku nielenže svedčí o násilnostiach militantov, ale sa aj pýta, ako je 
možné, že ich iracká vláda nechráni. Abadaová povedala, že so svojím man-
želom zostali v kresťanskej dedine, kde bývali, aj potom, čo nad ňou v auguste 
prevzal kontrolu Islamský štát, pretože jej manžel je slepý. Štyri zo svojich detí 
poslali do bezpečia k príbuzným; Kristínu si nechali pri sebe iba kvôli jej út-
lemu veku. Keď ich dcéru islamisti uniesli, Abadaovú aj s manželom vyhnali 
z dediny. “Donútili nás utekať šesť hodín peši a preplávať rieku, kým sme sa 
ocitli v bezpečí na kurdskom území,” povedala Abadaová.•

▲ Svätý Otec navštívi v budúcom 
roku Turín

Svätý Otec navštívi v budúcom roku Tu-
rín. Oznámil to v stredu 5. novembra pri 
generálnej audiencii na Námestí sv. Petra, 
keď v príhovore talianskym pútnikom po-
vedal: „S radosťou oznamujem, že, ak Boh 
dá, vyberiem sa 21. júna budúceho roka 
na púť do Turína, aby som si uctil Posvät-
né plátno a vzdal poctu sv. Jánovi Bosco-
vi pri 200. výročí jeho narodenia.“ Správa 
vyvolala na Námestí sv. Petra obrovskú ra-
dosť. Pápež František v závere generálnej 
audiencie osobitne pozdravil prítomného 
turínskeho arcibiskupa Mons. Cesareho 
Nosigliu a oficiálnu delegáciu mesta na 
čele s primátorom Pietrom Fassinom. •

▲ V Severnej Kórei prepustili 
Američana zatknutého za Bibliu
 
Americký občan Jeffrey Fowle sa vrátil 
domov do Spojených štátov, po tom, čo 
bol šesť mesiacov zadržiavaný v Severnej 
Kórei za to, že nechal v bare položenú Bib-
liu. “Počul som o ťažkom prenasledovaní 
kresťanov, ktorí sú nútení žiť v skrytos-
ti,” povedal Fowle na vysvetlenie svojho 
činu. Po prepustení Fowla zostávajú vo 
väzení ešte ďalší dvaja americkí občania, 
Matthew Todd Miller a misionár Ken-
neth Bae: boli odsúdení na nútené práce 
za údajné zločiny proti štátu. •

SPEKTRUM
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Zdalo sa, že doba diaľnic vyrieši 
všetky problémy s dopravou. 
Je pravda, veľa ich vyriešila. 
Ale nie všetky. Pribudli nové. 

Často počujeme o diaľničných havá-
riách na miestach, kde by sme to naj-
menej očakávali. Príčina: SPÁNOK. 
Monotónna jazda unavuje, vyčerpá-
va a uspáva. Tak prichádza k čomusi 
zvláštnemu - telo je v činnosti, noha 
tlačí na plyn, no vedomie je mimo. 
A keď máte k tomu vozidlo, čo je vy-
bavené zariadením, ktoré sa na-
zýva „cruise control“, ste úplne 
zraniteľní. Preto rada odborní-
kov je jednoznačná: „Za každú 
cenu sa udržať v bdelosti a v po-
zornosti.“ Ak sa predsa drieme, 
tak prerušiť jazdu, vyjsť von, za-
cvičiť si... Keď ani to nepomôže, 
jazdu úplne prerušiť a pospať si, 
a tak znova získať pozornosť a bdelosť.

Bdelosť ako varovanie pred nešťas-
tím zaznieva aj z Evanjelia na prvú ad-
ventnú nedeľu. Radí nám ju najlepší 
odborník všetkých čias, pretože až prí-
liš dobre pozná nešťastia ľudí, ktorí ju 
nezachovali.

Potreba chrániť si to najcennejšie
O čo ide? O stráženie si toho najcen-
nejšieho, čo máme: čistého a citlivého 
svedomia. Jestvuje čosi krajšie, ako je 
pohľad malého dieťaťa? Čo je to to, čo 
z neho sála? Je to čistota, nevinnosť, 
krása... Prečo? Lebo nepozná zlo, a toto 
zlo ešte nie je schopné vykonať. Keď 
však neskôr dieťa rastie, dospieva a vidí 

okolo seba všeličo, a to všeličo mu je 
podávané vábnym spôsobom, začína 
ho zlo priťahovať bez toho, že by si na 
začiatku uvedomoval, že ide o zlo. Sve-
domie sa otupuje, človek stráca krásny 
čistý pohľad, stráca nevinnosť... Ne-
myslime si, že je to zákonitosť, že to 
ide automaticky s vekom... To nie je 
pravda. Je to iba nepestovanie si bedli-
vosti podceňovaním nepriateľa. Bedli-
vosť sa povolila, človek prestal byť opa-
trný, najprv to zaviňujú vychovávatelia, 

potom on sám... A človek len popúšťa 
a popúšťa z dobra, a tým sa zabára čím 
ďalej, tým hlbšie... Až je na dne... Príde 
ku katastrofe, k havárii...

Príklad
Žofka s Michalom boli šťastní manže-
lia. Mali sa radi, keď sa brali. Začiatky 
boli ťažké, ale láska ich vyriešila všet-
ky. Narodili sa im tri pekné deti. Zdalo 
by sa, že väčšie šťastie ani mať nemôžu. 
Jedného dňa hovorí Žofka manželovi: 
„Náš podnik robí v sobotu gulášpartiu, 
budeš sa musieť postarať o deti sám.“ 
Mišo súhlasil a jeho manželka šla. Pri-
šli tam ľudia z viacerých dielní podniku. 
Pri peknom počasí jedli, spievali, núkali 

sa vínom, zabávali sa. Žofka si všimla, že 
jeden muž, volali ho Rudo, jej prejavuje 
nejakú zvláštnu pozornosť. Svedomie 
ju síce varovalo, ale Rudo sa správal ga-
valiersky, vôbec nie dotieravo, takže ne-
bezpečenstvo, na ktoré ju upozorňovalo 
svedomie, vylúčila. Prestala byť opatrná. 
Na náklonnosť Ruda a jeho čím ďalej, 
tým viac zväčšovanú pozornosť začala 
odpovedať aj svojou pozornosťou. Začali 
strácať zábrany. Keď sa k tomu pridalo aj 
vínko, všetko išlo ešte ľahšie. Dozvedela 
sa od neho, že je majstrom v jednej diel-
ni ich podniku. Gulášpartia sa skončila, 
ale ich vzťah sa neskončil. Rudo si dal zá-
ležať, aby sa stretávali čím častejšie. Ona 
k tomu tiež prispela. Ich stretávania sa 
stali pravidelnými. Ráno pri nástupe do 
práce, cez obedňajšiu prestávku a pri od-
chode z práce. Rudo Žofke prezradil, že 
je rozvedený a že má jedného syna, kto-
rý je pri matke. Od nej sa dozvedel, že je 
vydatá, má tri deti, ba dokonca poznal aj 
jej manžela. Obidvom bolo jasné, akým 
ťažkým zločinom proti rodine je ich vzá-

Preto nech nás Pán povzbudí 
a posilní v bdelosti a opatrnosti. 
Aby sme vedeli okamžite 
zaznamenať klesanie v našom 
živote a čím skôr sa spamätať.
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Advent je aj
časom bdelosti

 Text: P. Milan Bubák SVD 

 Foto: Archív SVD



jomné stretávanie. Ale vášeň bola silnej-
šia. Žofka začala intenzívnejšie myslieť 
na Ruda aj doma pri varení, pri uprato-
vaní, ba aj vtedy, keď zaspávala. Jej man-
žel Mišo si všimol, že je akási zmenená, 
čudná, no nevedel, čo sa robí. Rudo stále 
zjavnejšie vyčkával Žofku, keď šla z ro-
boty a vyprevádzal ju do mesta, pozýval 
na kávu. Nakoniec začala Žofka navšte-
vovať Ruda aj v jeho byte. 

Toto všetko sledovali aj jej spolupra-
covníci a brali to tak normálne, akoby 
sa nič zvláštneho nedialo a s poznám-
kou, že veď to nie je naša vec. Ale jed-
nej pomerne mladej žene to predsa 
nedalo. Vystihla Žofku osamote a po-
vedala jej: „Žofka, to už nemáš v sebe 
ani hanby, ani citu, ani Boha sa nebojíš, 
že ty vydatá, matka troch detí, vláčiš sa 
s rozvedeným?“ Žofke v tej chvíli bolo 
veľmi ťažko a rozplakala sa. Vedela, že 
jej spolupracovníčka má pravdu a že 
to nevraví ani zo závisti, ani z pomsty. 
Vtedy celú noc preplakala a zdalo sa, že 
sa v nej zobudí svedomie, ale vášeň bola 

predsa len silnejšia, a tak pokračovala 
ďalej vo svojom hriechu. 

Jedného dňa, keď sa nič netušiaci 
Mišo vrátil z práce domov, našiel byt 
prázdny. Nebolo ani Žofky, ani detí, 
všetci sa šikovne nasťahovali k Rudo-
vi. Mišo, keď konečne vypátral, čo sa 
stalo, rozhodol sa celý nešťastný a zro-
nený, že svoju rodinu zachráni. Veľ-
mi mu záležalo na žene i deťoch. Šiel 
za Žofkou do práce a prosil ju: „Žof-
ka, ak som ti ublížil, odpusť mi a vráť 
sa, smelo sa vráť, nikdy ti to nebudem 
vyhadzovať na oči, len nech sme zasa 
všetci pekne pospolu aj s deťmi.“ Žofka 
nechcela ani len počuť a drzo, ponižu-
júco Miša odbila. 

Pre Miša nastali ťažké chvíle opus-
tenosti. Nemal chuť ani len do práce 
a celý svoj voľný čas preplakal. Po nie-
koľkých dňoch v  práci odpadol. Po 
prevoze do nemocnice zomrel. Lekár 
konštatoval srdcový infarkt. 

Žofka na pohreb neprišla, nepusti-
la ani deti. Pochopiteľne, chcela sa za 

Ruda vydať. Ten však sobáš odmietol, 
lebo medzičasom sa zoznámil s inou 
ženou. Tá bola krajšia a atraktívnej-
šia ako Žofka. A  hlavne nemala na 
krku tri deti. Žofku s deťmi zo svojho 
domu vyhnal. Vrátili sa do bytu, kde 
bývali predtým a s hanbou i výčitkami 
svedomia oplakávala svojho mŕtveho 
manžela...

Kde sa stala chyba? 
Že by Žofka bola takouto odjakži-
va, že by sa takou narodila? Iste nie. 
Celkom isto mala na začiatku dobré 
úmysly, dobré svedomie a dobré srdce. 
Iste to pri manželskom sľube myslela 
úprimne. Bola aj veriacou. Ale nedos- 
tatok bdelosti, podceňovanie nepriateľa 
a preceňovanie svojich schopností vy-
ústili do krachu a tragédie...

Mnohých, kedysi úprimných ľudí, 
dnes však v istom zmysle skazených, 
nemožno obviniť z  neúprimnosti. 
Úprimnosť tam iste bola a možno aj je. 
Lenže chýbala tam opatrnosť. Keď aj 
my dnes pozeráme na takéhoto človeka 
(napr. notorického alkoholika, narko-
mana, nemravníka, patologického lu-
hára, zbojníka a pod.), možno si povie-
me: „Takýmto nikdy nechcem byť!“ To 
si možno kedysi hovorili aj oni. Kde sa 
stala chyba, keď nechceli a sú? Zabudli, 
že diabol často používa z fyziky známy 
jednoduchý stroj, ktorý nazývame na-
klonená rovina. Príroda neznáša skoky. 
A my sme súčasťou prírody. Skokom 
sa nestanem zvrhlíkom. Jednak by to 
môj organizmus nezniesol, ale aj pre-
to, lebo mám svoje zásady. Skok by som 
zbadal. Lenže to, čo sa nestane skokom 
za krátky okamih, sa stane postupne 
za dlhší čas. Naklonená rovina je ako 
cesta po diaľnici. Je to príjemné, nená-
padné, pohodlné. Ľahko nám unikne, 
že vlastne klesáme. Všimneme si, až 
keď je neskoro. Pán Boh zaplať aj za to! 
Niektorí si to však nevšimnú, alebo ne-
priznajú vôbec. 

