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Spektrum
Život v plnosti
Udalosti
Deti sa chystajú na misijnú púť

M

ilí čitatelia, pozerajúc sa dookola
v tento osobitný mesiac roka, vidíme
nejedno svadobné auto, zamilované
páry, veselé tváre ľudí kúpajúcich sa
v hrejivých lúčoch slnka. Máj bol oddávna pokladaný za symbol lásky a nehy. Pre kresťanov tým
viac, že sa spája s obrazom Márie – Panny, citlivej,
nežnej a čistej Matky, milujúcej, súcitnej, obetavej.
Spomienky na mamu
Každý pociťuje osobitný vzťah k svojej mame.
Nechcem hovoriť k matke, lebo to znie tvrdo
a mechanicky. To, že sme, je z väčšej časti práve ich
zásluha, hoci na otcov nechceme zabúdať. To sú
naše prvé ženy, ochrankyne, opatrovateľky, zdravotné sestry a, v neposlednom rade, katechétky,
ktoré nám pomáhajú odhaľovať tajomstvá života.
Spomienky na túto časť života pod ich opaterou
v nás vyvolávajú príjemné pocity.
Milovať a byť milovaný
Prečo o tom hovorím? My stále máme plné
ústa slov milovať, láska, ľúbim ťa, no v praxi sa
dajú stretnúť ťažko. Akoby sme materskú školu
- v pravom zmyse slova – vôbec neabsolvovali.
Veď mamy sa snažia z nás vychovať ľudí. A kto je
človek? Odpoveď – najrozumnejší živočích, ako
by to povedali niektorí biológovia, je nielen nedostatočná, ale ešte aj ponižujúca. Koruna tvorstva – to znie lepšie, dokonca aj kresťanskejšie
(tvorstva – to znamená, že veríme v Stvoriteľa),
ale stále tam chýba to, čo nás robí ľuďmi. Milovaní a milujúci – to je to, prečo a na čo sme tu. Veď
okrem inštinktov, ktoré máme spoločné s inými
stvoreniami, máme Ducha a dušu, ktorá nás robí
podobnými Bohu – Láske.
Oči vyjadrujú naše emócie
Dokonca aj samo naše telo hovorí o cieli ľudskej existencie. Najlepšie to vyjadrujú oči. Skrze
nich my vytvárame prvé kontakty, poznávame
druhých, oceňujeme ich kvality. Na rozdiel od
zvierat, naše oko má rôzne farby, aby tak nadvä-
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zovalo kontakt i vyjadrovalo emócie. Zvieracie
oko je monotónne, aby neprezrádzalo nič, čo by
mohol nepriateľ zneužiť a oni by sa stali obeťou.
Naše oči sú svedkami dôvery. Nemáme ich na to,
aby sme skrývali čokoľvek. Oni sú oknom do duše,
predpokladajúc, že skutočne všetci ľudia sú bratia.
Možno sa tento predpoklad zdá milným, čomu
by nasvedčovala už prvá bratovražda Ábela Kainom, a po nej mnoho druhých. To však nič nemení na našom ľudskom povolaní – sme tu nie
preto, aby sme sa ničili, ale zbližovali sa a milovali.
Práve preto úvahy o láske, o mame, o milovanej
žene, či z pohľadu ženy – o milovanom mužovi,
otcovi, nám majú pomáhať kriesiť v nás prvé a jediné povolanie od Boha Otca – byť milovanými
a milujúcimi deťmi.
Celospoločenské úvahy o láske sa skláňajú
k jedinému – sexu. Hoci aj on je darom od Boha
pre manželov, jeho popularizácia a vyliepanie,
kde je to len možné, ničí všetko krásne a hlboké,
čo može priniesť dvom ľuďom. Okrem toho namiesto úprimného a láskavého sebadarovania,
nesie v sebe akúsi pustú a egoistickú agresiu, ktorá tamer nič nedáva, jedine berie na svoj osobný
pôžitok.

Jednostranný pohľad nepomáha
Pozerajúc na celospoločenské udalosti nielen na Slovensku,
ale aj v Európe a vo svete vidíme, že tie ľudské vzťahy, ktoré by mali byť základom spoločnosti, sa málo podobajú na
vzájomné sebadarovanie človeka človeku či národa národu,
ale skôr na znásilňovanie slabších. Netreba sa hanbiť nazývať to práve takýmito slovami. Ak by sme vedeli milovať na
celospoločenskej rovine, naučili by sme sa pozerať na problémy nielen svojimi, ale aj bratovými očami. Jednostranný
pohľad nám nedovoľuje vidieť celý obraz. Takto sa pripravujeme o pravdu.
Kresťan je hľadačom pravdy
Ako kresťania si uvedomujeme, že nám sa pravda zjavila,
preto ju netreba osobitne hľadať. No ona je ako oblačný stĺp
pre Izraeliťanov pri východe z Egypta. Kým pre nich bola
svetlom, pre Egypťanov bola tmou. Tvrdohlavým a neláskavým presadzovanám a nie predstavovaním a osvecovaním
kresťanských právd, neochotou počúvať a s trpezlivosťou vysvetľovať sa sami pričiňujeme o rozmnoženie nemilujúcej,
ba nenávidiacej temtoty v spoločenstve. Kresťanom netreba ísť na kompromisy, ktoré sa dejú za cenu odstúpenia od
pravých hodnôt. Im treba ísť cestou porozumenia, lebo len
keď chápeme „nie-priateľa“, nájdeme spôsoby, ako ho presvedčiť o pravde na jeho osoh. •
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SPEKTRUM

Milí misijní priatelia,
po Veľkej noci je každý deň krajší
a krajší. Oslávili sme zmŕtvychvstalého Krista, ktorý nám priniesol život a chuť do života. Spievame radostné Aleluja. Máme
chuť žiť. Máme radosť. Máme
máj. Máme najkrajší mesiac, ktorý je v Cirkvi venovaný Matke Božej.
Keď sa deťom vo Fatime zjavila Panna Mária, Lucia sa
jej opýtala : „ Odkiaľ ste? „ „ Prišla som k vám z neba.“
„ A čo chcete? „ „ Prichádzajte na toto miesto 6-krát ,
vždy trinásty deň v mesiaci a ja vám poviem, kto som
a čo chcem.“ Deti vypočuli a neskôr sa dozvedeli , že
pani je Kráľovnou svätého ruženca, že si praje, aby sa
ho všetci ľudia modlili. Opäť prišiel 13. máj. Písal sa
rok 1981. Na námestí sv. Petra v Ríme sa konala verejná audiencia. Pápež Ján Pavol II., oblečený v bielom
talári, sa prechádzal v otvorenom automobile medzi
60 000 pútnikmi a turistami. A zatiaľ, čo bral do náručia deti, z davu vyskočil atentátnik a vystrelil päť rán
za sebou. Na bielom pápežovom talári sa objavila krv.
Bezmocne padol do auta a len ticho šepkal: „ Mária,
Mária.“ Vodič sa zraneným unikal šialenou rýchlosťou do nemocnice. Keď chirurg prezrel ranu, žasol,
pretože guľka, ktorá mierila na srdce, odbočila všetkým životne dôležitým orgánom a pápež zostal živý.
A znovu prišiel 13. máj, o niekoľko rokov neskôr. Pápež prišiel do Fatimy poďakovať. Do korunky Panny
Márie dal vložiť veľký projektil, náboj, ktorý zostal po
atentáte v jeho tele.
My dobre vieme, že sa Rusko obrátilo, my sme tiež
dostali slobodu. Pápež, vďaka Bohu, žil ďalej. Nie sú
to zázraky, o ktorých hovorila Panna Mária vo Fatime? Máme slobodu. Všetky možnosti a šance sú naše.
Našou úlohou je odstrániť mravné škody a uskutočniť
duchovnú obnovu národa. Nečakajme na nový zázrak
z neba. Pracujme obetavo a dôverujme v pomoc Božiu. Hovorme Bohu vždy - áno, nech sa mi stane podľa
Tvojho slova, ako to robila Panna Mária. Nepoškvrnené Srdce Panny Márie zvíťazí nielen vo svete, ale aj
v našich rodinách.
Páter Martin Štefanec SVD
šéfredaktor
DÔLEŽITÉ OZNAMY

