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H

ierarchia nie je u ľudí obľúbené slovo. Doposiaľ sme zaťažení feudálnym
zmýšľaním a socialistickými úvahami nad stredovekou epochou, preto
neustále cítime akýsi vnútorný nepokoj, keď sa
spomína tento (v skutočnosti neoddeliteľný) fakt
života spoločnosti. Stále si myslíme, že tí hore sa
majú fajn a nemusia nič robiť, zatiaľ čo my – plebs,
tu len robíme a živoríme ako otroci. Nezriedka si
to myslíme aj vo vzťahu k cirkevným autoritám,
hoci možno nie v tak ostrom zmysle.
V Katechizme katolíckej cirkvi sa píše o trojakej úlohe či poslaní biskupov. Majú byť otcami,
učiteľmi a pastiermi. Všetky tri úlohy sú navzájom prepojené a neoddeliteľné. Ako pastieri majú
zodpovednosť za im zverené stádo. Nie za hlúpe
ovce, ako nám to proticirkevné kruhy nahovárajú, ale milované. Pastieri Ježišových čias prijímali
ovečky prakticky ako členov rodiny. Práve odtiaľ
pochádza obraz Dobrého pastiera, ktorý je ideálom a príkladom pre každého kňaza, a tým viac
pre biskupa. Ochraňovať stádo znamená predovšetkým strážiť ho pred nástrahami zlého. Veď
naši biskupi sú „duchovnými pastiermi“, preto
nás ochraňujú predovšetkým v duchovnej sfére.
Napomínať, varovať, vystríhať pred nesprávnymi
spoločenskými tendenciami nie je ich právom,
ale priam povinnosťou, a rovnaké „beda“ apoštola Pavla, ako pri ohlasovaní evanjelia, platí aj tu.
Preto ich činy, listy treba chápať v tomto duchu.
Nejde nám o obhajobu, ale o to, aby sme skutočne chápali, čo je hlavným cieľom ich misie. Naša
poslušnosť v tomto pláne tak nebude feudálnym
pokorením, no zdôverením sa dobrým rukám.
Byť učiteľom pre biskupa znamená dávať správne rady, aby vychoval z počúvajúcich dospelých
kresťanov, ktorí sa len tak nestratia v trme-vrme
všedných dní spoločenskej a myšlienkovej mixtúry. Čo sa týka bohosloveckých vecí, tam sa málokto berie hádať a vyčítať. No bohoslovie sa predsa
len žije aj vo viere obyčajného farníka, so svetským
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vzdelaním. Preto biskupi musia národ učiť chápať, kto a čo je Cirkev, kým a čím ona žije, akým
spôsobom uskutočňuje svoje poslanie vo svete.
Byť učiteľom v súčasnom svete teda znamená byť
inšpirátorom živého kresťana. Moralizovať nestačí, no opodstatňovať nemenné normy treba. Pre
kresťana žijúceho svoju vieru sú zárukou budúcnosti a „neomylnosti“ v správnom výbere.
Nakoniec poslanie Otca. Tu sa má najhlbšie
prejavovať obraz Boha vo vzťahu k svojim deťom, teda biskupa ku kňazom a veriacim. Otec je
hrdina, ktorý má robiť pre svoju rodinu všetko,
dokonca, ak treba, aj položiť život. Neuteká pred
nebezbečenstvom a problémami, ale rieši ich,
aby tak bol oporou žene a istotou deťom. Biskupovou „manželkou“ je miestna Cirkev, ktorú má
on svojou starostlivou prácou zveľaďovať, a deťmi sú pochopiteľne veriaci, no i ich kňazi, ktorí
ako starší bratia pomáhajú svojim rodičom vo výchove súrodencov. Každý člen diecéznej rodiny
tak má právo prísť s rozumnou prosbou k otcovi
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a zdôveriť sa mu s nádejou v láskavé vypočutie a radu. No
otec môže radiť a napomínať aj vtedy, keď vidí potrebu alebo nebezpečenstvo pochybenia. To vyplýva z jeho osobnej
skúsenosti a zodpovednosti.
Každé dieťa, dokonca aj dospievajúci, milujúci a vážiaci
si svojich rodičov, vníma ich rady. Možno to nedáva najavo,
alebo skôr robí navonok ináč, aby si, „uchoval svoju tvár“, no
predsa rozmýšľa a s odstupom času prijíma pre svoje dobro to, čo mu bolo predložené z lásky a starostlivosti. V tomto duchu konajú aj naši biskupi – otcovia. Preto sa netreba
báť ich počúvať. Aj otcovia však musia počúvať, čo trápi ich
deti, či majú pochybnosti, alebo pociťujú nepokoj z nepochopiteľných udalostí. To je najkrajší znak dôvery a obetavosti rodičov.
Našu Cirkev sprevádzali i ťažké chvále, ktorých cieľ nechápeme. Nechápeme ani to, kto a prečo reagoval tak alebo
onak. Jedno je však isté. Všetko slúži Božej Prozreteľnosti
v náš vzájomný prospech. A my, veriaci, kňazi i biskupi, sa
máme čomu učiť. Ak k tomuto všetkému pripojíme lásku,
dôveru a pochopenie, budeme ozajstnou Cirkvou, znakom
prichádzajúceho Kráľovstva. •
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EDITORIÁL

Milí misijní priatelia,
sv. Pavol nás vyzýva (Rim 12,
1-3), aby sme „svoje telá prinášali ako živú, svätú, Bohu milú
obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu“. Pod slovom „telo“ máme
rozumieť celú ľudskú osobu. Teda
celým svojím životom máme prinášať Bohu obetu. Čo to znamená? Živá obeta - to je čin
lásky, akým bol čin Krista. Nie je v tom nič slabošské,
uplakané. Je to osobný čin lásky, ktorý je zbavený všetkých odtieňov sebectva a vypočítavosti a je zameraný
na oslavu Boha skrze naplnenie jeho vôle. Darujeme
Bohu samých seba. Aké by bolo moje kresťanstvo, keby
som mal Bohu darovať iba to, čo nestojí žiadnu námahu? Tento svet nemá rád obetu. Vyhľadáva veci, ktoré
nevyžadujú obetu. Ale to je omyl. Nič dobré nevyrastá
bez obety. Manželstvo, rodinný život, medziľudské vzťahy - to všetko, ak to má byť krásne a dobré, si vyžaduje každodennú obetu. Odstrániť strach z takejto obety
a prinášať ju s radosťou podľa Božej vôle, to je znakom
obnovy zmýšľania. Nie sme na tomto svete pre seba,
sme tu pre druhých. Začiatkom tohto mesiaca slávime sviatok Obetovania Pána. Sv. Jozef a Panna Mária
hneď, ako dostali obrovský, nezaslúžený dar, smerujú
do chrámu, aby si pripomenuli, že ho nechcú vlastniť,
nechcú ho mať iba pre seba, že tento dar patrí všetkým,
že všetci majú z neho čerpať. A starý múdry Simeon im
to svojím chválospevom potvrdí: Teraz prepustíš, Pane,
svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova, lebo
moje oči uvideli tvoju spásu... svetlo na osvietenie pohanov... (Lk 2, 29-32). Teda nie iba svetlo pre mňa, pre
staručkú Annu a zopár ľudí okolo, ale svetlo na osvietenie pohanov - Svetlo sveta, ktoré prišlo pre všetkých,
aby sa rozdávalo. Obetovanie, darovanie seba, život pre
druhých... Neznie to príťažlivo, zvlášť nám, dnešným
ľuďom. Boh od nás neočakáva diela, ktoré by ohúrili
tento svet. Ak nás vyzýva k službe, často ide doslova
o maličkosti, ale sú to dôležité maličkosti. Ovocie tejto
služby bude možno ohňom, ktorý v srdciach blížnych
ostáva horieť dlhý čas.
Páter Martin Štefanec SVD
šéfredaktor
DÔLEŽITÉ OZNAMY

Sv. omšu za odberateľov Hlasov
odslúžim 3. februára,
za horliteľov 4. februára 2014,
Šéfredaktor
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▪ Vatikánsko-kamerunská základná zmluva
o štatúte Katolíckej cirkvi
V sídle ministerstva zahraničných vecí Kamerunskej republiky v hlavnom meste Yaoundé bola 13. januára podpísaná rámcová zmluva medzi Svätou stolicou a Kamerunom o právnom štatúte Katolíckej cirkvi. Zmluva sa
delí do deviatich článkov a upravuje vzťahy medzi štátom
a cirkvou vo vzájomnej nezávislosti a autonómii. Definuje
bilaterálnu spoluprácu v prospech morálneho, duchovného a materiálneho dobra ľudskej osoby a k podpore
obecného dobra. Za Svätú stolicu ju podpísal nuncius
v Kamerune arcibiskup Piero Pioppo, za Kamerun minister zahraničných vecí Pierre Moukoko Mbondjo. •

▲ Vyše šesť a pol milióna ľudí sa zišlo
vo Vatikáne s pápežom Františkom
Prefektúra pápežského domu zverejnila štatistickú
informáciu, že počas roka 2013, počnúc 13. marcom,
dňom zvolenia pápeža Františka, sa na rozličných
stretnutiach so Svätým Otcom Františkom zúčastnilo
vyše 6 miliónov a 600 tisíc veriacich. Do tohto číselného údaja sú zahrnuté generálne audiencie (1 548 500)
a osobitné audiencie (87 400), liturgické slávenia vo Vatikánskej bazilike a na Námestí sv. Petra (2 282 000) a tiež
účasť na poludňajšej mariánskej modlitbe (2 706 000).
Tieto údaje sa vzťahujú len na stretnutia, ktoré sa konali
vo Vatikáne, a nie na iné udalosti s veľkou účasťou veriacich, ako napr. júlová apoštolská cesta do Brazílie či
cesty v rámci Talianska na Lampedusu, do Cagliari a do
Assisi, ani na pastoračné návštevy v rámci Rímskej diecézy. Celkový počet veriacich sa odhaduje na 6 623 000.
Uvedené údaje sú približné, vypočítané na základe žiadostí o účasť na podujatiach a na základe počtu pozvánok distribuovaných Prefektúrou pápežského domu. •

SPEKTRUM

▲ Pochod za pokoj spojil
1. januára ľudí zo 700 miest
zo 78 krajín
Pri príležitosti 47. svetového dňa pokoja sa 1. januára 2014 zapojilo do Pochodu za pokoj vyše 700 miest zo 78
krajín. Na iniciatívu, ktorú organizovala Komunita sv. Egídia, odpovedali
tisícky kresťanov, ale i veriacich iných
vierovyznaní a ľudia dobrej vôle, aby
vyjadrili túžbu po pokoji pre všetky krajiny. V Ríme sa pochod začal
o 10.30 na začiatku ulice Via della Conciliazione pri Anjelskom hrade a viedol
k Námestiu sv. Petra na podporu Posolstva pápeža Františka k Svetovému
dňu pokoja s názvom „Bratstvo, základ
a cesta k pokoju”. Účastníci manifestácie sa napoludnie pomodlili spolu so
Svätým Otcom modlitbu Anjel Pána
v prvý deň roka 2014, ktorý je aj slávnosťou Panny Márie Bohorodičky. •

▲ Svätá stolica pomôže
splatiť dlh po Svetových
dňoch mládeže v Brazílii
Svätý Otec sa rozhodol podporiť
finančne arcidiecézu Rio de Janeiro, aby jej pomohol v splatení obrovského dlhu, ktorý za sebou nechali Svetové dni mládeže
(SDM). Dlh na začiatku presahoval 38 miliónov dolárov. Arcidiecéze sa ho podarilo zredukovať na
18 miliónov. Zadĺženého organizátora SDM podporí sám Svätý
Otec. „Ešte tu v Riu Svätý Otec
vyhlásil, že nás finančne podporí.
Štátny sekretariát nás teraz informoval, že nám na pokrytie nákladov SDM chce odovzdať 5 miliónov dolárov. Sme mu za to vďační
a prosíme Boha, aby požehnal
všetkým, ktorí s otvoreným srdcom podporili Svetové dni mládeže v júli minulého roka,“ hovorí
arcibiskup Orani João Tempesta,
metropolita Ria de Janeira. •

▲ Svätý Otec pozýva snúbencov na
sv. Valentína do Večného mesta

▪ Na výstave Sto jasličiek v Ríme
bolo aj päť betlehemov zo Slovenska

Svätý Otec František sa 14. februára
2014, vo sviatok sv. Valentína, patróna
zamilovaných, stretne so snúbencami.
Pápežská rada pre rodinu pripravuje na
tento deň iniciatívu s názvom „Radosť
z «áno» daného navždy“. Stretnutie sa
uskutoční v Aule Pavla VI. a sú naň
pozvaní snúbenci, ktorí sa pripravujú
na manželstvo. Prihlásiť sa môžu najneskôr do 30. januára 2014 vo svojom
Diecéznom centre pre rodinu alebo
prostredníctvom e-mailu na adresu:
events@family.va.•

Súčasťou slávenia Vianoc v Ríme bola
aj tradičná výstava betlehemov z celého
sveta s názvom „100 jasličiek“. Výstava
v priestoroch pri Bazilike Panny Márie
na námestí Piazza del Popolo, ktorá sa
koná pod záštitou prezidenta Talianskej
republiky a Konferencie biskupov Talianska, sa skončila 6. januára na sviatok Troch kráľov. Na tohtoročnom 38.
ročníku výstavy si návštevníci mohli
medzi 183 exponátmi pochádzajúcimi
z 31 krajín pozrieť aj päť betlehemov zo
Slovenska. •
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Kresťania
majú byť soľou
a svetlom sveta
Text: P. Milan Bubák SVD
P. Martin Štefanec SVD

B

yť soľou zeme a svetlom sveta.
Tieto slová evanjelia sú dobre
známe, avšak veľmi často sú zle
chápané. Kresťania napríklad,
keď používajú tento text, si navzájom hovoria: “My sme soľ, my svetlo.” Neuvedomujú si však, že byť soľou je dosť zúfalá
vec. Vo Svätom Písme sa nachádza iba
jeden človek, ktorý mohol o sebe s istotou povedať: “Ja som soľ!” Bola to žena,
manželka Lótova, ktorá sa zmenila na
soľný stĺp, keď utekala z horiacej Sodomy a Gomory. Keď sa pri úteku táto žena
otočila, stala sa 100 % -nou soľou. A nezdá za, že by sa z toho niekto tešil.

točnosťou okolo nás. Ak kresťania hovoria alebo si o sebe myslia: “Ja som soľ
zeme,” malo by im byť - ako dôsledok jasné, že by mali byť pripravení na to, že
budú hodení do hrnca ľudských záležitostí. Nemôžu zostať stáť kdesi mimo
hrnca. Musia byť pripravení na vstup
do tohto hrnca, na to, že budú zmiešaní s inými vecami, ktoré sa v hrnci
nachádzajú. Že sa tam budú s týmito
vecami variť a dusiť, že sa prakticky
v celom tomto procese stratia, avšak, čo
je najdôležitejšie, že celé to jedlo vlastne
v konečnom dôsledku urobia chutným.