Preto nech nás Pán povzbudí a posilní 
v bdelosti a opatrnosti. Aby sme vedeli 
okamžite zaznamenať klesanie v našom 
živote a čím skôr sa spamätať.  •
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▶ Duchovné cvičenia pre ružové 
sestry v Nyse

8-dňové duchovné cvičenia pre Sestry 
ustavičnej adorácie v Nyse (Poľsko) vie-
dol koncom októbra páter Martin Šte-
fanec SVD. Témou duchovných cvičení 
bola oslovujúca myšlienka: „Láska dáva 
životu zmysel.“ Komunitu tvorí v sú-
časnosti 12 sestier, ktoré žijú v prísnej 
klauzúre. Dve z nich sú Slovenky. Ružo-
vé sestry pôsobia v Nyse od roku 1990. •  
 
▾ Nová misia SVD v Lotyšsku

Spoločnosť Božieho Slova otvára svo-
ju novú misiu v Lotyšsku. Na zákla-
de pozvania arcibiskupa Rigy Mons. 
Zbigniewa Stankiewicza súhlasilo Ge-
nerálne vedenie Spoločnosti Božieho 
Slova v Ríme, aby verbisti otvorili novú 
misiu v Lotyššsku. Poľská provincia 
SVD bola poverená viesť a zabezpečiť 
túto misiu.
V rámci generálnej vizitácie Poľskej 
provincie navštívil dňa 5.11.2014 arci-
biskupa Rigy generálny vizitátor páter 
Robert Kisala SVD, zástupca generál-
neho predstaveného, spolu s poľským 
provinciálom SVD pátrom Erykom 
Koppom SVD a slovenským provinci-
álom pátrom Jánom Halamom SVD. 
Arcibiskup Stankiewicz vysvetlil, pre-
čo požiadal misijnú spoločnosť o po-
moc v pastorácii jeho arcidiecézy. Dô-
vodom je jednak nedostatok miestnych 

povolaní, ale tiež potreba povzbudiť 
miestnych katolíkov k širšiemu ka-
tolíckemu pohľadu na Cirkev, ktorá 
je vo svojej podstate misijná. Potešil 
by sa, ak by tím, ktorý bude praco-
vať v jeho diecéze, bol medzinárod-
ný a ak by medzi kňazmi verbistami 
bol aj Slovák. Podľa arcibiskupa sú 
si tieto národy podobné v tom, že 
sú malé a vo svojich dejinách boli 
podriadené iným národom. Mons. 
Stankiewicz pozná osobne Sloven-

sko, v jeho arcidiecéze už pôsobí jeden 
slovenský kňaz z Košickej arcidiecézy. 
Podľa lotyšského metropolitu je pomoc 
verbistov urgentná a neodkladná. V ar-
cidiecéze Riga už pôsobí jeden poľský 
páter Tomasz Dudziuk SVD, ktorý sa 
aktuálne učí lotyššký jazyk. Predtým 
pôsobil 6 rokov v Japonsku.
Stretnutie s arcibiskupom Stankiewic-
zom sa uskutočnilo v kňazskom semi-
nári v Rige, ktorý v období komunizmu 
jestvoval ako jediný katolícky kňazský 
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1. december – Svetový deň boja 
proti AIDS/HIV
8. december – slávnosť 
Nepoškvrneného počatia Panny 
Márie, prikázaný sviatok; výročie 
založenia misijných kongregácií 
Služobníc Ducha Svätého 
– SSpS (1889) a Služobníc Ducha 
Svätého ustavičnej poklony 
– SSpS AP (1896)
10. december – Medzinárodný 
deň ľudských práv
12. december – Panna Mária 
Guadalupská, patrónka Ameriky, 
spomienka
18. december – Medzinárodný 
deň migrantov
24. december – Štedrý deň
25. december – slávnosť 
Narodenia Pána, prikázaný 
sviatok
27. december – sv. Ján 
evanjelista, patrón Spoločnosti 
Božieho Slova
28. december – nedeľa Svätej 
rodiny Ježiša, Márie a Jozefa
31. december – sv. Silvester I., 
pápež; koniec občianskeho roka

Misijný úmysel apoštolátu 
modlitby na mesiac december: 
Aby rodičia boli skutočnými 
evanjelizátormi, ktorí budú 
odovzdávať svojim deťom 
vzácny dar viery.

▶ Misijná nedeľa v Trenčíne

V  kostole Notre Dame v  Trenčíne 
slávili misijnú nedeľu s pátrom Jánom 
Kušnírom SVD. Jeho príhovor bol obo-
hatený úsmevnými príhodami z pôso-
benia v Mexiku. Atmosféru stretnutia 
umocňovalo i originálne mexické ob-
lečenie samotného P. Kušníra. Po tejto 
zaujímavej prednáške vystúpili deti zo 
ZŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta 
s programom, v ktorom sa snažili pri-
pomenúť a znovu oživiť svoje misionár-
ske poslanie a uvedomiť si, že každý je-
den kresťan má byť šíriteľom evanjelia 
a nádeje vo svete. •
 
▪ Stretnutie pre rozpoznávanie 
povolania

Od 24. do 26.10. 2014 sa uskutočnilo 
prvé z dvoch tohtoročných stretnutí pre 
rozpoznanie povolania vo svetle Božie-
ho Slova. Stretnutie sa konalo v Misij-
nom dome Arnolda Janssena v Brati-
slave. Viedol ho páter Ján Kušnír SVD 
spolu so seminaristami. Obnova niesla 
názov „Abrahám - cesta viery“. Stretnu-
tia sa zúčastnilo 14 mladých mužov, 
ktorí chceli prehĺbiť svoj duchovný ži-
vot a zamyslieť sa nad otázkami Božej 
vôle vo svojom živote. Zazneli hodnot-
né myšlienky pátra Janka ako i svedec-
tvá seminaristov. Bol to požehnaný čas 
modlitby, krásneho spoločenstva a ra-
dosti. Ďalšie stretnutie sa uskutoční 12. 
až 14. decembra 2014. •

▪ Misijná beseda v ZŠ Krásno 
nad Kysucou

Pred Misijnou nedeľou navštívil páter 
Martin Štefanec SVD Základú školu 
v Krásne nad Kysucou, kde ho pozval 
miestny pán farár ICLic. Mgr. Marián 
Vojtek, aby mal besedu o misiách pre 
ôsmakov a deviatakov. Každú skupinu 
tvorilo približne 80 žiakov, preto sa be-
seda konala dvakrát. Páter Martin pre-
zentoval misie verbistov vo svete a tiež 
žiakom priblížil svoje misijné skúse-
nosti z USA, Mexika a Rumunska. •

seminár vo vtedajšom Sovietskom zvä-
ze. Podľa Mons. Stankiewicza je pre 
kňazov pôsobiacich v Lotyšsku hlav-
nou výzvou naučiť sa dobre lotyšský ja-
zyk a v pokore uznať dôstojnosť miest-
nych ľudí, ktorí boli v priebehu dejín 
o túto dôstojnosť a svoju hodnotu ob-
ratí. Okrem lotyšského jazyka je v pas-
torácii dôležitá aj ruština, keďže viac 
ako 20 percent obyvateľstva krajiny sa 
hlási k ruskej národnosti. Väčšina z nich 
žije v hlavnom meste krajiny – v Rige. •

UDALOSTI
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Študoval si na Slovensku a misijné urče-
nie si dostal do Indonézie. Ako si to pri-
jal? Čakal si, že sa dostaneš do inej ako 
rodnej krajiny? 
Pamätám si, že vtedy, keď som dostal 
misijné určenie do Indonézie, vnímal 
som to ako moje poslanie. Je to moja 
vlasť. A hoci viem po slovensky, vnímal 
som, že som poslaný ako misionár do 
mojej rodnej krajiny. 

Keď si sa po vysviacke dostal do Indoné-
zie, aká práca ťa doma čakala? 
Bolo to v júni 2008. Dostal som misijné 
určenie do mesta Ruteng na Florese. Od-
tiaľ som bol poslaný na ostrov Sumba. 
Je to ďaleko od Rutengu. Cesta tam trvá 
loďou 9 hodín. Pôsobil som pastoračne 
medzi študentmi, ktorí chodili do školy 
založenej verbistami a pripravovali sa na 
štúdium na univerzite. Pracoval som tu 
štyri a pol roka. Vykonával som rôznu 
pastoračnú činnosť, čo sa mi páčilo. Na 
Sumbe som tiež pracoval vo farnosti. 
Chodil som veľa pomáhať spolubratom 
SVD, ktorí tam pôsobili. Putoval som po 
celom okolí v okruhu 200 km. Menšie 
vzdialenosti som prekonával peši, ďalej 
som jazdil na motorke. 

Teraz pôsobíš na ostrove Flores v Ruten-
gu, v provinciálnom dome v komunite. Čo 
je tvojou úlohou tam? 
V Rutengu máme rozdelené pastorač-
né služby. Slúžievame sv. omše v kláš-
tore Misijných sestier SSpS, potom aj 
v ďalších kláštoroch. V Rutengu je prí-
tomných okolo 60 rehoľných spoločen-
stiev. Pracujem aj ako ekonóm v našom 
provinciálnom dome. 

Aké je zloženie obyvateľov v meste? 
V Rutengu máme 7 farností. Žije tam 
okolo 50 tisíc obyvateľov. Dve farnos-
ti spravujú misionári verbisti. Najviac 
obyvateľov tvoria katolíci. Je to asi 90 %. 
V meste sa tiež nachádza katedrála, sídlo 
biskupa a diecézne centrum. 
Ako vyzerá provincia SVD v Rutengu? 
Koľko máte členov? 
Provinciu Ruteng tvorí 80 verbistov. 
Polovica týchto členov je nad 45 rokov. 
Máte vo vašej provincii stále nejakých 
zahraničných misionárov? 
Áno. V našej provincii máme jedného 
misionára z Poľska, dvoch z Nemecka 
a  jedného z Holandska. Ostatní ver-
bisti sú domorodí Indonézania. Spolu-
brat z Nemecka pracuje ako lekár 

Na Slovensku
po šiestich rokoch

 Text: Martin Štefanec SVD

 Foto: Archív SVD

Yohanes Paulus Bhato Mite sa narodil 24. októbra 1978 vo Wolowaru 
v Indonézii. Základnú školu skončil v roku 1994. Po nej pokračoval v štúdiu 
v Malom seminári San Domingo v Hokeng. V roku 1998 vstúpil do noviciátu 
Spoločnosti Božieho Slova „Sang Sabda“ v Kuwu. Prvé rehoľné sľuby zložil 
v roku 2000. Po nich študoval filozofiu a teológiu vo verbistickom seminári 

v Ledalero. 11. apríla 2003 prišiel spolu s Wiliamom Jemadom na Slovensko.
Tu najskôr absolvoval jazykový kurz a od roku 2004 pokračoval v štúdiu 

teológie na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave. Štúdium 
úspešne ukončil a na kňaza bol vysvätený v júni 2008. Jeho misijným 

určením je Indonézia – Ruteng. Po šiestich rokoch sa zastavil na Slovensku 
a porozprával nám o živote v Indonézii. 

P. Johanes Paulus Bhato Mite
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a býva v komunite v meste Reok, ktorú 
kedysi vybudoval slovenský misionár P. 
Juraj Vojenčiak SVD. 

Koľko máte vo vašej provincii bohoslovcov?
V našej provincii sa nachádza noviciát 
v meste Kuwu. Je to 10 km od Rutengu. 
V súčasnosti sa v noviciáte nachádza 77 
novicov, ktorí sú v prvom ročníku. Väč-
šina z nich pochádza z Floresu, ale sú aj 
z Timoru a potom aj z Jawy. Na Florese 
máme 4 malé semináre, z ktorých po-
chádzajú naši novici. Ďalší noviciát je na 
ostrove Timor. Tam máme 50 novicov 
v prvom ročníku. Na Jawe je tiež novici-
át. Tam majú 12 novicov. 

