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Pokojná
budúcnosť
Text:
P. Michal
Marhefka SVD
Foto: Jaroslav
Velička

M

ilí priatelia, nový rok predstavuje pre
každého z nás veľkú neznámu, naplnenú očakávaniami i nádejou, že
bude nový rok lepší než ten predchádzajúci. Robíme si rôzne predsavzatia, čím si uvedomujeme, že vlastne všetko šťastie či nešťastie leží
v našich rukách, v našej snahe urobiť niečo pre svoje dobro i dobro blízkych. Ako teda bude vyzerať
rok 2014? Čo dobré a krásne chceme doň priniesť?
Nie je ľahké na to odpovedať, veď spoločnosť
tvoríme s druhými ľuďmi, ktorých názory môžu
byť úplne iné ako naše. Počas posledných týždňov
minulého roka sa silno ukázali všetky protiklady
kresťanského a toho druhého svetonázoru. Preto
bude dobré trochu porozmýšľať, ako tieto udalosti rozvinúť a nasmerovať na správnu cestu do budúcnosti. Opakujem – do budúcnosti. Ak ju teda
chceme mať, musia kresťania splniť svoju úlohu
na 100% a nepokulhávať na dve strany.
Sledujúc diskusie okolo pastierskeho listu
a všetkého, čo stavia katolícka cirkev na pravú
mieru, sa dá vycítiť polarizácia spoločenstva, kde
jedni ľudia sú tí dobrí (v našom chápaní – my
kresťania, v masmédiách je to naopak) a druhí zlí.
Dúfam, že si uvedomujeme zložitosť situácie, do
ktorej sme sa dostali. Nesmieme sa totiž tváriť, že
sa nás spomínané problémy netýkajú, neštudovať
a neinformovať sa, o čo ide.
Stále nám ostatní opakujú, že sme pokladaní za hlúpe ovce, ktoré si ich pastieri nevážia. Hoci nám naši pastieri dokazujú
opak- teda ani oni, ani my nie sme ovce, ale
ovečky, ktoré si Kristus nežne túli k hrudi. A to
je veľký rozdiel aj v ich, aj v našom chápaní.
Neraz sa totiž všetci správame ako tvrdohlaví barani, ktorí nechcú nikoho a nič počuť, túžia sa len
mlátiť. Ak hovoríme o svete bez Krista, nemôžeme sa čudovať takému správaniu, veď mu chýba
konkrétny príklad sebaobetujúceho sa Krista. Ale
ak sa toto tvrdí o kresťanoch, musíme sa vážne zamyslieť, kde robíme chybu.
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V diskusii o serióznych otázkach manželstva,
rodiny, sexuálnej výchovy a ostatných fundamentálnych a nemenných faktoch spoločenstva sa
niektorí kresťanskí diskutéri dopúšťajú hrubých
chýb, nechávajúc sa vyprovokovať. Je jasné, že
príčinou je hnev, možno i oprávnený, no, ako sv.
Pavol hovorí, človek v hneve nekoná, čo je spravodlivé pred Bohom. A môžeme spokojne doplniť, že tým viac – nehovorí. V situácii, ako táto,
sa rozširuje názor, že kresťania sú nenávistnícka
skupina, utlačujúca právo menšín. Hneď nás prirovnávajú k fašistom, pripomínajú nám minulé
hriechy Cirkvi, inkvizíciu a pod.
V prvom rade akiste nemajú pravdu, veď počnúc
od hlavy Cirkvi - Sv. Otca - po biskupov sa všetci
snažia pochopiť problémy týchto skupín a dať im
rady na ich vlastné dobro a budovanie v zhode
s Evanjeliom, aby dosiahli večné šťastie v plnej miere ako hocijaký iný kresťan - hriešnik. O kompromisoch tu niet reči. Veď Bohom - Najvyššou múdrosťou - daný poriadok si nemôže dovoliť meniť
časom i poznaním ohraničený človek. To by bol a je
hriech nielen proti Bohu, ale hlavne proti človeku.
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Spomínať staré chyby, ktoré sa skutočne stali a sú odsúdenia hodné, je nečestné a detské. Veď od stredovekých neporiadkov nás delia storočia. Dávno sme sa už z toho poučili
a chápeme život plnšie. Aj preto máme právo a povinnosť
pomôcť spoločnosti neopakovať naše – kresťanské, ba ešte
rímsko-grécke chyby, ktorých bola mladá Cirkev svedkom.
Kresťania nemôžu mlčať. To by bola tá najväčšia chyba, ktorou by sme sa podieľali na tom istom hriechu zničenia jednej kultúry.
No tiež treba vedieť a cítiť, ako čo povedať. Nemusíme sa
hrať s politickým jazykom, ktorý sladkými slovami ponúka
občanom namiesto medu jed. Ak veci nazveme pravým menom, je to záruka pravdy a slobody, ktorú garantuje každá
demokracia. A to sa može predniesť bez jedinej štipky nenávisti či výsmechu. V tom je aj úspech výchovy, teda povedať
a pomôcť pochopiť to, čo a prečo je zlé, aby u ľudí nevznikala
ani slepá poslušnosť, ani fanatická demagógia.
Učme sa vystrýhať sa odsudzovania, posudzovania i prezývania nielen na verejnosti, ale aj v súkromnej sfére, lebo
len tak dokážeme, že vieme ako hriešnici milovať hriešnikov, hoci nás tamtí nechápu a nespravodlivo nás obviňujú.
Držme sa posolstva pokoja, buďme jeho šíriteľmi a čas sám
ukáže, že sa nemýlime. •
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EDITORIÁL

Milí misijní priatelia,
každý rok nám prináša vzrušujúce výzvy a príležitosti. Keď
sa uplynulý rok stráca z pamäti a stojíme na prahu nového,
takmer prirodzene si kladieme
otázku: „Čo v tomto roku môžem urobiť, aby som v ňom žil
lepšie?“ Niektorí sa rozhodnú zhodiť pár kíl alebo začnú pravidelne cvičiť. Iní sa rozhodnú venovať viac
času rodine. A ďalší si naplánujú opravu domu či bytu
a budú hľadať prostriedky na jej uskutočnenie. A zase
iní sa rozhodnú venovať nový rok lepšiemu spoznávaniu Boha. V novom roku, samozrejme, kráčame
ďalej. V rôznych životných situáciách cítime, že Boh
nás cez jeho Slovo pozýva vykročiť často „neznámym
smerom“. Obávame sa a často sa neodvážime urobiť
tento krok. Chýba nám „poistka“, hmatateľné ubezpečenie o jednoznačnosti tohto kroku. Sv. Pavol nás
povzbudzuje, hovorí o kresťanoch, ktorí žijú vo viere. (2 Kor 5, 7).
Vypočujme si tichú výčitku, ktorú nám adresuje Pán
ústami sv. Kataríny Sienskej: „Prečo nemáš dôveru
vo mňa, svojho Stvoriteľa? Pretože dôveruješ sebe.
Nie som ti azda verný a oddaný?... Skrze krv môjho
Syna som človeka vykúpil a vrátil mu milosť. Takto
sa presvedčil o mojej vernosti. Zdá sa však, že ľudia
neveria, že som dosť mocný, aby som im pomáhal,
dosť silný, aby som im mohol prísť na pomoc a ochrániť ich pred nepriateľom, dosť múdry na to, aby som
osvietil ich rozum, dosť láskavý, aby som im dal to,
čo nevyhnutne potrebujú k spáse, dosť bohatý, aby
som ich mohol obohatiť, a dosť krásny, aby som ich
mohol obdariť krásou. Boja sa, že nemajú pokrm,
ktorým by som ich zasýtil a odev, ktorým by som ich
zaodel,“ (Dialóg, kap.141).
Kráčať v novom roku vo viere je vždy veľkou výzvou,
ale aj dôkazom našej dôvery v Pána. Milí misijní priatelia, prajem Vám, aby ste do nového roku vykročili
plní odvahy a dôvery v Božiu pomoc.
Páter Martin Štefanec SVD
šéfredaktor
DÔLEŽITÉ OZNAMY

Sv. omšu za odberateľov Hlasov
odslúžim 2. januára,
za horliteľov 4. januára 2014,
Šéfredaktor
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▲ Cirkev v Indii odsúdila brutálny zásah polície
proti kňazom a rehoľníčkam
India – Katolícka cirkev odsúdila brutálny zásah polície v Dillí, pri ktorom polícia dňa 10. decembra napadla, zbila a zatkla 300 členov duchovenstva, vrátane
arcibiskupa Anila Couta. Otvorenú sťažnosť kardinála
Oswalda Graciasa, predsedu Konferencie biskupov Indie (CBCI) a arcibiskupa Bombaja priniesla agentúra
AsiaNews. Mons. Couto sa spolu s ostatnými biskupmi, kňazmi a rehoľnými sestrami zúčastnil na pokojnom pochode za práva dalitov, príslušníkov kresťanskej a moslimskej viery. Na ulici pred parlamentom
na nich obuškami a vodnými delami zaútočila polícia.
Kardinál Gracias vo svojej výzve píše: „Ako predseda
CBCI apelujem na premiéra Manmohana Singha kvôli okamžitej náprave v prístupe Komisie pre menšiny
a skoncovaniu so 60-ročným obdobím diskriminácie
dalitských kresťanov a moslimov. Žiadam tiež premiéra o vyšetrenie tohto brutálneho útoku na našich ľudí.“
Kardinál ďalej požaduje verejné odsúdenie agresie spáchanej policajtmi na ženách, vrátane rehoľných sestier,
ktoré boli napadnuté a zbité palicami: „Je to hanebné
a odsúdeniahodné správanie, ktoré odráža nedostatok
dôstojnosti a úcty k ženám v tejto krajine. Naše rehoľné sestry sú zasvätené Bohu, preto tu ide o dvojnásobné
zneváženie. Pre naše indické dcéry a matky, ktoré boli
napadnuté a zmlátené policajtmi, je to hanebná škvrna
a je to zneváženie spoločenského statusu, práv a dôstojnosti indických žien.“ Kardinál Oswald Gracias výzvu uzatvára slovami odpustenia: „Ako pastier indickej
cirkvi sa modlím za mier a spravodlivosť. V rámci prípravy na narodenie Božieho Dieťaťa, odpúšťame tým, ktorí
útok nariadili i tým, ktorí túto brutálnosť vykonali.“ •

SPEKTRUM

▪ Vatikán sprístupní od nového roka návštevníkom ďalšiu časť
Nekropoly

▪ Časopis Time zvolil Svätého
Otca Františka za Osobnosť
roka
Americký magazín Time zvolil
za „Osobnosť roka 2013“ Svätého Otca Františka. Toto ocenenie býva od roku 1927 udeľované
osobnosti, páru, či skupine, ktorá
istým spôsobom ovplyvnila udalosti daného roku. Hovorca Svätej stolice P. Federico Lombardi
v reakcii na túto správu uviedol,
že vzhľadom na rozsiahlu pozornosť venovanú pontifikátu pápeža
Františka nejde o prekvapivú informáciu. „Je pozitívnym znamením, že jedno z najprestížnejších
ocenení v oblasti medzinárodnej
tlače je venované tomu, kto vo
svete hlása duchovné, náboženské a morálne hodnoty a účinným
spôsobom sa zasadzuje v prospech
pokoja a väčšej spravodlivosti,“
uviedol hovorca Svätej stolice. Pripomenul tiež, že pápež sa nesnaží
o slávu a úspech, pretože ohlasovať Božiu lásku všetkým považuje
za povinnosť. „Pápež je spokojný
ak to priťahuje ľudí a dáva im to
nádej. Ak táto voľba za osobnosť
roka znamená, že mnohí aspoň
implicitne porozumeli tomuto posolstvu, prirodzene sa tomu teší,“
dodal P. Lombardi. Pápež František nie je prvý pápež, ktorého
americký Time zvolil za Osobnosť
roka. V roku 1962 takto ocenil pápeža Jána XXIII. a v roku 1994 aj
Jána Pavla II. •

Vo vatikánskej Nekropole bude turistom sprístupnená jej ďalšia časť pozdĺž
niekdajšej vatikánskej ulice Via Triumphalis. Od nového roka by mala byť súčasťou prehliadok so sprievodcami. Iniciatívu v utorok novinárom predstavil
riaditeľ Vatikánskych múzeí Antonio Paolucci spolu s Giandomenicom Spinolom, kurátorom oddelenia gréckych a rímskych starožitností. V pohrebisku
pod Bazilikou sv. Petra sa nachádza veľký počet hrobov z obdobia od cisára
Augusta až po Konštantína, teda od 1. storočia pred Kr. až do 4. storočia po
Kr., ako aj mnohé mozaiky, fresky a štuky, sarkofágy, náhrobky, stély a oltáre,
nápisy, ktoré čas nezničil.Podľa Giandomenica Spinolu bude nová sprístupnená cesta návštevníkov fascinovať: „Prvé archeologické výkopy boli urobené
v tridsiatych rokoch 20. storočia, s výnimkou ojedinelých pokusov v 16. storočí. Medzi sektormi, ktoré sme chceli prepojiť, boli vykopávky z 50-tych rokov
a ďalšie z rokov 2003 a 2004. Posledné práce tak pozostávali zo zjednotenia
oboch do jedného priestranstva, ktoré by bolo možné navštíviť.“ •