Dodávať chuť zemi
Je soľ sama osebe užitočná?
Úlohou kresťana je teda dodávať zemi
Byť soľou je teda zúfalá vec. Nič na svete chuť – tak, ako soľ jedlu. Je však možnie je také zbytočné, také nanič a také né postaviť sa k tejto úlohe jedným
samé o sebe nemožné konzumu ako samotná soľ. Kto môže
jesť soľ samotnú? Dokonca ani
Mali by sme byť soľou, avšak
v čase hladu ju nikto ako takú
nie oddelenou. Mali by sme byť
neje. Ani v čase smädu ju nikto
svetlom, avšak nie samým zo
nepije. Ľudia na morskej lodi by
a pre seba. Ak budeme robiť a žiť,
bez pitnej vody zomreli od smäako chcel Ježiš, potom sa staneme
du. Ak by ste jedli alebo pili soľ
pre iných útechou, spásou,
v týchto kritických situáciách,
nádejou, odpočinkom.
celú vec by ste urobili iba horšou. Soľ sama osebe nie je dobrá.
Soľ mení pôdu na sterilnú. Zabíja život. z dvoch nasledujúcich extrémov: nebyť
Konzervuje smrť. Je ťažká. Zúfalá.
soľou a byť ňou až príliš. Ten prvý – neSoľ sa stane užitočnou len vtedy, byť soľou – je dosť bežný. Prejavuje sa
keď sa používa tak, ako to naznačuje tak, že niektorí kresťania sú presvedčev dnešnom evanjeliu Ježiš: Keď je zmie- ní, že tým, že sa stali kresťanmi, musia
šaná s inými vecami. My sme teda nie sa od sveta separovať: musia si vytvoriť
soľ, ale soľ zeme. To znamená: mali by svoje združenie, svoj klub, svoju orgasme byť zmiešaní so zemou, t.j. so sku- nizáciu, a čo najmenej sa stýkať s tými,
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ktorí sú na druhej strane. Vlastne, čím
menej, tým lepšie. Toto je však omyl.
Fatálny omyl. Tvojou povinnosťou nie
je vyhýbať sa ľuďom, ale naopak ísť medzi nich. A ísť tam ako čosi, čo dodáva
prostrediu príjemnú nenahraditeľnú
chuť a vôňu.
Ísť alebo neísť s priateľmi na pivo
Dovolím si tu uviesť ako príklad dosť
častú situáciu. Veriaci často bojujú
s otázkou: ísť či neísť medzi priateľov,
ktorých vyjadrovanie a aj iné spôsoby často nie sú v zhode so slušnými zvyklosťami. Napríklad niekoho
pozvú jeho priatelia na pivo. Jeho to
tam ťahá. Neťahá ho však iba pivo, ale
aj ľudia, ktorí sú tam, pretože si ich

DUCHOVNÉ SLOVO

liať márnotratníkovi. Ocot lakomcovi. No soľ daj sypať filozofovi!“ Z toho
vyplýva, že odhadnúť množstvo soli je
najťažšie. Na to treba vedieť rozmýšľať.
Inak je chuť ohrozená.

váži a o vzťahy s nimi stojí. Ísť alebo
nie? Podľa zásad „soli zeme“ treba ísť.
A treba s nimi splynúť. A netreba im
nič vyčítať. Netreba sa s nimi dostať
do kontroverzie pri každom ich nesprávnom použití slova. Viac urobíte, ak vy sami sa budete správať podľa zdravých a pevných zásad. Ak vaša
reč bude slušná, ak dokážete spoznať
mieru v pití, ak budete vedieť zachovať
mieru aj v iných veciach, ak to budete robiť bez toho, že by ste to komentovali, a pritom sa budete so svojimi
priateľmi zdravo a úprimne baviť a stáť
o priateľstvo a vzťahy s nimi, potom si
buďte istí, že budete pre ich život soľou, ktorá ich život obdarúva chuťou.
Ľudí nemožno škatuľkovať a súdiť za

každý ich čin. Iní vyšli možno z prostredia, ktoré nebolo také zásadové
ako naše. Prečo to nezobrať do úvahy?
Príliš veľa soli škodí
No niektorí v takýchto vzťahoch solia
až príliš – a to je ten druhý extrém. To
sú tí, ktorí idú medzi ľudí a robia im
kázne a prednášky o mravnosti a slušných obyčajoch. Sú to často ľudia, ktorí
sami síce majú pevné až skalné zásady,
no pritom nie sú nikým vyhľadávaní.
Skôr sa v ich prítomnosti rozpadne
a rozsype aj tá najlepšia nálada.
Taliani majú jedno príslovie týkajúce
sa ochucovania šalátov. Používajú na to
tri komponenty: olej, ocot a soľ. A majú
k tomu aj takýto komentár: „Olej daj

Byť svetlom, ale nie iba pre seba
Ježiš hovorí ďalej aj o svetle, ktorým
máme byť. Aj tu platí to isté, ako pri
soli: mnoho kresťanov veľmi túžobne
nazýva seba samých svetlom. Zdržujú sa vo svojom vlastnom svetle tak,
ako svieca v prázdnej izbe, alebo ako
svetlo, ktoré sa nachádza pod prázdnym vedrom, ktoré sa kochá vo svojom vlastnom svetle, a ktoré seba samé
za toto svetlo oslavuje.
Aj svetlo, ak je samo o sebe, je neužitočné. Svetlo samotné je oslepujúce. Svetlo samotné ti zabráni vidieť
čokoľvek. Svetlo samotné, to je svetlo, ktorým sa svieti do očí mučeného,
obžalovaného, aby zo seba dostal to,
čo vykonal. Svetlo samotné zraňuje.
Svetlo sa stáva užitočným iba vtedy, keď nám umožní vidieť iné veci,
ako je ono samotné: t.j. svet okolo nás.
Svetlo sa stane užitočným iba vtedy,
ak o ňom platí to, čo o svetle povedal Ježiš: Vy ste svetlo sveta. My, ktorí sme kresťanmi, by sme mali urobiť
veci viditeľnými, mali by sme zapáliť
pre ľudí nové možnosti, mali by sme
ožiariť náš svet. Toto, presne toto a nič
iné je našou úlohou a našou misiou.
Každý z nás, kto bol pokrstený, prijal
pri krste sviecu zažatú od veľkonočnej
sviece so slovami: “Prijmi svetlo Kristovo.” A v starom obrade pre ten istý
dôvod prijímali novokrstenci štipku
soli na ich pery.
Mali by sme byť soľou, avšak nie
oddelenou. Mali by sme byť svetlom,
avšak nie samým zo a pre seba. Ak budeme robiť a žiť, ako chcel Ježiš, potom
sa staneme pre iných útechou, spásou,
nádejou, odpočinkom.
A práve toto je tá soľ a to svetlo,
ktoré je - vďaka Bohu - možné nájsť
na toľkých miestach sveta. Je to svetlo, ktoré je pre ostatných ľudí vo svete
takým veľkým prínosom. •
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▲ Úspech knihy Pápež zázrakov
– Ján Pavol II.
Na konci novembra r. 2013 vydala Spoločnosť Božieho Slova knihu nemeckého autora Andreasa Englischa Pápež
zázrakov – Ján Pavol II.
Počas decembra zažilo vydavateľstvo
SVD veľký záujem čitateľov, distribútorov i predajcov o novo vydanú knihu.
Svedčí o tom aj to, že vo významnom
slovenskom internetovom obchode
Martinus bola kniha na konci decembra 19. najpredávanejšou knihou. Do
Vianoc sa predal prakticky celý náklad.
Svedčí to o neutíchajúcom záujme ľudí
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o jednu z najvýznamnejších osobností 20. storočia – pápeža Jána Pavla II. Blížiace sa svätorečenie poľského pápeža Karola Wojtylu (27. apríl
2014) zrejeme ešte zosilní očakávanie veriacich i neveriacich dozvedieť sa nové detaily zo života svätca
– nášho spolupútnika, ktorého sme
sa mohli nejako dotknúť vlastnými
rukami a on sa mohol „dotýkať“ našich životov.
Kniha Andreasa Englischa Pápež zázrakov čitateľsky veľmi zaujímavým
spôsobom odhaľuje udalosti, ktoré
sa udiali ešte za života Jána Pavla II.,
avšak neboli publikované, pretože
Sv. Otec si neprial, aby sa o týchto
výnimočných udalostiach písalo.
Zaujímavosťou v súvislosti s knihou
je aj fakt, že jeden z hrdinov príbehu knihy staručký biskup Kelvin
Edward Felix, emeritný arcibiskup
v Castries, v Antilách bol nedávno
pápežom Františkom vymenovaný
za kardinála.
Vydavateľstvo Spoločnosti Božieho
Slova prichádza v januári s dotlačou čitateľsky veľmi úspešnej knihy
z pera nemeckého novinára A. Englischa Pápež zázrakov – Ján Pavol II.
Knihu si môžu čitatelia objednávať na stránke www.verbum.svd.sk
alebo mailom na adrese: verbum@
svd.sk , prípadne telefonicky: 037
7769420. •

▪ Misijné Vianoce v Nitre
Sviatkom Zjavenia Pána Cirkev oslavuje zjavenie sa Ježiša Krista nielen
vyvolenému Izraelskému národu, ale
celému ľudskému pokoleniu. Tento
sviatok patrí k jedným z najväčších pre
misionárov Spoločnosti Božieho Slova.
Tradícia oslavy Zjavenia Pána sa mimoriadnym spôsobom uchovávala
a udržuje až doteraz. Tohoročné Misijné Vianoce, ktoré sa slávili 6. januára v Misijnom dome Matky Božej, boli
obohatené o prezentáciu P. Jána Kušníra, ktorý v decembri navštívil našich
spolubratov misionárov pôsobiacich
v Mexiku a na Kube.
Premietol fotografie a priniesol informácie o živote a práci misionárov Radoslava Kottru, rodáka z Levíc a Lukáš Mizerák, rodáka z Lúčky. Radoslav Kottra
je na Kube už 6 rokov Lukáš Mizerák 3
roky. „Som veľmi povzbudený ich prácou. Som na nich hrdý,“ povedal páter
Ján Kušnír na adresu našich misionárov.

UDALOSTI

UDALOSTI
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Atmosféru Misijných Vianoc spríjemnil
kalvársky spevácky zbor Cor unum. •
▶ Koledníci Dobrej noviny
v Misijnom dome
Koledníci Dobrej noviny zavítali aj do
Misijného domu Matky Božej v Nitre,
kde si spolu s misionármi zaspievali koledy a tešili sa z Narodenia Pána.
Z výťažku koledníckej zbierky podporia aktivisti z Hnutia kresťanských
spoločenstiev detí rozvojové projekty v Keni, Južnom Sudáne, Etiópii či
Ugande, zamerané predovšetkým na
deti s postihnutím. Aj preto sa mottom tohtoročného koledovania stalo heslo Rovnaký meter na každého,
ktoré zdôrazňuje myšlienku, že každá ľudská bytosť má rovnaké právo na
dôstojný život.
Kolednícka zbierka Dobrej noviny znamená, že deti, sprevádzané staršími
a dospelými kamarátmi, robia počas
koledovania zbierku, z ktorej Dobrá

novina podporuje rozvojové projekty v afrických krajinách. Do 19. ročníka koledníckej akcie Dobrá novina sa
zapojilo približne 25000 koledníkov,
ktorí navštevovali domácnosti po celom Slovensku. Spolu s ohlasovaním
zvesti o narodení Spasiteľa aj zbierali
finančné prostriedky na podporu detí
v afrických krajinách. •

2. február – sviatok
Obetovania Pána, Hromnice;
medzinárodný deň zasväteného
života;
3. február – výročie úmrtia
blahoslavenej Márie Heleny
Stollenwerk SSpSAP,
spoluzakladateľky misijnej
kongregácie Služobníc Ducha
Svätého (SSpS)
11. február – Preblahoslavená
Panna Mária Lurdská; svetový
deň chorých;
25. február – výročie úmrtia
Márie Michaely Adolfíny
Tönnies, spoluzakladateľky
a prvej predstavenej
kongregácie Služobníc Ducha
Svätého ustavičnej adorácie
(SSpSAP).
◆ ◆ ◆

Misijný úmysel apoštolátu
modlitby na mesiac február:
Aby kňazi, rehoľníci a laici
spoločne a veľkodušne
pracovali na evanjelizácii.