Ako je Indonézia rozdelená, čo sa týka 
misijných provincií SVD?
V Indonézii máme 4 provincie SVD: 
Ruteng, Ende, Timor a Jawa. Novici-
át sa nachádza v Rutengu, na Timore 
a na Jawe. 

Ideš z kurzu, ktorý si absolvoval v Steyli 
(Holandsko). Ako sa ti tento kurz páčil 
a čoho sa týkal? 
Kurz bol výborný. Bola to dobrá skú-
senosť prežiť určité obdobie v Steyli, 
kde vznikla naša rehoľa. Hoci v cen-
trálnom dome v Rutengu pracujem aj 
ako ekonóm, ale je pre mňa veľmi dô-
ležité, aby som bol hlboko zakorenený 
v našej spiritualite. Je to určite dobré 
miesto pre duchovné prehĺbenie živo-
ta každého verbistu, lebo tam mal náš 
Zakladateľ sv. Arnold Janssen víziu, 
ako bude vyzerať Spoločnosť Božieho 
Slova, ktorú na tom mieste založil. Boli 
to chvíle duchovného obohatenia, kde 
som viac spoznal našu SVD spiritua-
litu. Kurz bol zameraný väčšinou na 
formátorov, ktorí pôsobia v inštitúci-
ách SVD v celom svete. Bol to aj kurz 
na vedenie duchovných cvičení z hľa-

diska našej spirituality. Absolvovali 
sme sériu prednášok a tiež aj cvičení, 
aby sme mohli viesť duchovné cviče-
nia. Počas tohto kurzu sme si pozreli 
Steyl a náš prvý misijný dom, obozná-
mili sme sa viac so životom sv. Arnolda 
Janssena, aby sme hlbšie spoznali jeho 
vieru a spiritualitu. Je teraz našou úlo-
hou pokračovať v jeho diele, kdekoľvek 
sa vo svete nachádzame. 

Čo by si povedal našim čitateľom a pria-
teľom misií? 
Teším sa z toho, že pri tejto príležitosti 
som sa zastavil na Slovensku. Som tu 
na návšteve po šesť a pol roku. Akoby 
som sa vrátil domov. Tu som študoval, 
bol som tu vysvätený, a preto to má pre 
mňa veľký význam. Chcem pozdraviť 
čitateľov Hlasov, ktorí nás verne pod-
porujú svojimi modlitbami a na nás 
vždy myslia. Slovenskí misionári od-
viedli veľký kus práce v Indonézii. Ve-
deli komunikovať s ľuďmi, naši ľudia 
ich rešpektovali. Chcem poďakovať aj 
Slovenskej provincii SVD za všetku po-
moc Indonézii. Prajem všetkým hlboké 
prežitie sviatkov Narodenia Pána.  • 

• Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák 
 vysvätil Yohanesa Mite v roku 2008 za kňaza
• Yohanes na ryžovom poli u svojich rodičov 
• Wainyapu, tradičná dedina západnej Sumby 
• Na Florese prevláda kresťanstvo na rozdiel 
 od ostatnej moslimskej Indonézie
• Jazero v blízkosti sopky Kelimutu
• Slovenský verbista páter Juraj Vojenčiak SVD 

spolu s ďalšími slovenskými verbistami 
 urobili v Indonézii veľký kus práce
 na poli evanjelizácie i v oblasti sociálnej 

pomoci obyvateľstvu
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S príchodom jesene bolo treba 
poorezávať konáre stromov 
a pozametať popadané lístie. 
Okolo misijného domu v Ta-

džimi máme veľkú záhradu, a tak po-
pri povinnostiach, ktoré sú vo farnos-
ti, si i táto práca vyžaduje čas niekoľko 
týždňov. 

Ako som tak s vervou pracoval a po-
chvaľoval si, že podobne som robil aj 
doma a že s pílkou v ruke sa cítim veľ-
mi dobre už odmalička, zrak mi padol 
na vtáčie hniezdo. Bolo už prázdne, ale 
predtým v ňom zaiste vyrastali mláďa-
tá, ktoré už teraz niekde poletujú. Ako 
vzácnu trofej som ho opatrne oddelil od 
ostatných konárov a trochu si ho poob-
zeral. Zaujímavé bolo, že hniezdo bolo 
utvorené sčasti z trávy a sčasti z umelo-
hmotných motúzov. Asi sa niekde po-
vaľovali, a tak ich malý vtáčik do svojho 
diela dokonale poprepletal. Výsledok 
jeho práce vyzeral zaujímavo. „Tie vtá-
ky idú s dobou. S tým igelitom to vyzerá 
ako nová technológia a vyzerá to celkom 
pevne,” nevychádzal som z údivu. 

Zaujímavé je, že aj my ľudia si do-
mov tvoríme podobne – z čoho sa dá – 
čo ponúka prostredie alebo doba, v kto-
rej žijeme. Ale predovšetkým to musí 
byť stavebný materiál typu: morálne 
hodnoty a osvedčené pravidlá. Aby to 
všetko bolo ešte pevnejšie a niečo na-
ozaj trvalé, pridávame lásku a dôveru. 
Asi všetci máme tú skúsenosť, že sku-
točný domov je potrebné tvoriť s vy-
nakladaním nemalého úsilia, pričom 
akoby ruka v ruke idú práve sebaobe-
tovanie a dôvera.

Rodina je pre nás dôležitá. V čase, 
keď si pripomíname narodenie Pána 

a skutočnosť, že i Boh sa narodil a vy-
rastal v inštitúcii menom rodina, si ešte 
väčšmi môžeme uvedomiť jej úžasnú 
a najmä nemennú hodnotu. Rodina, či 
už na tom našom rodnom Slovensku 
alebo aj v Japonsku. Rodina kdekoľ-
vek na svete je akoby hniezdom a musí 
splniť predovšetkým jednu požiadav-
ku – byť pevná. Byť pevná preto, aby 
mohla poskytnúť ochranu a istotu pre 
rozvíjajúci sa život. Ako taká je rodina 
pripravená nechať nás žasnúť. Stvoril 
ju Boh a je ochotná byť zázemím pre 
jedinečné a nenahraditeľné šťastie. Ve-
ríme tomu?  • 

Pocit
domova

 Text: Pavol Filadelfi SVD

 Foto: Archív SVD

Praha bude v decembri 
hostiť desaťtisíce mladých 
na európskom stretnutí Taizé 

Desaťtisíce mladých z  celej Euró-
py sa na sklonku tohto roka zídu 
v Prahe. Od 29. decembra 2014 do 
2. januára 2015 sa tam bude konať 
európske stretnutie mladých orga-
nizované ekumenickou komunitou 
Taizé. Ako informovalo tlačové od-
delenie komunity, stretnutie má byť 
znakom pokoja a zmierenia, a to ob-
zvlášť na sklonku roka, v ktorom si 
pripomíname sté výročie začiatku 
prvej svetovej vojny, a zároveň roka, 
ktorý je tiež poznamenaný konflik-
tom medzi Ukrajinou a Ruskom ako 
aj európskymi voľbami. Na stretnutí 
sa zúčastnia aj viacerí biskupi a du-
chovní pastieri z rozličných krajín. 
Pozdravné posolstvá do Prahy zašlú 
pápež František, východní patriar-
chovia, predstavitelia anglikánov, 
luteránov a  reformovaných, a  tiež 
predseda Európskeho parlamentu 
a generálny tajomník OSN.
Mladí ľudia vo veku od 17 do 30 ro-
kov budú mať príležitosť stráviť ko-
niec roka pri modlitbe, stretnutiach, 
vzájomnom zdieľaní sa a solidarite. 
Zaujímavosťou je, že pred 24 rokmi, 
čiže rok po páde Berlínskeho múru, 
sa v Prahe taktiež uskutočnilo európ-
ske stretnutie mladých. Tento ročník 
sa teda bude niesť aj v znamení zmie-
renia medzi východom a západom. 
Stretnutia sa zúčastní aj niekoľko 
tisícok mladých z Ukrajiny a Bielo-
ruska a niekoľko stovák pricestuje aj 
z Ruska, čo stretnutiu tiež dodá oso-
bitný charakter. Dôležitou charak-
teristikou tohto stretnutia mladých 
je ekumenizmus – zúčastňujú sa ho 
katolíci, protestanti aj pravoslávni, 
ktorí sa spoločne trikrát denne spolu 
s bratmi komunity Taizé schádzajú 
k modlitbe. Počas stretnutia sú mladí 
ubytovaní prevažne v miestnych ro-
dinách a v rámci stretnutia sa podie-
ľajú aj na rozličných workshopoch 
sociálneho charakteru. •
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Rehoľníci a bohoslovci Spoloč-
nosti Božieho Slova po návra-
te z kostola odišli do jedálne na 
večeru. Po nej sa bohoslovcom 

prihovoril prefekt P. Aladár Janega SVD. 
Oznámil skutočnosti, ktoré sa v okolí 
Misijného domu diali za posledné dni 
a hodiny. Taktiež upozornil na potrebu 
počítať so všetkými možnosťami, predo-
všetkým s vývozom. Požiadal bohoslov-
cov, aby si pripravili najnutnejšie veci 
do cestovnej tašky alebo kufra a aby bol 
každý pripravený na odchod. Zároveň 
upozornil, že i v takejto situácii je po-
trebný odpočinok (spánok) a požiadal 
klerikov, aby si v tejto ťažkej situácii šli 
ešte oddýchnuť.

Príprava pred odchodom
Tým, ktorí sa obávali nasledu-
júcich dní, možno i zo strachu 
o svoje zdravie a slabú fyzickú 
kondíciu, bolo odporučené, ak 
chcú, aby odišli už v podvečer 
z Misijného domu k rodičom. 
Aby opustili rehoľu skôr, kým sa 
to ešte dá. Podobné odporúčanie dosta-
li i tí, ktorých sa predstavení rozhodli 
nepripustiť ku skladaniu ďalších sľubov.

Niektorí bohoslovci šli spať (zdá sa, 
že poväčšine tí, ktorí boli menej infor-
movaní, resp. sa báli pýtať spolubratov 
na priebeh udalostí a nahlas uvažovať, 
i preto niektoré veci ani v noci tesne 
pred zásahom nevedeli), iní si vyžiada-
li povolenie od rektora domu P. Škodu 
a pozorovali okolie domu. Poväčšine 
sledovali okolie z okien na poschodiach 

Misijného domu či kostolnej veže. Nie-
ktorí chceli vo chvíľke aktuálneho zá-
sahu a už prítomného nebezpečenstva 
zvoniť na zvonoch, k čomu ale nedošlo.

V domoch pod Kalváriou, kde žili 
prevažne veriaci ľudia a  farníci ver-
bistov, do neskorej noci svietili svetlá. 
Približne o 23.45 hod. však začali svetlá 
postupne zhasínať. Vyzeralo to, ako by 
ľuďom niekto toto zhasnutie nariadil.

Pozorovali okolie
Len niekoľko minút nato bolo počuť 
hluk z okolia, ktorý v Misijnom dome 
spôsobil zhon. Rektor domu P. Škoda 
mal podľa spomienok P. Kováčika tak-

tiež pozorovať okolie. Takto osobne vi-
del a vedel, čo sa v okolí domu deje. Keď 
videl približovať sa k domu postavy, ne-
dovolil nikde zažať svetlá. Všetci oby-
vatelia domu, ktorí pozorovali okolie, 
museli čakať na ďalšie kroky represív-
nych zložiek nasadených proti tomuto 
rehoľnému domu.

Ľudové milície skutočne prišli
Na ulici pod Misijným domom zastali 
od rána pripravené autobusy a náklad-

né autá. Z áut zoskočili ozbrojení prí-
slušníci Ľudových milícií, ku ktorým 
sa pridali členovia Národnej a Štátnej 
bezpečnosti a spoločne sa začali nocou 
približovať k Misijnému domu. Frátri, 
ktorí boli v kostolnej veži, túto opustili 
a vrátili sa do svojich izieb na poschodí 
novej časti kláštora.