▲ Arabská televízia odvysielala
video s unesenými rehoľníčkami

▲ Vatikán pracuje na posilnení boja
proti praniu špinavých peňazí

Cirkev s napätím sleduje osud piatich
rehoľných sestier, ktoré 2. decembra odvliekli ozbrojenci po tom, ako násilne
vnikli do kláštora v obci Maalula neďaleko Damasku. K únosu sa 6. decembra,
prihlásila skupina rebelov nazývaná Slobodné qalamounské brigády. Vyplýva to
z videonahrávky, ktorú odvysielala arabská satelitná televízia al-Džazíra.Únoscovia si medzi podmienkami pre oslobodenie rukojemníčok položili aj prepustenie
tisícky žien zo sýrskych väzníc. Na videonahrávke sa tiež objavili unesené rehoľníčky, ktoré tvrdia, že sú v dobrom
zdravotnom stave a ozbrojenci s nimi
dobre zaobchádzajú. Sestry ďalej vyzývajú strany zapojené do sýrskeho konfliktu,
aby zastavili bombardovanie posvätných
miest. Pravosť ich vyhlásenia je však spochybňovaná, keďže sestry pravdepodobne prehovorili pod nátlakom. •

Výbor Moneyval schválil správu Svätej
stolice o pokroku dosiahnutom v oblasti
boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ktorá nadväzuje
na prijatie Vzájomnej hodnotiacej správy z júla minulého roka. Osobitný výbor
Rady Európy tak urobil v nedeľu 8. decembra počas svojho plenárneho zasadnutia v Štrasburgu. Ide o bežný postup,
ktorý, podľa vatikánskeho podsekretára
pre vzťahy so štátmi Mons. Antoina Camilleriho, „potvrdzuje významné úsilie
Svätej stolice a Mestského štátu Vatikán
v snahe posilniť rámec svojich právnych
a inštitucionálnych nástrojov“. René Brülhart, riaditeľ Dozorného finančného úradu Svätej stolice (AIF) uviedol, že hoci
Vatikán čaká ešte mnoho ďalších krokov,
možno povedať, že „z pohľadu finančného operatívneho systému pracuje dôveryhodným a transparentným spôsobom.“ •
JANUÁR 2014
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Cesta
troch mudrcov
Text: P. Milan Bubák SVD
Foto: Archív SVD

S

viatok Zjavenia Pána je veľmi
príjemný. Predstavuje nám
troch mudrcov, ktorí prišli
do Betlehema, aby sa poklonili novonarodenému Mesiášovi. Myšlienka tohto sviatku je veľmi
hlboká. Poukazuje na námahu a cieľavedomosť, ktorú musí každý z nás
podstúpiť, ak chce nájsť nielen Boha,
ale i seba.

Človek – hľadač
Toto je síce príjemné aj príťažlivé, no
toto nie smie my. Náš život je trocha
komplikovanejší. Podobáme sa viac
hľadajúcim mudrcom ako pastierom.
Náš život, naša životná cesta sa podobá
ceste mudrcov. Sme hľadačmi. A tým aj
pútnikmi. Človek je vo svojej podstate
pútnikom. Táto myšlienka nám vyskočí
v celej vypuklosti, keď si prejdeme ústnu
tradíciu národov sveta. Takmer v každom národe nájdeme v rozprávkach,
alebo národných povestiach myšlienku
tzv. cesty hrdinu. Cesta hrdinu je cestou
ľudského i duchovného dozrievania
človeka. Zoberme si za príklad typickú
šablónu slovenských rozprávok. Janko,
mladý človek, sa rozhodne na žiaľ všetkých odísť z domu. Matka ho nabalí, vyprevadí ho a on si kráča nevedno kam.

Dve skupiny: pastieri a mudrci
Pozrime sa na túto myšlienku bližšie.
Premýšľal som nad postavami, ktoré
sa pohybovali okolo novonarodeného
Ježiša. Zvlášť ma upútali dve skupiny:
pastieri a naši dnešní mudrci. Je zaujímavé porovnať tieto dve skupiny. Obe
sa totiž prišli pokloniť Ježišovi. Už vopred poviem, že hoci sú pastieri sympatickou skupinou ľudí – veď
vianočné koledy sú ich plné –
predsa nám nemajú až tak čo
Starí počujú volanie k bezúhonpovedať. Je tomu tak preto, že
nosti a múdrosti, ľudia v strednom
naša životná cesta sa im nepodoveku k produktivite a zodpovednosbá. Pastieri boli jednoduchými
ti a mladí ľudia k identite a intimite.
ľuďmi. Ježiša nehľadali. Skôr sa
nechali k jeho nájdeniu dohnať.
Vyzýva a vedie ich jeden veľmi
uhovorený anjel. Povie im o každom Po ceste sa stretne s nejakou bytosťou,
detaile: kde môžu Krista nájsť, kto je ktorá sa mu príjemne prihovorí a dá
tam s ním, ako sa tam môžu dostať. mu niečo na pamiatku, čo mu môže
Keď pastieri prídu k jaskyni, anjel sa byť neskôr užitočné. Môže to byť palica,
im zjaví znova, aby im potvrdil, že sú na prsteň alebo čižmy. Ide ďalej až príde do
správnej ceste a keď sa vrátia, po ceste krajiny, v ktorej je smútok. Drak unieich sprevádza celý nebeský zbor svo- sol princeznú. Nikto ju nemôže z jeho
jím spevom. Títo pastieri nemajú žiad- pazúrov vyslobodiť. On sa na to podujne pochybnosti, žiadne otázky, žiadne me. Draka zmárni. Pritom mu pomôže
problémy, žiadnych prenasledovateľov, vec, ktorú dostal dávno od spomínanej
žiadne tajomstvo. Nemusia hľadať in- bytosti. Princeznú si zoberie za ženu
formácie. Boli im všetky ponúknuté. a vráti sa domov a žijú, kým nezomrú.
Dostali, čo potrebovali.
Táto schéma má tisícky variácií. Naprí4
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klad pútnik nie až na vrchole cesty, ale
po ceste stretáva množstvo nebezpečenstiev, napríklad zvieratá, bosorky,
ľstivých jedincov, zbojníkov a pod. No
čoskoro sa k nemu pridá sprievodca,
ako sa napríklad pridala líška k malému princovi, Rafael k Tobiášovi, Virgílius k Dantemu a pod.
Tri fázy cesty hrdinu
V každom prípade typická cesta hrdinu má tri fázy: odchod, zápas, návrat.
Odchod je obyčajne vyprovokovaný
hlbokým stavom nespokojnosti, a to
aj napriek tomu, že človeku navonok
všetko vychádza a všetko dobre funguje. Základné otázky, ktoré sa za týmto
stavom nespokojnosti nachádzajú sú:
Nejestvuje nič lepšie? Nemohol by som
sa stať niečím viac než som? Nie je vo
mne potenciál k niečomu hlbšiemu?

DUCHOVNÉ SLOVO

Toto je dobrá poznámka. To je aj
dôvod, prečo kresťanstvo neoslovuje
ľudí, ktorí majú všetko. A keď už nemajú všetko, často im kresťanstvo nie
je k dispozícii (aspoň nie v takej forme
– bohužiaľ, často zásluhou nás, kresťanov –aby im mohlo ponúknuť svetlo).

Akonáhle však človek odíde do neznáma, prichádza k spomínanému zápasu.
Ide o zápas so sebou samým, so svojimi slabosťami alebo hriechmi. Je tam
pýcha, samoľúbosť, sebaspravodlivosť,
chamtivosť, láska k pôžitku a pod. Tieto
neresti sa pre nás stávajú blokmi v napredovaní v našej ceste. Tu si ale uvedomíme, že sami tento zápas s prekážkami úspešne zavŕšiť nedokážeme. Preto
potrebujeme buď sprievodcu, alebo
niečo, čo by nám pomohlo sa s týmto všetkým vyrovnať, prípadne to premôcť. Často vec, ktorá nám je riešením,
môže byť nepríjemná na prvý pohľad,
no príjemná, keď ju predsa použijeme.
Napríklad ovocie z odporného stromu
(alebo ovocie Turian, ktoré „smrdí ako
peklo, no chutí ako nebo“). Po tomto
všetkom sa potom človek vracia domov – pretransformovaný.

Niekoľko poznámok: Cesta hrdinu
je nutná pre každého, ak má dozrieť; t.j.
nájsť Boha i seba. Nie je ju však schopný
začať človek, ktorý je spokojný so sebou
alebo s tým, čo robí. Preto kresťanstvo
bude vždy náboženstvom krízy, ako
hovorí teológ Robert Baron:
„Kresťanská teológia logicky začína vtedy, keď stojíme zoči voči kríze;
t.j. pocitu, že niečo v nás alebo s nami
nie je v poriadku. Kresťanstvo nie je
vo svojej podstate mysticizmom alebo
systémom kontemplácie. Je to skôr náboženstvo spásy, ktoré ponúka riešenie
základného existenciálneho problému.
Ak necítime v sebe problém odpovede,
ktoré ponúka kresťanstvo, stane sa nám
absurdným. Je teda podstatné – ako
prvý krok – aby sme sa prebudili z pocitu učičíkanosti do dramaticky silného
pocitu, že nič nie je v poriadku.“

Traja mudrci inšpirujú človeka
v každom veku
Traja mudrci preto ostanú pre nás vždy
symbolom čohosi krásneho a vznešeného. A vždy, nech budeme v akomkoľvek veku, budú pre nás výzvou
i povzbudením, aby sme sa vybrali na
cestu hľadania toho, kto by nám mohol
zásadne pomôcť vyriešiť nielen naše
problémy, ale nájsť seba a Boha – čo je
vlastne to isté. Istá legenda hovorí, že
Gašpar, Baltazár a Melicher boli ľuďmi
rozdielneho veku. Gašpar bol mladík,
Baltazár bol muž stredného veku a Melicher bol starec. Keď prišli do Betlehema, do jaskyne vstupovali po jednom.
Prvý vstúpil – samozrejme – Melicher
ako muž v zrelom veku. Vo vnútri našiel muža vo svojom vlastnom veku.
Hneď si rozumeli. Rozprávali sa o minulých veciach, spomínali, robili všeobecné závery z konkrétnych udalostí,
no predovšetkým sa u nich prejavoval
pocit vďačnosti. Baltazár – muž v strednom veku – vstúpil do jaskyne, stretol
sa s učiteľom v strednom veku. Rozprávali sa o vodcovstve a zodpovednosti. A keď vošiel do jaskyne mladý
Gašpar, stretol sa s mladíkom svojho
veku. Mladík mal v sebe črty nadšenia,
túžob po niečom významnom. Rozprávali sa spolu o zmenách a o prísľuboch
života, ktorý je pred nimi. Keď každý
skončil návštevu, po jednom zobrali
svoje dary a vstúpili spolu. No v jaskyni
našli iba malé 12-dňové bábätko. Neskôr pochopili. Spasiteľ k nám hovorí
v každej etape nášho života. Starí počujú volanie k bezúhonnosti a múdrosti;
ľudia v strednom veku k produktivite
a zodpovednosti; a mladí ľudia k identite a intimite.
Nech sú teda pre nás traja mudrci
inšpiráciou •
JANUÁR 2014
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podporiť dobré ciele. Knihu Andreasa Englischa si možno zakúpiť
v internetovom obchode vydavateľstva Spoločnosti Božieho Slova na
stránke www.verbum.svd.sk alebo
objednať e-mailom: verbum@svd.
sk a tiež ju možno dostať vo väčšine kamenných obchodov s kresťanskou literatúrou, alebo v známych
internetových obchodoch. Príjemné čítanie! •
▶ Akolytát v Bratislave

▲ V Bratislave predstavili novú knihu
V Univerzitnom pastoračnom centre
sv. Jozefa Freinademetza bola 10. decembra 2013 predstavená nová kniha
z vydavateľstva Spoločnosti Božieho
Slova od nemeckého autora Andreasa Englischa pod názvom Pápež zázrakov. Ján Pavol II. V programovom
pásme, ktoré moderoval páter Ján Štefanec SVD, správca UPeCe, vystúpili
univerzitní študenti a študentky, ktorí prečítali úryvky z knihy a doprevádzali hudobne podujatie. O zážitkoch
s prípravou knihy sa podelili grafik p.
Juraj Vontorčík a p. Ján Halama SVD,
vedúci vydavateľstva.
V obidvoch reflexiách zaznela myšlienka, že kniha nie je v prvom rade
o zázrakoch, ktoré vykonal Boh v živote pápeža, ale najmä o zázraku premeny novinára a spisovateľa, autora
knihy a tiež, veríme, aj mnohých ľudí,
ktorí sa stretli s pápežom Jánom Pavlom II. osobne alebo prostredníctvom
jeho slov, gest a samozrejme jeho tváre... Podujatie sa konalo v rámci tzv.
adventných trhov, keď si účastníci
mohli v UPeCe posedieť pri dobrej
hudbe, ochutnať chutné jedlá alebo
zakúpiť iné drobnosti a zároveň tým
6
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V Misijnom sv. Arnolda Janssena
v Bratislave, ktorý je formačným
domom mladých misionárov, sa
5.12.2013 konala slávnosť, pri ktorej P. provinciál Ján Halama, SVD
uviedol do služby nových akolytov.
Tento rok do tejto služby uviedol
Frt. Tomáša Baleju, SVD a Frt. Martina Ligača, SVD. Akolytát je služba
mimoriadneho rozdávateľa sv. prijímania, ktorú prijímajú kandidáti kňazstva ako druhú v poradí po
službe lektora. Mimoriadny značí,
že akolyta je k dispozícii kňazovi,
ak je potrebné sv. prijímanie priniesť chorým a starým ako aj počas sv. omše, ak je taká pastoračná
potreba. •