FEBRUÁR 2014

HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

7

ROZHOVOR

8

HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

FEBRUÁR 2014

ROZHOVOR

Kríž sa mi
stal milosťou
Pripravil: Milan Toman, SVD
Foto: Archív SVD

Milí priatelia, v nasledujúcom rozhovore vám chcem ponúknuť
nádherné svedectvo o ceste viery. Náš Pán stojí pri nás v každej
chvíli a čaká na moment, keď mu s láskou a s dôverou otvoríme
naše srdcia. Svoju skúsenosť s Pánom vám porozpráva laická misionárka
Lucia (32) z komunity Cenacolo (Čenakolo). Lucia momentálne
pôsobí v Peru, kde sa stará o nechcených novorodencov,
pre ktorých sa stala obetavou matkou.

Lucka, skús našim čitateľom predstaviť
svoju cestu viery. Ako si spoznala Pána?

Moja cesta sa začala v roku 2003
v Medžugorii, kde som spoznala komunitu Cenacolo a kde som prvýkrát
pocítila v srdci túžbu patriť do tohto
spoločenstva. Cesta nebola jednoduchá. V tom čase som mala veľké problémy s depresiami. Návštevu Medžugoria
som brala veľmi povrchne. Čo ma však
zaujalo, bolo predstavenie o ruženci
svetla. Pocítila som túžbu stáť na pódiu spolu s mladými ľuďmi, ktorí hrali
v predstavení. Chcela som byť rovnako
šťastná. Po mojom návrate z tejto akcie
som sa skontaktovala s Ivanom Mendlom, ktorý patrí do komunity Cenacolo a je za nás zodpovedný. Povedala
som mu, že chcem ísť do komunity.
Spýtal sa ma: „Kam chceš ísť?“ „Do
komunity Cenacolo v Medžugorii.“
Samozrejme, vysvetlil mi, že to nie je
všetko také jednoduché a že musím čakať. Moje depresie a egoizmus stále pretrvávali v mojej duši, no s dôverou som
sa v jednu noc obrátila na Pána a prosila o pomoc. O pár dní mi volal Ivan, že
v Medžugorii je rodina, ktorá ma prijme. Rok po tom, ako som bola prvýkrát na festivale, som stála na pódiu,

Misijný dom vo Via Salvador

plná radosti, spolu s ďalšími mladými
ľuďmi. Deň, keď mi Ivan zavolal, si navždy zapamätám; bolo to 16. 3., okrem
iného to bol i deň, keď som slávila svoje
narodeniny. (smiech) Mala som úžasnú
radosť. Za všetkým od prvého momentu stála Božia prozreteľnosť a naša nebeská Matka. Normálne trvá príprava
do komunity oveľa dlhšiu dobu, ako to
bolo v mojom prípade. Zaujímavé tiež
je, že pri mojej prvej ceste do Medžugoria som ani len netušila, kto mi vybavil
ubytovanie a zaplatil cestu, vtedy som
tú možnosť dostala ako dar a pozvanie. Samozrejme, trochu som sa i bála,
prvýkrát som mala ísť do cudziny, nepoznala som jazyk a podobne. Ale napriek tomu som cítila veľkú radosť.
Mohla by si mi porozprávať niečo zo svojho života pred touto udalosťou, ktorú si
teraz opísala?

Musím povedať, že som bola stále v nejakom spoločenstve, a teda vždy boli
okolo mňa ľudia. Avšak, keď sa moje
prvé spoločenstvo rozpadlo, bolo veľmi
ťažké ostať sama. Hľadala som, kam by
som mohla patriť, kde by bol môj život,
hľadala som rodinu, po ktorej som tak
veľmi túžila. Aj keď som rodinu mala,

i tak som prežívala silné vnútorné boje,
keď som nedokázala prijať samu seba.
Mala som veľké ťažkosti v škole. Navštevovala som rôzne školy. Klasické,
normálne školy pre zdravé deti alebo
aj školy pre deti postihnuté, nakoľko
po prekonaní detskej mozgovej obrny
mi ostali vážne následky. Ťažko sa mi
nadväzovali priateľstvá. Najmä prijať
seba samu takú, aká som, bolo veľmi
náročné. Toto bol koreň mojich depresií, ktoré som spomínala. Prešla som
viacerými spoločenstvami. Hľadala
som niekoho, kto ma prijme takú, aká
som, kto mi dá pocítiť aj istú dôležitosť
a hodnotu. Nikdy som sa necítila byť
dôležitou. Po celý čas som len tak blúdila, nikde som nebola šťastná. Po týchto
skúsenostiach sa môj stav stále zhoršoval. Začala som uvažovať nad tým, že
je lepšie zomrieť. V týchto najťažších
momentoch môjho života sa o mňa
postaral otec Pavol Hudák. Začala som
navštevovať Univerzitné pastoračné
centrum v Košiciach. Nepoznal ma nejako osobitne, no stačilo mi len málo,
a to, že mi dal trochu práce, že prejavil záujem. Všimol si, že existujem. To
ma veľmi povznášalo. Stále ma však
prenasledovala myšlienka,
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že som nikto. Musím ti porozprávať
ešte o udalosti, ktorá sa stala v pastoračnom centre a ktorá predchádzala
mojej návšteve Medžugoria. Bolo to vo
štvrtok. Kamarát ma pozýval na festival mladých do Mežugoria. No nemala
som žiadne peniaze. V piatok som šla
na mládežnícku sv. omšu, kde sa prezentovala táto púť. V srdci som veľmi
túžila ísť spolu s mladými. V sobotu
ráno mi niekto zavolal a hovoril: „Slečna Lucia Závodná? Máte zaplatený autobus do Medžugoria.“ Moja matka ma
nechcela pustiť, no ja som sa rozhodla
ísť. V autobuse mi jedna pani, ktorá sedela vedľa mňa, podala obálku, v ktorej
bolo 50 eur, čo bola cena za ubytovanie.
Doteraz neviem, kto mi celú túto cestu
platil. Zdalo by sa, že v Medžugorii to
už šlo všetko hladko, no ja som mala
so sebou stále veľké ťažkosti a narobila som tam mnoho problémov. Veľmi
som sa za seba hanbila. Snažila som sa
dostať k sr. Elvíre, zakladateľke komunity Cenacolo. No chlapci z jej komunity ma k nej nechceli pustiť. Napriek
tomu, že som sa k nej nedostala, i napriek tomu, že som mnohé veci brala
veľmi povrchne, môžem povedať, že
sa tu začala moja cesta do komunity,
keď som videla tých šťastných mladých
ľudí, ako som už spomínala.
Aké boli tvoje začiatky v komunite?

o deti. No pohľad na šťastnú rodinu
vo mne vzbudzoval dojem akejsi telenovely. Pochádzam z chudobnej rodiny, kde boli často problémy, moji rodičia sú rozvedení a necítila som sa byť
v mojej rodine milovaná. Často som
im vravievala: „Vám je ľahko žiť.“ Vôbec som si neuvedomovala všetky súvislosti, stále som hľadela len na seba
a všetko som porovnávala s mojou
životnou skúsenosťou. Po istom čase
ma preložili do Talianska. Sr. Elvíra
v srdci cítila, že potrebujem modlitbu.
Následne som štyri mesiace strávila
s Elvírou v kláštornom dome jej kongregácie. A neskôr v inom dome našej
komunity, taktiež v Taliansku. Elvíra
už vtedy vedela, že pôjdem na misiu
do Peru. No ja som o ničom netušila.
Dozvedela som sa to len dva týždne
pred odchodom na misiu. 27. 9. 2007
mi prišiel povedať jeden z našich pátrov, páter Stefano, že môžem ísť na misiu do Peru. Mala som len pár dní na
rozlúčenie sa s rodinou, lebo už 8. októbra bol naplánovaný môj let do Peru.
Ako si prijala túto správu?

Pamätám si to veľmi dobre. Nemohla som tomu uveriť. V komunite to so
mnou nemali vôbec jednoduché. Neustále som ich zaťažovala svojou minulosťou. Stále som sa cítila ako najväčšia
chudera a vtedy mi prišli povedať, že
ma vybrali na misiu do Peru. Oznámili mi to v pondelok po sv. omši. Páter

Bolo pre mňa veľmi náročné žiť v jednej komunite s ďalšími 52 dievčatami.
Okrem toho som neovládala ani
jazyk. Prišli na mňa mnohé poNie je veľký rozdiel v tom,
chybnosti, prísny bol i poriadok.
či je deň a či noc, nakoľko sme
Zrazu som si nemohla robiť to,
stále
na nohách. Pri takom počte
čo by som len tak chcela. V tejto
detí si neustále na nohách. Je to
komunite som bola tri roky. Zo
život matky. Život neustáleho
začiatku som chcela odísť, pýtala
som si pas a chcela som odcesdarovania sa.
tovať domov, no povzbudzovaná komunitou som nakoniec vytrvala ostal u nás na večeru a vraví: „Lucia,
pôjdeš na misiu.“
a ostala som.
Ja som mu vravela: „Stefano, chceš
Čo bolo náplňou tvojich dní počas tých kávu, chceš čaj?“ Vôbec som mu neverila. Vedela som totiž, že dievčatá sa na
troch rokov v komunite v Medžugorii?
Mala som na starosti deti. Žila som misiu dlho pripravujú. Minimálne šesť
v jednej rodine, kde som sa starala mesiacov. Preto som tomu nemohla
10
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uveriť a bola som veľmi prekvapená. Na
misiu odchádzalo dovedna deväť ľudí.
Traja do Brazílie a zvyšok do Peru. Môj
život sa mal znovu a zásadne zmeniť. Konečne som sa naučila taliančinu, a zrazu
ma čakala úplne iná krajina. Nemohla
som tomu uveriť, až kým som nevystúpila v Peru na letisku. Veľmi si vážim sr.
Elvíru za dôveru, ktorú mi prejavila, keď
ma poslala na túto moju misiu.
Často spomínaš sr. Elvíru. Čo by si nám
o nej mohla porozprávať? Vedela by si
povedať nejaké slovo, ktoré ju najlepšie vystihuje?

ROZHOVOR

• Vianočné koledovanie
• Misijné dobrovoľníctvo prináša veľký
osoh nielen ľuďom v núdzi, ktorým
sa dobrovoľníci na misii venujú,
ale aj samotným dobrovoľníkom.
• Misijná skúsenosť mladým ľuďom
otvára nové obzory a ich oči a srdcia
pre potreby sveta.

som s ňou bola niekedy na prechádzke,
boli to hodiny a hodiny, a stále sme sa
modlili ruženec. Ľudia ju často zastavujú a ona ich obijme a s úžasnou láskou vyfacká. Je plná radosti, plná modlitby. Raz v noci som sa šla modliť do
kaplnky. Boli asi dve hodiny v noci. Našla som ju v kaplnke modliť sa. Tu sme
obe vedeli, že dnes nejdeme spať. Elvíra sa viac modlí ako spí. Pokoj a láska
z nej priam vyžarujú. Je to veľmi silné
a konkrétne. Nič jej nemusíš hovoriť,
stačí, keď sa na teba pozrie a číta v tebe.
Keď nám rozprávala o sebe, hovorila,
že jej prvá misia bola s jej otcom. Bol
veľmi chudobný a mal problém s alkoholom. Starala sa o svojho otca, aj keď
to bolo náročné. Ako 19-ročná vstúpila do kláštora.
Čo je hlavným poslaním vášho misijného
domu v meste Via Salvador?