Sv. omšu za odberateľov Hlasov
odslúžim 5. mája,
za horliteľov 8. mája 2014,
Šéfredaktor
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▾ Nové múzeum v rodnom dome
blahoslaveného pápeža Jána Pavla II.
Po niekoľkoročnej prestavbe rodného domu bl. Jána
Pavla II. v poľských Wadoviciach otvorili 9. apríla nové,
zväčšené múzeum venované pápežovi Wojtylovi. Na
1200 štvorcových metroch sa nachádza multimediálna
výstava s mnohými novými exponátmi. Medzi inými
tam návštevníci budú môcť uvidieť zbraň, ktorou atentátnik Ali Agca v máji v roku 1981 postrelil a ťažko zranil
Jána Pavla II. na námestí vo Vatikáne. Talianske ministerstvo spravodlivosti pištoľ zapožičalo na tri roky. V múzeu je tiež veľké množstvo fotografií a rukopisov Karola
Wojtylu, ako aj reverenda, ktorú mal na sebe v prvý deň
zvolenia za pápeža. Múzeum je okrem života poľského
pápeža venované aj dejinám Židov, ktorí žili vo Wadoviciach, neďaleko Krakova. Do domu sa pápežovi rodičia
Karol a Emília Wojtylovci nasťahovali v roku 1919: bývali
v dvojizbovom byte na prvom poschodí. Neskorší pápež
sa tam narodil v máji 1920 a v dome býval celých 18 rokov.
Svätý Otec František bude svojho predchodcu na pápežskom stolci svätorečiť 27. apríla v Ríme. Na otvorenie
múzea prídu v stredu aj krakovský kardinál a dlhoročný
tajomník Jána Pavla II. Stanislav Dziwisz a poľský minister kultúry Bogdan Zdrojewski. Z domu bolo múzeum
urobené už v roku 1984, ale nová expozícia teraz siaha
od pivnice až po povalu rodného domu Jána Pavla II. •

▪ Pre kňazov v Taliansku zriadia kurzy o mafii
V juhotalianskej Kalábrii sa majú začínajúci kňazi do
budúcna detailne zaoberať témou Cirkev a mafia. Ako
informovala tlačová agentúra SIR, biskupi regiónu rozhodli o zriadení špeciálnych kurzov na teologických
vzdelávacích inštitútoch. 8. apríla sa skončilo ich jarné
plenárne zasadnutie, počas ktorého prejednávali pastoračnú koncepciu zameranú proti mafii. Kalábrijská mafia,
takzvaná „Ndrangheta“, pracuje na celosvetovej úrovni
a medzičasom sa stala najvplyvnejšou a najnebezpečnejšou zločineckou organizáciou Talianska. Katolícki kňazi,
ktorí sa obrátia proti nej, sú zastrašovaní a ohrozovaní. •

◀ Belgický prímas: Odkladanie smrti považované za prejav egoizmu

▪ Luxemburskí občania
proti zrušeniu vyučovania
náboženstva na školách
Centrum mesta Luxemburg je 26.
apríla dejiskom pochodu, zvolaného na podporu požiadavky, aby vo
verejných školách veľkovojvodstva
bola zachovaná sloboda voľby medzi mravnou a sociálnou výchovou
a vyučovaním náboženstva. Legislatívny návrh prezentovaný ministrom školstva Claudem Meischom
totiž túto možnosť voľby ruší a nahrádza ju zavedením jednotného
kurzu o hodnotách. Proti návrhu
sa už v predchádzajúcich mesiacoch postavila arcidiecéza a učitelia náboženstva. Teraz sa k nemu
vyjadrujú samotní „bežní občania,
alebo rodičia školopovinných detí,
ľudia, ktorí sa hlásia ku kresťanskej
viere, ale aj tí, ktorí sa nepovažujú
za veriacich. Budú pochodovať
na obranu slobody výberu, za integrálne vzdelávanie v školách, za
účasť rodičov a ich detí na diskusii
o otázkach týkajúcich sa výchovy,
za súdržnosť rešpektujúcu rôzne
svetonázory“. Prostredníctvom internetových stránok iniciatívy bolo
zhromaždených 15-tisíc podpisov
na podporu manifestu: „V súčasnosti garantovaná sloboda voľby je
vyjadrením vzájomného rešpektu
a fungujúcej demokracie. Jednota
sa vytvára v rozmanitosti, nie uniformitou.“ / Zdroj: SIR. •

Belgicko - Eutanázia detí nie je koniec. V tejto veci môžeme očakávať ďalší
rozvoj legislatívy, domnieva sa belgický prímas, arcibiskup André-Joseph
Léonard. Nedávno lekárske kruhy vystúpili s návrhom uplatňovať eutanáziu bez súhlasu pacienta v prípade, keď už nie je schopný vedome o ňu
požiadať a kvalita jeho života je „neuspokojujúca“.
Podľa bruselského arcibiskupa bude ďalším krokom povolenie zabíjať starých ľudí unavených životom. Prívrženci eutanázie sú dnes médiami predstavovaní ako veľkodušní ľudia, ktorí si prajú, aby chorí mohli rozhodovať
o svojom osude. Neberie sa do úvahy nátlak, ktorý sa na starých a chorých
ľudí vyvíja. Belgický prímas pripúšťa, že onedlho bude príliš veľké odkladanie vlastnej smrti považované za prejav egoizmu. Svoj článok pre časopis
La Libre Belgique však arcibiskup Léonard uzatvára optimisticky. Verí, že
Belgičania sa spamätajú a vzbúria proti lobistom za eutanáziu. •

▲ Svätý Otec po vražde spolubrata
vyzval k ukončeniu násilia v Sýrii

▲ Osud unesených kňazov
a rehoľníčky z Kanady nie je známy

Počas generálnej audiencie v stredu
9. apríla vo Vatikáne predniesol Svätý
Otec František výzvu za pokoj v Sýrii.
Reagoval tým aj na nedávnu vraždu
holandského jezuitu P. Fransa van der
Lugta v sýrskom Homse, pričom vyjadril ustarostenosť o osudy početných
unesených, ako kresťanov, tak i moslimov. Opäť pozval veriacich k modlitbe za mier v Sýrii a celej oblasti a spolu
s prítomnými na Námestí sv. Petra sa
pomodlil na tento úmysel „Zdravas´,
Mária“. Zodpovedným v Sýrii a medzinárodnej komunite adresoval výzvu:
„Prosím, nech zamĺknu zbrane, nech
sa ukončí násilie! už nie viac vojnu!
Nie viac ničenie! Nech sa rešpektuje
humanitárne právo, nech sa dostane
starostlivosť strádajúcemu obyvateľstvu a dosiahne sa vytúžený mier prostredníctvom dialógu a zmierenia.“ •