▪ Diakon z Konga vysvätený
pre Slovensko
V júli tohto roku sme dostali správu
od Generálneho vedenia našej Spoločnosti, že mladý spolubrat Georges
Mondo pochádzajúci z Konga, dostal
svoje prvé misijné určenie na Slovensko. Svoje teologické štúdiá absolvuje
v Tamale v Ghane, v spoločnom teologickom inštitúte SVD pre anglicky
hovoriacu časť Afriky. Nedávno sa
nám ozval a informoval nás o svojej
diakonskej vysviacke.
Vážený páter provinciál, bratsky Vás
pozdravujem z Ghany!
Píšem tento list, aby ste vedeli, ako
prebehlo naše diakonské svätenie. 17
mladých mužov bolo vysvätených za
diakonov a 1 diakon bol vysvätený na
kňaza v sobotu 23. novembra 2013
v katedrále Panny Márie Zvestovania v Tamale, v severnej časti Ghany.
Vysvätil nás miestny arcibiskup. Na
sv. omši sa zúčastnili tisíce ľudí, aby
mohli byť svedkami tejto udalosti.
Dvaja biskupi a asi sedemdesiat kňazov koncelebrovalo sv. omšu. Medzi
diakonmi sú siedmi verbisti a ostatní sú diecézni bohoslovci z Ghany
a z Burkina Faso. Pred diakonským

UDALOSTI

rodisku. Dám vám vedieť, aké bude
definitívne rozhodnutie. •
▾ Advetntá duchovná obnova
vo Vrbovom

svätením nás navštívila misijná sestra Jana Pavla SSpS, ktorá pochádza
zo Slovenska a pracuje tu v Ghane.
Zdržala sa tu dva dni a veľa sme sa rozprávali o Slovensku, o ľuďoch, o kultúre, jazyku, jedle a o misijnom poslaní. Som veľmi rád, že tu prišla. Ako
som písal už minule, napíšem list
provinciálnej rade v Kongu, odkiaľ
pochádzam, a požiadam, aby sa moja
kňazská vysviacka konala v mojom

6.-8. decembra sa konala adventná duchovná obnova vo Vrbovom. Zúčastnilo sa jej 20 dievčat z rôznych kútov Slovenska vo veku 17-30 rokov. Viedol ju
páter Martin Štefanec SVD v spolupráci
so sestrami Faustínou a Laurou z rehole
premonštrátok. Témou duchovnej obnovy bolo: „Žite duchovne“ (Gal 5, 16).
Počas duchovnej obnovy bývali dievčatá
v exercičnom dome sv. Norberta, ktorý
funguje od roku 2009. Tam sa konali aj
prednášky, adorácia, sv. omše a modlitby.
V sobotu večer páter Martin predstavil v
besede mladým pútne miesto Guadalupe
a rozprával im o misijnej činnosti verbistov vo svete, ale i misií vysokoškolákov
a verbistov v Rumunsku. Potom si spoločne pozreli film o sv. Barbore, ktorá si
hrdinsky zachovala svoju vieru v Boha.
Veríme, že obnova prispela k posilneniu
duchovného života týchto mladých ľudí,
ktorí sú zapojení do mnohých aktivít
v rámci farských spoločenstiev. •
S pozdravom v Božom Slove
Georges Mondo SVD, v Tamale 28.11.2013

UDALOSTI
január 2014
1. január – slávnosť Panny
Márie Bohorodičky, prikázaný
sviatok; 21. výročie vzniku SR;
svetový deň pokoja;
6. január – slávnosť Zjavenia
Pána;
12. január – nedeľa Krstu
Krista Pána, koniec vianočného
obdobia;
15. január – sviatok
sv. Arnolda Janssena,
zakladateľa Spoločnosti
Božieho Slova;
17. január – svetový deň
migrantov a utečencov;
18. január – začiatok týždňa
modlitieb za jednotu kresťanov;
25. január – sviatok Obrátenia
sv. Pavla, záver týždňa
modlitieb za jednotu kresťanov;
29. január – sviatok sv.
Jozefa Freinademetza, prvého
misionára Spoločnosti Božieho
Slova v Číne.
◆ ◆ ◆

Misijný úmysel apoštolátu
modlitby na mesiac január:
Aby kresťania rôznych
vierovyznaní napredovali
k jednote, ktorú žiada Kristus.
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Misijná práca
v Chile
Text: P. Martin Štefanec SVD

Foto: Archív SVD

P. William Jemada pochádza z Indonézie. Narodil sa na ostrove Flores
vo Wolowaru v roku 1978. Wolowaru je mestečko, má asi päťtisíc
obyvateľov. Od dvanástich rokov študoval v malom Seminári Pia XII.
v Kisole. Tento seminár postavil páter Juraj Vojenčiak SVD, misionár
zo Slovenska. Vo farnosti, kde vyrastal, pôsobil aj ďalší Slovák – páter
Viktor Števko SVD. V rokoch 2003-2008 študoval teológiu v Bratislave.
Po kňazskej vysviacke sa dostal ako misionár do Chile. Pre Hlasy
odpovedal na niekoľko otázok.

Ako si sa ty ako misionár dostal z Indonézie do Chile?

Chcel by som v prvom rade pozdraviť
všetkých priateľov a čitateľov Hlasov. Je
pre mňa veľkou príležitosťou stretnúť sa
s vami prostredníctvom tohto časopisu,
v ktorom si môžem znovu pripomenúť
krásny životný príbeh, ktorý som prežil medzi vami na krásnom Slovensku
v rokoch 2003-2008. Som veľmi vďačný za tie krásne časy, za formáciu, ako
aj krásne priateľstvá, ktoré mi pomáhali k istej zrelosti môjho misionárskeho života.
Poznať latinskú kultúru, rozprávať
po španielsky a zažiť misijné skúsenosti v Južnej Amerike bolo vždy mojou túžbou. Preto som písal koncom
môjho štúdia misijnú žiadosť do Chile.
Tak som dostal moje misijné určenie.
Do Chile som prišiel v novembri 2008.
Kde vidíš hlavné rozdiely medzi kultúrami v Chile a u vás v Indonézii?

Napriek tomu, že v Indonézii máme
veľa jazykov a bohatú kultúru, predsa sme všetci z polonicko-indonézskej
rasy, kým tunajší ľudia sú z viacerých
krajín a rás (z Nemecka, Talianska, Španielska, Chorvátska, Japonska a Mapuche como, pôvodní obyvatelia Chi-

le). Indonézania uprednostňujú veľké
rodiny a bojujú o manželský rodinný
život, v ktorom rodiny podporujú povolanie ich detí, kým v Chile to nie je
nejaká priorita. Je tu veľmi veľa mladých slobodných matiek. Preto v rámci našej misijnej práce kladieme dôraz
na pomoc týmto rodinám.
Ako ťa prijali ľudia?

Od začiatku mám dobrý dojem z ľudí,
s ktorými sa stretávam. Tunajší ľudia
sa radi stretávajú, jedia a delia sa pri
stole v kruhu rodiny a priateľov. Mám
niečo spoločné s ich dobrým zvykom,
a to je skutočnosť byť medzi ľuďmi. Tak
si myslím, že ma ľudia prijali s otvoreným srdcom. Niečo podobné som zažil medzi vami počas môjho pobytu na
Slovensku.
Čo je tvojou misiou v tejto krajine?

Mal som, vďaka Bohu, na začiatku
mojej misijnej práce krásnu príležitosť pracovať vo farnosti menom “ La
parroquia del Espíritu Santo de Fresia”, farnosť Ducha Svätého vo Fresia, ktorá sa nachádza na juhu Chile,
kde som pracoval hlavne v pastorácii
a sem-tam som pomáhal v škole našich misijných sestier starať sa o mladých žiakov. Bolo to pre mňa veľkým

povzbudením k misii, veď všade som
sa stretol s úžasnými ľuďmi. Hlavne
malé deti, ktoré ma každý deň naučili
veľa vecí, a to najmä španielsky jazyk.
Páčilo sa mi tam, ale hneď po roku ma
provinciálna rada poprosila, aby som
sa presťahoval do našej misijnej školy,
ktorá je taktiež na juhu krajiny, volá sa
“Colegio Germania del Verbo Divino”.
Je to škola zahŕňajúca materskú školu,
základnú i strednú školu, pričom sa
v nej učí okolo 900 žiakov, medzi ktorými je aj veľa detí nemeckého pôvodu.
Venujem sa hlavne pastoračným prácam, a zároveň sa chcem stať členom
akademickej rady školy. Máme tu veľa
misionárskych aktivít, napríklad týždenné duchovné cvičenia pre žiakov
a učiteľov, návštevy sirotincov, ktoré
patria našej spoločnosti , ponúkame
i kávu a sendvič ľuďom, ktorí čakajú
veľa hodín v nemocnici, zúčastňujeme sa na misijných stretnutiach medzi
mladými z celej krajiny, tiež sa zúčastňujeme svetových dní mládeže, počas
školských prázdnin bývame a pracujeme s veriacimi v chudobných filiálkach.
Je tu naozaj veľa práce, ale osobne sa
mi veľmi páči všetko to, čo robíme pre
Božiu slávu.
JANUÁR 2014
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Mohol by si priblížiť situáciu v tejto
krajine? Duchovnú, ekonomickú, náboženskú?

Chilským štátnym zriadením
je demokratická republika. Žije
tu takmer 17 miliónov obyvateľov, najväčším etnikom sú belosi a mestici. Podľa náboženského
rozvrstvenia je v krajine najviac katolíkov, a to okolo 70 %, a asi 15 %
protestantských cirkví. Čo sa týka
duchovného života, tunajší veriaci,
a môžem povedať, že i tunajšia Cirkev je dosť živá, ale vždy je potrebné
veriacich povzbudzovať. Veď sem-tam
počúvam nejaký zaujímavý názor ,
keď nám povedia, že “ja som veriaci podľa svojho spôsobu”! Na druhej
strane Chile patrí k najvyspelejším
krajinám a stalo sa prvou krajinou
v Južnej Amerike, ktorá si získala rešpekt sveta. Chile je známe ťažbou medenej rudy, železa, ako aj vynikajúcim
vínom a mliekom. Je tiež strediskom
svetového cestovného ruchu.
Čo ťa najviac napĺňa a teší na tvojej misii?

Po tých 5 rokoch mojej misijnej práce
môžem povedať, že je pre mňa veľkou
radosťou pracovať s mladými, pretože
10

HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

JANUÁR 2014

môžem objavovať ich veľkú túžbu po
Bohu a túžbu po misionárskom živote.
Okrem toho sa teším zo španielčiny.
Ako sa chystáte na Vianoce? Čo pripravujete? Ako sa pripravujú na sviatky ľudia v Chile?

Vianoce v akademickom prostredí
s jeho požiadavkami sú pre mňa veľkou výzvou, ale aj v škole máme počas
týchto týždňov všelijaké duchovné cvičenia, biblické stretnutia a zároveň slávime mesiac ruženca, ktorý sa v Chile
celebruje medzi 8. novembrom do 8. decembrom. Spolu s profesormi pripravujeme vystúpenie detského zboru a divadelné vianočné hry. Je to zvláštny pocit
celebrovať počas vianočných sviatkov!
Čo sa týka vianočných zvykov, myslím
si, že nie sú také bohaté a zaujímavé ako
na Slovensku. Tunajší veriaci prežívajú vianočné sviatky navštevovaním sa
navzájom a spoločným oslavovaním
pri pečení baránka “asado de cordero”
s pohárikom červeného chilského vína.
Vianoce si prežil vo viacerých krajinách.
Kde sa ti páčia najviac?

Všade som mal možnosť vidieť, že Vianoce sú naozaj krásnou rodinnou slávnosťou. V prvom rade mi vianočné

sviatky vždy pripomínajú tie zlaté časy
detstva, ktoré som prežíval s mojimi
milovanými rodičmi a bratmi. Pre nás
sú Vianoce vždy dôvodom na radosť
a na vzájomné zmierenie. V Chile sa mi
páči zvyk podeliť sa o radosť z narodenia
nášho Pána Ježiša Krista pri spoločnom
stole s pečeným baránkom. Musím sa
však priznať, že vy máte na Slovensku
veľmi bohaté zvyky okolo Vianoc, ktoré mi chýbajú. Cnie sa mi po darčekoch
pod krásne ozdobeným stromčekom, po
štedrom večeri s kyslou kapustnicou, duchovnom prostredí, a najmä srdečnosti.
Čo by si odkázal svojim priateľom na Slovensku?