Presne o  polnoci, podľa spomie-
nok rehoľného brata Víta Bugoša SVD, 
ktorý mal v tú noc službu na vrátnici 
Misijného domu, prišli k  hlavnému 
vstupu do domu dvaja muži v civile 
a zazvonili. Tým prvým bol pravdepo-
dobne zmocnenec – poverenec SLO-
VÚC-u Rudolf Sadecký, ktorý mal za-
bezpečiť a  previesť likvidáciu oboch 
Misijných domov verbistov (Kalvárie 
a  Zobora) a  druhým pravdepodob-
ne veliteľ KV ŠtB v Nitre, ktorý mal 
zabezpečiť technické prevedenie lik-

„Všetko, čo ste nechali na izbách, 
pošleme za vami.“ Vieme, že to 
nebola pravda. I keď sa niektoré 
osobné veci bohoslovcom i pátrom 
vrátili, často to nebola ani polovica 
z ich vlastníctva.
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Priebeh likvidácie
Misijného domu Matky Božej 
v Nitre na Kalvárii
 Text: Tomáš Gerboc SVD

 Foto: P. Martin Štefanec SVD



vidácie. Tento zároveň velil všetkým 
ozbrojeným zložkám, ktoré zasiahli 
proti verbistom.

Pri otázke „Kto je?“ odpovedali: 
„Štátna polícia, ihneď otvorte!“ Dvere 
sa otvorili a obaja vstúpili dnu. Za nimi 
však cez otvorené dvere vstupovali do 
vestibulu budovy i ďalší ozbrojení muži 
– pravdepodobne členovia milície. 
Tých však brat Vít z miestnosti vrátnice 
prichádzať nevidel. „Po obsadení domu 
milíciou pristúpi ku mne jeden z nich 
– asi veliteľ prepadu – a žiada, aby som 
zavolal telefónom predstaveného. Za-
volal som predstaveného domu, nie 
predstaveného Spoločnosti na Sloven-
sku. Nariadil mu ihneď dostaviť sa na 
vrátnicu.“ Na vrátnicu došiel i s pripra-
veným kufríkom P. Jozef Škoda, rektor 
domu, ktorý, ako sme spomínali vyššie, 
nespal, ale pozoroval okolie.

Ozbrojenci vstúpili do Misijného 
domu
Medzitým do celého objektu kláštora 
vošli ozbrojenci. Vyšli na všetky po-
schodia a  vchádzali do izieb. Budili 
ich obyvateľov a nariadili rýchle zba-
lenie vecí, nástup a  odchod na prí-
zemie, kde mali byť všetci obyvatelia 
sústredení. Každá izba mala minimál-
ne jedného, poväčšine však viacerých 
„ochrancov“, ktorí dozerali na balenie 
a odchod z izieb.

V čase zásahu štátu proti rehoľníkom 
Spoločnosti Božieho Slova v Misijnom 
dome Matky Božej v Nitre na Kalvárii 
bolo v dome 110 (resp. 120) rehoľníkov. 
(Určiť presne počet je trochu proble-
matické.) Boli to 14 pátri (provinciál P. 
Vojtech Bošanský; rektor P. Jozef Škoda; 
P. Peter Lajcha – provinciálny radca; P. 
Ján Fajkus – predchádzajúci provinciál 

a provinciálny radca; P. Julián Strecha – 
provinciálny radca, direktor štúdia a spi-
rituál rehoľných bratov; P. Aladár Janega 
– prefekt klerikov a vicerektor; P. Štefan 
Lapšanský – člen domovej rady; P. Fé-
lix Drewek; P. Alojz Lazecký; P. Imrich 
Solnica; P. František Majerník – misijný 
prokurátor; P. František Proft; P. Ondrej 
Slavkovský; P. Vincent Babín), 38 re-
hoľných bratov (24 starších, z ktorých 
väčšina zložila doživotné rehoľné sľuby 
a 14 mladších) a 58 klerikov – školasti-
kov (14 v IV. kurze štúdia, 9 v III. kurze, 
13 v II. kurze a 22 v I. kurze štúdia filo-
zofie a teológie).

Okrem rehoľníkov sa v dome nachá-
dzalo i 19 civilných zamestnancov, kto-
rí pre rehoľu pracovali a zároveň tam 
i bývali (civilných zamestnancov mala 
rehoľa viac ako len 19, ostatní však 
v Misijnom dome nebývali).

Brat Vít odišiel z vrátnice so sprie-
vodcom na svoju izbu pobaliť si veci 
na cestu. Keď sa pýtal, čo si má vziať, 
dostal odpoveď, aby si vzal čo najviac 
vecí, koľko len môže, lebo nie je isté, či 
niektorú z nich ešte uvidí. Iné informá-
cie však podávali ďalším rehoľníkom. 
Povedali im: „Všetko, čo ste nechali na 
izbách, pošleme za vami.“ Vieme, že to 
nebola pravda. I keď sa niektoré osobné 
veci bohoslovcom i pátrom vrátili, často 
to nebola ani polovica z ich vlastníctva.

Z izieb prešli rehoľníci (najskôr bo-
hoslovci, neskôr pátri) do jedálne, od-
kiaľ si každý vzal na cestu vopred pri-
pravené potraviny. Zabezpečili ich 
predstavení kláštora v  popoludňaj-
ších hodinách predchádzajúceho dňa. 
Predpokladali totiž, že v noci a nasle-
dujúci deň ich čaká dlhá cesta. Predsta-
vení vychádzajúc z vnímania udalostí 
okolo seba (vývoz – likvidácia iných re-
holí) a predpokladu, že ani oni sa už do 
kláštora (aspoň nie v dohľadnej dobe) 
nevrátia, rozhodli sa dať k dispozícii na 
cestu zásoby. Okrem pečiva a údenín 
kuchárky pripravili i vyprážané rezne. 
Bolo to predsa len rozumnejšie, ako by 
tento tovar mal zabaviť štát a potom po-
stupne rozkradnúť zmocnenci či noví 
strážcovia Misijného domu.  •
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Sv. Barbora
– aktuálna aj dnes

 Spracované podľa: A. Grün – Duchovní terapie a křesťanská tradice 

 Foto: Bronisław Capłap
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V  stredovekej ľudovej zbož-
nosti majú svoje korene 
rôzne pobožnosti, ktoré sa 
viac-menej uchovali medzi 

veriacimi dodnes. Jednou z opome-
nutých však zostala úcta k štrnástim 
svätým pomocníkom v núdzi. Do tej-
to skupiny patrili najuctievanejší svät-
ci stredoveku, ktorým sa pripisoval 
zvlášť mocný príhovor u Boha. Popri 
mučeníkoch tvoria túto skupinu svä-
tých aj tri ženy: sv. Katarína Alexan-
drijská, sv. Margita Antiochijská a sv. 
Barbora. 

Práve na svätú Barboru, pat-
rónku chrámu v Ovčí, sa upria-
muje naša pozornosť. Benedik-
tínsky mních P. Anselm Grün 
sa pokúša predstaviť život tejto 
svätice ako odpoveď na rôzne 
problémy človeka 21. storočia. 
Ukazuje nám, že aj dnes nám 
má sv. Barbora čo povedať. 

Čo znamená jej meno? 
Meno Barbora znamená „cudzinka“. 
Ona nie je z  tohto sveta, pochádza 
odinakiaľ, zo sveta nebeského. Nedá 
sa vtesnať do pozemských meradiel. 
Ako cudzinka zostáva ženou slobod-
nou a nechápanou: zostáva v nej akési 
tajomstvo, ktorému nemôžeme poro-
zumieť. Takto nás odkazuje na mys-
térium Boha, ktoré pre nás zostáva 
navždy nepochopiteľné. Tiež nám 
dodáva odvahu, aby sme dokázali 
prijať aj to, čo je v nás cudzie, nezná-

me, nevedomé. Iba vtedy budeme ce-
liství, zdraví a svätí, ak budeme tomu 
vedieť čeliť.

Jediná dcéra otca sa stala kresťankou
Barbora bola dcérou zámožného Gré-
ka, ktorý ju uväznil vo veži, aby jej von-
kajší svet nemohol uškodiť. Sám chcel 
pre ňu vybrať vhodného ženícha a takto 
jej predurčiť cestu života. Otec ju uza-
tvára do veže vlastných predstáv, ona 
sa však spod jeho vplyvu vymyká. Po-
čas otcovej neprítomnosti Barbora píše 
kresťanským učencom a pozýva ich na 
rozhovor, napokon sa stáva kresťankou. 

Na znamenie svojej viery v Trojjediné-
ho Boha dáva k dvom oknám v kúpeľni 
preraziť aj tretie. Napriek tomu, že otec 
uzavrel svoju dcéru pod zámok, nemo-
hol zabrániť tomu, aby k nej prišiel Boh. 
Otec podľa troch okien ihneď zistí, že 
jeho jediná dcéra, pre ktorú mal pri-
chystanú budúcnosť, sa stala kresťan-
kou. Núti ju, aby sa vzdala viery. Pre-
tože Barbora odmieta, chce ju zabiť. 
Takto uteká do hôr, kde sa skrýva v jas-
kyni. Jaskyňa je symbolom materskej 
sféry, ktorá ponúka Barbore ochranu. 

Prezradí ju však pastier, a tak otec vy-
dáva vlastnú dcéru do rúk miestodrži-
teľa. Keďže sa Barbora nechce pokloniť 
pohanským modlám, je kruto mučená. 
V noci ju však vo väzení navštívia anje-
li a uzdravia ju. Na druhý deň je nahá 
Barbora hnaná na posmech ulicami 
mesta a bičovaná prútmi. Tie sa však 
premenia na pávie perá, ktoré ju za-
kryjú. Vo väzení ju opäť navštívi anjel 
a prináša jej Eucharistiu ako posilu na 
poslednú cestu. Nakoniec je odsúdená 
na smrť sťatím, čo vykoná jej vlastný 
otec, ktorý je po tomto čine zasiahnu-
tý bleskom. 

Slobodná vo vzťahu k Bohu
Uvedená legenda je aj dnes veľmi aktu-
álna, pretože ukazuje, ako sa Barbora 
stáva sama sebou, ako slobodne kráča 
vlastnou cestou navzdory predstavám 
otca. Viera znamená pre Barboru cestu 
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V chlade tejto doby nám chce
táto svätica pripomenúť, že Boh 
svojou dobrotou a milosrdenstvom 
rád zahreje naše srdce a prebudí 
v nás nový život.

Baníci majú sv. Barboru
za svoju patrónku
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k objaveniu jej prapôvodného obrazu, 
toho, ktorý si o nej urobil Boh. Toto po-
znanie ju oslobodzuje od predstáv otca 
a okolia. Takto ukazuje aj nám, ako byť 
slobodným vo vzťahu k Bohu. Otec 
nakoniec nemá nad ňou žiadnu moc, 
aj keď ju stína, pretože ona povstáva 
k novému a plnému životu. Nemôže 
jej v skutočnosti ublížiť, lebo je to sám 
Boh, kto sa o ňu stará a posiela jej na 
pomoc svojich anjelov. 

Sv. Barbora a jej symboly
Barbora býva zobrazovaná s  vežou 
a omšovým kalichom, niekedy aj s ko-
runkou, palmou, knihou a  mečom. 
Veža je obrazom sebarealizácie človeka 
a symbolizuje pevné základy, na ktorých 
spočíva náš život. Naša veža siaha až do 
nebies, tzn. k božskej sfére, upriamuje 
nás teda na nebo, kde máme pripravené 
miesto. Veža má kruhový pôdorys (kruh 

je symbolom celku) a má tri okná, ktoré 
reprezentujú Najsvätejšiu Trojicu, ktorá 
je s nami a v nás. Veža sv. Barbory sym-
bolizuje predovšetkým kontempláciu: 
„contemplari“ znamená bývať spoločne 
v chráme – vo veži nášho života prebýva 
spolu s nami Boh. Barbora je oblečená 
v zelených šatách. Zelená je farbou tvo-
rivej Božej sily, ale tiež farbou nádeje 
a milosrdenstva. Symbolizuje obnovu 
života, preto sa na sviatok sv. Barbory 
dávajú vetvičky do vody, aby na Vianoce 
vykvitli. Pre kresťanov je to krásny sym-
bol toho, že v nás vykvitne plod Kristo-
vej lásky, ak budeme ako Barbora v ad-
ventnom tichu hľadieť do svojho vnútra 
a hľadať v ňom svetlo, ktoré osvieti náš 
život. Barbora je Božím prísľubom, že 
On môže premeniť aj našu neplodnosť 
a že sa aj v nás môže rozprúdiť jeho tvo-
rivá sila, takže rozkvitneme v svojej pô-
vodnej kráse.