Kamerun - Podľa agentúry Fides zatiaľ
nie sú známe žiadne správy o dvoch
talianskych kňazoch a kanadskej rehoľníčke, ktorých v noci zo 4. na 5.
apríla uniesli neznámi únoscovia v severokamerunskej diecéze Maroua-Mokolo. Zdroje agentúry nevylučujú, že únoscovia môžu byť stúpenci
islamistickej sekty Boko Haram, ktorá
operuje na nigérijsko-kamerunských
hraniciach. K únosu sa ale doteraz nikto neprihlásil, ani nevzniesol požiadavky na výkupné. Ako oznámilo Tlačové stredisko Svätej stolice, Svätý Otec
František situáciu priebežne sleduje
prostredníctvom apoštolskej nunciatúry. Misionári z talianskej diecézy Vicenza, otcovia Giampaolo Marta a Gianantonio Allegri, rovnako ako sestra
Gilberte Bussierová, sú v pápežových
modlitbách, informovalo stredisko. •
MÁ J 2014
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Život
v plnosti

PETER, MILUJEŠ MA?
Exercície so sv. Petrom
František Sirovič

Text: P. Milan Bubák SVD
Foto: Martin Štefanec SVD

„Ja som prišiel, aby mali život, a aby ho niečo museli zadržovať. A žiť v stremali hojnejšie (v plnosti).“ Originál- hu, v strachu a mizérii. Podľa tohto
ny grécky text používa slovo perissón presvedčenia nie je možné žiť naplno
(perisson), čo je príslovka znamenajú- nábožensky a duchovne, a pritom naca v plnosti alebo v hojnosti. Hovorí tu plno využívať dary a radosti, ktoré mi
Ježiš iba o večnom živote alebo aj o ži- ponúka život.
vote tomto, pozemskom? Istá španielska legenda hovorí, že keď ľudia zomrú Čo znamená žiť život v plnosti?
a prídu pred nebeskú bránu, Peter im No pozor: žiť život k plnosti a život
položí zvláštnu otázku. Každého jed- zneužívať nie je jedno a to isté. Tieto
ného sa spýta: „Povedz mi, využil si dve veci si musíme vedieť jasne odvšetky pozemské radosti, ktoré ti Boh líšiť. Žiť život v plnosti znamená vyvo svojej dobrote dal k dispozícii, keď si užívať radosti, ktoré mám k dispozíbol na zemi?“ Ak človek odpovie: „Nie. cii v zmysle mojich vlastných darov
Nevyužil som!“, Peter smutne pokrúti a prostredia, v ktorom žijem. Znasvojou hlavou a povie: „Ó, môj drahý mená to však vedieť si uvedomiť, kde
priateľ, je mi ľúto, ale nemôžem
ťa vpustiť dovnútra. Nie ešte nateraz. Za žiadnu cenu! Ako by si
sa mohol tešiť z nebeských raBudujte si svoje vzťahy,
dostí, ak si sa na ne nepripravil
ale aj sa zabávajte. Športujte
na zemi cez tie, ktoré ti boli dané
i odpočívajte. Študujte a rozvíjajte
k dispozícii?“ Musím ťa, žiaľ, posi svoje špeciálne dary.
slať naspäť dolu na zem a to až
dovtedy, kým sa nenaučíš tejto
lekcii lepšie.“
to je využívanie radostí, ktoré vedie
k rozvoju, a zasa naopak využívanie
V mysliach niektorých ľudí
sa náboženstvo identifikuje
(či lepšie zneužívanie), ktoré vedie
s obmedzeniami a zákazmi
k deštrukcii: k sebadeštrukcii i k dešMnohým z nás bolo a možno i je ne- trukcii životov iných. Nevyužívanie
ustále zdôrazňované, že tento svet svojich darov, teda zanedbávanie žia tento život je slzavým údolím, cez vota v plnosti môže byť dokonca hriektoré treba nejako prejsť a už potom, chom, a to veľkým hriechom. Len si
na jeho konci, bude dobre. Je jasné, že spomeňme na podobenstvo Ježišovo
tento druh spirituality odrádza ľudí od o talentoch, v ktorých správca tvrdo
radostí života. Vedie to k polovičatosti súdi toho, ktorý svoj dar zakopal naa nedbalosti. Je to, ako keby sme stále miesto toho, aby ho rozvíjal.
4

HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

MÁ J 2014

Zmysel pôsobenia Cirkvi vo svete
V tomto zmysle si možno niekedy kladieme otázku, aký je zmysel pôsobenia
Cirkvi vo svete? Samozrejme, jestvuje
veľa odpovedí. Jedna je viditeľná v pomerne častej snahe niektorých hlboko veriacich a úprimných ľudí, medzi
nimi, samozrejme, aj kňazov: zaplniť
totálne život ľudí náboženskými a duchovnými aktivitami. A ak sa nám to
podarí, máme dojem, že ľudia žijú hlboko duchovným, a teda dobrým životom: účasti na sv. omšiach, adorácie,
ružence, meditácie, stretnutia malých
skupín a podobne. No často, bohužiaľ, opak je pravdou. Z prostriedku sa
snažíme robiť cieľ. Duchovné aktivity zaplnia celý čas človeka až natoľko,
že tento sa odpíli od mnohých iných
nutných aktivít a začne žiť život čudáka alebo čudáčky.

Byť v kontakte s Duchom
Cieľom môjho života je predsa budovať
si dobré vzťahy, študovať a rozvíjať svoj
profesionálny talent (ak na to mám),
rozvíjať povinnosti, ktoré vyplývajú zo
záväzkov, ktoré som urobil (manželstvo, rodičovstvo, rehoľa - ak som rehoľník), odpočívať, zabávať sa a užívať
dary života. No toto všetko nie je možné užívať dobre, ak ma nevedie Duch.
Preto je nevyhnutné, aby som s týmto
Duchom bol neustále v kontakte a na
to mi slúžia náboženské a duchovné úkony: sv. omše, adorácie, stretká,
modlitby, sviatosti. Tieto sú teda prostriedkom k tomu, aby som žil „život
v plnosti“. Nie sú však jeho cieľom.
Preto, milí mladí priatelia, povzbudzujem vás, aby ste neopovrhovali ničím, čo je dobré, krásne a prospešné.
Budujte si svoje vzťahy, ale aj sa zabá-

vajte. Športujte i odpočívajte. Študujte a rozvíjajte si svoje špeciálne dary.
No spoznávajte mieru a hranicu, za
ktorú už nepôjdete. Za touto hranicou to už nie je rozvoj života v plnosti,
ale jeho úpadok, deštrukcia a - hriech.
Hriech je vlastne toto: okyptenie života a jeho deformácia.
Život je krehkým darom
Každý jeden jeho moment je totálne
jedinečný. To znamená, že by sme sa
mali sústreďovať vždy na to, čo žijeme práve teraz. No každý moment je
aj pominuteľný. Ako rýchlo potôčik
života dotečie do mora! Táto pominuteľnosť vnáša do života smútok, no
zároveň ho robí ešte cennejším. Preto
múdry človek - a kresťan by mal byť
múdry – mal by vedieť, čo je pre neho
dôležité a čo sú smeti. •
MÁ J 2014