Drahí slovenskí priatelia, srdečne vám
ďakujem za každý skutok lásky, ktorý
ste mi prejavili. Chcel by som Vám venovať toto krásne španielske príslovie
“ Los mejores amigos son como las estrellas, aunque no siempre se ven, sabes
que están ahí.” Tí najlepší priatelia sú ako
hviezdy, aj keď sa niekedy neobjavujú (aj
keď sú niekedy neviditeľní), predsa vieš,
že sú tam prítomní. Aj keď ste ďaleko na
Slovensku, cítim vás vo svojom srdci.
Buďte vždy hrdí a vďační Bohu za vaše
krásne duchovné zvyky. •

LIST Z MISIÍ

Moje začiatky
na Taiwane
Text a foto: Frt. Patrik Páleník, SVD

D

ošiel som na Taiwan v noci rehoľníkov z Európy. Nie je to kláštor,
14. augusta 2013. Prvý po- ale najvyššie poschodie jednej úplne
cit, keď som vyšiel z klima- obyčajnej bytovky v hlučnom prostredí
tizovanej letiskovej haly, bol veľkomesta. V tejto formačnej komuzvláštny. Dlho som počúval, že na Ta- nite býva spolu jedenásť spolubratov
iwane je veľmi vlhké podnebie. A sku- zo šiestich rôznych národností.
točne je to tak. Teplota tu nestúpa
2. septembra som začal chodiť na jaani neklesá do rapídnych stupňov ako zykovú školu. Tým sa začala pre mňa
u nás, ale vlhkosť robí svoje, a preto či nová etapa života, teda novou prioritou
zimu, alebo leto tu cítite viac, hoci je tu sa mi stalo štúdium. Naše jazykové cenpomerne normálna teplota (10-30°C). trum má veľa cudzincov. Veľa z nich je
Ten pocit by sa dal tak trochu
prirovnať k parnej saune. JedJe to tu skutočne misia, keď si
noducho dusno.
človek pomyslí, že väčšina ľudí,
Jedny z prvých vecí, ktoré
ktorých človek stretáva, nie sú
som dostal, boli: bicykel a pršipkresťania
lášť. Dostal som aj čínske meno:
巴明志 [ba ming dži]. Jedáva sa
tu paličkami. Keď chcete príbor, musíte z Latinskej Ameriky a Karibiku. Moji
si oň zvlášť požiadať. Prvý týždeň lialo spolužiaci sú z nasledujúcich štátov:
ako z krhly. V podstate prišiel so mnou Indonézia, Filipíny, Kórea, Japonsko,
tajfún. To je na Taiwane veľká vec. Ja Taliansko, Madagaskar, Rusko ... na
som zažil síce len silný dážď, ale býva chodbe stretávam, samozrejme, ďalších
to tu horšie. K dažďu sa zvykne pripojiť ľudí. Stretol som tu dokonca aj Slováka.
silný vietor, ktorý zapríčiňuje veľa škôd.
Štúdium jazyka je primerane náročKvôli tomu zatvárajú obchody a necho- né. Osobne mám veľkú výhodu, predí sa do školy.
tože som do čínštiny „nakukol“ už na
Miesto, kde bývam, je netradičné pre Slovensku, a tak sa mám od čoho od-

raziť. Verbisti, ktorí sem prichádzajú,
musia absolvovať dvojročné jazykové
štúdium. To sa odohráva počas celého roka vrátane letných prázdnin. Je
rozdelené na štyri „semestre“. Medzi
semestrami je jeden týždeň voľna. To
je jediná možnosť, kedy možno odísť
z veľkomesta na dlhší čas a spoznať aj
čosi z krás Taiwanu a jeho kultúry.
Je to tu skutočne misia, keď si človek
pomyslí, že väčšina ľudí, ktorých človek
stretáva, nie sú kresťania. Katolíkov je tu
okolo 1 %, čiže z 23 miliónového národa,
ktorý obýva územie menšie než Slovensko, je tu asi 200 tisíc katolíkov. Možno
ako jedna naša diecéza. A, samozrejme,
aj tu sú katolíci, ktorí nepraktizujú vieru.
Človek sa preto pýta ako priblížiť evanjelium tejto starej kultúre, ako sa prihovoriť spôsobom, ktorý by ich oslovil?
Predovšetkým netreba očakávať masové
obrátenia, farnosti plné aktívnych katolíkov a podobne. Keby človek zostal pri
tomto, bol by veľmi sklamaný. Pri tomto
všetkom mi prichádza na myseľ náš veľký svätec sv. Jozef Freinademetz, SVD.
Aj on prežil svoj život v pohanskej krajine. Napriek tomu, že rozsieval semeno
evanjelia s trpezlivosťou a láskou, mnohí
odmietli jeho slová. On však zostal pokojný a pokorný, stále dôverujúc vo všemohúcnosť Stvoriteľa, ktorý jediný má
v rukách srdcia ľudí. Našou úlohou nie
je obrátiť každého, ale ponúknuť pozvanie spásy každému.
Na záver chcem srdečne pozdraviť všetkých čitateľov Hlasov a v mene
Spoločnosti Božieho Slova im poďakovať za ich podporu a modlitby.
V Kristovi Váš Frt. Patrik Páleník, SVD
JANUÁR 2014
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Gratulujeme!
Text: Farníci z farnosti Zlín-Malenovice
Foto: Archív SVD

O

d roku 2007 pôsobí ako duchovný správca našich farností v Zlíne - Malenovice
a v obci Lhota Mgr. Waldemar Grieger SVD. Je to, pravdepodobne, prvý člen rehole verbistov, s ktorým
sme sa v našich farnostiach stretli.
Narodil sa 17. 1.1964 v Boleslawicích
v Poľsku, kňazské svätenie prijal 20. 4.
1991 v Pieniężne , tam tiež 8. 9. 1990 zložil večné sľuby. Jeden rok prežil na Spiši
vo farnosti Spišská Belá, potom sa vrátil
do poľského Lublinu, kde v rokoch 1992
- 1998 pôsobil okrem iného aj ako rektor
misijného domu. Od 15. 4. 1998 nastúpil
na Moravu do farností Nový Hrozenkov
a Velké Karlovice. V rokoch 2001 - 2007
bol správcom farnosti Vsetín a dekanom
vsetínského dekanátu. V súčasnej dobe
patrí do jeho správy malenovický Kostol
sv. Mikuláša, tečovický Kostolík sv. Jakuba Staršieho, lhotský Kostol sv. Anny,
kaplnka v Karlovicích , u Svätej vody ,
v Chlumu, Lhotce a Loukách.
Otec Waldemar je jedným z najobetavejších a najaktívnejších kňazov, akých
12
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sme v našich farnostiach mali, nielen čo
sa týka počtu bohoslužieb, duchovných
obnov, misií, pútí, práce s deťmi, starostlivosti o chorých, ale aj rôznych aktivít
v oblasti kultúrnej a športovej. Veľké úsilie vynakladá na zabezpečovaní programu tzv. “kultúrnej jari”, ktorého súčasťou sú bohoslužby vedené pozvanými
hosťami, besedy s kňazmi, biskupmi,
koncerty organovej hudby a speváckych
súborov, farské dni a športové turnaje .
Tieto akcie sú otvorené nielen pre veriacich, ale aj pre všetkých ostatných ľudí
z našich farností . Tiež naše farské budovy a záhrady naozaj «žijú» rôznymi akciami pre deti, mládež i pre dospelých.
Mnohí z nás sa v nich cítia ako doma.
Veľmi sme si obľúbili aj púte, ktoré organizuje otec Waldemar. Dokáže ich výborne pripraviť po všetkých stránkach .
Zároveň je vždy skvelým sprievodcom,
takmer konkuruje cestovným kanceláriám. Hovorí bravúrne po česky, dokonca
lepšie ako niektorí rodení hovorcovia ,
a jeho preklady z poľštiny sú nielen výstižné, ale často aj zábavné .
Pri jednej z pútí sme mali na jar roku
2012 možnosť spoznať aj prostredie slovenskej provincie Spoločnosti Božieho
Slova v Nitre. Tam sme sa zoznámili
s históriou i súčasnosťou rehole verbistov. Niektorých členov rehole, napríklad
otca provinciála Jána Halamu alebo otca
Marka Poláčika z Nového Hrozenkova, sme už poznali, pretože niekoľkokrát prijali pozvanie do našich farností . V Nitre nás milo prekvapilo prijatie
v Misijnom dome Matky Božej na Kalvárii od rektora otca Stanislava Krajňáka a otca Martina Štefanca. Pri svätých
misiách, ktoré prebiehali tento rok v ok-

tóbri v Malenovicích , sa nám dva večery venoval ďalší z verbistov a tiež skvelý
kazateľ otec Ján Kušnír .
V máji 2013 smerovala naša ďalšia
púť do poľského mesta Nysa, jedného
z najvýznamnejších stredísk verbistov v Európe, kde strávil dva roky na
štúdiách Arkadiuszem Sitkom a Adamom Kuchtom, pôsobiaci na misiách
v Botswane a Paraguaji . Ich rozprávanie
nám veľmi priblížilo činnosť misionárov
priamo v prostredí afrických a juhoamerických misijných centier.
Spomenuli sme si pritom aj na zaujímavé rozprávanie iného otca verbistov, Piotra Handziuka , ktorý nám pri
návšteve našich farností už v septembri
minulého roka rozprával o svojom pôsobení na misiách v Kongu .
V Nyse sme tiež navštívili múzeum
rehole a kláštor Služobníc Ducha Svätého ustavičnej adorácie. Takže zásluhou otca Waldemara sme viac spoznali
Spoločnosť Božieho Slova.
Veľmi si ceníme nielen činnosť otcov
verbistov vo svete, ale sme vďační aj za
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Pápež podporil kampaň proti hladu: Ak je dobrá vôľa,
neubudne z toho, čo máme

to, že mnohí z nich prijali výzvu pôsobiť aj u nás v Čechách a na Morave, kde
máme stále nedostatok kňazov a kde to
nemajú v prevažne ateistickom prostredí vôbec jednoduché .
Jedným z tých , ktorí prijali túto výzvu, je aj náš otec Waldemar. Za jeho
obetavú a nikdy nekončiacu prácu pre
nás, ktorú si veľmi vážime, mu z celého
srdca ďakujeme.
Aj touto cestou mu chceme k jeho
januárovej päťdesiatke zaželať pevné
zdravie, veľa šťastia a pokoja pre jeho
veľké srdce. Na príhovor svätého Arnolda Janssena mu do ďalších rokov života
a obetavej služby vyprosujeme v modlitbách neustálu pomoc všemocného
Boha a ochranu Panny Márie. A tiež
Pána Boha prosíme o to, aby nášmu duchovnému otcovi pridal aspoň dvoch
anjelov strážnych, pretože na všetkých
jeho cestách, jarmokoch a aktivitách ho
jeden nemôže ustrážiť. •
Vďační farníci zo Zlína - Malenovic
a Lhoty

„Jedna ľudská rodina, jedlo pre všetkých“ – je názov kampane proti hladu
vo svete, spustenej pri príležitosti dnešného Medzinárodného dňa ľudských
práv organizáciou Caritas Internationalis. Kampaň „plne podporil“ aj pápež
František prostredníctvom videoposolstva, prezentovaného na tlačovej konferencii. Uvádzame jeho plné znenie:
„Drahí bratia a sestry, dnes (12. dec. 2013)s potešením vyhlasujem Kampaň
proti hladu vo svete, ktorú začala naša Caritas Internationalis, a oznamujem,
že má moju plnú podporu. Táto konfederácia, spolu s jej 164 členskými organizáciami, sa angažuje v 200 krajinách a územiach sveta. Jej činnosť je v srdci
poslania Cirkvi a jej pozornosti voči všetkým, ktorí trpia pre škandál hladu,
voči tým, s ktorými sa Pán identifikoval, keď povedal: «Bol som hladný a dali
ste mi jesť.» Keď učeníci Ježišovi povedali, že ľudia, ktorí prišli vypočuť si jeho
slová sú hladní, on ich pobádal, aby išli pozháňať jedlo. Keďže oni sami boli
chudobní, nenašli viac ako päť chlebov a dve ryby, ale s Božou milosťou nasýtili
veľké množstvo ľudí, pozbierali dokonca zvyšky, aby sa zabránilo plytvaniu.
Čelíme svetovému škandálu: okolo jednej miliardy ľudí po celom svete stále
trpí hladom. Nemôžeme odvracať pohľad a predstierať, že to nejestvuje. Jedlo,
ktoré je na svete k dispozícii, by stačilo na nasýtenie všetkých. Podobenstvo
o rozmnožení chlebov a rýb nás učí práve tomuto: Ak existuje dobrá vôľa, potom z toho, čo máme, neubudne, ale naopak, pribudne a nič sa nestratí. Preto, drahí bratia a sestry, pozývam vás vziať si k srdcu túto naliehavú potrebu,
rešpektujúc toto Bohom dané právo každého na prístup k primeranej výžive.
Deľme sa v kresťanskej láske o to, čo máme, s tými, ktorí pre uspokojenie tejto primárnej potreby musia čeliť mnohým prekážkam, a staňme sa zároveň
podporovateľmi skutočnej spolupráce s chudobnými, aby skrze ovocie ich
i našej práce mohli žiť dôstojný život. Vyzývam všetky inštitúcie sveta, celú
Cirkev a každého z nás, aby sme ako jedna ľudská rodina dali hlas všetkým
tým, ktorí potichu trpia hladom, aby sa tento hlas stal kričaním, schopným
otriasť svetom. Táto kampaň je pre nás všetkých tiež výzvou, aby sme sa stali
zodpovednejšími v našich stravovacích návykoch, ktoré sú často sprevádzané plytvaním potravinami a znehodnocovaním zdrojov, ktoré máme k dispozícii. Je to rovnako aj povzbudenie k tomu, aby sme si prestali myslieť, že
naše denné konanie nemá vplyv na životy tých, ktorí – či už blízko alebo ďaleko – pociťujú hlad na vlastnej koži. Prosím vás z celého srdca o podporu
našej Charity v tejto šľachetnej kampani, aby sme sa ako jedna rodina spoločne zaangažovali na zaistení jedla pre všetkých. Modlime sa, aby nám Boh
dal milosť vidieť svet, v ktorom by už nikto viac nemusel zomrieť od hladu.
Prosiac o túto milosť vám dávam svoje požehnanie.“
Kampaň Medzinárodnej katolíckej charity „Jedna ľudská rodina – Jedlo pre
všetkých“ dnes v Ríme prezentovali za účasti generálneho sekretára Caritas
Internationalis Michela Roya a zástupcov národných charít zo Senegalu, Talianska, a Rímskej diecéznej charity. Dopoludňajšia konferencia v priestoroch
pri Bazilike sv. Cecílie, v rámci ktorej bolo premietnuté videoposolstvo pápeža
Františka, vyvrcholila presne na poludnie celosvetovým spojením v modlitbe.
Za Deň ľudských práv (Human Rights Day) bol 10. december vyhlásený
Valným zhromaždením OSN v roku 1950 ako pripomienka prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv z roku 1948. Jeho cieľom je oslava ľudských práv,
ale rovnako poukázanie na prípady ich porušovania. 10. december je tiež
dňom udeľovania Nobelovej ceny za mier v nórskom hlavnom meste Oslo. •
JANUÁR 2014
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Misijná krajina
Nigéria
Text: P. Karol Bošmanský SVD
Foto: Archív SVD