Svätá! Ona je „fantastica“! Nepýta sa ťa,
kto si, nezaujíma sa o tvoju minulosť.
Keď ona rozpráva, keď sa rozpráva s rodičmi, všetko ako keby lietalo, no zároveň dokáže aj vyťahať za ucho. Neviem,
odkiaľ berie všetku silu. Ale keď sa s tebou rozpráva, na jej tvári žiari úsmev,
prijíma ťa s úsmevom. Cez ňu som
spoznala Ježiša. Nikdy sa ma nespýtala, koľko zla som spravila, a pritom
určite vedela, veď všetkých nás dobre
pozná. Napriek tomu nám vždy verila
a stála pri nás. Pamätám si, ako k nej
chodili chalani a vraveli jej: „Elvíra, ja
neverím, ja sa nebudem viac modliť.“

Ona odpovedala: „To neprekáža, len
choď pred bohostánok, len si kľakni a ja
sa budem modliť namiesto teba.“ Tie
štyri mesiace, ktoré som mohla prežiť
spolu s ňou, boli „perfecto“. Napríklad
ešte jedna vec o Elvíre: napriek tomu, že
má problém s kolenami, zoberie bicykel a ide. Trasu, ktorú sme šliapali niekedy hodinu a prišli sme celí unavení,
ona zvládne úplne bez problémov a na
jej tvári neuvidíš náznak únavy. Šoféri ju zastavujú a zdravia: „Ahoj, matka Elvíra,“ a ona odpovie: „Nie, nie, ja
nie som matka Elvíra, ja som...“ Už ani
neviem čo, vždy si niečo vymyslí. Keď

Via Salvador je naším prvým misijným
domom v Peru, ktorý nám bol darovaný naším spolupracovníkom, pátrom
Adriánom z Írska. Páter Adrián vystaval tento misijný dom spolu s mladými
ľuďmi z ulice. Už osem rokov sa snažíme na tomto mieste vychovávať deti
od narodenia až do dva a pol roka ich
života. Momentálne máme v dome 25
detí, o ktoré sa stará osem misionárov
laikov a tri rehoľné sestry, teda jedenásť
ľudí. Nie je veľký rozdiel v tom, či je deň
a či noc, nakoľko sme stále na nohách.
Pri takom počte detí si neustále na nohách. Je to život matky. Život neustáleho darovania sa. •
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Navždy spojený
s Pánom

Malý príbeh Kaneko Džirja
Text: P. Pavol Filadelfi SVD
Foto: Archív SVD

K

eď som v jeden večer zodvihol
na fare telefón a ozval sa z neho
hlas muža, ktorý ma prosil, aby
som prišiel do nemocnice pokrstiť dieťatko, ktoré sa malo narodiť, ale,
pravdepodobne, aj hneď zomrieť, ešte
som netušil, aké nezvyčajné udalosti sa
budú odohrávať v nasledujúcich dňoch.
Muž mi hovoril, že on sám nie je veriaci,
ale jeho žena je veriaca katolíčka a veľmi jej záleží na tom, aby dieťatko prijalo
krst. Z toho, čo som rozumel, malo ísť
o predčasný pôrod, ktorý sa mal odohrať nasledujúci deň. Mal som tam ísť,
a hneď po pôrode udeliť krst. Z pochopiteľných dôvodov by to bolo nemožné,
a preto som mužovi v telefóne povedal,
že v takomto prípade môže krst udeliť
matka alebo niekto zo zdravotníckeho
personálu. Pýtal som sa, či vie, ako sa
krstí, a pre istotu som mu vysvetlil postup a slová potrebné k platnosti krstu.
Zdalo sa, že rozumie, a tak sme sa dohodli, že ak by nasledujúci deň mali nejaké pochybnosti, môžu opäť zatelefonovať. Tým sa mi daná vec zdala vybavená.
Avšak nebolo tomu tak. Na písacom stole ostal ležať rovno pred mojimi očami
malý papierik s poznačenou adresou
nemocnice, príslušným oddelením, ako
aj menom pacientky. „Mal by som ísť!“
povedal som si. „Čo ak tá žena potrebuje povzbudenie, prípadne prijať nejakú
sviatosť? Čo ak nebude vedieť dieťa pokrstiť sama? A ak ho nepokrstí, kto jej
vysvetlí, že aj samotná túžba matky odovzdať dieťa Bohu je dostačujúca a nie je
potrebné sa obávať. Navyše, aký by som
12
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to bol kňaz, keby som ostal sedieť doma
a nešiel?! Musím tam ísť. Keď už nič iné,
aspoň to preskúmať. Možno to bude aj
užitočná skúsenosť,“ pomyslel som si.
Nevedel som presne, kde sa nemocnica nachádza, a tak so mnou šla aj žena,
pani Suzuki, ktorá pracuje v našej farskej kancelárii. To mi veľmi pomohlo,
lebo cesta bola naozaj komplikovaná,
a aj samotná budova univerzitnej nemocnice pomerne veľká. Chvíľu nám
trvalo, kým sme dané oddelenie našli.
Keď sme vstúpili do nemocničnej izby,
na posteli sedela žena, pri ktorej pobehovalo asi dvojročné dieťa. Bol tam
aj muž, s ktorým som pred chvíľou telefonoval. Muž bol Japonec, žena filipínskeho pôvodu. Takéto manželstvá
v Japonsku nie sú zriedkavosťou, v našej farnosti ich máme niekoľko. Na tvárach oboch manželov bolo z našej neočakávanej návštevy vidieť prekvapenie,
ale i náznak potešenia. Žene som podal
papierik, na ktorom bola napísaná krstná formula a snažil sa ju poučiť o tom,
čo bolo potrebné. Hovorila, že zajtra
bude „musieť dieťa ísť von“, pričom je
iba v treťom mesiaci. Uvedomil som si,
že z telefonického rozhovoru som dobre neporozumel, o aký prípad presne
ide, a zľakol som sa, či nechce podstúpiť
umelé prerušenie tehotenstva. V takom
prípade žiadať o krst by bolo pochopiteľne paradoxom. Našťastie tomu tak
nebolo, avšak nájsť správne slová, aby
som zistil, aká je naozaj situácia, nebolo
ľahké. V skutočnosti, komplikácie, ktoré
u tejto ženy nastali, nepredurčovali dieťa
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P. Pavol Filadelfi SVD, misionár v Japonsku

na viac ako pár hodín života. Po našom
rozhovore som aj spolu s mojou sprievodkyňou opustil nemocničnú izbu.
V hlave mi vírilo veľa myšlienok o tom,
ako som pochybil, nedokázal som správne pochopiť ani utešiť. Zhodou okolností, iba deň pred touto udalosťou som listoval v kódexe kánonického práva a zrak
mi padol na miesto, kde sa odporúča
pokrstiť aj plod nenarodeného dieťaťa,
ak ešte javí známky života. To ma utešilo. „Podarí sa jej to? Možno som nedokázal utešiť, ale základné poučenie som
poskytol,“ premýšľal som počas návratu domov. Na druhý deň sa nič nedialo,
bol obyčajný, viac- menej pracovný deň
ako všetky ostatné, a na udalosť som sa
snažil zabudnúť. Na tretí deň však nečakane zazvonil telefón v mojej kancelárii. Bola to vnútorná linka z vrátnice
a oznámili mi, že prišli manželia, ktorých sme navštívili v nemocnici. Bolo
po všetkom. Avšak žena svojmu dieťat-
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ku krst udelila. Hneď potom, ako sa narodilo. Manželia sa prišli opýtať, či nie
je možnosť vykonať pohrebné obrady.
„Samozrejme, môžeme odslúžiť svätú
omšu na tento úmysel,“ pohotovo som
odpovedal. Netušil som, že žena si nedonosený plod v nemocnici vypýtala a vzala domov, ako ani to, že taká možnosť
vôbec existuje. Dohodnutý už bol aj čas
kremácie. Pomyslel som si: „Páni, také
niečo sa nedeje každý deň,“ „Dobre, ak
vám to vyhovuje, príďte zajtra o desiatej
doobeda, budeme slúžiť pohrebnú svätú
omšu, a po jej ukončení pôjdem s vami
do krematória“. Dohodli sme sa.
V deň pohrebnej omše sme prichystali menšiu kaplnku, ktorá je súčasťou
kostola. Očakávali sme desať osôb z radov blízkych známych. V Japonsku je
zvyk priniesť rakvu zosnulého do kostola, kde sa položí na vopred vyzdobené miesto. K svätej omši patrí i krátky
rozlúčkový obrad. Presne tak tomu bolo

i teraz. Zvlášť silný moment nastal, keď
sme otvorili pohrebnú urnu, svojou veľkosťou určenú pre novorodenca, v ktorej bolo starostlivo uložené asi desať
centimetrov veľké telíčko. Niečo také
som ešte nikdy nevidel. Bolo obložené
drobnými modrými kvietkami, ku ktorým matka ukladala ďalšie. Jeden kvet
som vložil aj ja. „Túto ružu daj Nebeskej
Matke,“ pomyslel som si v duchu. Cítil
som sa poctený. Predo mnou ležala ľudská osoba predurčená chápať a nadväzovať vzťahy, ako aj prijímať a odpovedať
na lásku Boha. Naoko spiace dieťatko
si bolo možné predstaviť ako veľkého
muža. Ibaže jeho nôžky, ktoré by raz
vedeli s istotou kráčať, jeho malé rúčky,
ktoré by raz iste uskutočnili veľa dobrého, ostali vo svojej miniatúrnej podobe.
Avšak, ako som jasne videl, už teraz ich
bolo možné zopnúť do pozície modlitby. Podobne, ako mu ich uložila jeho
matka. Zároveň som si s ľútosťou uve-

domoval, koľko takýchto detí zomiera
každý deň v našich nemocniciach kvôli
celkom iným, malicherným dôvodom.
Z vôle príbuzných a na základe súhlasu samotných matiek. Prečo? Možno aj
kvôli tomu, že sme sa dostatočne nezamysleli. Bez citu i bez rozumového premýšľania, ba i bez rozvážnosti svedomia
prijímame už vopred naformulované
argumenty pre a proti. Na pomyslenú
váhu sme ako protiklad k životu položili
svoje subjektívne pocity, želania a prospech. Ako je vôbec možné, že si z pozície človeka niečo také dovolíme?! Dieťatko v treťom mesiaci tehotenstva je po
fyzickej stránke aspoň podľa vonkajšieho vzhľadu plne vyvinutý človek, nehovoriac o jeho nesmrteľnej duši a pláne,
ktorý má s ním, ako aj s každým jedným
z nás, nekonečne milosrdný Boh. Čo ak
by práve v tomto najkrehkejšom štádiu
života, hneď na začiatku našej životnej
púte niekto rozhodol, že tento plán zmení? Nepociťovali by sme krivdu? Uvedomujeme si, že posťažovať o tom by sme
sa nemohli ani vlastnej matke? Nikto by
tomuto krutému rozhodnutiu nemohol
zabrániť a všetko by sa skončilo.
Tento zážitok mi pomohol pochopiť
celkom hmatateľne to, čo som doteraz
vedel na úrovni teórie, že život človeka je
dar Všemohúceho Stvoriteľa, ktorý presahuje naše chápanie. Nech sme ktokoľvek, nie sme po morálnej ani po nijakej
inej stránke oprávnení spochybňovať
jeho autentickosť a hodnotu.
V ten večer, keď som zodvihol telefón,
alebo keď som mal pochybnosti v nemocničnej izbe, i vtedy, keď bolo potrebné rýchlo sa rozhodnúť o spôsobe uloženia telesných ostatkov tohto ľudského
života, keď som kládol ružu do vnútra
malej urny, to všetko boli okamihy, ktoré
si nesmierne vážim a som vďačný, že som
ich mohol spolu s touto rodinou prežiť
a uchovať si ich ako vzácnu skúsenosť.
„Kaneko Džirjó“. „Pokrstila matka“
zapísal som do krstnej knihy. Pred mojimi očami ležalo meno najmladšieho
člena nášho farského spoločenstva. „Navždy spojený s Pánom,“ uvedomil som
si s dojatím. •
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MISIJNÁ KRAJINA

Misijná krajina Mali
Text: P. Karol Bošmanský SVD
Foto: Sarah N.

R

epublika Mali je vnútrozemský štát v západnej časti Afriky. Rozprestiera sa najmä
v povodí rieky Niger. Mali je
oblasť s niekoľkými kultúrnymi
zaujímavosťami kontinentu. Povrch krajiny je väčšinou plochý.
Avšak pohorie Adar des Iforas sa
nachádza na hranici štátu s Alžírskom. Táto horská oblasť je
súčasťou severnej púšte a nachádza sa tu viacero suchých údolí.
Najdôležitejšie rieky krajiny sú
Senegal a Niger. Rozloha krajiny
je vyše 1,2 km², teda asi ako rozloha 21 území nášho Slovenska.

V Mali
začínajú
pôsobiť
stovky
misijných
pracovníkov
zo všetkých
svetadielov.
V súčasnosti
sa zvyšuje
i počet
domácich
misionárov
pôsobiacich
vo svojej
krajine.