Barbora je patrónkou umierajúcich, 
pretože odníma strach zo smrti. Uka-
zuje nám, že skrze smrť vchádzame do 
materskej náruče Božej, nie do chladu 
žalára. Barbora - žena krásna, vitálna 
a tvorivá, nám ukazuje Božiu mater-
skú tvár; tvár Boha, ktorý v nás nechá-
va vyrásť nový život vtedy, keď sa náš 
pozemský chýli ku koncu. Ona umie-
rajúcim podáva kalich spásy a záro-
veň pripomína, že Eucharistia je vždy 
výrazom nežnej lásky Kristovej, kto-
rý vstupuje do nášho žalára, aby nás 
ňou naplnil. Tak Barbora premieňa 
strach umierajúcich na dôveru, tmu 
na svetlo, chlad na teplo a cudzinu na 
vlasť. Sprostredkuje nám, že vo smrti 
padneme do materskej náruče milu-
júceho Boha. 
Barbora bola tiež uctievaná ako tešiteľ-
ka väznených. Tak, ako ju väznil vlast-
ný otec, aj mnohí ľudia sú väzňami 
predstáv svojho okolia, ktoré od nich 
niečo očakáva a neodvažujú sa z tohto 
položenia vymaniť. Sú uväznení sami 
v sebe. Hoci cítia, že sa stali väzňami 
vlastného strachu, boja sa zanechať 
zdanlivé bezpečie svojej veže. Takto 
ostávajú zabarikádovaní pod vplyvom 
rôznych náruživostí, s ktorými si neve-
dia rady alebo závislostí, ktoré zabraňu-
jú skutočnému pohľadu na svet. Stali 
sa zajatcami svojich návykov a schém 
myslenia. Aj im chce byť svätá Barbora 
prísľubom, že Boh ich navštívi v ich vä-
zení a prelomí steny úzkosti a napokon 
daruje slobodu. Ak vpustíme do náš-
ho srdca Boha, tak nás už žiadne väze-
nie nebude môcť udržať; potom budú 
v  jeho stenách aspoň tri okná, ktoré 
nám sprostredkujú kontakt so svetom. 
Tak budeme aj uprostred vonkajšieho 
zajatia vnútorne slobodní.

Svätá Barbora je zvestovateľkou ná-
deje v dobe adventu. Kiež by aj náš ži-
vot priviedla k rozkvitnutiu uprostred 
zimy! V chlade tejto doby nám chce 
táto svätica pripomenúť, že Boh svo-
jou dobrotou a milosrdenstvom rád 
zahreje naše srdce a  prebudí v  nás 
nový život.  •
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S tredoafrická republika je 
vnútrozemský štát, ktorý je 
obklopený štátmi Čadom, 
Sudánom, Kongom a Kame-

runom. Rozkladá sa na plošine vo výš-
ke 600 – 800 m nad morom. Rozloha 
krajiny je 622 980 km². Krajina má 4,5 
milióna obyvateľov (2009). Hustota 
zaľudnenia je 7,1 obyvateľov na km². 
Hlavné mesto je Bangui, ktoré má vyše 
pol milióna obyvateľov. 

Stredoafrická republika sa zaraďu-
je medzi desať najchudobnejších zemí 
sveta. Domorodý názov tejto krajiny je 
Bê-afrika, čo v preklade znamená Srdce 
Afriky. Celá krajina je rozdelená na 14 
prefektúr, dve ekonomické prefektú-
ry a jednu komúnu, t. j. hlavné mesto. 

Hospodárstvo
Čo sa týka hospodárstva, ide 
o málo rozvinutý poľnohospo-
dársky štát s ťažbou diamantov 
a dreva. 50 % vývozu tvoria dia-
manty, ktorých sa ročne vyťaží 
približne 620 karátov, čo je 124 
kg. V menšej miere sa ťaží zlato. 
Popri diamantoch sa z krajiny 
vyváža aj azbest, železná ruda, 
medená ruda a zlato. 

Popri domácich plodinách ako je ku-
kurica, maniok, ryža, arašidy, sa pestujú 
aj komerčné plodiny: cukrová trstina, 
bavlna, káva, tabak a palma olejnatá. 
Poľnohospodárska produkcia je za-
meraná na samozásobiteľstvo, pričom 
sa pestuje najmä kasava. Chová sa tu 

domáci dobytok, ktorého chov sťažu-
je najmä veľký výskyt muchy tse-tse. 
V krajine žije mnoho lesných ako aj 
stepných živočíchov vrátane byvolov, 
slonov, levov, leopardov ako aj množ-
stvo rôznych vtákov. Asi 6 % územia 
krajiny tvoria národné parky a rezer-
vácie. Pritom turistika v krajine je ne-
patrná, pretože krajina je slabo doprav-
ne prístupná. Vývoz zo Stredoafrickej 
republiky je obmedzený svojou nevý-
hodnou polohou, zlým dopravným sys-
témom a nekvalifikovanou pracovnou 
silou. Krajina je závislá na zahraničnej 
pomoci, a to najmä z Francúzska. 

Stredoafrická republika trpí zlou ko-
munikačnou dostupnosťou k svetovým 
trhom. Nemá pobrežie ani riadne že-
leznice. Pevných ciest je poriedko. Rie-

ky v krajine nie sú dostatočne splavné 
po celý rok. Rozvoj krajiny tlmia aj po-
litické turbulencie a občianske nepoko-
je, ktoré sa tu hojne vyskytujú. 

Obyvateľstvo
Obyvateľstvo tvoria kmene sudánskych 
černochov najmä Randi, Gbajo a Azan-

di. Ďalej sú to Rantuovia, Hausovia 
a Arabi. Rodové a národnostné zloženie 
obyvateľstva je veľmi pestré a početné. 
Priemerná dĺžka života je u mužov 39 
rokov a u žien 40 rokov. Na desaťtisíc 
obyvateľov pripadá jeden lekár. 

Úradný jazyk je francúzština a naj-
rozšírenejší ľudový jazyk je sangoština. 
V krajine sa nachádza 35 % obyvateľov, 
ktorí vyznávajú pôvodné kmeňové ná-
boženstvo. Okrem toho je 25 % kato-
líkov, protestantov taktiež okolo 25 % 
a 15 % moslimov. 

Misijná činnosť
Evanjelizácia stredoafrického priesto-
ru sa uberala dvoma smermi. Jeden 

Misijná krajina
Stredoafrická
republika

 Text: P. Karol Bošmanský SVD

 Foto: P. František Kantár SVD

V posledných rokoch sa 
v Stredoafrickej republike znova 
oživila misijná činnosť, a tak sa 
mohla krajina znova nábožensky 
rozvinúť aj vďaka novým misijným 
reholiam, ktoré tu pracovali. 

MISIJNÁ KRAJINA
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prúd prišiel z  Portugalska už kon-
com 15. storočia. Ako uvádza kardinál 
Tomko, do misie sa okrem jezuitov za-
pojili aj kapucíni. Prvý postup portu-
galskej misie nemal prajné pokračo-
vanie; jednak pre úpadok v samotnej 
západnej Európe, pre ťažké podnebné 
a  zdravotné podmienky a  jednak aj 
pre obchod s otrokmi. Misijná činnosť 
znova ožila až koncom 19. storočia 
a behom nasledujúcich rokov. Tak sa 
dosiahlo, že pomerné množstvo kres-
ťanov je v  tejto krajine dosť vysoké.  
Druhý prúd evanjelizácie sa usku-
točňoval blahodarnou misijnou čin-
nosťou „bielych otcov“, ktorí pôsobili 
v stredoafrickej oblasti a dosahovali 

pozoruhodné misijné úspechy i  na-
priek tomu, že tu v hojnej miere pre-
biehali spomínané výnosné obchody 
s otrokmi. 

Celá krajina je dodnes riedko osíd-
lená. Územie Stredoafrickej republiky 
je rozlohou väčšie ako Francúzsko, ale 
má osemnásťkrát menej obyvateľov 
ako Francúzsko. V roku 1894 sa stala 
Stredoafrická republika francúzskou 
kolóniou a v rokoch 1910-1958 bola 
súčasťou Francúzskej rovníkovej Af-
riky, do ktorej patril Čad, Kongo a Ga-
bon. Úplnú samostatnosť získala kra-
jina v roku 1960. 

V  súčasnosti sa misijnej činnosti 
v Stredoafrickej republike zúčastňu-

jú bosí karmelitáni, ktorí účinkujú 
v niektorých mestách na severozápade 
krajiny za veľmi ťažkých podmienok. 
Okrem nich sa venujú misijnej práci aj 
misionári – rehoľníci z Talianska, In-
die a najmä z Francúzska. Do niekto-
rých z oblastí tejto krajiny je možné sa 
dostať jedine pešo. Misionári tu okrem 
svojej kňazskej a rehoľnej činnosti vy-
budovali viaceré zdravotnícke stredis-
ká, leprosarium, centrá pre podvýžive-
né deti, technické učilištia, materské 
a základné školy a vybudovali studne 
pitnej vody. Okrem toho pomáhajú ľu-
ďom zlepšiť prácu na plantážach. Od 
roku 1995 pomáha misionárom rada 
dobrovoľníkov aj z Čiech a Slovenska. 
Misijnej činnosti sa v súčasnosti darí 
vďaka finančnej pomoci viacerých štá-
tov z Európy. 

V roku 1994 niektorí saleziáni po-
chádzajúci najmä z  Francúzska za-
čali uskutočňovať misijnú činnosť aj 
v Stredoafrickej republike. V ostatnom 
čase realizujú saleziáni svoju činnosť 
v 17 strediskách. Pri výchove mládeže 
uplatňujú výchovný štýl Don Bosca. 

V posledných rokoch sa v Stredoaf-
rickej republike znova oživila misijná 
činnosť, a tak sa mohla krajina znova 
nábožensky rozvinúť aj vďaka novým 
misijným reholiam, ktoré tu pracovali. 
Tak sa z Božej milosti mohol dosiah-
nuť mimoriadny výsledok, že kresťa-
nia v tejto oblasti tvoria vyše polovicu 
z celého obyvateľstva. Potrebujú však 
lepšie zakoreniť vieru a mravy.  • 

MISIJNÁ KRAJINA
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V živote Cirkvi majú svoje ne-
zastupiteľné miesto. Patria do 
Cirkvi a spolu s ostatnými člen-
mi Cirkvi tvoria jediné mys-

tické telo Krista práve v tom, že prijali 
a vykonávajú špecifické úlohy. Je vhod-
né znova jasne povedať a prijať – ako učí 
Cirkev – že hoci údov je veľa a sú rôzne 
povinnosti a práce, máme jediného Pána 
a Učiteľa, Ježiša Krista, a všetci členovia 
Cirkvi na základe prijatého a čoraz viac 
vnútorne prežívaného krstu sa spájajú 
s Ježišom a s každým, kto vyznáva, že 
Ježiš je náš jediný Vykupiteľ a Spasiteľ.

V tomto učení Cirkvi zasvätení muži 
a ženy napĺňajú svoje špeciálne povo-
lanie a mnohokrát s veľkým požehna-
ním a vnútorným úžitkom pre seba 
samých, pre spolubratov a spolusestry 
a pre všetkých, ktorých stretávajú na 
svojej životnej ceste. 