N

igérijská federatívna repub- ktorý sa snažil odtrhnúť a vytvoriť salika patrí k najobývanejším mostatný štát vo východnej časti úzekrajinám na africkom kon- mia Nigérie. Po tejto vnútornej vojne
tinente. Leží v západnej čas- vojenská diktatúra držala celé vzbúreti Afriky na pobreží Atlantického oce- necké územie pod prísnou kontrolou.
ánu v oblasti Guinejského zálivu. Na V roku 1999 sa k moci opäť vrátila cizápade hraničí s republikou Benin, na vilná vláda.
severe s Nigerom a na východe s Ka- Geografické údaje
merumom a Čadom. Krajinou pre Nigéria je svojou rozlohou, ako aj počteká rieka Niger. Jeho významným tom obyvateľov jedným z najväčších
prítokom je Benue, ktorá sa vlieva do afrických štátov. Je takmer dvadsaťkrát
Nigeru pri meste Lokoja. Na severo- väčšia ako naše Slovensko a má vyše 146
východe krajiny na hranici s Čadom miliónov obyvateľov /2009/. Hustota
a Nigerom leží čadské jazero, do ktoré zaľudnenia je 158 obyvateľov/km2: Adho vteká z Nigérie rieka Komaduku ministratívne je krajina usporiadaná na
Yobe. Celé dlhé prímorské pobrežie 36 zväzových republík a jedno zväzové
s okolím je vlhké a bahnité, najmä územie hlavného mesta. Úradným jav širokej delte, ktorú tvorí rieka Niger zykom je angličtina, hausština a jorubpri vyústení do Atlantického oceánu. ština. Priemerná dĺžka života u mužov
Smerom na sever územia stúpa do je 44 rokov a u žien tiež 44 rokov. Čo sa
miestami vyprahnutej a predsaharskej náhornej plošiny. Na
Naplnili sa semináre a rehoľné
území Nigérie vznikli početné
domy. Boh požehnal mnoho povokultúry (napr. nocká) a rozvilaní a v tom čase i laickí kupci, učinuli svoj štát okolo roku 1000.
telia, ako aj utečenci začali rozširoV 16. – 19. storočí bolo územie
Nigérie strediskom obchodu
vať vieru po celej krajine.
s otrokmi. V druhej polovici 19.
storočia rozširovala svoj vplyv
v Nigérii Veľká Británia, ktorá v roku týka počtu lekárov, jeden lekár pripadá
1914 ovládla celú krajinu. Tak sa sta- na desaťtisíc obyvateľov.
la Nigéria na dlhý čas britskou kolóReligiózne zloženie v krajine: mosliniou. Nigéria získala samostatnosť či movia (50%), kresťania (40%)(z toho
nezávislosť v roku 1960 a o tri roky väčšia polovica je katolíkov), animisti
neskôr sa stala federatívnou republi- (10 %), čiže príslušníci afrického nákou. Systém federácie si vynútila sku- boženstva.
točnosť, že tam žije asi 250 etnických
Hlavné mesto Nigérie je Abuja, ktoré
a jazykových skupín, ktoré majú svoje má skoro 780 tisíc obyvateľov. V krajinárečia a vyznávajú rôzne nábožen- ne žije skoro 250 rôznych etník. Najstvá. V roku 1967-1970 v krajine pre- významnejšími sú Hausovia (22 %),
biehala občianska vojna v kraji Biafra, Jorubovia (21 %), Ibovia (18 %), Fulbo14
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via (11 %), Ibibiovia (6 %) a ostatní sú
Ijawovia a Kanurovia (22 %).
Evanjelizácia v Nigérii
Ako uvádza kardinál Tomko, evanjelizácia v Nigérii začala už na konci 15.
storočia, ale počas nasledujúcich rokov nemala veľký úspech. Koncom 19.
storočia sem prišli misionári Svätého
Ducha a začali pôsobiť v okolí Onitshe,
v krajine Ibov. Potom pokračovali na
ďalších miestach. Museli však podstúpiť veľké prekážky zo strany britských
úradov a vojska, ktorí boli naklonení
anglikánskej misii. Biskup Shanahan
zaviedol katolícke školy, a tým bolo
možné prenikať do rodín, a tak vychovávať budúcich vodcov ľudu. Druhým
tajomstvom úspechu bola výchova
domorodých kňazov, takže roku 1929
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boli vysvätení prví z nich a roku 1950
už bola zriadená katolícka hierarchia.
Prvým domácim biskupom sa stal
v roku 1953 Mons. Ekandem, ktorý
bol v roku 1976 vymenovaný za kardinála. Keď po víťazstve v Biafre vyhnali
97 misionárov, mladá Cirkev nestratila

odvahu, pretože mala už vyše sto domácich kňazov. Naplnili sa semináre
a rehoľné domy. Boh požehnal mnoho povolaní a v tom čase i laickí kupci,
učitelia, ako aj utečenci začali rozširovať vieru po celej krajine. V tom čase
kardinál Ekandem založil pre zahraničné a domáce misie Spoločnosť sv.
Pavla, ktorá má veľký počet kňazov.
Katolícka cirkev v Nigérii dnes
V súčasnosti má Nigéria 49 diecéz, ktoré riadia poväčšine domorodí biskupi,
medzi ktorými je deväť s hodnosťou arcibiskupa. V Nigérii jestvuje i Katolícka univerzita, ktorá je určená pre celú
západnú Afriku. V roku 1982 Nigéria
úspešne privítala návštevu pápeža Jána
Pavla II., počas ktorej pápež požehnal budovu novej nunciatúry v Abuji

a okrem toho v Onitshi blahorečil domorodého kňaza Tansiho.
Kardinál Tomko v rámci svojej významnej funkcie vykonal v Nigérii niekoľko dôležitých návštev. Zúčastňoval
sa na západoafrických biskupských zasadaniach, navštívil hlavné oblasti v celom štáte a vysvätil niekoľko biskupov.
Opakovane konštatoval, že Cirkev v Nigérii sa stále rozmáha a stojí už vo veľkej
miere na vlastných nohách. Misionári
tam stále pôsobia a sú potrební najmä
v severnej oblasti krajiny, kde žije ešte
veľa animistov a mohamedánov, medzi
ktorými nám často ako jediná evanjelizačná metóda zostáva medzináboženský dialóg.
Nigéria je najväčšou ekonomickou
centrálou v západnej Afrike. Je ropnou
veľmocou. Ropa sa tam nielen ťaží, ale
aj spracúva v rafinériách. Nigéria má
aj veľké zásoby uhlia. Na základe nálezov ložísk železnej rudy sa vybudovali
v roku 1992 veľké oceliarne.
V súčasnosti musí Nigéria mnohé
základné potraviny dovážať. Vyváža
však len kakao a prirodzený kaučuk.
V ostatných rokoch prevládala hodnota exportu nad importom. Hlavnými obchodnými partnermi sú vyspelé
ekonomiky sveta.
Rozvoj cestovného ruchu limituje
kriminalita v mestách, ako aj nepokoje v etnicky a religiózne zmiešaných
regiónoch. •
JANUÁR 2014
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SLUŽOBNICE DUCHA SVÄTÉHO

Pozdrav
z Ghany
Text a foto: Sr. Jana Pavla Tóthová

G

hana sa rozprestiera v západSamozrejme, dostala som aj ghannej Afrike, skoro na rovníku. ské meno „Efua“. To znamená v jazyku
Obdobie sucha sa tu strieda “ Twi”, teda narodená v piatok. V Ghane
s obdobím dažďov, pre ktoré sa dávajú mená podľa dňa narodenia.
sú charakteristické časté silné búrky. Juh Ak sa napríklad narodíte v nedeľu a ste
a sever krajiny je však veľmi odlišný. Juh žena, tak dostanete meno Akosua, a keď
je prekvapivo zelený. Sever je bližšie k Sa- ste muž, tak Kwasi. Kofi Annan, ktorý je
hare, je tu teda veľmi sucho, čoho násled- Ghančan, sa narodil v piatok, a preto sa
kom je i nízka úroda. Stáva sa, že okolo volá Kofi. Každý deň nesie svoje meno
6 mesiacov nie sú žiadne dažde. Teploty pre muža aj ženu.
V ghanskej kultúre ľudia žijú v kmevystupujú až na 45°C cez deň a v noci sa
“ochladí” na 25°C. To zapríčiňuje skutoč- ňoch, klanoch aj v rozvetvených rodinosť, že v noci sa vo vnútri ťažko
spí, keďže posteľ je akoby vyhriata. Ľudia radšej spia vonku, aj keď
K šťastiu vôbec netreba veľa.
sa tak vystavujú riziku uštipnutia
Určite nie všetko to, čo ponúkajú
hadom a škorpiónmi. Pre tieto
billboardy a reklamy a prezentujú
ťažké klimatické podmienky je
to ako niečo nevyhnutné
sever krajiny menej rozvinutý
k úspešnému životu.
a ľudia sú chudobnejší.
Do Ghany som odišla pred
deviatimi rokmi s predstavou, že svoju nách. Hlboko v nich je zakorenené vemisijnú prácu budem sprostredkovávať domie patriť do skupiny, spoločenstva.
v službe chorým ako zdravotná sestra, Takou malou podskupinou bola aj naša
keďže som vyštudovala zdravotníctvo trieda, kde platilo: „Jeden za všetkých,
na Slovensku. Avšak moje zdravotníc- všetci za jedného!“ Prejavovalo sa to aj
ke vzdelanie nebolo uznané ako dosta- v takých malých , kurióznych situáciách.
čujúce. Nezostalo mi teda nič iné len si Keď niekomu začal zvoniť mobil počas
znovu zasadnúť do školských lavíc. Aj vyučovacej hodiny, tak celá trieda dostataká je misijná práca! Deliť svoj život so la zrazu záchvat kašľu, a to len preto, aby
146 spolužiakmi ako priateľka, sestra učiteľ nič nepočul a previnilec neprišiel
a svedčiť pritom o Božej láske a plnosti o telefón.
Tak som kašľala aj ja. Na oplátku, keživota v Ňom. V triede nás bolo 90 mladých žien a 56 mládencov. Mladí ľudia dykoľvek som v našom farskom kostole
sú veľmi spontánni, Ghančania sú vše- mala nejaký príhovor, tak z miesta, kde seobecne priateľskí. Moji spolužiaci ma deli moji spolužiaci, sa vždy ozýval omnopreviedli najlepšou školou inkulturácie, ho väčší potlesk než z ktoréhokoľvek inéakú by som nedostala v žiadnom teore- ho miesta. Ako to spolužiaci komentovali:
tickom kurze.
„Veď musíme podporiť našu sestru.“
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Teraz vyše roka pôsobím ne severe
Ghany v dedinke Wiaga. Pracujem tu
ako zdravotná sestra na klinike. Nemáme tu žiadneho doktora, a tak tu zdravotné sestry predpisujú lieky. V období
sucha máme okolo 120 pacientov, ale keď
prídu dažde, tak sa komáre, ktoré prenášajú maláriu, rýchlo rozmnožujú. Vtedy
máme do 250 pacientov. Stáva sa, že za
deň som musela “odordinovat” vyše 100
pacientov. Najčastejšími chorobami sú
malária, anémia, brušný týfus, infekcie