Podnebie
Severná časť Mali je súčasťou
púšte Sahary s horúcim podnebím a je prakticky bez dažďov. Len v južnej časti krajiny
sú početné dažde od júna do
novembra.
Geografia
Mali je najväčšou krajinou západnej Afriky. Má spoločné hranice so siedmimi štátmi. Alžírsko sa nachádza na severe, Niger
na východe, Burkina na juhovýchode. Pobrežie slonoviny a Guinea na juhu. Čiastočne sa ho
dotýka Mauritánia a Senegal.
Najväčšia severozápadná oblasť
krajiny, ktorá zasahuje do Sahary, je takmer úplne vyprahnutá
púšť alebo polopúšť. Rieka Niger
je pre krajinu životne dôležitá,
lebo slúži nielen ako zdroj zavla14
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žovania pre poľnohospodárstvo,
ale aj ako zdroj rýb a hlavná dopravná tepna pre krajinu. Najpríjemnejšou oblasťou krajiny
je juh, kde je príjemné podnebie a navštevuje ju veľa turistov.
História krajiny
Od 4. do 6. storočia vznikli na
území Mali 3 západoafrické ríše:
Ghana, Mali a Songhai.
V polovici 19. storočia bolo
Mali súčasťou ríše al-Jadž Omara. V 90. rokoch 19. storočia
Mali ovládli Francúzi a v rokoch
1920 - 1958 bolo Mali ako francúzsky Sudán kolonizovanou
krajinou v rámci francúzskej západnej Afriky. Samostatným nezávislým štátom sa stalo Mali 22.
septembra 1960. V roku 1991 sa
Mali zbavilo vojenskej diktatúry.
Hospodárstvo
Mali patrí medzi najchudobnejšie krajiny sveta. Z celkovej
rozlohy územia tvorí 70 percent púšť alebo polopúšť. Len
dve percentá pôdy možno použiť pre poľnohospodárstvo a asi
25 percent tvoria pastviny. Poľnohospodári na juhu krajiny
pestujú proso, ryžu a ďalšie potraviny. Hlavnými exportnými
plodinami sú bavlna, podzemnica olejná a cukrová trstina.
Významnou činnosťou v krajine je riečny rybolov a pasenie
dobytka. Takýmto spôsobom
sa zamestnáva skoro 80 percent
obyvateľstva.

Obyvateľstvo
Mali je republikou, ktorá sa člení
na 8 okruhov (provincií). Hlavným mestom je Bamako, ktoré
je súčasne aj najväčším mestom
v Mali. Národnostné zloženie
Mali je veľmi pestré. Najväčšiu
časť populácie tvoria Bambari.
Dogoni sú zas známi vďaka svojim umeleckým prácam. Bosovia
a Somini sa zaoberajú riečnym
rybárstvom. Ostatné kmene sa
zaoberajú chovom dobytka a prácou na poli. Úradným jazykom je
francúzština. Priemerná dĺžka života u mužov je 48 a u žien 52 rokov. Analfabetov je 53,6 percenta.
V Mali je zdravotná starostlivosť
na úrovni západoafrických štátov.
Misijná činnosť
Ako uvádza kardinál Tomko, Cirkev v krajine Mali je mladá Cirkev. Rozširovanie misijnej činnosti začalo koncom 18. storočia.
Začiatky evanjelizácie boli krvavé - známy francúzsky kardinál
Lavigerie, zakladateľ spoločnosti Bielych Otcov, vyslal do Timbuktu, do mesta severnej časti
Mali, dve skupiny misionárov
po sebe. Postupne však týchto
vierozvestov povraždili. Krátko
po tomto neúspechu začali svoju misijnú činnosť misionári zo
Spoločnosti Ducha Svätého, ako
aj Bieli Otcovia. Na juhu prijali
misionárov s väčšou ochotou, čo
sa prejavilo aj väčšími úspechmi
misijnej činnosti. V roku 1921
sa v Banaku vybudovalo sídlo
apoštolského vikariátu, ktoré sa
v roku 1955 stalo sídlom arcidiecézy. Keď v roku 1960 dosiahlo
Mali nezávislosť, Cirkev už mala
arcibiskupa pripraveného v osobe
kardinála Mons. Sangaré. V roku
1988 Cirkev v Mali oslávila storočnicu evanjelizácie v krajine.
V roku 1989 počas svojej návštevy v západnej Afrike navštívil Mali pápež Ján Pavol II. Malá
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a pomerne mladá Cirkev pokropená krvou prvých misionárov
na juhu sa od oslavy storočnice
postupne rozrastá, a to i napriek
veľkému počtu mohamedánov
v severnej časti krajiny. Na základe súčasného hodnotenia náboženskej situácie v Mali možno
konštatovať, že krajina Mali je
štátom so slobodou vierovyznania. Moslimovia tu predstavujú
87,4 percent populácie, etnovyznania 9,9 percenta. Kresťanov je
2,6 percenta, teda okolo 350 000,
z tohto je 256 000 katolíkov. Islam v Mali je umiernený, veľká
väčšina obyvateľov praktizuje tolerantnú vetvu islamu, do ktorej
sú začlenené prvky afrických tradičných náboženstiev a ľudových
povier. Hmotná pomoc, ktorá
prichádza z bohatých moslimských štátov, zaväzuje ľudí k vernosti voči islamu. Počet kresťanov
sa postupne zvyšuje, počet evanjelikov má údajne klesajúcu tendenciu. Z hľadiska misií je Mali
stále pionierskou krajinou, ešte
stále majú dve tretiny obyvateľstva nedostatočnú evanjelizáciu.
Situácia sa postupne zlepšuje.
V Mali začínajú pôsobiť stovky
misijných pracovníkov zo všetkých svetadielov. V súčasnosti sa
zvyšuje i počet domácich misionárov pôsobiacich vo svojej krajine. Úplný preklad Biblie sa nachádza len v jednom malajskom
jazyku. Vyvíja sa veľké úsilie urobiť preklad a kompletizáciu Svätého Písma do 18 jazykov ktoré
v krajine prevládajú. Veľmi potrebné je aj pozdvihnutie gramotnosti, ktorá je v Mali veľmi nízka.
V ostatnom čase sa vynakladá veľké úsilie o zabezpečenie
kvalitnejšej zdravotnej, sociálnej a vzdelanostnej starostlivosti
obyvateľov krajiny. Je potešiteľné,
že sa zvyšuje ochota a nadšenie
kresťanov pre novú vlnu evanjelizácie. •
FEBRUÁR 2014
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SLUŽOBNICE DUCHA SVÄTÉHO

Život na Sepiku,
Papua Nová Guinea
Text a foto: Misijné sestry SSpS

P

očas môjho tri a pol ročného štýl ľudí Sepiku sa pomaly mení ako dômisijného pôsobenia v Papue sledok vonkajších vplyvov, mnohé z traNovej Guinei som väčšinu času dícií a náboženstiev sa stále udržiavajú
žila a pracovala v provincii Ma- a majú veľkú hodnotu. Ľudia žijúci podang. No naskytla sa mi príležitosť na- zdĺž rieky sú známi svojím rezbárskym
vštíviť a vidieť aj iné miesta. Asi najsil- umením a mužskými iniciačnými obnejší dojem na mňa urobila provincia radmi. Veľa dedín používa bubny nazýSepik. Trojtýždňová „dovolenka“ v tej- vané „garamut“, ktoré sú vyrezávané z dlto oblasti mi priniesla mnoho nových hých, dutých kmeňov stromov do tvaru
zážitkov a skúseností a rozšírila aj moje zvieracích totemov. V mnohých dedivedomosti a poznanie o živote ľudí v tej- nách sa nachádza aj „Dom Tambaran“,
to tak odlišnej časti PNG. Provincia Se- ktorý je tradičným domom uctievania
pik je nádherná vďaka scenérii malých predkov. Práve dizajn parlamentného
ostrovov, prekrásneho pobrežia, systému domu v hlavnom meste Port Moresby je
riek a reťaze vrchov. Má tiež bohatú históriu, bola kolonizovaná
Naučila som sa, že ak ja sama mám
Nemcami v roku 1885 a čoskoro
v srdci nádej prameniacu z Božej
prilákala obchodníkov, bádatenepodmienečnej lásky a z Kristovho
ľov, cestovateľov, najatých vojazmŕtvychvstania, som schopná vliať
kov a misionárov. A je to práve
ju do duše tých, ktorí sú poznačení
nekonečná a neprebádaná minulosť ľudí Sepiku a exotický folklór
utrpením, bolesťou, zneužívaním
zahalený rúškom tajomstva, ktoči pochybnosťami.
ré vzbudzujú záujem o túto fascivytvorený na základe domu Tambaran.
nujúcu oblasť.
Naša Kongregácia Misijných sestrier Ďalším zaujímavým miestom v dedinách
Služobníc Ducha Svätého má v provincii sú „domy mužov“, kde sa vykonávajú
Sepik tri komunity – v mestečku Wewak, dôležité rozhodnutia týkajúce sa života
v Dagua a v Timbunke. Timbunke leží dediny, a kde sa odohrávajú aj iniciačné
priamo na rieke Sepik, hlboko v prale- obrady chlapcov. V tejto oblasti je veľmi
se, pokladám toto miesto za našu naj- uctievaným zvieraťom krokodíl ako duch
ťažšiu misiu. Rieka Sepik, nazývaná aj vody, pričom mladí chlapci podstupujú
dušou Papuy Novej Guinei, je najdlh- veľmi krutú a bolestivú procedúru iniciším, neznečisteným systémom čerstvej ácie, tým, že dospelí muži roztínajú kožu
vody v celej Novej Guinei. Nachádza sa na ich chrbtoch, aby sa po zahojení podotam veľké množstvo rozličných druhov bala tej krokodílej. Je to symbol sily a odrastlín, stromov a zvierat vrátane dvoch vahy a každý chlapec, ktorý tento obrad
druhov krokodílov – morských a sladko- prežije, sa stáva mužom.
vodných. Provincia Sepik je ekonomicJa som cestovala do našej misijnej
ky najzaostalejšou v krajine a živobytie stanice na Sepiku v októbri, čiže ešte
jej okolo 430 000 obyvateľov závisí od v období sucha. Z Madang som letela do
pralesa a rieky. Napriek tomu, že životný Wewak a odtiaľ bolo možné prepraviť
16
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sa do Timbunke autom, lepšie povedané ambulanciou. Napriek tomu, že bolo
obdobie sucha, cesta bola dosť rozbahnená a na mnohých miestach zaplavená
vodou. V období dažďov je Timbunke
akoby odrezané od sveta, pretože po
ceste sa jednoducho nedá prejsť. Vtedy sa misionári prepravujú po Sepiku
v kanoe, aby si doplnili zásoby a potrebné lieky pre zdravotné strediská. Náš
konvent leží priamo na brehu Sepiku
a z mojej izby som mala výhľad na pokojne plynúcu rieku a prekrásny západ
slnka. Všetko sa zdalo také pokojné, že
mi bolo ťažko uveriť príbehom, ktoré
mi sestry a pátri – misionári rozprávali.
Za zdanlivým pokojom sa skrývala ťažko pochopiteľná realita života v pralese
- boj o prežitie. Malé konflikty a vojny
medzi jednotlivými dedinami, smrť nevinných obetí nepokojov a nedorozumení, časté úmrtia ako dôsledok malárie, tuberkulózy či uštipnutia hadom
boli na dennom poriadku. Počas môjho
pobytu v Timbunke som strávila nejaký
čas s našimi sestrami v malej miestnej
nemocnici, v základnej škole a najväč-
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• Dom mužov - iniciácia - krokodília koža
• Dedina na Sepiku
• Cesta ambulanciou do Timbunke
• Na motorovom člne v ramene Sepiku
• Príprava večere
• Klinika
• Klinika, deti čakajúce na vyšetrenie

ším zážitkom bola pre mňa „clinic patrol“ – špeciálna výprava zdravotníkov
do ramien Sepiku. Išli sme motorovým
člnom a prespávali sme v dedinách, kde
sme sa zastavili a snažili sme sa pomôcť
ľuďom v ich problémoch. V každej dedine bola kontaktná osoba, ktorá oznámila ľuďom, že prídeme, a všetci nás už
čakali zhromaždení na brehu. Poskytli
nám dom, kde sme mohli prespať a tiež
priestor pod strechou, kde sme si mohli
rozložiť našu „kliniku“. Zdravotníci štepili malé deti proti tuberkulóze a obrne, ošetrovali zranenia a vyšetrovali
ľudí, ktorí sa necítili dobre. Keďže nie
som zdravotná sestra, mojou úlohou
bolo vážiť bábätká a malé deti, zakladať
nové zdravotné karty a vydávať niektoré
lieky a siete proti komárom. V malých
dedinkách sme to stihli za 2 – 3 hodiny,
v tých veľkých sme strávili aj celý deň.
Najväčším problémom je stále malária. Napriek tomu, že takáto zdravotná
výprava vždy nechá v dedinách zásobu
liekov proti malárii, ľudia ich nedokážu
brať tak, ako by mali a to niekedy spôsobí ešte viac problémov.

Ako učiteľku ma najviac zarazilo,
že deti sa tam motali celý deň a neboli
v škole. Na moje zvedavé otázky reagovali tak, že škola nefunguje, lebo učiteľ
ušiel a nového nedostali, alebo tak, že
učiteľka učí len dvakrát do týždňa, pretože v ostatné dni pracuje v záhrade, aby
mala z čoho žiť. Jednoducho tam nič nefunguje tak, ako by malo podľa našich
predstáv. Mladí, vzdelaní ľudia si radšej
hľadajú prácu v civilizovanejších oblastiach a nechce sa im vrátiť do takých chudobných podmienok. Na tejto výprave
som sama na chvíľu zakúsila pocit bezmocnosti, dážď pochybností o zmysle
všetkej našej námahy padol na celú našu
skupinu. Matka šiestich detí, uštipnutá
hadom, ktorej sme už nemohli pomôcť,
mladé dievča s odseknutou nohou, zmrzačené do konca života iba preto, že si
chránila svoju česť, chlapec zomierajúci
následkom infekcie z rán spôsobených
iniciačným obradom, prosby ľudí poslať
im učiteľov, lekárov a kňazov... to bolo
priveľa. Ako sa však hovorí, po búrke
znovu vyjde slnko, lúč nádeje si prerazil
cestu aj cez náš smútok a pochybnosť.