Peter, miluješ ma?
Franišek Sirovič
Svätý Peter ako člen zboru Dvanástich
prežíval intenzívne konverziu svojho
srdca od chvíle, kedy ho Ježiš pozval:
„Poď za mnou.“ On zanechal všetko
a nasledoval ho. Stretnutie Petra s Ježišom zanechalo v jeho živote nezmazateľnú stopu. Petrova túžba po dôvernej
blízkosti Ježišovej zostáva živá i dnes
a prejavuje sa (okrem iného) túžbou
človeka zakúsiť Božiu blízkosť skrze
vnútorné stíšenie sa, túžbou prežívať Božiu prítomnosť v modlitbovom
spoločenstve a pod.
Táto publikácia chce prostredníctvom
Petrovej skúsenosti s Kristom čitateľovi pomôcť k hlbšiemu poznaniu Božej
lásky i seba samého v atmosfére vnútorného pokoja a modlitby. Obsahuje tiež harmonogram, podľa ktorého
si možno vykonať duchovné cvičenia.
80 strán, cena: 3,60 EUR
Kníhkupectvo Verbum, Kalvária 3, 949 01 Nitra.
Tel.: 037 7769420; internetový obchod:
www.verbum.verbisti.sk, e-mail: verbum@svd.sk
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▼ Ľudové misie v Pušovciach
V dňoch od 16. do 23 marca viedli verbisti P. Ján Kušnír, P. Thomas Tulung a P.
Johny Ambatu ľudové misie vo farnosti
Pušovce. K farnosti patria aj filiálky Proč,
Chmeľov a Čelovce. Prišli sme do tejto
farnosti na pozvanie správcu farnosti
Štefana Farkáša.
V priebehu týždňa misionári rozoberali
v misijných kázňach tieto témy: Boh ma
miluje a hľadá ma, Hriech človeka a jeho
spása v Ježišovi Kristovi, Odpustenie
a návrat do domu milujúceho Otca, Viera a Cirkev ako spoločenstvo, Eucharistia,
Kríž a bolesť a zmysel utrpenia, Poslanie
rodiny – láska a úcta vo vzťahoch. Jednotlivé témy zasahovali priamo do sŕdc
poslucháčov natoľko, že si dokázali nájsť
čas zastaviť sa, stíšiť sa a uvažovať nad
tým, čo im Pán ponúkal.
Každý deň po sv. omši a meditácii bol
priestor na vnútorné zamyslenie sa nad
témou, a to prostredníctvom odprosujúcej pobožnosti, obnovy krstných sľubov,
prijatím svetla pri krstnom prameni, lámaním a požehnaním chleba, ktorý si
veriaci odnášali domov, eucharistickou
adoráciou či poklonou pred krížom. Navštívili aj chorých a starých ľudí vo farnosti a vo filiálkach a umožnili im účasť
na sv. zmierenia a pomazania chorých.
Navštívili tiež aj školy a obecné úrady.
V piatok večer bola Nikodémova noc,
kedy mohli prísť aj tí, ktorí majú zábrany

6
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pred ľuďmi, aby sa tak po tme mohli
prísť porozprávať alebo prijať sviatosť
zmierenia.
V sobotu počas sv. omše si manželia obnovili svoje manželské sľuby.
Celý priebeh misií postupne smeroval
k svojmu záveru, kde misionári v nedeľu vyzývali k rastu a premene v Kristovi. V nedeľu po sv. omšiach, na záver
ľudových misií, požehnali a posvätili
misijný kríž, ktorý bude veriacim pripomínať tento požehnaný čas misií. •

UDALOSTI
máj 2014

▶ Pamätník misionárom SVD
10. apríla 2014 bol v Nitre na cintoríne sv. Cyrila a Metoda osadený
pomník misionárom SVD, ktorí
zomreli mimo Nitry, alebo v zahraničí. Keď sa verbisti po Nežnej
revolúcii vrátili do Nitry, zakrátko
povstala otázka, kde budú pochovávať zosnulých pátrov. Vtedajšie
vedenie SVD vytipovalo miesto
na cintoríne sv. Cyrila a Metoda
v Nitre, kde odkúpili dve parcely
pre budúce hroby. Hneď na začiatku bolo vybrané na prvej parcele aj
miesto, kde by bol spoločný monument a informácia o tom, kto leží na
cintoríne. Bolo myslené aj na to, že
by sa mal urobiť pomník misionárom, ktorí zomreli ďaleko vo svete.

Za čias komunizmu boli verbistickí
pátri a bratia roztrúsení po celom Československu a pochovaní na rôznych
miestach v zahraničí. „Nie je možné
priviesť pozostatky všetkých do Nitry
na spoločný cintorín. Bolo ale myslené na to, že má tu byť miesto, kde sa
bude spomínať na týchto pátrov a bratov,“ povedal P. Ján Halama, provinciál verbistov na Slovensku. Pamätník
bol osadený na druhej parcele a tým
akoby zjednocuje obidve časti miesta,
kde sú hroby misionárov na cintoríne
v Nitre. Sochár Martin Dzurek prišiel
s nápadom, že pamätník bude v tvare
loga SVD, teda zemegule s krížom, čo
symbolizuje svet, do ktorého sme poslaní ako misionári a to charakterizuje misionárov verbistov. Kríž sa dotýka tejto zeme svojou oslobodzujúcou
zvesťou Kristovho Evanjelia. Materiál
je opieskovaná žula, v ktorej je osadený
veľký tmavý leštený žulový kruh, v ktorom sú vypieskované mená misionárov
a údaje, kde zomreli. Nájdeme tu mená
verbistov zomrelých napr. v Chile, Brazílii, ZSSR a iných krajinách.
„Oslovili sme kamenárstvo Pripko
z Chtelnice, ktorí s ktorými mám veľmi

dobré skúsenosti,“ pochválil prácu kamenárov sochár Martin Dzurek. Robil
som s nimi aj pomník Martinovi Rázusovi, ktorý stojí na nábreží pri Dunaji.
Do práce bolo zapojených viac ľudí.
„Je to obrovský masív, nie je to bežná
hrúbka kameňa. Kamene bolo treba
narezať. To sme si pripravili v zime, aby
sme to teraz na jar mohli zmontovať“,
vysvetľoval pán Pripko. Materiál bolo

treba leštiť, pieskovali sa písmená, ďalší
majstri rezali žulu vodným lúčom atď.
Bol to tím ľudí, ktorí spolupracovali
a na základe toho vzniklo toto dielo.
„Sme radi, že po dosť dlhom čase založenia spoločného miesta pochovania
našich misionárov sa podarilo tento
pamätník zrealizovať“, povedal P. provinciál Ján Halama SVD. •