SLUŽOBNICE DUCHA SVÄTÉHO

• Ghana leží v západnej Afrike medzi Togom
a Burkina Fasom, priamo na rovníku.
• Sestra Jána Pavla pôsobí v tejto krajine
od roku 2005

dýchacích ciest a rôzne kožné choroby.
Na severe žije veľa rôznych kmeňov
a každý z nich hovorí iným jazykom, nie
ako na juhu, kde väčšina hovorí Twi. Vo
Wiage sa používa Buli, ale už o pár kilometrov ďalej sa využíva iný jazyk. Jeden
deň prišli “Fulani”, to je taký kočovný
kmeň, zvyčajne pastieri. Hovoria svojským jazykom. Prišiel pacient so svojím
tlmočníkom a ja tiež sedím so svojím tlmočníkom. Vyzerá to asi tak: pacient hovorí, ja nič nerozumiem, všetci na neho

pozeráme. Pacientov tlmočník prekladá z Hausa do Buly, prekladá, ja opäť nič
nerozumiem, všetci sa naňho otáčame.
Moja tlmočníčka prekladá z Buly do angličtiny. Keď hovorí, rozumiem. Pacient
má hnačku! Pýtam sa, či s krvou, hlienom, len voda? Kruh sa obracia a otázky
smerujú odo mňa naspäť k odosielateľovi. Bolí ma krk od vytáčania. Tak tomu
sa hovorí Babylon!
Naša farnosť svätého Františka Xaverského je veľmi živá. Kresťania sa organizujú do rôznych skupiniek či spoločností, a tak sa potom stretávajú v týždni
na ich program či na “stretká”. Máme tu
združené kresťanské matky, Spoločnosť
Božského srdca, skupinku svätého Tarzícia a mnoho iných. Zúčastňujem sa ich
programov a v nedele vediem bohoslužbu slova a rozdávam prijímanie na strednej škole alebo na filiálkach, kde kňazi
nie sú schopní ísť, lebo ich nie je dosť.
Máme jednu skupinku ženičiek
v dedine, zúčastňujem sa ich stretnutia
raz v týždni, v dňoch, keď nie je markettrh. To znamená, že nemusia ísť predá-

vať na trh a majú trocha viac času. Robíme spolu „Bible sharing” nad nedeľným
evanjeliom. Väčšina z nich nevie čítať,
a tak máme len jednu Buli-Bibliu. (Buli je
jazyk tunajšieho kmeňa) Čítanie z evanjelia je podporované maľovanými obrázkami z africkej kultúry , ktoré predstavujú jednotlivé pasáže z evanjelií.
Pamätám si na náš Bible Sharing nad
podobenstvom o márnotratnom synovi. Začali sme čítať dosť dlhé podobenstvo v jazyku Buli , ktorý je veľmi jednoduchý a viac opisný, takže čítanie v Buli
je dvakrát dlhšie než v angličtine. Ako
sme tak sedeli a počúvali v tom 40°C
teple o tretej poobede pod mango stromom, tak, kým márnotratný syn prišiel
k zmyslom, naše žienky si už podopierali hlavy, a kým starší syn prišiel z pola,
niektoré unavené ženy už podriemkavali. Potom prišiel na scénu spomenutý
maľovaný obrázok, kde otec drží v náručí
syna a všetky hlavy sa hneď zdvihli a ženičky sa rozštebotali v Buli. Našli na tom
obraze dokonca aj druhého syna a matku, čo som ja vôbec predtým nepostrehla. Boli naozaj dotknuté predstavou, že
Boh nás objíma ako svoje deti nehľadiac
na našu minulosť. Ako som tak počúvala
to ich nadšené komentovanie, ktorému
som len spolovice rozumela, len som tam
tak spokojne sedela a tešila sa z toho, ako
si Duch Svätý nájde cestu do sŕdc ľudí.
Život tu vo Wiage je veľmi jednoduchý. To však neznamená, že tu niet radosti a šťastia. V jednu nedeľu, keď sme
sedeli s ľuďmi po omši a tešili sa zo vzájomnej spoločnosti, skonštatovali sme,
že život je krásny! K šťastiu vôbec netreba veľa. Určite nie všetko to, čo ponúkajú
billboardy a reklamy a prezentujú to ako
niečo nevyhnutné k úspešnému životu.
Človek nemusí čakať celý rok na dovolenku, aby si mohol konečne vydýchnuť
a byť vďačný za to, čo má. Keď si večer
premietam strávený deň, vždy tam nájdem mnoho požehnaní. •
JANUÁR 2014
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Sviatosť
pokánia

(zmierenia)
Text:
P. Igor Kráľ SVD
Foto: Archív SVD

Ježiš prišiel volať hriešnikov, aby dosiahli
zmierenie a odpustenie hriechov. Motív
zmierenia a pokánia sa často objavuje v Jeho
učení, podobenstvách, účinkovaní.

H

ovorili sme, že krst je tá sviatosť, cez
ktorú k nám prúdi Božie odpustenie
a zmytie hriechov. Krst naozaj zmýva
všetky naše previnenia a zbavuje nás
časných i večných dôsledkov hriechu, ale nezbavuje nás hriechu samotného. Ježiš sám krstil, ale
napriek tomu mnohým ľuďom odpustil hriechy
ako výsledok ich viery a pokánia, nie vonkajšieho úkonu krstu.
Čo je ešte dôležitejšie je to, že krst sa môže udiať
len raz. Ním sme boli včlenení do Kristovho Tela,
ale len naša neustála spolupráca s Pánovou láskou a milosťou nás môže zachovať v spoločenstve s Ním. Podobne aj učeníci – určite bol každý
z nich pokrstený, chodili tri roky po celej Palestíne so živým Bohom, … a aj tak viackrát potrebovali Jeho odpustenie a usmernenie. Pán svojím
odpustením umožnil mnohým ľuďom vrátiť sa do
spoločenského života. Okrem toho dal Pán učeníkom moc pokračovať v diele zmierenia a v Jeho
autorite a moci odpúšťať hriechy na zemi: „Komu
odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich
zadržíte, budú zadržané.“ (Jn 20, 23).
Aby sme mohli neustále čerpať Božie odpustenie, Cirkev ustanovila mnohé sviatostné spôsoby
na sprostredkovanie tejto milosti. Sme síce kňazským ľudom, teda každý z nás môže prichádzať
k Bohu a činiť pred Ním pokánie, no sme aj súčasťou spoločenstva, živého organizmu, tajomného
Kristovho tela. Preto si musíme odpúšťať navzájom a žiť v spoločenstve pravdy (porov. Ef 4,25.32;
Kol 3,13). Našimi previneniami – ktoré stále konáme, aj keď sme Kristovi – ubližujeme nielen Pravde, ale aj sebe a blížnym, Cirkvi. Na sebe znášame
ich dôsledky a musia ich znášať aj iní.
18
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Úlohou svätej spovede je (tiež) napomáhať
nášmu obráteniu, ktoré je nielen jednorazovým
rozhodnutím, ale celoživotným procesom, bojom.
Katechizmus hovorí o druhom obrátení. Musíme
si uvedomiť, že môžeme dosiahnuť odpustenie.
„Ak chceš, môžeš ma očistiť“ (Mt 8,2; Lk 5,12),
vyznáva Ježišovi malomocný muž. Vedzme, že
Boh nás chce očistiť. Áno, len On môže odpustiť
hriechy, ale túto moc podľa svojich slov sprostredkoval svojim apoštolom a ich nástupcom – kňazom. Áno, sú to len ľudia, ktorí majú svoje vlastné chyby, ale Božie slovo je verné. Pán chcel, aby
sme si boli navzájom sviatosťou. Zverenie sviatosti
zmierenia Cirkvi je toho asi najlepším príkladom.
Aby sme to zhrnuli, sviatosť zmierenia nám
sprostredkuje plné zmierenie sa s Bohom a zmieruje nás aj s Cirkvou. Spoveď je nutná, ak sme spáchali ťažký (tzv. smrteľný) hriech – vtedy sme v stave odlúčenia od Božej milosti, teda mimo života.
Priebeh svätej spovede
V súčasnej praxi katolíckej cirkvi je priebeh spovede takýto: veriaci príde za spovedníkom (môže byť

KATECHIZMUS

kňaz alebo biskup) a ten sa zaň pomodlí, aby mu
Pán pomohol vykonať dobrú spoveď. Nasleduje
vyznanie hriechov (najlepšie všetkých, alebo aspoň
tých najzávažnejších) od predošlej spovede. Spovedník môže dať kajúcnikovi rady, ako bojovať proti týmto hriechom. Spovedník kajúcnikovi udelí
tzv. pokánie ako zadosťučinenie za hriechy (napr.
modlitba, pomoc a priateľské slovo tým, ktorých
svojimi hriechmi zranil atď.). Vyzve kajúcnika,
aby vyjadril ľútosť (modlitba ľútosti). Predovšetkým mu však dá rozhrešenie, teda mocou Cirkvi
mu sprostredkuje odpustenie hriechov.
Spoveď sa teda skladá z dvoch častí: z ľútosti, vyznania hriechov a zadosťučinenia a z odpustenia
a zmierenia sa s Cirkvou. Nemožno si nevšimnúť, že
spoveď pripomína osobný súd, ktorým bude súdený
po smrti každý z nás; využívajme teda túto sviatosť,
lebo po nej – ak ju konáme úprimne – budeme vždy
počuť slová rozhrešenia a zmierenia.
Aspekty sviatosti zmierenia
Sviatosť zmierenia sa však nezačína pri kňazovi,
ale omnoho skôr – pri už spomínanom vnútor-

nom obrátení, ktoré v nás prebúdza ľútosť nad
našimi neprávosťami. Ľútosť vedie k pokániu
a ovocím pokánia je snaha o zmierenie a očistenie od hriechov. Cirkev podľa tradície pozná
predovšetkým dva druhy ľútosti:
Nedokonalá ľútosť, keď človek ľutuje svoj čin
na základe jeho škodlivosti, mrzkosti alebo zo
strachu pred spravodlivosťou, zatratením, stratou priateľov. Ak je úprimná, môže sama osebe
priniesť odpustenie ľahkých hriechov.
Dokonalá ľútosť, keď človek ľutuje svoj čin
pre lásku k Bohu. Prináša so sebou odpustenie
ľahkých hriechov. Môže spôsobiť aj odpustenie
smrteľných hriechov, keď je sprevádzaná predsavzatím pristúpiť k sviatostnej spovedi hneď,
ako to bude možné.
Na túto sviatosť je potrebné pripraviť sa spytovaním svedomia, najlepšie vo svetle desatora
cirkevných prikázaní, blahoslavenstiev, listov
apoštolov a iných vhodných častí Písma. Samozrejme, pristupovať k zmiereniu s vedomím
a predsavzatím zamlčať konkrétne (možno nepríjemné) hriechy zneplatňuje celú spoveď. Nemusíme sa báť spovede, spovedníka totiž viaže
tzv. spovedné tajomstvo, teda nemôže vyzradiť,
čo odznelo medzi ním a kajúcnikom.
Každý veriaci, ktorý dosiahol vek usudzovania, je povinný úprimne sa vyspovedať zo svojich
ťažkých hriechov aspoň raz do roka.
Odpustky
V ľútosti a sviatosti zmierenia dosahujeme odpustenie hriechov, avšak v spojitosti s vinou, ale
dôsledky našich hriechov ostávajú. Večné odlúčenie od Boha nám už nehrozí (zmierila nás raz
a navždy Kristova krv), ale časné tresty a dôsledky hriechov pretrvali. Aj zadosťučinenie je forma trestu, ktorá nás učí znášať dôsledky svojich
hriechov tu na zemi. Rovnako trpíme – aj keď už
máme odpustené – vo svojom všednom živote,
či už hriechmi svojimi, alebo hriechmi iných.
Cirkev nás učí trpezlivo znášať všetky tresty
ako nutný prejav a ovocie hriechu, ale zároveň
nám vo sviatočné príležitosti umožňuje získať
čiastočné (čiastočné oslobodenie od dôsledkov
hriechov) alebo úplné odpustky (úplné oslobodenie). Veriaci ich môžu získať za podmienok
daných Cirkvou, a to buď pre seba, alebo pre
niektorého zosnulého, ktorý sa očisťuje pred
príchodom do neba (očistec). •
JANUÁR 2014

Cirkev nás
učí trpezlivo
znášať všetky
tresty ako
nutný prejav
a ovocie
hriechu, ale
zároveň nám
vo sviatočné
príležitosti
umožňuje
získať
čiastočné
alebo úplné
odpustky.
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Služba
Spoločnosti Božieho
Slova v Čechách
Text: Tomáš Gerboc SVD
Foto: Archív SVD

Členovia SVD:
Mihálik, Proft,
Slavkovský, Faga, Škoda,
Bacman, Varga, Soukup

V predchádzajúcich článkoch sme
v súvislosti s dejinami Spoločnosti Božieho Slova zobrazili otvorenie
a činnosť misijných domov SVD na
Slovensku. Len okrajovo sme spomenuli pôvodné plány, ktoré sa zrodili a mali sa realizovať ešte pred
vypuknutím prvej svetovej vojny.
Ich cieľom bolo zriadenie Misijného domu SVD v Čechách. Preto by
sme chceli trochu bližšie predstaviť
činnosť našich spolubratov v tejto časti vtedajšej régie a neskoršej
provincie SVD na Slovensku.