V dedinách, ktoré sme navštívili, žili
prevažne ľudia, ktorí prijali katolícku
alebo evanjelickú vieru. Kňaz sa k nim
dostane len raz za tri mesiace, aby tam
odslúžil svätú omšu, sprostredkoval sviatosť zmierenia či iné sviatosti. Ak má
komunita dobrého a vyškoleného katechétu, zvyčajne sa v nedeľu schádzajú pri
bohoslužbe slova. Milo ma prekvapil ich
záujem, keď nás sestry oslovili, aby sme
s nimi čítali Sväté Písmo a pomohli im ho
chápať. A tak sme trávili večery so skupinami ľudí a s Bibliou v delení sa s našou vierou, myšlienkami, a hlavne s nádejou. Práve v týchto chvíľach som cítila
Božiu prítomnosť tak silno, ako nikdy
predtým. Rozjasnené tváre, vyžarujúce
pokoj a radosť boli pre mňa najkrajším
dôkazom toho, že to, čo my, misionári, robíme, má zmysel. Moja skúsenosť
v Papue ma naučila, že najdôležitejšie
je mať otvorené, vnímavé a počúvajúce
srdce pre ľudí a ich potreby. Naučila som
sa, že ak ja sama mám v srdci nádej prameniacu z Božej nepodmienečnej lásky a z Kristovho zmŕtvychvstania, som
schopná vliať ju do duše tých, ktorí sú
poznačení utrpením, bolesťou, zneužívaním či pochybnosťami. Neposudzovať
a neodsudzovať, ale poukazovať na Božiu milosrdnú lásku svedectvom môjho
vlastného milosrdného a súcitného postoja. Práve tak, ako Ježiš.
Na záver sa chcem poďakovať všetkým priateľom misií, tým, ktorí ich podporujete finančne, ale i svojimi modlitbami a obetami. To nie je moja misia, to nie
je misia našej kongregácie, to je Ježišova
misia, na ktorej ste všetci účastní. •
S veľkou vďakou pamätám
na vás všetkých v modlitbách
Sr. Jaroslava Staršia, SSpS
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Prečo
je Cirkev svätá
Z katechézy
Sv. Otca Františka
Preložila:
sr. Agnesa
Jenčíková
Foto: vatican.va

Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal
za ňu, aby ju posvätil očistným kúpeľom
vody a slovom, aby si sám pripravil Cirkev
slávnu, na ktorej niet škvrny ani vrásky,
ani ničoho podobného, ale aby bola svätá
a nepoškvrnená. (Ef 5,25-26)

V

Kréde, po vyznaní „Verím v jednu Cirkev“, pridávame prívlastok „svätú“. Týmto potvrdzujeme svätosť Cirkvi, ktorá
je jej charakteristikou už od počiatku
prítomnou vo vedomí prvých kresťanov, ktorí sa nazývali jednoducho „svätými“ (porov. Sk
9,13.32.41; Rim 8,27; 1 Kor 6,1), pretože boli presvedčení o tom, že Cirkev posväcuje Boh pôsobením Ducha Svätého.
V akom zmysle je však Cirkev svätá, keď je evidentné, že historická Cirkev mala na svojej púti
počas storočí toľko ťažkostí, problémov a tmavých
období? Ako môže byť Cirkev svätá, keď ju tvoria
ľudia, hriešnici? Hriešni muži, hriešne ženy, hriešni kňazi, hriešne rehoľné sestry, biskupi hriešnici,
kardináli hriešnici, pápež hriešnik... Je to tak! Ako
môže byť takáto Cirkev svätá?
1. Pri odpovedi na túto otázku si poslúžim
úryvkom z Listu sv. Pavla kresťanom do Efezu.
Apoštol, použijúc ako príklad rodinné vzťahy, potvrdzuje, že „Kristus miluje Cirkev a seba samého
vydal za ňu, aby ju posvätil,“ (Ef 5,25-26). Kristus miluje Cirkev a úplne daroval seba samého
na kríži. To znamená, že Cirkev je svätá, pretože
pochádza od Boha, ktorý je svätý, je jej verný, neponechá ju napospas moci smrti a zla. (porov. Mt
16,18). Je svätá, pretože Ježiš Kristus, Boží Svätý
(porov. Mk 1,24), je s ňou nerozlučiteľne spojený.
(porov. Mt 28,20). Je svätá, pretože ju vedie Duch
18
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Svätý, ktorý ju očisťuje, premieňa, obnovuje. Nie
je svätá pre naše zásluhy, ale preto, že ju posväcuje Boh, je to ovocie Ducha a jeho darov. Nestáva
sa svätou naším pričinením: je to Boh, je to Duch
Svätý, ktorý ju vo svojej láske posväcuje!
2. Mohli by ste namietať, že Cirkev tvoria hriešnici, čo je každodenne zrejmé. Je to pravda! Sme
Cirkvou hriešnikov. My, hriešnici, sme povolaní
nechať sa premieňať, obnovovať, posväcovať Bohom. V dejinách sa objavovalo pokušenie zo strany niektorých, ktorí tvrdili: Cirkev je Cirkvou iba
tých, ktorí sú čistí, dokonale poctiví, a ostatní sú
vylúčení. To nie je pravda, ale heréza! Cirkev, ktorá je svätá, neodmieta hriešnikov. Neodmieta nás
všetkých! Nevylučuje nás, pretože volá všetkých,
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prijíma, je otvorená aj voči tým najvzdialenejším,
pozýva všetkých, aby sa nechali objať milosrdenstvom, nežnosťou a odpustením Otca, ktorý každému ponúka možnosť stretnúť sa s ním a kráčať
v ústrety svätosti.
„Otče, ale ja som hriešnik, mám veľké hriechy,
ako môžem byť súčasťou Cirkvi?“ - Drahý brat,
drahá sestra, Pán si želá, aby si pred ním vyslovil
práve toto: „Pane, som tu s mojimi hriechmi!“ Je
tu niekto z vás bez hriechov? Nikto! Nik z nás!
Všetci nesieme svoje hriechy. Pán si však želá,
aby sme mu povedali: „Odpusť mi, pomôž mi
kráčať, premeň moje srdce!“ Pán môže premeniť srdce! V Cirkvi stretávame Boha, ktorý nie je
sťa bezcitný sudca, ale ako Otec z evanjeliového

podobenstva. Môžeš byť podobný synovi, ktorý
zanechal domov, ktorý zakúsil úplné odlúčenie
od Boha. Ak však nájdeš silu povedať: „chcem sa
vrátiť domov“, nájdeš otvorené dvere, Boh ti vyjde
v ústrety, pretože ťa neprestajne čaká. Boh ťa vždy
čaká. Boh ťa objíme, pobozká a pripraví ti hostinu. Boh chce, aby sme patrili do Cirkvi, ktorá dokáže otvoriť náručie, aby doň privinula všetkých
a nebola domom iba niekoľkých, ale domovom
pre každého, kde sa všetci môžu nechať obnoviť,
premeniť, posvätiť jeho láskou, tí najsilnejší i tí
najslabší, hriešnici aj ľahostajní, tí, čo sú skľúčení
a cítia sa stratení.
Cirkev všetkým ponúka možnosť kráčať po
ceste svätosti, ktorá je cestou kresťana. Umožňuje nám stretnúť Ježiša Krista vo sviatostiach,
osobitne vo sviatosti zmierenia a v eucharistii,
prináša nám Božie slovo, dáva nám možnosť žiť
v dobročinnej láske, v Božej láske voči všetkým.
Opýtajme sa teda, či sa nechávame posväcovať?
Sme Cirkvou, ktorá volá a s otvoreným náručím
prijíma hriešnikov, dodáva odvahu, nádej, alebo
sme Cirkvou, ktorá je uzavretá sama v sebe? Sme
Cirkvou, v ktorej prežívame Božiu lásku, prejavujeme pozornosť voči blížnemu, v ktorej sa navzájom modlíme jedni za druhých?
3. Posledná otázka: čo môžem urobiť ja, slabý,
krehký, hriešnik? Boh ti odpovedá: neboj sa svätosti, nemaj strach mieriť k výšinám, nechaj sa
milovať a očistiť Bohom, neboj sa dovoliť Duchu
Svätému, aby ťa viedol. Nechajme sa „nakaziť“
Božou svätosťou. Ku svätosti je povolaný každý
kresťan (porov. Lumen gentium, 39-42). Svätosť
nespočíva predovšetkým v konaní mimoriadnych
vecí, ale v tom, že necháme pôsobiť Boha. Znamená stretnutie našej slabosti so silou jeho milosti,
značí dôveru v jeho činnosť, ktorá nám umožňuje
žiť v láske, robiť všetko s radosťou a pokorou na
Božiu slávu a pre službu blížnemu.
Francúzsky spisovateľ Léon Bloy v posledných
chvíľach svojho života vyslovil jeden svoj slávny
výrok: „V živote existuje iba jeden smútok, a to
smútok z toho, že nie sme svätí,“ Nestrácajme
nádej vo svätosť, kráčajme všetci touto cestou.
Chceme sa stať svätými? Pán nás všetkých očakáva s otvoreným náručím. Očakáva nás, aby
nás sprevádzal na tejto ceste svätosti! Prežívajme
svoju vieru s radosťou, dovoľme Pánovi, aby nás
miloval. Poprosme Boha v modlitbe o tento dar
pre nás i pre ostatných.“ •
FEBRUÁR 2014
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z toho, že nie
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nádej vo
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kráčajme
všetci touto
cestou.
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SVD na Slovensku

po druhej svetovej vojne
Text: Tomáš Gerboc SVD
Foto: Archív SVD

V

predchádzajúcich príspevkoch
k dejinám Slovenskej provincie Spoločnosti Božieho Slova
sme sa venovali jednotlivým
domom, ich osvojeniu či výstavbe, obsadzovaniu, ako aj záujmom obyvateľov.
Menej pozornosti sme venovali jednotlivým členom rehole. I preto by sa o to
pokúsime v nasledujúcich príspevkoch.
Druhá svetová vojna a vojnové udalosti vôbec zanechali stopu a zasiahli aj
do života obyvateľov jednotlivých misijných domov SVD. I keď sa spočiatku
nič vážne a dôležité nezmenilo, postupne v priebehu rokov a s približujúcim sa
frontom postupujúcim od východu na
západ sa v nich situácia menila. Niektoré
domy boli obsadené úplne alebo čiastočne a sídlila v nich nemecká armáda. Študenti z niektorých domov museli opustiť
komunitu a boli poslaní k rodičom. Až
po prechode frontu sa mohli vrátiť späť
a pokračovať vo formácii a štúdiách.
Vojnové udalosti a roky samostatnej
Slovenskej republiky však aj po skončení vojny priniesli (ba možno práve
v druhej polovici štyridsiatych rokov)
ešte väčšie trápenie ako roky 193945. Dobré vzťahy s vládnou mocou,
vládnymi predstaviteľmi, akceptovanie a podpora prezidenta, kňaza Jozefa Tisa, sympatie s ním a odpor voči
„oslobodzujúcej“ červenej armáde so
sebou priniesli po roku 1946 len komplikácie. Nemenej podstatným faktom
bolo i to, že SVD bolo nemeckou rehoľou a všetko nemecké bolo po porážke
Nemecka vnímané ako zlé.
V tomto a nasledujúcich príspevkoch
k dejinám by som sa rád venoval personálnemu postihu členov Spoločnosti Božieho Slova na Slovensku. Prinášajú zau20
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jímavý pohľad na život v reholi po druhej
svetovej vojne. Je isté, že činnosť kňazov
a rehoľníkov bola akoby tŕňom v oku
mnohým ľudí, ktorí vo vojnových rokoch
získali „nespočetné zásluhy za ochranu“
československej štátnosti. I preto najmä
po roku 1948, kedy došlo k zmene politickej, zmena formy vlády na Slovensku,
kedy sa zo slobodnej republiky stala republika nedemokratickou, ba priam bola
nastolená forma diktatúry (minimálne
navonok sa tak prejavovala).
Prvým prípadom, ktorému by som sa
rád venoval, je prípad dvoch spolubratov – kňazov. Už pred prevratom v roku
1948, kedy došlo k uchopeniu moci KSČ
a nastoleniu programu, ktorý mal budovať svetový mier a priviesť vlasť k socializmu, mali niektorí verbisti problémy
so štátnou mocou. Išlo o pátrov Imricha
Solnicu SVD a Arnošta Bindáča SVD.
Prípad Solnica - Bindáč
21. novembra 1946 bola v kláštoroch
vykonaná domová prehliadka Spoločnosti Božieho Slova v Nitre na Kalvárii
a na Zobore ozbrojenými mužmi v civile. Zaistený bol P. Arnošt Bindáč v Misijnom dome na Zobore a P. Imrich Solnica
v Misijnom dome na Kalvárii.
Domovej prehliadke a zatknutiam
predchádzalo od 13. do 21. novembra
1946 zatknutie desiatich ľudí (jednej ženy
a deviatich mužov) z viacerých miest
a obcí Slovenska (Bratislava, Ivanka pri
Nitre, Prešov a i.). Títo boli zamestnancami Povereníctva financií, Československých dráh, ale i študentmi vysokej
školy. Išlo o väčšiu akciu, ktorej cieľom
bolo odhaliť pôvodcu, resp. pôvodcov
protištátnych letákov. Výsluchom skôr
zaistených osôb sa odhalila stopa spo-
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menutých rehoľníkov Bindáča a Solnicu.
Počas väzby sa všetci zaistení nachádzali
vo väznici Justičného paláca v Bratislave,
odkiaľ boli 7. decembra predpoludním
eskortovaní do väzenia v Leopoldove.
P. Solnica bol zaistený po rannej sv.
omši – v tento deň slávi rímskokatolícka cirkev sviatok Obetovania Panny Márie – na chodbe, kde odchádzal z kostola
smerom do svojej izby. Na chodbách mi-