Mnohí sú kňazmi, mnohí sú misio-
nármi a misionárkami, mnohí pracujú 
v školách, v nemocniciach, ale aj ma-
nuálne vytvárajú veci na každodenný 
úžitok a zároveň na vnútorné naplnenie 
večne hľadajúceho človeka. Vo svojom 
živote prijímajú obetu, ale myslia na 
iných. Pomáhajú biednym a chudob-
ným v duchu a berú na seba ťažkosti 
chorých a obetujú sa pre nich. A uro-
bia to spôsobom, kedy dokážu zabúdať 

na seba, lebo toto svojím životom pre 
iných ukázal a aj žil náš Pán.

Žiť zasvätený život bolo kedysi a je aj 
dnes fascinujúce. Na prvom mieste je 
to Božie volanie a osobná odpoveď Je-
žišovi. Mnohokrát v dejinách Cirkvi sa 
ľudia rozhodli pre tento spôsob života 
a priniesli mnohým povzbudenie a veľ-
kú nádej do kresťanského života v kon-
krétnej dobe. Dnes žijeme veľmi rýchlu 
a na informácie bohatú dobu. Preto aj 
Cirkev vedená Duchom Svätým vyjad-
rila, ako sa bude zasvätený život v kon-
krétnosti života prijímať a následne ži-
votom aj prejavovať. Bol to na prvom 
mieste Druhý Vatikánsky koncil, ďalej 
reforma CIC, teda Kódexu Kánonické-
ho práva a nasledujúce synody bisku-
pov. A tak ľudským spôsobom sme po-
vedali, čo musia zasvätení muži a ženy 
prijať, zachovávať a vnútorným spôso-
bom samých seba obohacovať, aby ná-
sledne mohli poslúžiť tak veriacim ako 
aj všetkým ľuďom dobrej vôle. 

V zasvätenom živote je rozhodujú-
ce, aby sa verejne a slobodne prijali tri 
rehoľné sľuby: sľub poslušnosti, sľub 
chudoby a sľub čistoty. Sú to evanjelio-
vé rady, prostredníctvom ktorých sa 
zasväcujú muži a ženy Bohu a sľubujú 
ich dodržiavať, aby takto posväcovali 
seba a svet, v ktorom žijú. 

Ďalej je dôležité a nutné upozorniť, 
že zasvätený život je stabilnou formou 
života a jednoznačne sa oddeľuje od ži-
vota iných veriacich. Žije sa v komuni-
tách, či už kláštorných alebo menších, 
ako napríklad na misiách, kde komu-
nitu tvoria vždy traja a viac bratov ale-
bo sestier. 

Zasvätený život je nasledovaním 
Krista intímnym a naplneným spôso-
bom. Preto správne vidíme, že sa stále 
modlia, slávia sv. omše, vstávajú sko-
ro ráno a chvália Pána Ježiša, nespia aj 
celé noci a vyprosujú potrebné Božie 
milosti. A dodajme, že prinášajú obe-
ty a konajú kajúce skutky, o ktorých vie 
iba sám Boh.

Neustále sú posilňovaní Duchom 
Svätým, vedomí si, že nie ja človek si 
vyberám tento spôsob života, ale je to 
Božie volanie, na ktorom spolupracu-

ROK ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA

Kto žije
zasvätený život

 Pripravil: P. Peter Kubík SVD

 Foto: P. Martin Štefanec SVD

Stretávame ich okolo seba – Bohu zasvätené osoby. 
Starších i mladších, mužov a ženy, v habitoch
alebo pracovne oblečených. Väčšinou sa usmievajú 
a vyžarujú dobrú náladu. A my si hovoríme, 
ako je im len dobre, keď žijú Bohu. A pomyslíme si, 
veď nerobia nič iné, len sa stále modlia. 
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jem zo všetkých mojich síl. Mnohokrát 
prežívajú vnútorné duchovné zápasy, 
lebo rozhodovanie znova a znova pre 
Ježiša skutočne vyžaduje aj obyčajné 
ľudské chápanie a  najmä citlivé za-
obchádzanie s  rôznymi spolubratmi 
a spolusestrami v rehoľnej komunite. 

Vždy pri krste sa veriaci človek za-
sväcuje Kristovi. Čo znamená presne, 
že bude milovať a slúžiť Bohu zo všet-
kých síl a počas celého svojho života. 
Zasvätenie rehoľnými sľubmi je nové 
zasvätenie, ktoré vnáša do krstných 
sľubov nové naplnenie. V  príbehu, 
kde mladík prišiel za Ježišom a opý-
tal sa ho, čo má robiť, aby bol spasený, 
Ježiš mu vymenoval prikázania. Vte-
dy mladík zvolal, že toto všetko koná 
od svojej mladosti a v tomto okamihu 
Ježiš naňho pozrel s láskou a povedal 
veľmi dôležité slová: „Ak túžiš po do-

konalosti, predaj všetko, čo máš a príď 
a nasleduj ma.“ Ako si určite pamätá-
me, mladík odišiel smutný od Ježiša, 
lebo mal veľký majetok. Jednoducho 
ho nedokázal po ľudskej stránke pri-
jať a nasledovať. 

Zasvätený život prináša nové a pre-
nikavé svetlo do Cirkvi, pretože totál-
ne prijatie a nasadenie vlastného živo-
ta prináša pre Cirkev a svet prehĺbenie 
a  rozšírenie lásky voči Bohu a  voči 
blížnemu. Je až neuveriteľné, ako za-
svätení muži a ženy dokážu rozjasniť 
ľudské tváre a srdcia naplniť radosťou 
a nádejou. 

Zasvätený život je oslavou Boha. 
A skrze ľudí, ktorí sa zasvätili Bohu, 
sme schopní Boha oslavovať celým svo-
jím životom a pripravovať sa na takýto 
život v nebi, kde budeme Boha vidieť 
z tváre do tváre.  • 

ROK ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA

Rok zasväteného života 
začal modlitbou vešpier v každej die-
céze v rovnakom čase, t.j. na vigíliu 
prvej adventnej nedele, v sobotu 29. 
novembra 2014 o 17:30. V Nitre sa 
stretli rehoľníci  a rehoľné sestry pri 
modlitbe vešpier s otcom biskupom 
Viliamom Judákom v kostole Nane-
bovzatia Panny Márie na Kalvárii. •

Európski biskupi si uctili 
pamiatku zosnulých
v 1. svetovej vojne a modlili 
sa za pokoj 

Jesennému plenárnemu zasadnutiu 
COMECE, ktoré sa konalo 12. a 13. 
novembra) v Bruseli, predchádza-
lo stretnutie delegátov COMECE 
a CCEE vo Verdune. Od vypuknu-
tia 1. svetovej vojny uplynulo 100 
rokov a členovia oboch biskupských 
európskych organizácií sa rozhodli 
uctiť si pamiatku tých, ktorí položi-
li svoj život vo vojne a spoločne sa 
modliť za pokoj. Na čele delegácie 
COMECE bol jej predseda J. Em. 
kardinál Reinhard Marx, arcibiskup 
Mníchova a Freisingu (Nemecko) 
a delegáciu CCEE viedol J. Em. kar-
dinál Vinko Puljic, sarajevský arci-
biskup. Na stretnutí sa zúčastnil aj 
francúzsky delegát COMECE J. E. 
Jean-Pierre Grallet, štrasburský ar-
cibiskup a J.E. Jean-Paul Gusching, 
verdunský arcibiskup.
11. novembra sa vo Verdune ko-
nali dve jednoduché modlitbo-
vé bohoslužby v karneri pevnosti 
Douaumont. Po nich nasledova-
la modlitba vešpier za zomrelých 
v krypte katedrály Notre-Dame vo 
Verdune. Na záver vystúpil na krát-
kom brífingu kardinál Marx so zá-
verečným posolstvom. •
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„Misie v Rumunsku sú náročné. 
Budete spať dva týždne na 
karimatkách a budete unavení, 
nebudete mať vodu a nebudete 
môcť jesť bežnú stravu. A ak sa 
bojíte,že tým ľuďom nemáte 
čo ponúknuť – mýlite sa, určite 
máte. Aj keby nie – na misiách 
v Rumunsku získate oveľa viac, 
ako ste schopní dať.“

Neisté začiatky
S takýmito informáciami od skú-
senejších kolegov z UpeCe sme sa 
vybrali do Rumunska. Vybave-
ní množstvom trvanlivého jed-
la a pomôckami na stretká, ktoré 
sme pripravovali počas predošlé-
ho semestra. Naša zostava sľubo-
vala skvelé zážitky. V hlavnej úlo-
he novokňaz  Juraj Cibula a naša 
vedúca Ľudka, ktorá bola na misi-
ách v našich dedinách už pred ro-
kom. Okrem nich sa hŕstka šiestich 
študentov v zložení štyri dievčatá 
a dvaja chlapci už nevedela dočkať 
„exotiky“, ktorú nám opisovali naši 
predchodcovia. Miesto určenia 
boli dve obce, ktoré sa delili o kos-
tol, faru a miestneho kňaza Bande-
rasa – Antona Mercsaka.

Prvý kontakt s naším domom, 
starým Slovenským kultúrnym 
centrom alias základnou školou 
bol naozaj znepokojujúci. Miestom 
nášho pobytu sa mala stať opustená 

budova s množstvom veľkých pa-
vúkov, ešte väčších pavúkov, iného 
hmyzu a ako sme neskôr zistili aj 
myší. Keďže centrum sa už nepo-
užíva, stála pred nami prvá skúška: 
premeniť prázdnu budovu na prí-
jemné miesto, zaobstarať vodu zo 
studne, zoznámiť sa s prostredím 
a ustlať si pohodlnú karimatko-
vú posteľ. Kto by v tento prvý deň 
predpokladal, že o dva týždne sa 
budeme cítiť, akoby sme opúšťa-
li domov?

Skutočné požehnanie
Na druhý deň bola nedeľa a my 
sme sa na svätej omši prvýkrát stre-
tli s tými „anonymnými rumun-
skými Slovákmi“, pre ktorých sme 
chystávali stretká. Zoznámili sme 
sa s malými deťmi, mládežníkmi, 
ale aj vzácnymi staručkými dáma-
mi a pánmi, na ktorých úsmevy 
myslíme dodnes.

Jurajove novokňazské požehna-
nie hneď na prvej svätej omši bolo 
pre miestnych naozaj vzácne. Veď 
zriedka k nim zavíta nejaký ne-
známy duchovný a nieto ešte dva 
mesiace vysvätený novokňaz, kto-
rého požehnanie má v sebe veľkú 
milosť. Juraj sa stal na nasledujúce 
dva týždne pomocným správcom 
Boromlacko-Varzaľskej farnos-
ti, z čoho mali veriaci nesmiernu 
radosť.

Rumunská rodina
Aj vďaka požehnaniu, ktoré sme 
mohli tak často získavať od kňa-
zov, bol náš pobyt v Rumunsku 
naozajstným POŽEHNANÍM. 
Domáci nás prijali s otvoreným 
náručím. Pozývali nás na obedy, 
nosili nám domáce mlieko, vajíč-
ka, džemy a iné dobroty. Vďaka 
nim nielen že sme neboli hlad-
ní, ale väčšina z nás aj pribrala. 
Počas týchto dvoch týždňov sme 
zažili mnohé skvelé chvíle, ktoré 
sa uchovajú v našich mysliach: 
pomoc domácim s rezaním dre-
va a zbieraním zemiakov; cesto-
vanie na traktore v slávnostných 
šatách, keď sme sa snažili dostať 
na odpust do odľahlej dedinky; 
návšteva nominanta na Nobelovu 
cenu v oblasti gastroenterológie, 
bol to Prof. Dr. Ioan Puşcaş; obed 
u horára s najkrajším možným 
výhľadom, aký sa dá predstaviť...

Hlavným cieľom našej cesty 
do Rumunska však boli stretká. 

Pokoj, ktorý 
vám dokáže 
do srdca 
vniesť iba 
hviezdna 
obloha, 
ktorej jas 
nenarúšajú 
pouličné 
lampy...