Prvotný plán – Misijný dom v Plzni
Už v roku 1912 sa zhodlo vedenie Nemeckej východnej provincie o potrebe
a nutnosti založenia misijného domu
v českých krajinách. Po zriadení domov
v rakúskej časti monarchie – Sv. Gabiel
v Mödlingu pri Viedni (v roku 1889)
a v sliezskej Nyse (v roku 1892, dnešné
Poľsko) sa na krátky čas ukončili plány na stavbu nového domu v strednej
Európe. Avšak vzrast záujemcov o štúdiá, formáciu a rehoľný život v misijnej
kongregácii napredoval tak rýchlo, že
potreba zriadenia nového domu sa stávala stále viac a viac aktuálnou.
Vtedajšia spoločnosť a pomery v českých krajinách a na Slovensku predstavovali bohatý priestor pre nové misijné
povolania. I preto zakúpila Spoločnosť
neďaleko Plzne pozemok, na ktorom
mal stáť prvý dom SVD v českých krajinách. Na organizovanie stavby, založenie a činnosť misijného domu boli určení pátri Pavol Šebesta SVD a Ján Fajkus
SVD. Vypuknutie prvej svetovej vojny
však tieto plány prekazilo. Páter Šebesta odcestoval ako misionár na misie do
Mozambiku a páter Fajkus ostal pôsobiť
v Misijnom dome Sv. Kríža v Nyse. Po
skončení vojny a vytvorení samostatnej
Československej republiky (rok 1918) sa
počítalo s pôsobením verbistov v Česku,
no trvalo ešte dlhých dvadsaťjeden rokov, kým k tomu i reálne došlo.
Farská pastorácia v Bratroniciach
Začiatkom júla v roku 1939 odcestoval
páter Jozef Šebela SVD do Prahy, kde ča-
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Mesto Plzeň – plány
postavenia misijného
domu prekazila prvá
svetová vojna

kal na rozhodnutie arcibiskupského úradu o ustanovení za farského administrátora a následné prevzatie správy kostola
a fary v Bratroniciach neďaleko Kladna.
Po udelení administrácie a prevzatí
fary sa P. Šebela nasťahoval do Bratroníc. Fara nebola práve v najlepšom stave,
a tak jednou z prvých aktivít, s ktorými
začal, bolo vykonanie opráv a úprav. Aspoň na okraj je potrebné pripomenúť, že
v tom čase už neexistovalo Československo. Bratronice patrili do akoby nového
štátneho útvaru – Protektorátu Čechy
a Morava. Po niekoľkých mesiacoch boli
všetky práce ukončené. Fara bola zmodernizovaná a bol zavedený i vodovod
a napojenie do siete elektrického napätia.
Pri organizácii opráv veľmi pomohol i p.
Jozef Kotek, ktorý prišiel s pátrom Šebe-
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Chrudim
V Chrudimi mali verbisti spravovať
kostol bývalého kapucínskeho kláštora. Táto možnosť sa však neujala. I keď
sa P. Šebela so spolubratmi presťahoval
do kláštora, čoskoro ho opustili. Vtedajšia Charita v tom čase hľadala rehoľníkov a kňazov na duchovnú správu pre chlapcov v Dolních Životicích.
Pravdepodobne, vďaka kontaktom P.
Lazeckého v Česku a na Morave sa verbisti dostali k tejto ponuke a prijali ju.

lom z Nitry, aby pomáhal koordinovať
všetky potrebné práce.
Prvými obyvateľmi domu boli páter
Šebela a spolu s ním dvaja rehoľní bratia – Jozef Lizák SVD a Irenej Pospiech
SVD. Rehoľníci vykonávali farskú pastoráciu, venovali sa predovšetkým miestnej mládeži. Do správy dostali i časopis
„Říše Boží“, ktorým chceli upriamiť pozornosť na potrebu misií vo svete. Taktiež sa do Bratroníc prenieslo vydávanie
kalendára „Náš misionář“. Veľkou pomocou bolo i prijatie, ktoré sa verbistom
v tamojšom dekanáte dostalo.
Až do roku 1943 prebiehala v Bratroniciach klasická farská pastorácia. V auguste toho istého roku boli však P. Šebela
a brat Jozef Lizák zatknutí a transportovaní do koncentračného tábora do Da-

chau. S veľkých šťastím sa vrátili späť do
Bratroníc v máji 1945. Ako dôvod ich
zatknutia bol uvedený pokus o prenesenie financií z Protektorátu do Misijného
domu v Mödlingu.
Od roku 1947 obnovili vydávanie kalendára a od nasledujúceho roku i vydávanie časopisu „Říše Boží“. Nie však
nadlho. Udalosti a nové politické i spoločenské pomery, ktoré so sebou priniesol komunistický prevrat v Prahe v roku
1948, zastavili vydávanie tohto časopisu.
V roku 1946 prišli ako pomoc na faru
do Bratroníc pátri Alojz Lazecký SVD,
Rudolf Michalík SVD a František Proft
SVD. Verbisti však v roku 1947 opustili
Bratronice a od prvého septembra 1947
prevzali pastoráciu v Chrudimi a neskôr
v Dolních Životicích.

Dolní Životice
Chlapčenský domov v Dolních Životicích mal ako obyvateľov deti – siroty
a polosiroty. Nemal sa o ne kto postarať, keďže ich rodičia zahynuli v bojoch
druhej svetovej vojny alebo následkom
bombardovania, či iných udalostí spojených s vojnovým konfliktom. Poväčšine pochádzali z oblasti Sliezska
a Hlučínska. Počet chovancov domu
sa pohyboval nad štyridsať.
Domov bol umiestnený v dvojpodlažnom zámočku, niekdajšom grófskom
sídle rodiny Razumovských. Pátri sa stali
duchovnými správcami, no zároveň i vychovávateľmi v ústave. Za rektora domu
bol menovaný P. Lazecký SVD (ten bol
i posledným rektorom v Bratroniciach
a, pravdepodobne, i v Chrudime). Spolu s ním tvorili komunitu pátri Ernest
Bindáč SVD, František Proft SVD a Jozef Šebela SVD. Neodmysliteľnými pomocníkmi na fare i v pastorácii boli rehoľní bratia Jozef Lizák SVD a Bernard
Škvarka SVD. Práve tohto po dvoch
rokoch nahradil brat Tadeáš Kaminský SVD. Niektorí chlapci, ktorí boli do
domova prijatí, tvorili zároveň i akýsi
dorast – prijali ich ako alumnov (chovancov) a počítalo sa s nimi v ďalšej formácii. V roku 1949 bolo takýchto 11 záujemcov, o rok neskôr už 32. Od augusta
1948 vymenil pátrov Profta a Lazeckého
páter Karol Benovic SVD. Spomenutí dvaja pátri odišli do klasickej farskej
pastorácie, kým páter Benovic, keďže
nemohol vycestovať do Švajčiarska na
miesto svojho misijného určenia, ako
nové určenie dostal Slovensko.
JANUÁR 2014
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Súčasť väčšej „komunity“ tvorili ešte ku- ve na Slovensku. Pátri Bindáč a Benovic
chárky Anna a Eufrizína (rodná sestra boli na služobnej exkurzii v Ostrave.
z P. Bindáča).
V komunite ostali P. Šebela s rehoľnými
Okrem služby v domove mali rehoľ- bratmi Tadeášom a Jozefom.
Páter Lazecký bol na Slovensku na
níci na starosti i tlač kalendára a časopisu. Hlavným redaktorom bol dlhšiu rokovaniach s biskupom Pobožným
dobu P. Lazecký. Obnovenie kalendára a 14. apríla 1950 sa pripravoval na cesa časopisu však netrvalo dlho, ako sme tu na Moravu. V meste, na autobusovej
už spomenuli vyššie. V roku 1948 v rám- stanici bol zaistený a transportovaný do
ci „šetrenia papierom“ bola opäť zaká- sústreďovacieho tábora v Jasove. Keďže
zaná tlač tohto periodika.
sa nevrátil do komunity, hľadať sa ho
Napriek tomu, ak by sme sa pokúsili vybral P. Šebela. Snažil sa nasledovať
len v skratke a stručne porovnať pome- jeho kroky. Pretože ho nenašiel, zdržal
ry vo vtedajšej českej a slovenskej časti sa v Misijnom dome vo Vidinej. Tam bol
republiky, zdali by sa nám možno
až neporovnateľné. Na Slovensku
bolo zakázané, aby sa v rehoľných
Netvorili možno komunity bratské,
domoch naďalej pripravovali tzv.
keďže vplyvom vonkajších udalosalumni – chovanci. Všetci mutí ani nemohli, avšak v pastorácii
seli domy opustiť a presťahovať
sa snažili o vytvorenie priestoru na
sa k rodičom alebo na internáty.
rast,
sprevádzanie, formáciu ľudí,
V českej časti republiky to tak nektorí potrebovali oporu a začlenebolo. Kňazi, predovšetkým rehoľnie
do kresťanského spoločenstva.
ní, boli postupne od roku 1948 na
Slovensku zbavovaní správy, a to
čo i len duchovnej, v zariadeniach, kde spoločne i so zvyškom komunity zaistesa pracovalo s deťmi alebo mládežou. ný v noci z 3. na 4. mája 1950, kedy bol
V západnej časti republiky nie. I tieto tento misijný dom zlikvidovaný.
dve skutočnosti poukazujú na o čosi
Ďalším členom komunity, ktorý
voľnejšie a priaznivejšie pomery v Čes- opustil Dolní Životice, bol brat Tadeáš.
Keď sa dozvedel, že spolubratia z Nitry
ku a na Morave.
a Vidinej boli transportovaní do sústreRok 1950
ďovacích a kárnych kláštorov, šiel zistiť
V čase, keď boli na Slovensku i v Česku situáciu a pomery, ktoré vtedy vládli.
a na Morave likvidované kláštory (mys- Po zistení, že väčšina spolubratov je súlíme ale prvú fázu – Akciu K, resp. K1 stredená v Podolínci, vycestoval tam.
v noci z 13. na 14. apríla 1950) nebola Po príchode do Podolínca sa snažil pritáto komunita na jednom mieste. Páter blížiť ku kláštoru, pričom bol i on zaLazecký, ktorý medzitým opäť na krát- istený. Na podobnú cestu sa vydal i P.
ky čas patril do komunity, bol v Rožňa- Benovic. Ten mal ale šťastie. Navštívil
Bratronice
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Podolínec, avšak nik ho nezaistil a mohol sa vrátiť späť.
V dome v Životiciach tak po aprílových a májových udalostiach v roku 1950
ostali len dvaja pátri – Bindáč a Benovic,
spolu s bratom Jozefom. Ďalej pokračovali vo svojej činnosti ako vychovávatelia a duchovní správcovia domova. Nie
však nadlho. Pôsobenie verbistov bolo
ukončené v októbri 1950, kedy prišlo
nariadenie, že kňazi a navyše rehoľníci už nie sú vhodnými vychovávateľmi
pre mládež. Ústav bol vrátený charite 6.
decembra 1950. Chlapci, ktorí boli súčasťou domova ako chovanci (alumni),
odišli domov k svojim rodičom. Vtedy
sa ukončilo pôsobenie jedinej komunity
verbistov v Česku a na Morave.
I keď pôsobenie Spoločnosti Božieho Slova v Českej a Moravskej časti republiky netrvalo dlho, a zdalo by sa, že
nezanechalo žiadne výraznejšie stopy,
môžeme dnes povedať, že to, čo nám
nebolo dopriate pred rokom 1950, vrátil nám Pán v omnoho väčšej miere po
roku 1950. Mnohí pátri i bratia po sústredení v sústreďovacích a nápravných
kláštoroch nastúpili na povinnú vojenskú službu v PTP, ktorú vykonávali
práve v západnej časti republiky. Vtedy
ako robotníci, no neskôr viacerí z nich
ako kňazi a duchovní správcovia vykonali mnoho dobrej a chvályhodnej práce. Netvorili možno komunity bratské,
keďže vplyvom vonkajších udalostí ani
nemohli, avšak v pastorácii sa snažili
o vytvorenie priestoru na rast, sprevádzanie, formáciu ľudí, ktorí potrebovali
oporu a začlenenie do kresťanského spoločenstva – kresťanskej komunity. •
Chrudim

Dolní Životice

Kníhkupectvo Verbum
TEL: 037/7769420; FA X: 037/7769437;
mail: verbum@svd.sk

Volanie Ježiša
Sarah Youngová
Publikácia je intímnym rozhovorom Boha s autorkou
knihy. Obsahuje posilňujúce
slová na každý deň, dodávajúce silu zdvihnúť sa a ísť ďalej cestou, ktorú má Boh pre
nás pripravenú.

HLASY Z MISIÍ

Malá kniha potešenia
zo života
Anselm Grün
Z čoho všetkého sa možno
v živote tešiť? Autor čitateľa
pozýva hľadať chvíle, skúsenosti, radosti, pri ktorých sa
obnovuje chuť žiť. Predpokladom je tieto Božie dary
vnímať, prijímať a odovzdávať ďalej.

Cesta dôvery a lásky
Jacgues Philippe
Autor preberá mnohé príklady zo života svätej Terézie
z Lisieux a ukazuje, ako sú jej
myšlienky cennými aj dnes,
najmä vo chvíľach ťažkostí a skúšok. Odhaľuje, ako
možno tereziánsku dôveru
plodne prežívať vo všetkých
oblastiach nášho života.