sijného domu bolo, podľa jeho vlastných
spomienok, „plno neznámych chlapov.“
Nechápajúc sa opýtal, koho hľadajú, na
koho čakajú. Odpoveďou bola protiotázka – a po nej už len známe „V mene
zákona vás zatýkame, poďte s nami!“ Po
zatknutí bola vykonaná prehliadka jeho
izby, ktorá trvala približne dve hodiny,
a nasledoval odchod autom z Kalvárie na Zobor. Na Zobore posádka auta
z Kalvárie, ku ktorej pripojili i na Zobore zaisteného P. Bindáča, nastúpila do
nákladného automobilu s plachtou na
korbe a odišla do Bratislavy.
V Bratislave nastúpili dvaja verbisti
do väzby v Justičnom paláci. Pre pátrov
Solnicu a Bindáča začali takmer denné
výsluchy. P. Solnica bol obvinený z roz-
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širovania letákov proti štátnemu zriadeniu (sám priznáva, že dovtedy sa k nemu
dostal len jeden takýto leták, ktorý i tak
po prečítaní odhodil), ukrývaniu zbraní, prípravy povstania proti republike
(pričom on sám mal byť „veliteľom nitrianskej posádky“, ktorá povstanie pripravovala), pokusu oslobodiť Jozefa Tisa
z plánovania a prípravy vraždy Klementa
Gottwalda. (Nie je neznáme, že verbisti

dil, kde je ukrytá druhá polovica zbraní,
ktoré bezpečnostné zložky štátu zaistili
v Nitre na Kalvárii (prvú polovicu zaistili
bezpečnostné zložky údajne v Misijnom
dome zahádzanú uhlím). Keďže sa nechcel dobrovoľne priznať, snažili sa na neho
tlačiť i nepravdivými informáciami. Jedným bolo i tvrdenie o dôkaze, ktorý mal
usvedčiť práve P. Solnicu z toho, že spomínané zbrane pod uhlie ukryl on. Ten-

kolesili dom a strážili ho. Zatknutie podozrivého previedli dvaja ozbrojení muži
v civile. Po zatknutí nasledovala prehliadka jeho izby, tá trvala asi dve hodiny
a následne odchod do väzby v Bratislave.
Pred odchodom celej „eskorty“ zo Zobora dostal predstavený domu – rektor P.
Alois Pohl SVD na podpis zápisnicu z vykonanej domovej prehliadky. Najpodstatnejšia časť uvádzala, že v izbe P. Bindáča

mali dobré vzťahy s kňazom, politikom,
neskôr prezidentom Dr. Jozefom Tisom. Ešte ako diecézny kňaz sa viackrát
zúčastnil duchovných cvičení v Nitre na
Zobore v Misijnom dome sv. Svorada.
Tento dom slúžil ako noviciát, ale aj ako
dom pre chovancov - študentov, jedna
jeho časť slúžila trvale na duchovné cvičenia pre kňazov, rehoľníkov i laikov.
I z tohto dôvodu mohlo odznieť obvinenie takéhoto druhu. Navyše, obvinenia
podobného druhu boli vznášané proti
rehoľníkom či kňazom v tomto období dosť často. Samotný P. Solnica v spomienkach, vo svojom životopise uvádza,
že v tom čase ani poriadne nevedel, kto
je Klement Gottwald.). Ešte pri výsluchu na P. Solnicu naliehali, aby prezra-

to, samozrejme, neexistoval. Ku klamstvu
sa pridalo i vydieranie. „Ak poviem, kde
je druhá polovica, okamžite ma prepustia. Ináč budem v noci močiť krv a zajtra
mi už budú vyhrávať.“ Podobné výroky,
ktorých cieľom bolo psychicky zdeptať
vyšetrovaného, mali pri výsluchu zaznievať denne. Obvinenia sa nepotvrdili, súd
sa nekonal a P. Solnica bol 22. decembra
1946 z väzby prepustený.
I keď bol P. Bindáč vzatý do väzby
spoločne s P. Solnicom, ich cesta ďalej
nebola spoločná. Vyšetrovania i obvinenia boli rôzne. P. Bindáč bol zatknutý 21.
novembra ráno v kaplnke, v ktorej ostal
po odslúžení sv. omše. Pred zatknutím
došli k Misijnému domu na Zobore dve
nákladné autá s mužmi v civile, ktorí ob-

• Páter Solnica ako študent v kruhu
priateľov (rok 1935)
• Misijní chovanci na výlete pátrom
Solnicom na slovensko-maďarskych
hraniciach (rok 1941)
• Páter Solnica s rodinou po kňazskej
vysviackev Mödlingu (rok 1940)

bolo zaistené torpédo a kompromitujúca
kniha. V spomienkach Bindáč uvádza,
že pri výsluchu nepadlo ani jedno slovo
o nejakom torpéde, nik ho z nedovoleného prechovávania zbrane neobvinil. Pravdepodobne išlo o snahu zastrašiť predstavených domu a rehole, ktorá sa tak mala
stiahnuť od svojho člena a nechať ho napospas vlastnému osudu. Po tomto si nik
nemohol byť istý tým, čo koná
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jeho spolubrat a aké nešťastie tým môže
Keďže sa obvinenia nepotvrdili, P.
pre rehoľnú komunitu či celú provinciu Bindáč sa k ničomu nepriznal a usvedprivodiť. Potvrdzujú to i obavy, v ktorých čujúce „dôkazy“ neboli žiadne, bol z väzmali po spomenutej prehliadke predsta- by a z väznice prepustený 31. decembra
vení domu ostať. Pokiaľ ide o samotné v popoludňajších hodinách.
torpédo, vysvetlenie spolubratom poJeden z dôvodov, prečo došlo k atakonúkol P. Bindáč po návrate z väzby. Na vaniu práve spomenutých dvoch rehoľizbe jedno „torpédo“ skutočne mal, išlo níkov, bola ich činnosť a aktivita v roku
však o písací stroj značky „TORPEDO“! 1946, kedy sa konali v Československu
V samotnej vyšetrovacej väzbe sa vy- voľby. Obaja agitovali v prospech demopočúvanie nieslo v duchu zistenia pô- kratických strán, pričom otvorene kritivodcu protištátnych letákov, ktoré sa zovali komunistickú stranu, čo neostalo
mali v Nitre objaviť. Hlavným svedkom bez povšimnutia.
pri obvinení bol Eugen Svitona.
Nešlo však o skutočného svedka.
Samotný Eugen Svitana bol hrozJe isté, že činnosť kňazov
bami a fyzickými trestami, resp.
a rehoľníkov bola akoby tŕňom
mučením prinútený, aby pri výv
oku mnohým ľudí, ktorí
sluchu spoza chrbta vypovedal
vo vojnových rokoch získali
v neprospech P. Bindáča. Obvi„nespočetné zásluhy za ochranu“
nenia sa objavovali pri výsluchu
i neskôr. Okrem iného bola zo
československej štátnosti.
strany vyšetrovateľov pripravená i „divadelná scénka“ o tom, že
v Nitre sa strhla prestrelka medzi „po- Stručný životopis pátra Bindáča SVD
vstalcami“ a ZNB. Jej výsledkom mali P. Arnošt Bindáč SVD sa narodil 1. jabyť dvaja mŕtvy a niekoľko zranených. nuára 1911 v Hati u Hlučína. Do SpoCieľom tohto ťahu bolo vystrašiť rehoľ- ločnosti Božieho Slova, malého seminíka a prinútiť ho, aby povedal to, čo nára, vstúpil v roku 1923. V roku 1931
vie, resp. aby aspoň niečo naznačil, resp. po ukončení noviciátu zložil prvé sľuby.
podpísal priznanie k obvineniam, ktoré Večné sľuby zložil a kňazskú vysviacku
boli na neho vznesené.
prijal v roku 1937 vo Sv. Gabriely v MödKeďže vyšetrovacie metódy na P. Bin- lingu. Ako kňaz pôsobil vo Vidinej,
dáča neplatili, rozhodli sa ho vyšetrova- v Nitre na Kalvárii a Zobore. V závere
telia skompromitovať, a tak si od neho druhej svetovej vojny bol prefektom bovynútiť vlastné priznanie k obvineniam. hoslovcov – filozofov, ktorí nemohli pre
Ako formu skompromitovania zvolili nepriaznivé politické súvislosti vycesnasadenie mladej príležitostnej prosti- tovať na štúdiá do zahraničia. V rokoch
tútky na jeho celu. Jej cieľom bolo „dosať 1947-50 pôsobil v Olomouckej arcidieho na seba“, pričom službukonajúci do- céze, v Chrudimi a neskôr v Dolných
zorca mal fotoaparátom urobiť niekoľko Životiciach, kde bol zriadený dom na
snímok. Na základe nich chceli rehoľní- výchovu misijného dorastu – alumnov
ka vydierať, a tak ho prinútiť k podpisu – chovancov z Čiech a Moravy. Po liknepravdivej zápisnice z vyšetrovania vidácií reholí v Československu sa stal
a k vine. Keďže prvá prostitútka úlohu kaplánom v Opave a v Novém Měste.
nesplnila, ďalšiu noc nasadili na rehoľ- Odtiaľ šiel druhýkrát do väzenia. Po preníka inú, o čosi staršiu. Vyšetrovatelia pustení z väzenia (v r. 1954) sa zamesttak konali v domnienke, že sa mu mož- nal ako sprievodca električiek v Brne,
no páčia staršie, resp. že staršia a skúse- neskôr pracoval ako šofér a robotník
nejšia dokáže to, čo mladá a neskúsená v Piešťanoch (roky 1956-66). V roku
nedokázala. Ani tento zámer však vy- 1966 dostal povolenie nastúpiť do pasšetrovateľom nevyšiel.
torácie, stal sa spirituálom rehoľných
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sestier, po roku bol menovaný za správcu farského kostola v Slavkove u Opavy.
Pre nesúhlas s MHKD (Mierové hnutie
katolíckych duchovných – hnutie združujúce kňazov lojálnych režimu) a vlasteneckým vikárom Antonínom Veselým bol v roku 1970 preložený do obce
Kněždub na južnej Morave. Po desiatich
rokoch pôsobenia vo farnosti odišiel na
dôchodok do Tvarožnej Lhoty, kde zostal štyri roky. Práve z obdobia dôchodku pochádzajú jeho mnohé práce, zamerané na dejiny Spoločnosti Božieho
Slova, otca zakladateľa Arnolda Janssena, ako aj komentáre ku Konštitúciám
SVD. Po štyroch rokoch odišiel v roku
1984 z Tvarožnej Lhoty k sestrám SSpS
do Dolnej Poustevni. Po páde komunizmu sa v roku 1991 vrátil so sestrami
SSpS do Ivanky pri Nitre ako duchovný
správca. V diecéznom kňazskom seminári v Nitre začal prednášať misiológiu.
P. Bindáč SVD zomrel 7. augusta 1994
v nemocnici v Nitre.
Stručný životopis pátra Solnicu SVD
P. Imrich SOLNICA SVD sa narodil 21.
9. 1911 v Dolnom Síleši (dnes Vinodol).
Ľudovú školu navštevoval v rodnej obci,
v r. 1925 začal študovať na gymnáziu
v Zlatých Moravciach, po roku prestúpil
do Nitry. V roku 1933 zložil maturitné
skúšky a vstúpil do noviciátu SVD, do
Misijného domu sv. Gabriela v Mödlingu. V Mödlingu pokračoval i v bohosloveckých štúdiách a prijal kňazskú vysviacku v roku 1940. V rokoch 1940-49
pôsobil ako vyučujúci v Misijnom dome
v Nitre na Kalvárii a duchovný v Lužiankach. Od r. 1949 pôsobil vo farnosti Černá na Šumave (dnes Černá Hůrka), neskôr v Dolních Vltaviciach v pastorácii
Slovákov z Rumunska. V roku 1952 bol
preložený do Volár a v r. 1955 do Všejan.
V rokoch 1961-86 pôsobil v Libáni, okr.
Jičín. Od roku 1986 bol na dôchodku
v Nitre, býval v domčeku pod Zoborom.
Nasledujúcich šesť rokov vypomáhal
v kostole u piaristov a na Chrenovej. Od
roku 1991 pre zhoršený zdravotný stav
ukončil výpomoc v pastorácii. Zomrel
v Nitre 25. marca 2005. •

Kníhkupectvo Verbum
TEL: 037/7769420; FA X: 037/7769437;
mail: verbum@svd.sk
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Leona - stotníkova žena
Davis Bunn, Janette Oke
Biblický román o dramatických udalostiach stojacich
pri zrode kresťanstva a zároveň osobný príbeh Leony,
prinútenej k zásnubám a priťahovanej vierou, ktorú nikdy nečakala.