1. máj – sv. Jozef, robotník,
spomienka;
8. máj – púť kňazov
a bohoslovcov k Sedembolestnej
Panne Márii do Šaštína;
deň víťazstva nad fašizmom;
4.-11. máj – týždeň modlitieb
za duchovné povolania;
11. máj – nedeľa Dobrého
pastiera; deň matiek;
13. máj – bl. Panna Mária
Fatimská, spomienka
20. máj – výročie smrti bl.
Jozefy H. Stenmans (1903),
spoluzakladateľky misijných
sestier SSpS;
24. máj – Panna Mária,
pomocnica kresťanov; svetový
deň modlitieb za Cirkev v Číne;
26.-28. máj – prosebné dni;
obsahom prosebných dní
je modlitba za úrodu;
29. máj – slávnosť
Nanebovstúpenia Pána,
prikázaný sviatok;
30. máj – začiatok
novény k Duchu Svätému
pred sviatok Turíc.
◆◆◆

Misijný úmysel apoštolátu
modlitby na mesiac máj:
Aby Mária ako Hviezda
evanjelizácie viedla Cirkev
pri ohlasovaní Krista
všetkým národom.

MÁ J 2014
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Deti sa chystajú
na misijnú púť
Text spracoval: P. Martin Štefanec SVD
Foto: archív eRko

Ivan Kňaze je kňazom žilinskej diecézy. Pôsobí vo farnosti Pruské. Okrem
toho sa dlhé roky venuje pastorácii mládeže a detí. Je duchovným otcom
známej organizácie eRko, ktorá robí pekné aktivity v oblasti viery pre deti
a mládež. Zároveň sú úzko spojení s misiami, pretože eRko organizuje aj
známu akciu Dobrá novina, počas ktorej deti po celom Slovensku koledujú
a zbierajú prostriedky pre misie. Významnou akciou, na ktorú si deti
zvykli, býva Misijná púť detí, ktorá sa uskutoční opäť aj tohto, a to 10. mája
v Rajeckej Lesnej a Levoči. Vo svojom pôsobení, ale i o aktivitách eRka
nám otec Ivan Kňaze poskytol pre Hlasy rozhovor.

Ako si začínal? Čo ťa k eRku priťahovalo
a čo ťa nadchlo pre pôsobenie v eRku?

V časoch pred revolúciou sme boli nastavení na malé spoločenstvá, v ktorých sme čítali Sväté Písmo a zdieľali svoj život v ozajstnom priateľstve.
Jednou z ciest, ako v tom pokračovať,
sa pre mňa osobne stalo eRko. Spolu
s mojou sesternicou Dankou sme sa
v roku 1994 zúčastnili 5. základného
kurzu eRka. Domov sme prišli plní
nadšenia zapáliť aj iných pre prácu
s deťmi. Toto nám trvá až doteraz.
Danka má krásnu rodinku a stále vedie jedno z oblastných stretnutí eRka
a ja som správcom farnosti Pruské
a v eRku mám na starosti duchovné a pastoračné aktivity. V eRku sme
našli úžasných ľudí, ktorí žijú zodpovedne svoju vieru. Oslovila nás jednoduchosť, dobrá organizácia a detská radosť.
Aký má eRko program? Koho má osloviť a aké hodnoty prináša?

Program eRka je zameraný na formáciu animátorov a vytváranie spoločen8
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stiev detí. Naše motto je: „Radostnou
cestou svedectva viery kráčame spolu
malí i veľkí.“ Deti sa stretávajú v jednotlivých skupinkách v počte 5 - 12
detí s vedúcimi, ktorí túto činnosť
vykonávajú dobrovoľne v rámci svojho voľného času. Spoločenstvá (skupinky) bývajú zmiešané alebo chlapci
a dievčatá zvlášť. Náplň stretnutí prispôsobujeme viacerým okolnostiam
- vek detí, záujmy, prostredie, liturgické obdobie, sviatky... Okrem toho
mávame aj spoločné ročné alebo až
trojročné témy. Tieto stretnutia prebiehajú pravidelne, raz za dva až tri
týždne. K životu spoločenstiev patria
aj tábory, týždeň bez televízie „Vypni
telku, zapni seba“, Detský čin pomoci
a mnohé iné aktivity pre deti.
Pôsobilo eRko aj počas totality? Aké
akcie sa vtedy robili?

Príbeh eRka sa začal písať začiatkom
70-tych rokov, keď sa v terajšom otcovi kardinálovi Jánovi Chryzostomovi
Korcovi zrodila myšlienka, aby vznikli spoločenstvá zaoberajúce sa

MÁ J 2014
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pomocnou výchovou kresťanských
rodín. Túto myšlienku prevzal spolu s Evženom Valovičom. Už vtedy sa
uskutočňovali po celom Slovensku oblastné stretnutia tých, ktorí pracovali
v apoštoláte detí.
Ako vidíš pôsobenie eRka po rokoch
od jeho vzniku?

Je požehnaním, že vyrástlo veľa nových mladých ľudí, ktorí už boli aj
v stretkách eRka a stali sa animátormi,
zároveň zostávajú v eRku ľudia, ktorí
sú v ňom od úplného začiatku.
Známe sú misijné púte detí do Rajeckej
Lesnej alebo Levoče. Kedy a ako vznikli? Koľko rokov už tieto púte fungujú?

podporu rozvojových projektov v afrických krajinách. Púte navštevujú
dobrovoľníci, ktorí pracovali v Afrike
v projektoch, ktoré podporujeme. Vytvárame tak Most s Afrikou. V tomto
roku sme pripravili aj katechézu pre
malé skupinky, ktoré sa vytvoria na
miestach. Katechéza je na tému Sedembolestnej Panny Márie.
Čo si majú deti na takúto púť zobrať
a na čo sa majú pripraviť?

Obetný dar môže priniesť každý
účastník. V tomto roku je ním toaletný papier, konzerva alebo sáčková
polievka. Je potrebné prísť vo vhodnom oblečení, priniesť si pršiplášte pre
prípad dažďa, karimatky na sedenie
vonku (prípadne skladacie stoličky),
gitary a stravu, vrátane obeda. Nezabudnite deti upozorniť na šiltovky alebo klobúky – slnko už môže pripekať
– ako aj na dostatok tekutín (najmenej
1 liter pre každé dieťa). Zoberte na púť
aj svojho kňaza.