Dovolenka
alebo drina...
Letná misia vysokoškolskej
mládeže v Rumunsku.
 Text: Karin Čaklošová  Foto: P. Juraj Cibula SVD
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Najkrajšie 
momenty 
boli tie, 
keď sme 
zbadali, ako 
sa usmiali 
po tom, čo 
pochopili 
myšlienku

náš dvojtýždňový pobyt v Ru-
munsku spomenieme, nám, dú-
fam, zostane, čo najdlhšie.

„...A nakoniec: ďakujeme Bohu za 
požehnaný čas a veľké prejavy lásky, 
ktoré nám za spomínané dva týždne 
ukázal. Za miestneho kňaza, ktorý 
nám pomáhal a staral sa o nás a za 
dar tešiť sa z maličkostí a čerpať silu 
z ľudí okolo nás.“

Ľudka, Evka, Karol, Frederika, 
Barča, Dominik, Karin a Juraj

Deťom sme sa snažili pripraviť 
program plný dobrodružstva, ve-
novať im svoj čas a pozornosť, za-
baviť ich, ale hlavne ukázať im, že 
nám na nich záleží. S mládežník-
mi sme sa venovali rôznym té-
mam od nášho osobného vzťahu 
k Bohu až po vzťahy medzi sebou 
navzájom. Najkrajšie momen-
ty boli tie, keď sme zbadali, ako 
sa usmiali po tom, čo pochopili 
myšlienku, ktorú sme sa im sna-
žili vysvetliť. S dospelými sme 
diskutovali o modlitbe a Panne 
Márii. Je užasné, ako nás niekedy 
dokážu starší ľudia odzbrojiť, keď 
znenazdajky vyslovia myšlienku, 
ktorú by sme primárne vložili do 
úst niektorému z cirkevných ana-
lytikov. 

Dar
Je mnoho toho, o čom by sa dalo 
písať. Hoci sme naozaj málo spali, 
obchádzali nás choroby a miestne 
potraviny občas prekvapili naše 

žalúdky. Nevrátili sme sa do Bra-
tislavy unavení, pretože sme vo 
Varzali a Boromlaku našli pokoj. 
Obrovský pokoj, ktorý nepocítite, 
ak stojíte v preplnenej električke. 
Pokoj, ktorý vám dokáže do srdca 
vniesť iba hviezdna obloha, ktorej 
jas nenarúšajú pouličné lampy; 
polia a lúky, ktorých nádheru ne-
ničia asfaltové cesty, ale lesné ces-
tičky, po ktorých počas dažďových 
dní neprejdete; dobytok, ktorého 
zvončeky vnášajú do srdca radosť.

Ťažko sa opisujú myšlienky, 
s ktorým animátori UPeCe pri-
chádzajú z misií v Rumunsku. Vy-
svetľuje ich možno najlepšie pocit, 
ktorý v nás pretrval niekoľko dní 
po návrate – túžba vrátiť sa a ne-
schopnosť zaradiť sa do rýchlej 
a až príliš „pretechnizovanej“ Bra-
tislavy. Od nášho návratu prešli už 
dva mesiace. Dobrovoľne-nasilu 
sme sa museli prispôsobiť ruchu 
hlavného mesta, no príjemný po-
cit, ktorý nám zostane, keď si na 

• Animátori počas návštevy mesta 
Oradea. Vľavo P. Juraj Cibula SVD

• Deti prejavujú radosť a vďačnosť za 
čas strávený s nimi

• Druhá časť animátorom pri úžasnej 
návšteve Oradei. Sprava Barča, 
Frederika, Karol, Evka a Karin

• Deti sa učili belgický tanec pri 
 ktorom bolo veľa zábavy 
 i sopky Kelimutu
•Spoločná fotografia so stretkom detí
 v obci Varzaľ na ihrisku



Novinky z vydavateľstva
Spoločnosti Božieho Slova

Na tituly v ponuke vydavateľstva
Spoločnosti Božieho Slova sa pri objednávke 
do 20. decembra 2014 uplatňuje zľava 10 %.

Knihy a audionahrávky z ponuky Vydavateľ-
stva Spoločnosti Božieho Slova si môžete zakúpiť 
v kníhkupectve Verbum, Kalvária 3, 949 01 Nitra. 
Môžete si ich objednať telefonicky: 037 7769420 
a tiež prostredníctvom internetového obchodu: 

www.verbum.verbisti.sk alebo e-mailom: 
verbum@svd.sk
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Hlásateľ slova 
v moci Ducha. 
Sv. Arnold Janssen.
Jakob Reuter SVD
V septembri 2014 katolícke 
rádio Lumen na pokračova-
nie predstavilo život a die-
lo zakladateľa misijnej Spo-
ločnosti Božieho Slova sv. 
Arnolda Janssena. Nové vy-
danie knihy Hlásateľ slova 
v moci Ducha s bonusovým 
CD vám pomôže lepšie spo-
znať myšlienky, rozhodova-
nie a duchovný profil i  sa-
motné dielo svätca, ktorého 
súčasníci považovali za bež-
ného kňaza. Tento „obyčaj-
ný“ svätec mnohých prekvapí 
hĺbkou myšlienok a odvahou 
konať s veľkým nasadením to, 
čo chce od neho Boh.
144 strán, cena: 5 EUR

Závislosť a milosť.
Láska a spiritualita 
v uzdravovaní závislostí.
Gerald G. May
Podľa Scotta Pecka, autora 
knihy Nevyšľapanou cestou, 
je Závislosť a milosť výbor-
ná kniha a  skvele spraco-
vaný príspevok k pochope-
niu človeka. Gerald G. May, 
americký psychiater, uvažu-
je o ľudských schopnostiach 
vo svetle medicíny a  spiri-
tuality. Vyznačuje sa pre-
cíznou schopnosťou rozli-
šovať a definovať vnútorný 
stav človeka, pričom v čita-
teľovi nevyvoláva dojem, že 
by mal uviaznuť v sieti defi-
nícií. Naopak, G. May po-
zýva čitateľov k stále novej 
otvorenosti voči skutočnosti, 
ktorú nazýva milosť. Vďaka 
tejto otvorenosti sa ľudský 
život stáva slobodnejším, 
priestrannejším a  schop-
ným nielen odmietnuť silu 
závislostí, ale najmä otvoriť 
sa Bohu a jeho láske. Osob-
né príbehy, ktoré sú súčasťou 
knihy, svedčia o tom, že skú-
senosť milosti je blízka kaž-
dému človeku, hoci ju nazý-
va rôznymi pojmami.
284 strán, cena: 8 EUR

Božie stopy. Zázraky
a katolícka Cirkev.
Andreas Englisch
Turínske plátno, príbeh stig-
matizovaného pátra Pia, prvé 
zjavenie Panny Márie v Gu-
adalupe, zázraky v Lurdoch, 
Fatime ako aj vlastný príbeh 
Andreasa Englischa a  jeho 
stretnutia s Nevysvetliteľným 
a mnohé iné výnimočné uda-
losti, ktoré my veriaci nazý-
vame zázraky, sú zachytené 
v knihe Božie stopy. Nemecký 
žurnalista a spisovateľ svojich 
čitateľov opäť nesklame. Svo-
je objavy opisuje vycibreným 
jazykom, ktorý je dynamický, 
pútavý a niekedy aj trochu de-
tektívny. Kniha môže byť po-
zvánkou k ďalšiemu hlbšiemu 
štúdiu Katolíckej cirkvi a viery.
376 strán, cena: 7,50 EUR

Hojenie zranených emócií. 
Zdolávanie životných rán.
Martin H. Padovani SVD
Jung povedal, že za každým 
psychologickým problémom 
je problém náboženský. Táto 
téza je východiskovým bo-
dom reflexie Martina H. Pa-
dovaniho. Jeho knižný best-
seller Hojenie zranených 
emócií je ponukou vnímať 
svoju ľudskú i duchovnú di-
menziu integrálnym spôso-
bom. Čitateľ/ka vďaka nej 
spozná a pomenuje ťažkosti, 
s ktorými zápasí mnohé roky.
144 strán, cena: 5,50 EUR

Biblický ruženec. 
Modlitba posvätného ružen-
ca hovorí o našej viere v Pána 
Ježiša ako Božieho Syna a má 
hlboký biblický základ. V tej-
to nahrávke je spojenie tejto 
nádhernej mariánskej mod-
litby s Božím slovom a má vy-
jadriť vďaku našej Nebeskej 
Matke. Nahrávku pripravili 
vysokoškolskí študenti v spo-
lupráci s pátrami Spoločnosti 
Božieho Slova.
108 min., cena: 5 EUR

HLASY Z MISIÍ Kníhkupectvo Verbum
TEL: 037/7769420; FAX: 037/7769437; MAIL: VERBUM@SVD.SK
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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

Vianočná novéna
Alfonz Mária de Liguori
Čitateľ sa môže nechať unášať 
zmyslom svätého Alfonza pre 
detaily. Aké krásne myšlien-
ky dokázal svätec rozvinúť pri 
pohľade na Dieťa, ktoré je Vy-
kupiteľom sveta! Nech nám 
jeho texty zapália srdce, aby 
horelo láskou k Bohu, ktorý 
sa pre nás stal človekom.
78 strán, cena: 2,70 EUR

Zvelebujte Pána 1
Zborník kresťanských piesní
Tento znotovaný zborník 
kresťanských piesní je odpi-
som spevníka Spoj nás v jed-
no, Pane, ktorý bol vydaný už 
v roku 1994 pre potrebu kres-
ťanských spoločenstiev.
355 strán, cena: 8 EUR

Vianoce
Chiara Lubichová
Autorka s postojom hlbokej 
pokory a vďačnosti aktívne 
hľadá a ponúka spôsoby ako 
darovaním lásky a  radosti 
môžeme s istotou opätovať 
aj ten najväčší dar.
70 strán, cena: 5,50 EUR

Narodenie Ježiška – Kni-
žočka pre všetky zmysly
Caroline Jayne Churchová
Ilustrovaná knižka pre deti 
vo veku 2 rokov s krásny-
mi ilustráciami a „dotýkav-
kami“ predstavuje malým 
čitateľom príbeh o narode-
ní Ježiška. Deti sa pri čítaní 
môžu dotýkať rôznych imu-
tujúcich materiálov. Kniha je 
tlačená na tvrdých doskách.
12 strán, cena: 5,70 EUR

Každý deň s Božím
Slovom II 
Kniha je pokračovaním 
úspešnej série Denne s Bo-
žím slovom a Božie Slovo na 
každý deň. Obsahuje úryvok 
z denného Evanjelia v kalen-
dárnom roku 2015 a takisto 
krátke zamyslenie, ktoré po-
môže každému k osobnému 
dialógu s Pánom.
376 strán, cena: 4,40 EUR

Detské puzzle (60 ks)
s vianočným motívom
2 druhy
cena: 5,50 EUR

Perla z Moabu
Tessa Afsharová
Milujúci Boh vo svojom ná-
ručí kriesi mŕtve sny a pre-
tvára ich na živú lásku. Bib-
lický príbeh lásky, ktorá sa 
rozvíjala medzi Rút a  Bó-
zom, odrazu strhujúco ožil.
272 strán, cena: 10,90 EUR

Najkrajšie slovenské
národné rozprávky
Pavol Dobšinský
Najkrajšie slovenské národné 
rozprávky v dvoch zväzkoch 
a s krásnou väzbou, vhodné 
aj ako darček! Výber roz-
právok a povestí najväčšieho 
slovenského autora obsahu-
je to najlepšie, čo sa v  slo-
venskej rozprávkovej tvorbe 
nachádza. Texty sú upravené 
pre súčasného čitateľa. Ilu-
strované perovkami. Kniha 
by namala chýbať v žiadnej 
rodine a knižnici.
382+352 strán, cena: 18,90 EUR

HLASY Z MISIÍKompletnú aktuálnu ponuku nájdete 
na internete: www.verbum.verbisti.sk
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Pán nám požehnával toto die-
lo a pomaly sa blížil deň otvo-
renia nášho misijného domu. 
Preto som do časopisu Malý 

posol Božského Srdca napísal oznam, že 
8. september 1875 bude dňom otvore-
nia prvého misijného domu pre Nemec-
ko, Rakúsko a Holandsko. No i napriek 
môjmu nadšeniu prišlo ďalšie sklama-
nie. Farár von Essen totiž v augustovom 
čísle svojho časopisu St. Josephsblatt, 
ktorý začal vydávať v januári 1875, pí-
sal o  zamýšľanom otvorení misijné-
ho domu a dodal: „Je to veľmi dôležité 
a závažné dielo. Môže ho však viesť iba 

taký kňaz, ktorý je pokorný, vzdelaný, 
pozná svet a požíva dôveru svojich du-
chovných spolubratov. Dosiaľ sa však 
taký kňaz nenašiel. Prosme preto, aby 
Boh vo svojej dobrote čím skôr poslal 
schopného človeka pre toto dielo.“ Farár 
Dr.von Essen si teda myslel, že nie som 
tým správnym človekom pre otvorenie 
takéhoto domu. Ale ani týmto som sa 
nenechal znechutiť, ale snažil som sa 
čo najlepšie plniť Božiu vôľu. Pápežské-
ho preláta Dr. von Essena som pozval 
na slávnosť otvorenia misijného domu 
a ponúkol som mu funkciu hlavného 
celebranta počas svätej omše.