Lurdské zázraky
Andreas Resch
Autor podrobne opisuje všetky Cirkvou uznané zázraky,
ktoré sa spájajú s pútnickým
miestom v Lurdoch. Poukazujúc na Božiu moc sú výzvou
veriť v silu modlitby v ľudsky
neliečiteľných stavoch.

Kristoterapia
Elias Vella
Celistvosť človeka narušená
dedičným a osobným hriechom človeka sa prejavuje
ľudským zranením, utrpením, stratou zmyslu. Uzdravujúca láska Ježiša Krista nás
chce učiniť znovu celistvými.

Rázcestia
Wiliam P. Young
Autor svetového bestselleru Chatrč rozpráva príbeh
postupnej premeny človeka, ktorý sa uprostred múk
vlastného bytia, ocitol niekde medzi nebom a zemou.

384 strán, cena: 8,50 EUR

137 strán, cena: 4,80 EUR

200 strán, cena: 6,20 EUR

October baby - DVD
Film inšpirovaný skutočným
príbehom mladej dievčiny
zachytáva dramatické obdobie zistenia, že prežila umelý
potrat. Jej budúcnosť závisí
od odpustenia svojim biologickým rodičom.

153 zaváranín
a mäsových jedál
Sestra Anastázia
Autorka ponúka, okrem iného, spôsob prípravy džemov,
kompótov, šalátov a iných
špecialít z ovocia, zeleniny
a húb.

Príprava na úplné
zasvätenie sa
Svätý Ľudovít Mária
Grignion z Montfortu
Svätý Ľudovít odporúča
kresťanom zasvätiť sa Kristovi prostredníctvom Panny Márie.

Dýka a kríž
David Wilkerson
Publikácia zachytáva históriu hnutia Teen Challenge,
zameranej na pomoc mladým ľuďom závislým na drogách, alkohole a iných formách novodobého otroctva.

107 min., cena: 8,60 EUR

216 strán, cena: 7,90 EUR

360 strán, cena: 1 EUR

226 strán, cena: 5,95 EUR

230 strán, cena: 11,90 EUR

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

stručný názov

Meno a priezvisko:
Mesto, PSČ:

cena

Ulica:
Podpis:			Tel.:

DECEMBER 2011
HLASY Z DOMOVA A MISIÍ
Objednávací kupón možno posielať na adresu: Kníhkupectvo VERBUM, Kalvária 3, 949
01 Nitra, tel: 037/ 7769420; fax: 037/ 7769437;
mail: verbum@svd.sk
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Uvedomila som si,
že som človek
Text: Milena A.
Foto: Elithraniel Arawion

V

šetko sa to začalo v čase, na
ktorý si pamätám veľmi matne. V čase, keď som dennodenne dostávala na tanieri
spolu s jedlom od rodičov výčitky za to,
že existujem, že som sa vôbec narodila, že som zlá, hlúpa, nešikovná, lenivá,
zakomplexovaná... Jednoducho, príčina ich nespokojnosti, zlej finančnej
situácie, príčina otcovho alkoholizmu
a agresivity, príčina zvláštnej nenávisti jednej starej mamy a ľahostajnosti
druhej starej mamy.
24
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Po dlhom čase som pochopila - moji
rodičia nevedeli konať inak. Sami vyrastali v podobných rodinách. A tak
ešte stále prechádzam procesom odpustenia. Všetko toto „napomohlo“
môjmu výberu partnerov. Keď je človek vyprahnutý a zomierajúci smädom
po láske, napije sa aj z kaluže. Možnosť
študovať v Bratislave a potreba zarábať
si na štúdium i živobytie (rodičia sa
uzniesli, že som ich stála už priveľa...)
mi otvorili netušené možnosti. Vnútorne ubitá, ale predsa len ako pekná
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prirodzená blondínka som sa zapáčila jednému zahraničnému študentovi, jeho lásku som priam hltala. Telom
i dušou. Ostala som tehotná. Nikdy nezabudnem na jeho slová: „Ale ja nechcem dieťa! Potrebujem študovať, aby
som sa mohol vrátiť domov.“ Nepomáhali ani slzy, ani moja zlosť a krik. Vybavil potrat. Keď mi to oznámil, niečo
sa vo mne zlomilo. Všetko, čo bolo ešte
živé a schopné súcitu a lásky, stvrdlo.
Vo vnútri. Potom prišlo rozhodnutie:
Zomriem vyhladovaním! Pán Boh ma
zastavil – prejavil sa nedostatok živín
a vitamínov - a ja som nebola schopná
zvládať nápor v práci aj v škole
Potom prišla ďalšia zvláštna milosť.
Raz v práci mi moja kolegyňa, sledujúc
jednu z mojich „známostí“, povedala:
„Dievča, ty nemusíš predsa ísť s každým...“ Táto veta spolu s tým, že ma
počúvala a rozumela mi, znamenala
zlom. Uvedomila som si, že som ČLOVEK. Boh ma pripravoval na prijatie
Jeho lásky a odpustenia.
Potom som sa zoznámila so svojím
budúcim manželom. Cez jeho lásku
som sa začala učiť (a učím sa doteraz
:-)), čo to znamená dôverovať a milovať. I napriek potratu ma neodsúdil.
Obaja sme postupne spoznali živého
Boha a uverili v neho. V roku 1997 sme
sa stali manželmi. Následky potratu sa
však objavovali aj potom - mala som
nočné mory, plakávala som, počula
som detský plač. Nebola som schopná
uveriť, že mi to bude odpustené. Ešte
dnes si niekedy spomeniem na malú
Leilu Aišu (dala som jej toto meno)
a ešte aj dnes prosím o odpustenie za
to, že som jej nedala ani len šancu na
život.
Je to iné ako vtedy, lebo viem, že mi
bolo odpustené. Jazva však zostáva. Je
to lož, ak sa vraví, že potrat je riešenie.
Nie je - je to cesta do pekla, nenávisti k sebe samej a k iným. Osamelosť,
strach, nenávisť, vina, citová otupenosť - to je len chabý výpočet toho, čo
prichádza po potrate. Viem, že život
nie je vždy jednoduchý. Ale predsa je
lepším riešením dať aspoň šancu. •

NAŠI
HLASY
DOBRODINCI
Z MISIÍ

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

Čitatelia z Chlebníc 70,- EUR • Ružencový spolok
pri kostole sv. Martina – Jarok 100,- EUR • Čitatelia Posla a Hlasov a Ružencové spoločenstvo
z Koplotoviec 122,- EUR • Odoberatelia Hlasov
z Pečenian 116,- EUR • Bohuznámy- Brodzany
20,- EUR • Odoberatelia Hlasov – Šaľa 80,- EUR
• Bohuznámy z Veľkého Zálužia 160,- EUR •
Bohuznáma z Veľkého Zálužia 100,- EUR • Čitatelia Hlasov z Veľkého Zálužia 65,- EUR • Marta
Žiaranová – Bziny 50,- EUR • Júlia Záhorová –
Bziny 100,- EUR • Odoberatelia Hlasov zo Šintavy
60,- EUR • Bohuznáma z Chynorian 50,- EUR
• Čitatelia Posla z Veľkého Zálužia 35,- EUR •
Odoberatelia Hlasov a Posla z Bánova 80,- EUR
• Kolektív štatistického úradu 50,- EUR • Helena
Petríková 50,- EUR • Bohuznáma 100,- EUR •
Farský úrad Nová Bystrica 45,- EUR • Štefánia
Košíková 50,- EUR • Členky sv. Ruženca zo Svätoplukova 250,- EUR • Bohuznáma zo Svätoplukova
200,- EUR • Charita Dolný Smokovec 500,- EUR
• Misijná zbierka 700,- EUR • Bohuznáma 500,EUR • Odberatelia Hlasov z Plavnice 33,- EUR •
Členovia MzDSv z Dolného Kubína 46,- EUR •
Odberatelia Hlasov z Udavského 125,- EUR •
Veriace z Prašíc 120,-EUR

Nová výzva
Text: Páter Kamil Kočan SVD
Foto: SVD Zimbabwe

K oltáru dotancujú mladučké novicky s úsmevom od ucha k uchu. Staršie
sestry im spievajú a tlieskajú do rytmu.
V prítmí kostola bez elektriny im svietia
biele zuby a radosťou rozžiarené oči...
Sestra Šelte Mária z našej farnosti
skladala svoje prvé rehoľné sľuby. Keď
po prijatí nového závoja ozdobeného
umelými kvietkami spievala svoj chválospev vďaky za povolanie, vyzerala, že
je to najšťastnejší deň jej života. A tak
by to aj malo byť.
Rehoľa služobníc Márie Kráľovnej
je jedinou v našej diecéze, čo má nové
kandidátky každý rok. Bola založená tu v Bulawayu pre potreby diecézy,
a tak tieto sestry nepracujú nikde inde.
Máme tu viaceré misionárske rehole,
ale tie majú tvrdé podmienky pre vstup.
Väčšina miestnych dievčat s túžbou zasvätiť sa Bohu ich nemá šancu splniť.
Okrem toho dlhý čas platilo pravidlo,

že misionárske rehole nesmú ponúkať
dievčatám prijatie, aby sa čo najviac
podporili povolania pre diecézne služobnice Márie Kráľovnej. Preto v misionárskych reholiach zostalo iba pár
starých sestier, ktoré už nevládzu pracovať ako kedysi a takmer ich v diecéze
nevidno. Dnes len zriedkakedy nájdu
aspoň jedinú kandidátku.
Veľa tunajších rehoľných sestier učí
katechizmus vo farnostiach alebo bežné predmety na školách, niektoré sedia
v biskupských kanceláriách, iné pracujú ako vychovávateľky.
Dievčence z našej farnosti zatiaľ nad
zasväteným životom len krútia hlavou,
preto je pastorácia duchovných povolaní pre nás veľkou výzvou. Mám nádej, že úsmev našej Šelte a jej obetavá
práca pre Ježiša inšpiruje dievčatá Bohom povolané vykročiť za svojím povolaním. •
FEBRUÁR 2014

Modlitba za správny výber
životného partnera:
Nebeský Otec, stretol /-la/som človeka, ktorý ma
potešuje svojou prítomnosťou. Je to ten, ktorého
si mi určil do manželstva? Pomôž mi správne sa
rozhodnúť. Daj, aby som sa nezameral /-la/ len
na vonkajší výzor, na krásu tela, ale aby som pozoroval /-la/ skutočné hodnoty človeka. Ty vieš, že Ti
chcem verne slúžiť, daj mi vybrať si toho /tú/, ktorý
/-rá/ má v tom podporí a spolu so mnou bude plniť
Tvoju vôľu. Vieš, že moje srdce je hladné po láske
a potrebuje sa o niekoho oprieť. Nakloň srdce človeka, ktorého si mi vybral, aby odpovedalo na moju
samotu a mohlo ma milovať čistou a úprimnou
láskou. Požehnávaj Pane našu lásku.
Amen.

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Cena ročného
predplatného Hlasov
na rok 2014 je 7,20 EUR
Nové číslo účtu
Spolčonosti Božieho Slova:
5029115971/0900
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Svetový deň chorých
V deň liturgickej spomienky na Pannu Máriu Lurdskú,
11. februára, sa vo svete slávi Svetový deň chorých.
Tento deň je významným momentom modlitby,
vzájomného spoločenstva, obetovania utrpenia za blaho
Cirkvi a tiež výzvou pre všetkých, aby v tvári chorého
brata, sestry spoznávali najsvätejšiu tvár Krista,
ktorý svojím utrpením, smrťou a zmŕtvychvstaním
dosiahol spásu ľudstva. Svetový deň chorých
sa každoročne slávi od roku 1992, kedy ho ustanovil
pápež Ján Pavol II.

Modlitba chorého
Drahá Matka ustavičnej pomoci, trpím, už dlho
ma sužuje bolesť. A keď mi slabne telo, slabne aj duch.
Zavše už strácam aj silu k modlitbe. Nikde nenachádzam
útechu. Ani návšteva a súcit najlepších priateľov
ma nevedia potešiť. Niekedy sa ma zmocňuje
netrpezlivosť a smútok. Ostávaš mi len ty, najsvätejšia
Panna. Ty si moja nádej. Tvoje súcitné srdce sa zľutuje
nado mnou. Najdrahšia Matka, nezabúdaj na svoje
úbohé, opustené dieťa. Vypros mi silu, aby som trpezlivo
a odovzdane prijímal z Božej ruky každú bolesť,
alebo ak to prispeje k mojej spáse, vráť mi zdravie.
Ak však Boh chce, aby som ďalej trpel, ak chce,
aby ma choroba približovala k poslednej hodine môjho
pozemského putovania, som ochotný jeho vôľu prijať.
Dúfam, nebeská Kráľovná, že mi vyprosíš silu radostne
prijať každú obeť, ktorú bude odo mňa žiadať tvoj Božský
Syn. Dobrotivá Matka ustavičnej pomoci, vypros mi stratené
zdravie alebo milosť, aby som ďalej trpezlivo znášal
chorobu z lásky k Bohu.
Amen

ODOSIELATEĽ:

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

POŠTOVNÉ ÚVEROVANÉ
949 04 NITRA 5