1. júna roku 2002 sme sa spoločne
s Maťou a Ivkou zúčastnili MDD (Misijný deň detí) v poľskom pútnickom
mieste Čenstochová. Došli sme nadšení a hneď v tom roku sme 5. októbra
pozvali deti do Rajeckej Lesnej na púť
detí. K spolupráci s organizáciou sme
oslovili vedúcich eRka u OC
Rajecké Teplice, ktorí pomáhajú s organizáciou až dopoJe požehnaním, že vyrástlo veľa
siaľ. Počítali sme s 500 deťmi
nových mladých ľudí, ktorí už
a prišli niečo viac ako 3000
boli aj v stretkách eRka a stali sa
detí od východu až po západ.
animátormi, zároveň zostávajú
Od ďalšieho roka sme púť orv eRku ľudia, ktorí sú v ňom
ganizovali už aj na druhom
mieste v Levoči. Je úžasné viod úplného začiatku.
dieť spoločenstvo toľkých detí
a mladých, ako sa spolu modlia, spievajú, putujú a slávia
svätú omšu. Za túto krásnu atmosfé- Aký si mal najsilnejší duchovný zážitok
ru počas 13 rokov chcem poďakovať na takejto púti?
všetkým, ktorí tomu pomohli. Takže Najsilnejšie zážitky sú počas modliv tomto roku bude púť detí 10. mája tieb a spevu piesní. Najkrajší pohľad
2014 už po 13. krát v Rajecjkej Les- je na lúke pri kaplnke, kde sa vytvorí
nej a v Levoči.
asi 100 skupiniek a čítajú si Sväté Písmo. Z mnohých reakcií, ktoré prišli asNa čo sú tieto púte zamerané? Aký bu- poň táto: „Keďže sme sa misijnej púte
de program, téma tejto púte? Na čo sa zúčastnili prvý-krát, bol to pre nás
môžu deti tešiť?
ohromný zážitok. Sme malá dedinMisijná púť detí je určená predovšet- ka pri Nitre, kde spolu žijú slovensky
kým pre koledníkov Dobrej noviny. Tí aj maďarsky hovoriaci občania. Posa počas Vianoc zapájajú do koledníc- darilo sa mi deti spojiť a priviesť ich
kej akcie Dobrá novina a v poslednom na púť. Boli úplne rozčarované, také
ročníku vyzbierali 907 139,68 eur na niečo ešte nevideli. Cestou späť sa ma
10

HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

MÁ J 2014

pýtali, či to bola ozajstná svätá omša,
alebo len tak. Detská duša je proste
nádhernáááá. Plánujeme aj u nás založiť eRko.“
Erko robí aj projekty pre misie. Ako sa
deti zapájajú do tejto úlohy? Aké projekty deti zo Slovenska pomohli zrealizovať v misijných krajinách?

Pomoc Dobrej noviny sa má dostať
naozaj k tým, ktorí ju najviac potrebujú, a zároveň byť čo najúčinnej-

šia. Dobrá novina podporuje prácu miestnych ľudí, najmä miestnej
Cirkvi. Sme presvedčení o tom, že
najlepšie poznajú situáciu v danej
krajine, potreby ľudí a vedia nájst najprimeranejšie riešenia. Zároveň tak
umožňujeme našim partnerom učiť
sa z vlastných skúseností. Projektovými partnermi Dobrej noviny sú
miestne diecézy, ktoré majú vlastné
dlhodobé programy v oblasti vzdelávania, zdravotníctva, komunitného

• Prostredníctvom misijných pútí eRko motivuje
deti, aby sa stávali aktívnymi, angažovanými
kresťanmi a sami formovali tvár našej
spoločnosti. Väčšina zúčastnených detí
s a počas Vianoc zapája do koledníckej
akcie Dobrá novina, ktorej výťažok je určený
na podporu projektov v afrických štátoch
• Biskup Dominic Kimengicha z diecézy Lodwar
v Keni s Mariánom Čaučikom, vedúcim eRka
ďakujú deťom za ich pomoc misiám

rozvoja či práce s postihnutými. Vo
väčšine afrických krajín Cirkev spravuje množstvo škôl, kliník, nemocníc
a podobne, a tak veľmi praktickým
spôsobom ohlasuje Evanjelium. Projektovými partnermi sú tiež farnosti,
rehoľné a misijné spoločenstvá, ktoré
sa venujú núdznym podľa svojho poslania a charizmy.

Modlitba znechuteného
Jan Szkodoń
Človek znechutený nedostatkom pracovných príležitostí, finančným deficitom v rodine, trápením a chorobami,
nespravodlivosťou v rôznych podobách... Výnimkou nie je ani dianie
v Cirkvi a život duchovenstva. Všetky tieto okolnosti majú nezanedbateľný vplyv na duchový život človeka, na jeho modlitbu, obraz o Bohu
a Cirkvi. Ktoré výhrady človeka majú
svoje opodstatnenie a ktoré, naopak,
sú len zámienkou zostať stáť vo svojom
duchovnom raste a nedovoliť Bohu,
aby menil, očisťoval duchovný zrak
srdca? Do akej miery je človek dneška
ovplyvnený relativizmom, eklekticizmom, scientizmom, pragmatizmom,
nihilizmom a inými myšlienkovými
prúdmi a čo tieto pojmy vôbec znamenajú, ako sa prejavujú? Autor výstižne vysvetľuje podstatu týchto nástrah
a ich dôsledky v spoločnosti.
Túžbou autora je prinavrátiť znechutenému nádej tým, že zoči-voči Božej
pravde nanovo prijme sám seba takého, aký je v očiach Božích.
130 strán, cena: 5 EUR

Čo by si odkázal tým, ktorí uvažujú, že
prídu na misijnú púť detí?

Aby určite prišli. Posledné dva ročníky nám pršalo, ale ten dážď bol požehnaním , keďže aj napriek zime a vode
sme vydržali. •
MÁ J 2014

Kníhkupectvo Verbum, Kalvária 3, 949 01 Nitra.
Tel.: 037 7769420; internetový obchod:
www.verbum.verbisti.sk, e-mail: verbum@svd.sk
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vydAvAtEĽstvo spoloČnosti boŽiEHo slovA ponÚKA:

Text: P. Ján Halama SVD
Foto: L'Osservatore Romano

R

12

HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

MÁ J 2014

ich chcel počuť, lebo obišiel celý svet preto, aby priniesol svoje posolstvo predovšetkým mladým ľuďom – teraz prišiel
celý svet k nemu, k tomu, ktorý čakal na
smrť. V ten večer sa vďaka tisícom a státisícom mladých ľudí, ktorí prišli zo všetkých kútov zeme, dalo cítiť, že Karolovi
Wojtyłovi sa podarilo zmeniť svet k lepšiemu. Každý z nich si so sebou prinášal
nejakú spomienku. Tento pápež zasiahol
srdcia ľudí tak veľmi, že vyplienili svoje
vreckové, aby prišli do Ríma, keď tento
muž zomieral. Akoby bol tak trochu otcom ich všetkých.
Stál som na Námestí svätého Petra,
keď nový arcikňaz Baziliky svätého Petra
Angelo Comastri začal večernú pobožnosť. Bývalý pápežský delegát pre Svätý
dom v Lorete bol v úrade len krátko. Išlo
o jedného z posledných biskupov, ktorí
za svoje povýšenie vďačili Karolovi Wojtyłovi. Začal sa predmodlievať, potom
mal príhovor – a mne zastavilo dych:
povedal, že pápež Ján Pavol II. „v týchto
hodinách, no najneskôr tejto noci“ pôjde k svojmu Pánovi. Ako mohol povedať niečo také? pomyslel som si. Iba sám
Boh vie, kedy Karola Wojtyłu zoberie

Martin Padovani SVD
Hojenie zranených vzťahov

V jednotlivých kapitolách knihy sú rozobraté
základné myšlienky, ktoré
množstvo ľudí vždy znovu
a znovu chápe nesprávne:
hnev, odpúšťanie sebe,
súcit, depresia, zmena,
vina... Tieto pojmy pôsobenia a činnosti človeka sa
zdajú bežné, a práve preto
ich môžeme pokladať za
úplne jasné. Zdajú sa tiež
takými základnými v našej
skúsenosti, že nám ich je –
čo je irónia – ťažko vysvetliť a ešte ťažšie pochopiť.
Cena: 5,10 Eur

P. Martin Padovani SVD
si uvedomuje dôležitosť
zdravých vzťahov pre život
človeka, rodiny, spoločenstva. Zo svojej bohatej
skúsenosti klinického psychológa, poradcu v oblasti rodinnej terapie, pozná
dôsledky narušených vzťahov, vyúsťujúcich často do
nefunkčnosti rodín a rozbitia manželstiev...
Cena: 5,60 Eur

PÁPEŽ ZÁZRAKOV
Ján Pavol II.