Keď sa láska stáva zbraňou
Mária Vicenová
Manipulácia, násilie, týranie
a zneužívanie je čoraz častejším problémom našich vzťahov: rodinných, pracovných,
cirkevných. Publikácia predstavuje ich podstatu, aby
bolo možné ich včas odhaliť
a v Kristovi uzdraviť zranené
city a pošliapanú dôstojnosť.

190 strán, cena: 5,80 EUR

158 strán, cena: 3,30 EUR

80 strán, cena: 3,50 EUR

Po celý rok s Bohom
Crystal Bowman
Kniha plná jednoduchých
a zrozumiteľných príbehov
na každý deň určená deťom
aj ich rodičom. Príbehy, ktoré
sa môžu stať spoločnou modlitbou detí a rodičov, sú obohatené krásnymi ilustráciami.

O škrupuliach
Alfonz Mária de´Liguori
Publikácia obsahujúca náuku sv. Alfonza pomáha nielen
v ťažkostiach svedomia, ale aj
formuje a vedie kresťanský cit
a život k dokonalosti.

Litánie
Súbor litánií pre verejnú i súkromnú pobožnosť. Čitateľ si môže vybrať tie, ktoré
sú jeho duchovnému životu
najbližšie.

Ježiškov nebeský čaj
Bylinný čaj s korením z kontrolovaného ekologického
poľnohospodárstva.

384 strán, cena: 9,90 EUR

96 strán, cena: 2,30 EUR

386 strán, cena: 12,50 EUR

18 vreciek, cena: 3 EUR

136 strán, cena: 1,50 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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(Tri slávnosti
v jeden deň)
Text: Martin Cingel SVD

J

dzať na omše cez týždeň, väčšina z nich
prichádza na omšu iba v nedeľu, ale
postupom času prichádza čoraz viac
veriacich aj cez týždeň na sv. omšu, čo
nás veľmi teší.
Dôležitou súčasťou našej práce od
vzniku farnosti bola hlavne pastorálna
činnosť: príprava na prijatie sviatosti
krstu pre deti, ale aj pre dospelých (každú prvú nedeľu v mesiaci sa slúži sviatosť krstu pre malé deti); príprava detí
a dospelych na prijatie sviatosti prvého
sv. prijímania a birmovky; a taktiež príprava na prijatie sviatosti manželstva,
lebo mnoho z nich žije spolu bez uzavretia zväzku sviatostného manželstva.
Okrem toho každý mesiac navštevujeme starých a chorých, kde im okrem

e nedeľa, 8.september 2013. Farnosť sv. Barnabáša zažíva dnes
veľkú udalosť od svojho vzniku.
Farnosť sv. Barnabáša sa nachádza
vo Východnej Afrike, presnejšie povedané v Keni, na periférii mesta Eldoret,
v oblasti, ktorá sa nazýva Kimumu. Od
r. 2011 v nej pôsobia dvaja misionári Spoločnosti Božieho slova,
Slávnosť sa konala v areáli
jeden pochádza zo Slovenska,
farnosti, keďže všetci by sme
volá sa Martin Cingel, a druhý
sa
do kostola nezmestili. A tak
pochádza z Poľska, vola sa Masme sa rozhodli, že musíme kostol
riusz Kubista.
zväčšiť, čo je vlastne aj náš plán
Táto farnosť bola filiálkou katedrálnej farnosti mesta Eldoret
do blízkej budúcnosti.
od r. 2003, kedy sa aj skončila
výstavba kostola a kostol bol posvä- sviatostného pokrmu prinesieme aj
tený miestnym biskupom a zasvätený niečo pod “zub”, keďže mnohí z nich sú
sv. Barnabášovi. Počet veriacich sa od chudobní ľudia. Tento rok, keďže je aj
toho času zdvojnásobnil, tak v r. 2011 rokom viery, sme navštívili každú rosa z nej stala farnosť s populáciou asi 6 dinu spolu s požehnaním domu. Bola
tisíc farníkov. Pod túto farnosť patrí 11 to veľmi dobrá príležitosť bližšie spomisijných staníc a jedna vysoká škola. znať ľudí vo farnosti a vidieť, ako žijú.
Od r. 2011 sa začali vo farskom kos3 v 1: Čo to vlastne znamená? Možno
tole slúžiť každý deň sv. omše, a to ráno si poviete, že tu budem hovoriť o Najaj večer. Ľudia neboli zvyknutí prichá- svätejšej Trojici, ale 3 v 1v tomto prípa-
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de označuje tri slávnosti v jeden deň.
Aké to boli slávnosti a aký deň? Ako
som už v úvode spomenul, bola nedeľa
(8.september 2013) a naša farnosť slávila v tento deň (po upršanom počasí
bolo konečne slnečno) 3 mimoriadne
udalosti. Prvou z nich bolo 138. výročie
narodenín Spoločnosti Božieho Slova.
Otec biskup Kornelius Korir vo svojej
kázni vyjadril svoju úctu a vďaku všetkým členom Spoločnosti Božieho Slova, teda tým, ktorí v jeho diecéze pracujú od r.1991. Druhou udalosťou tohto
dňa bolo 10. výročie posviacky kostola, čiže farské hody. Pre asi 2 tisíc prítomných veriacich sme zabili jedného
býčka, niekoľko ovečiek, kôz a sliepok,
takže každý z nás po skoro 5 hodinovej sv. omši odchádzal domov s plným
žalúdkom. Treťou udalosťou bolo udelenie sviatosti manželstva 12 manželským párom, jeden zo ženíchov mal 72
rokov, určite to už nebol mladoženích.
Slávnosť sa konala v areáli farnosti,
keďže všetci by sme sa do kostola nezmestili. A tak sme sa rozhodli, že musíme kostol zväčšiť, čo je vlastne aj náš
plán do blízkej budúcnosti. Všetky plány sú už vypracované, niekoľko materiálu je už nakúpeného, takže čoskoro
začneme s prácami, ale o tom až v niektorom budúcom čísle, keď sa nám to
podarí šťastne dokončiť.
Chcem sa Vám všetkým úprimne
poďakovať za Vaše modlitby a obety,
nech Vás Boh žehná a stonásobne odmení. Asanteni sana! •

NAŠI
HLASY
DOBRODINCI
Z MISIÍ

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

Postrehy
zo Zimbabwe
Text a foto: P. Kamil Kočan SVD

Zdravím. Ako vám môžem pomôcť?“
„Páter, túto sobotu chceme mať sobáš.“
„To je veľmi milé, ale ja vás vidím
prvýkrát v živote. Z ktorej ste farnosti?“
„No, zvykli sme chodievať sem, ale
posledných desať rokov pracujeme v zahraničí a nemáme čas na kostol. A teraz
sme prišli pozrieť rodičov, tak sme si povedali, že sa vezmeme...“
Kým sa zvyšok sveta pripravuje na
oslavu Vianoc, Zimbabwe sa pripravuje
na vlnu sobášov. Mladí ľudia prichádzajú na sviatky domov zo zahraničia navštíviť svojich príbuzných a pri tejto príležitosti chcú stihnúť odbaviť si aj svoju
svadbu. Poväčšine už majú jedno či dve
deti a žijú spolu nejaký ten rok.
Celá tradičná ceremónia pytačiek
je tak zložitá a drahá, že len málokto
sa rozhodne ju podstúpiť tak, ako treba. Chlapci už od puberty kujú plány,
ako ju obísť. Nečudo, keď cena nevesty
je v hodnote troch až pätnástich kráv

a k tomu treba prirátať všetky ďalšie poplatky za každý krok ceremónie a ešte aj
výdavky na samotnú svadbu.
„Páter, keď si naozaj budem chcieť
vziať nejaké dievča, najprv musíme mať
spolu dieťa. Potom už mi ju jej rodičia
donesú aj sami domov a budú súhlasiť
s postupným splácaním jej ceny. Predsa
nebudú chcieť živiť cudzie decko,“ vysvetľuje mi mladý šuhaj svoju stratégiu,
jednu z najrozšírenejších.
Našťastie, v našej farnosti možno
nájsť sem-tam aj takú rodinu, ktorá
uprednostňuje dobré vzťahy pred dobrým obchodom a nechystá sa svoju dcéru predávať. No mnoho mladých dievčat je ešte stále hrdých na to, akú vysokú
cenu za nich budú ich rodičia pýtať. Pritom mnoho chlapcov už má naplánované, ako sa plateniu tej ceny vyhnúť.
A túžba po parádnom obrade, bielych
šatách a plných stoloch nakoniec zvíťazí
– a to väčšinou koncom decembra, v čase
Vianoc. •
JANUÁR 2014

Bohuznáma z Pároviec 50,- EUR • Odoberatelia
Hlasov z Cabaj-Čápora 160,- EUR • Odoberatelia
Hlasov z Leopoldova 233,- EUR • Bohuznáma
z Vrábel 50,- EUR • Odoberatelia Posla z Obýc
80,- EUR • Bohuznáma z Obýc 20,- EUR • Bohuznáma K. z Obýc 20,- EUR • Mis. horliteľky z Obýc
20,- EUR • Odoberatelia Hlasov z Obýc 100,- EUR
• Bohuznáma z Rišňoviec 50,- EUR • Odoberatelia
Hlasov z Chynorian 176,- EUR • Bohuznáma z Kostolného Seku 10,- EUR • Bohuznáma zo Šurian
30,- EUR • Bohuznáme zo Šurian 200,- EUR •
Odoberatelia Hlasov z Moyzesova 255,- EUR •
M.V. z Veľkého Lapáša 40,- EUR • H.D. z Veľkého
Lapáša 30,- EUR • Bohuznámy z N.V. 100,- EUR •
Členky Bratstva Božského Srdca Ježišovho z Čábu
30,- EUR • Kramárová Mária z Nevidzian 50,- EUR
• Bohuznáma z Mojmíroviec 30,- EUR • Ruža č. 17
z Chrenovej Nitra 15,- EUR • Odoberatelia Hlasov
z Mojmíroviec 53,- EUR • Ružencový spolok z Dolných Krškan 130,- EUR • Čitatelia Hlasov a Posla
zo Zohora 100,- EUR • Odberateľky časopisu Hlasy
z Dolného Hričova 15,- EUR • Členovia SSV z Ťahanoviec 20,- EUR • Od bohuznámych zo Štiavnika
50,- EUR • Odberatelia Hlasov z Rajca 150,- EUR •
Od odberateľa Posla a Hlasov z Unína 100,- EUR •
Odberatelia Hlasov - Kostol sv. Heleny - Trnava 113,EUR • Odberatelia Hlasov z Červeníka 25,- EUR •
Odberatelia Hlasov a Posla z Komjatnej 110,- EUR
• Odberatelia Hlasov a Posla z Rajeckých Teplíc
50,- EUR • Odberatelia Hlasov zo Sološnice
50,- EUR • Čitatelia Hlasov z Kameničian 101,EUR • Ružencový spolok Nemšová 80,- EUR •
Odberatelia Hlasov a Posla z Rišňoviec 100,- EUR •
Veriaca rodina z Diviny 100,- EUR • Čitatelia hlasov
z Čierneho pri Čadci 50,- EUR • Misijní priatelia
z Trenčianskych Mitíc – Dubodiela 490,- EUR •
Od veriacich z Trenčianskych Stankoviec 60,- EUR
• Pani Anna + duchovné matky z Rimavskej Soboty
150,- EUR • Odberatelia Hlasov a Posla z Petrovej
Vsi 115,- EUR • Odberatelia Hlasov z Dolného Lopašova 30,- EUR • Odberatelia Hlasov z Topoľovky
100,- EUR • Kolektív Lásky z Liptovskej Tepličky
355,- EUR Odberatelia Hlasov zo Spišských Vlách
10,- EUR • Odberatelia Hlasov z Bíňoviec 60,- EUR
• Odberatelia Hlasov z Rišňoviec 100,- EUR •

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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Sv. Arnold Janssen
15. január
Modlitba k sv. Arnoldovi
Modlime sa:
Sv. Arnold, oroduj za nás, aby sme dosiahli
vrúcnu lásku k Vtelenému Slovu a úprimnú
oddanosť misijnému dielu Cirkvi. Pomáhaj
nám budovať rodiny a spoločenstvá,
v ktorých vládne láska, spravodlivosť
a vzájomné spolucítenie. Pomáhaj nám
prehlbovať našu horlivosť, rozohrej naše srdcia,
aby sme mohli chápať a objať všetky národy sveta.
Svetlo Božieho Slova a múdrosť Ducha Svätého
nech osvieti svet a očistí naše srdcia, aby sa rozšírilo
Kristovo kráľovstvo až do končín sveta.
Amen

Sv. Jozef Freinademetz
29. január
Modlitba k sv. Jozefovi
Modlime sa:
Sv. Jozef, oroduj za nás, aby naše srdcia boli vždy
pozorné a plné lásky k bratom a sestrám.
Daj nám odvahu počúvať a odpovedať na volanie
Pána. Pomáhaj nám odovzdávať náš život v pokornej
a veľkodušnej službe všetkým, ktorých stretneme,
bez ohľadu na ich inú farbu tváre, inú kultúru,
iné náboženstvo. Udeľ nám milosť radovať sa z daru
rôznosti, lebo všetci patríme do jednej ľudskej rodiny,
ktorá je povolaná byť navždy blažená v nebeskej vlasti.
Amen.

ODOSIELATEĽ:

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

POŠTOVNÉ ÚVEROVANÉ
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