Napriek ťažkostiam nadišiel deň 
posviacky a na túto chvíľu si dodnes 
veľmi dobre pamätám. Bolo to v stre-
du 8. septembra, na Sviatok narodenia 
Panny Márie. Niekoľko rodín z dediny 
a školská mládež nám pomáhali pri vý-
zdobe. Čoskoro viseli vence na malom 
kostole a aj na misijnom dome. Slávob-
rána stála pre domom, vonku a vnútri 
viseli tabule s nemeckými a holandský-
mi nápismi.

O desiatej hodine bol už kostol so 
svojimi 200 miestami plne obsadený. 
Pamätám si, ako som sa na ľudí poze-
ral. Zväčša to boli veriaci z našej dediny 
alebo z Tegelenu. Prišlo aj 20 zahranič-
ných hostí, medzi nimi i rad klerikov. 
Po evanjeliu som sa prihovoril veria-
cim. Snažil som sa im vysvetliť rôzne 
štatistické veci, ktoré súviseli s obyva-
teľmi na rôznych svetadieloch.

O misijnom dome som hovoril ako 
o Božom poslaní. Pamätám si tiež, ako 
som povedal, že čo z tohto domu bude, 
ešte nevieme. Veď nie všetko dosiahne 
svoj cieľ. Viem, že to asi nebolo v sláv-
nostnej kázni príliš povzbudivé, ale 
uvedomujem si, že najdôležitejšie je 
vždy plniť Božiu vôľu a nepozerať na 
naše ľudské túžby. V kázni som ďalej 
pokračoval slovami: „Či bude niečo 
z tohto domu, to vie len sám Boh, nech 
nás neodradí skromný začiatok, vieme, 
že so silami, ktoré máme doteraz, svo-
ju úlohu nezvládneme. Dúfam však, 
že dobrotivý Boh nám všetko potreb-
né poskytne. A tak nech s nami urobí 
to, čo bude chcieť. Keď z tohto domu 
bude niečo, tak budeme ďakovať Božej 
milosti, a ak z neho nebude nič, tak sa 

Sv. Arnold Janssen
– 8. september 1875

 Text: Juraj Begany SVD

 Foto: Archív SVD
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DÔLEŽITÉ OZNAMY

Bohuznámy zo Zem. Teplice 25,- EUR • Bohuznámy 
z Trebišova 25,- EUR • Bohuznáma - Jarovnice 10,- 
EUR • M. Chlebašková zo Zem. Teplice 10,- EUR 
• J.S. z Nitry 20,- EUR• Kolečániová I. a A. z Nitry 
10,- EUR • Odoberatelia Hlasov zo Šúroviec 50,- EUR 
• Odoberatelia Hlasov z Horných Krškán 50,- EUR 
• Bohuznáma z Pároviec 50,- EUR • Misijní pria-
telia a dobrodinci – Dubodiel a Trenčianske Mitice 
650,- EUR • Odoberatelia Hlasov - Žabokreky nad 
Nitrou 20,- EUR •Bohuznáma z Červeníka 50,- EUR 
• Odoberatelia Hlasov Žabokreky n.V. 20,- EUR • Od 
veriacich zo Soblahova 300,- EUR • Odoberatelia 
Hlasov z Červeníka 23,- EUR • Odberatelia Hlasov 
z Červeníka 23,- EUR • Bohuznáma 50,- EUR • Ru-
žencové bratstvo z Viničného 100,- EUR • Ružencové 
bratstvo z Veľkého Šariša 50,- EUR • Farnosť Zohor 
1 765,- EUR • Ruža č. 13 zo Zohora 100,- EUR • Ruža 
č. 9 zo Zohora 30,- EUR • Ruža č. 1 zo Zohora 30,- EUR 
• Farnosť Povýšenia Sv. Kríža v Petržalke 2 110,- EUR 
• Farnsoť Nový Hrozenkov 1 035,- EUR • Kostol sv. 
Arnolda Janssena 2 050,- EUR • Mária Stanková 
100,- EUR • Hajnovičová 90,- EUR • Bohuznámy 
z Nitry 20,- EUR • Berda Palkechová 15,- EUR • 
Stanislav debnár 50,- EUR • Bohuznámy z Nitry 
200,- EUR • Alžbeta Mráziková a Anna Smolková 
90,- EUR • Irena a Anna Kolečaniová 10,- EUR • Sťo-
helová Jolana 20,- EUR • Bohuznámy 10 000,- EUR 
• Ružencové bratstvo z Nadlíc 60,- EUR • Farnosť 
Nadlice 650,- EUR • Rodina Šimurová 300,- EUR • 
Ružena Kolembusová 20,- EUR • Duchovné matky 
z Rimavskej Soboty 155,- EUR • Misijné združenie 
Ducha Svätého z Drážoviec 25,- EUR • Členovia SSV 
z Nižnej nad Oravou 20,- EUR • Čitatelia Hlasov zo 
Štefanova nad Oravou 130,- EUR • Misijní dobro-
dinci z Valašskej Belej 100,- EUR • Misijní dobrodinci 
z Turia 60,- EUR • Misijní dobrodinci z Lokce púť 
z Krakowa 40,- EUR • Bohuznámy z Novej Bystrice 
100,- EUR • Bohuznámy 100,- EUR •Bohuznámy na 
Afriku 340,- EUR • Bohuznámi na Kubu 15 000,- EUR 
• Členovia SV RV z Vinohrad nad Váhom 60,- EUR 
• Odberatelia Hlasov a Posla z Petrovej Vsi 120,- 
EUR • Veriaci z Oščadnice 150,- EUR • Ružencové 
bratstvo z Jacoviec – 240,- EUR • Odberatelia Hlasov 
zo Župkova 40,- EUR • Odberatelia Hlasov z Prus 
90,- EUR • Odberatelia Hlasov z Hronských Kľačian 
33,- EUR • Odberatelia Hlasov a čl. ruž. Bratstva 
z Trnavy 104,- EUR • Ružencová bratstvo z Hlohovca 
100,- EUR • Ružencové bratstvo z Lazan 30,- EUR • 
Ružencové bratstvo z Belej pri Varíne 100,- EUR • 

DAROVALI NA MISIE, MISIJNÝ 
DORAST, MISIJNÉ DOMY

Všetkým darcom vyslovujeme  
Pán Boh zaplať! 

chceme pokorne biť do pŕs a hovoriť: 
Neboli sme hodní tejto milosti.“ Sna-
žil som sa, aby moja kázeň bola vecná 
a zbožná, no odrazilo sa to aj na jej dĺž-
ke. Trvala vyše hodiny. Celá svätá omša 
trvala dve a pol hodiny.

Hostia po slávnostnej svätej omši na-
vštívili našich pár skromných a prázd-
nych miestností. Zaujímavosťou bolo, 
že prišiel aj fotograf. Odfotil dom aj 
hostí. Nech mu Pán Boh za to odplatí 
večným životom, veď to pre nás urobil 
zadarmo. Dom dostal meno po archan-
jelovi Michalovi. O štvrtej popoludní 
nasledovala krátka pobožnosť v dedin-
skom kostole. Potom sa spievali litánie 
ku všetkým svätým. Pán dekan z Venlo 
prišiel odpoludnia ako zástupca bisku-
pa a požehnal celý dom. No nemôžem 
zabudnúť ani na radosť, ktorá k nám 
prišla ešte tento večer. Krátko po šies-
tej hodine prišiel telegram s požehna-
ním Svätého Otca. Telegram s požeh-
naním znel: „Janssen, rektor Misijného 
seminára, Kaldenkirchen. – Svätý Otec 
udeľuje v srdečnej láske novému semi-
náru, rektorovi a chovancom apoštol-
ské požehnanie. Kardinál Franchi.“ 
A tak naša komunita, ktorá pozostávala 
zo štyroch členov, začala svoj rehoľný 
život. Začal sa život v modlitbe, prá-
ci a sebazapieraní, aký musíme i dnes 
viesť v našom dome.

Mnohí novinári nepovažovali náš 
novootvorený dom za perspektívny. 

Správy o tejto slávnosti neboli takmer 
vôbec známe a to až do roku 1879, keď 
z neho vyšli prví misionári. No pote-
šením bolo pre mňa blahoželanie od 
generálneho superiora misijného se-
minára v Scheute, ktorý mi poslal tieto 
slová: „Položili ste ruku na pluh. Preto 
len smelo vpred! Pripravte sa na od-
vážny boj proti ťažkostiam, ktoré prídu 
neskôr. Ale to je práve dôkaz, že je to 
dobré a prichádza to od Boha.“

A mal pravdu. Ťažkosti aj prišli. Me-
dzi nami štyrmi v komunite vznikli 
problémy, nedorozumenia a nevedeli 
sme sa zhodnúť na niektorých veciach. 
Celá táto záležitosť sa ukončila tým, 
že farár Bill a teológ Reichart z nášho 
domu museli odísť. Oni spolu so mnou 
zakladali tento dom, no mali sme roz-
dielne názory na formy a úlohy tohto 
misijného domu. No nebola to len ich 
chyba. Každý z nás mal na tomto nedo-
rozumení podiel.

No po tejto situácii prišla ďalšia ra-
dosť a tou boli noví obyvatelia steyl-
ského domu. 2. júna 1876 prišiel môj 
brat Ján Janssen so svojím spolužiakom 
Hermannom Wegenerom. Obidvaja 
ukončili teologické štúdia v Münste-
ri. No nebolo možné ich tam vysvätiť, 
pretože pruské úrady uzatvorili semi-
nár, a preto boli vysvätení v Bavorsku. 
Spolu s Anzerom, ktorý zostal z pôvod-
nej komunity, sa stali veľmi užitočnými 
spolupracovníkmi nášho diela.  •

Predplatné časopisu Hlasy
na rok 2015 ostáva nezmenené. 

Cena ročného predplatného
je 7,20 EUR

Č. účtu: 5029115971/0900
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Túžim vianočný pokoj 
v sebe mať, 
ktorý nám raz Ježiško 
prišiel dať.  
Zo všetkých darov, 
Pane môj,  
si volím - vianočný pokoj.

Nech vás dary  
Božej milosti  
po celý rok chránia,  
nech vám dá Boh šťastia, radosti  
a hojnosť požehnania. 

Nech vám Vianoce  
prinesú radosť v duši,  
o ktorej človek biedny 
ani netuší.  
Nech je pre vás posolstvo
nebeského pokoja -  
šťastím a požehnaním  
pre každého tvora. 

Radosť, ktorú pocítili  
skromní pastieri, 
keď prišli pozdraviť  
Božie dieťa 
nech je i vašou radosťou. 
Aby sme radosť  
z Ježišovho narodenia 
pociťovali počas celého  
nastupujúceho roka.

To vám želajú  a v modlitbe 
vyprosujú Misionári verbisti