Andreas Englisch
Andreas Englisch
Slová, slová, ktoré tisíckrát používame naprázdno, dokáže rozprávač premeniť na tajomnú bránu, ktorá čitateľa uvádza do sveta
predstavivosti.
Príťažlivá sila jazyka, ktorá ľudí dokáže preniesť do sveta príbehov, charakterizuje štýl taliansko-nemeckého spravodajcu viac než čokoľvek iné.
Andreas Englisch patrí v Nemecku medzi popredných expertov na otázky katolíckej Cirkvi
a pravidelne účinkuje v televíznych dokumentoch a rôznych diskusných reláciách.
Od roku 1995 ako akreditovaný novinár sprevádzal pápeža Jána Pavla II. na jeho apoštolských
cestách. Počas nich sa z dovtedajšieho kritika
poľského pápeža stal jeho obdivovateľom a obhajcom. V roku 2004 Englisch napísal biografiu
Jána Pavla II. pod názvom Ján Pavol II. Tajomstvo
Karola Wojtylu. V predkladanej knihe Pápež
zázrakov. Ján Pavol II., ktorá vyšla v nemčine
v roku 2011, opisuje autor proces svojej premeny v otázke svojich postojov voči zázrakom,
pápežovi, viere i Cirkvi.
Andreas Englisch sa narodil v roku 1963 vo
vestfálskom mestečku Werl. Od roku 1987 žije
v Ríme. Je ženatý a má jedného syna.

obJEdnÁvKy nA:
tel: 037/7769420, fax: 037/7769437, mail: verbum@svd.sk
Kompletnú aktuálnu ponuku nájdete na internete:
verbum.svd.sk

27. apríl 2014 – je nedeľa Božieho milosrdenstva. Meno Karola
Wojtylu - pápeža Jána Pavla II. je zapísané do zoznamu svätých.
Odteraz veriaci katolíci na celom svete môžu volať: „Svätý Ján
Pavol II., oroduj za nás!“ Pripomeňme si, že poľský pápež sviatok
Božieho milosrdenstva zaviedol do liturgického kalendára a Pán
Boh si ho povolal v predvečer tohto sviatku 2. apríla 2005. Posledné hodiny a minúty rozlúčky s milovaným pápežom opisuje
Andreas Englisch v knihe Pápež zázrakov.
ím, Námestie sv. Petra, 2. apríl
2005. Je veľa príkladov na znázornenie toho, ako veľmi dokážu náboženstvá škodiť celým národom, ako dokážu vyvolať vojny
a pohromy, ale ak existuje deň, ktorý by
ukázal, že náboženstvá dokážu spôsobiť dobro, potom to bol práve tento deň.
Na Svätopeterské námestie prúdili tisíce mladých. Prichádzali zovšadiaľ a mňa
najviac dojímalo to, že ich nik neposlal.
Títo mladí ľudia prišli z USA, Talianska,
Nemecka, Poľska, Mexika, aby sa poďakovali veľkému mužovi, ktorý vo svojom
apartmáne vysoko nad Svätopeterským
námestím ležal na smrteľnej posteli. Po
celé dni spievali, vydržali napriek chladným nociam. Spával som na gauči v tlačovej sále alebo v aute. Mladí ľudia celé
hodiny vyspevovali hymny Svetových
dní mládeže, ktoré vymyslel a priniesol
im Karol Wojtyła, znovu a znovu spievali song Marca Frisinu „Jesus Christ you
are my life“. Boli preláti, ktorí pokladali
za nevhodné, aby tam dolu táborilo toľko
mladých ľudí, kým hore v paláci umiera pápež. Ale don Stanisław Dziwisz sa
presadil: ľudia mali zostať. Karol Wojtyła

Martin Padovani SVD
Hojenie zranených emócii

... Očarene som hľadel na tohto modliaceho sa pápeža. Prekrížil si ruky, ale nie akoby sa modlil, ale akoby úpenlivo vzýval
Boha. Bolo fascinujúce vidieť to, čo som si vykresľoval, a čo
som predsa nechápal ani pri najlepšej vôli. Z akého dôvodu
mal Boh počúvať muža modliaceho sa v rímskej kaplnke skôr
než modliacu sa gazdinú v prímestskom autobuse? Ako prišli
ľudia na to, že Boh poskytne niečo pápežovi vo Vatikáne skôr
než hocktorému inému modliacemu sa? Nebolo to opovážlivé? Z pohľadu katolíckej Cirkvi to nebolo také v žiadnom
prípade. Podľa viery Cirkvi urobil Boh tohto muža svojím
zástupcom na zemi. Pápež musel vychádzať z toho, že Boh
mu hľadí na prsty viac než každému inému človekovi; napokon podľa viery katolíckej Cirkvi viedol Božie stádo. Vedel
pápež skutočne priviesť Boha k tomu, aby pôsobil zázraky?
Bol som skutočne pri mužovi, na mieste, kde sa končilo čosi
také ako spojovací kanál do neba? Dokázal tento muž z tohto
miesta nadviazať spojenie s tým neuchopiteľným, nevysvetliteľným Bohom, na druhej strane času a priestoru, alebo to
bola strašná povera a ohromný nezmysel? Predsavzal som si,
že sa to pokúsim preskúmať, a niekedy mám pocit, že som
to skutočne preskúmal. No nezabudnem na jedno: Nikdy vo
svojom živote som nevidel nijakého človeka modliť sa tak
intenzívne ako Karola Wojtyłu.

Andreas Englisch

Vtedy
na Svätopeterskom
námestí

PÁPEŽ ZÁZRAKOV Ján Pavol II.
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Pápež zázrakov
Andreas Englisch
Knihu Pápež zázrakov si môžete
zakúpiť v kníhkupectve Verbum,
Kalvária 3, 949 01 Nitra. Môžete
si ju objednať telefonicky:
037 7769420 a tiež prostredníctvom internetového obchodu:
www.verbum.verbisti.sk alebo
e-mailom: verbum@svd.sk
222 strán, cena: 5,70 EUR

k sebe, odkiaľ by mal Angelo Comastri
s takou istotou vedieť, že pápež zomrie
tejto noci? To predsa nedávalo vôbec
žiadny zmysel. Iba ak – až ma zamrazilo
pri tom pomyslení – iba ak je už mŕtvy.
Azda potrebujú čas, aby pripravili všetko
na pohreb. Azda preto poslali Comastriho, aby pripravil svet na túto správu. Je
mŕtvy, pomyslel som si, inak to nemôže
byť, ináč by nijaký človek s jasnou mysľou nepovedal, že on dnes zomrie. A ak
nie, ak by ešte na druhý deň žil, ako by
potom vyzeral Comastri? Ako arcikňaz

Baziliky svätého Petra, ktorý sa nemohol
dočkať, že pápež zomrie? Mohla existovať len jedna odpoveď. On už bol mŕtvy.
Preto hovoril Comastri s toľkou istotou.
Zavolal som niekoľkým ľuďom, potom som vytočil číslo Jarka z Krakova.
„Je mŕtvy,“ povedal som.
„Prečo tak vravíš? Tu v televízii oznámili, že jeho stav je stále kritický.“
„Arcikňaz Baziliky svätého Petra Angelo Comastri sa tu práve modlil pobožnosť a povedal, že on najneskôr dnes
v noci zomrie. Také niečo nepovie žiadny

človek, ktorý je pri zmysloch, ak si nie je
istý, že pápež je už mŕtvy. Je mi to ľúto.“
„Andreas, on ešte nie je mŕtvy, ver mi!“
„Ale Comastri?“
„Ten len špekuloval.“
„Vážne si myslíš, že by v takejto chvíli
špekuloval o pápežovej smrti?“
„Ver mi, Andreas, pozri sa do kalendára. On to dokáže.“
„Čo myslíš tým: Pozri sa do kalendára?“
„On zaviedol v cirkevnom kalendári
jeden jediný deň, nedeľu Božieho mi-

losrdenstva. Slávnosti z nedele sa začínajú v sobotu o 19. hodine. On nezomrie
predtým, ak, tak až potom.“
„Prečo?“
„Lebo nepochybujem o tom, že Boh
mu udelí milosť, aby zomrel v deň, ktorý
bol preňho najdôležitejší, v deň Božieho
milosrdenstva. Boh milosrdne prijme
pápeža v tento deň, ver mi! Uvidíš, on
zomrie v ten deň, ktorý navždy zapísal
do kalendára.“
„Prepočítane na rok by to bola šanca jedna k tristo šesťdesiatim štyrom.“
„Stane sa zázrak, ver mi, Boh si ho povolá k sebe v tento deň. Uvidíš.“
Mal pravdu. Karol Wojtyła, pápež Ján
Pavol II., zomrel 2. apríla večer o 21,37
hod., dve a pol hodiny potom, čo Cirkev
začala sláviť tú nedeľu, ktorá je zasvätená
Božiemu milosrdenstvu. •
MÁ J 2014
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mladých v našej farnosti, ktorí
majú problémy s alkoholom alebo s drogami.

Začiatok
rehoľného
života
Text a foto: Sr. Mária Rušinová SSpS

H

istória môjho príbehu
nezačína na mojom
terajšom mieste pôsobenia...Toto všetko
sa začalo na Slovensku v období,
kedy som začala pociťovať v mojom vnútri Božie volanie. Čítala
som životopisy svätých, akoby
som čakala na znamenie Božie,
v ktorom by som mala rozoznať
moje povolanie. Upútal ma život
svätej Terezky Ježiškovej a pátra
Damiana. Obidvaja v misijnom
nasadení. Sv. Terézia svojím milosrdenstvom a otec Damian
v priamom nasadení pri malomocných. S odstupom času vidím tieto znamenia ako zrnká
povolania, ktoré postupne rástli,
dozrievali, aby sme dnes mohli
priniesť nejaké ovocie.
Vstúpila som do spoločnosti
Misijných sestier Služobníc Ducha Svätého, kde sa počas formácie táto túžba stávala zakaždým intenzívnejšou. Cítila som,
že Pán odo mňa žiadal niečo
viac než (zvestovať )Jeho Dobrú
zvesť, dať svedectvo o Jeho láske
za hranicami našej vlasti v službe blížnym.

Radosť
z Pána
je mojou
silou. A tak
aj mojím
prianím je,
aby táto
radosť z Pána
bola našou
silou niesť
nehu, útechu
a radosť zo
života všade
tam, kde nás
nesie cesta
života.

Ako som sa dostala
do Argentíny
A tak pri slávení mojich večných
sľubov v roku 1998, čo znamená
doživotné odovzdanie sa Pánovi, alebo (inak povedané) zača14
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lo sa “ dobrodružstvo s Ježišom”,
dostala som ako misijné určenie
Argentínu. Mojou prvou úlohou
bolo naučiť sa jazyk tejto krajiny,
španielčinu, aby som mohla rozumieť ľuďom a oni mne.
Počas môjho pôsobenia som
mala možnosť účinkovať v rôznych oblastiach, v rôznych
apoštolských službách, zaujímavosťou je, že som vždy bola
na pohraničnom území, blízko
pohoria Ánd v Chile v oblasti
San Juan, potom druhý extrém
v Concordii, kde je na hranici
s Uruguajom rieka Uruguaj.
Súčasnosť
Momentálne sa nachádzam na
severe krajiny Argentíny v oblasti Jujuy, ktorá susedí s Bolíviou.
V roku 1996 sa otvorila táto
komunita v Alto Comedero
v provincii Jujuy v severnej časti Argentíny, približne 10km od
mesta Jujuy. V tejto oblasti sa
začali usadzovať ľudia a stavať si
svoje pekárne, chatrné domčeky,
obydlie. Táto oblasť rastie a zaľudňuje sa veľmi rýchlo, základné potreby ľudí až do dnešných
dní sú často nezabezpečené,
napr. voda, elektrina, nestabilné
pracovné podmienky atď.
Väčšinu obyvateľstva tvoria
emigranti z Bolívie alebo potomkovia, ktorí prišli do tejto oblasti
hľadajúc lepšie podmienky na ži-

vobytie. Obyvateľstvo tejto časti
je veľmi rôzne, mladé rodiny alebo osamelé mladé mamy s deťmi.
Spolu so SVD začali sestry
SSpS navštevovať rodiny a sledovať potreby týchto ľudí často bez
základných potrieb, nemali napr.
občianstvo, nemali zabezpečené
základné potreby … A tak sa začala realizovať misia - doprevádzať toto obyvateľstvo a pomáhať
mu so zabezpečovaním jeho potrieb, aby mohlo dôstojnejšie žiť.
Našou misiou je byť s ľuďmi
Snom našej komunity je, že ako
zasvätené ženy chceme byť evanjeliovou prítomnosťou uprostred
ľudí, a tak spolupracovať na Bo-

žom diele. Deliť sa, povzbudzovať a rásť spoločne vo viere,
podporovať dary v ľuďoch a obhajovať život s milosrdenstvom
a nehou od Boha.
Momentálne sme 4 sestry
v našej komunite. Snažíme sa
byť blízko tých, ktorí nás viac
potrebujú, a tak byť živým svedectvom Ježiša, ktorý kráčal po
dedinách a bol ochotný počúvať, slúžiť alebo jednoducho svojou prítomnosťou byť prítomný
…a tak realizovať plán: “Ja som
prišiel, aby mali život a aby ho
mali v hojnosti.”( Jn 10, 10).
Sr. Socorro doprevádza formáciu v katechéze v našej farnosti ako pastoračných pracov-

níkov, ktorí navštevujú chorých
a prinášajú im úľavu v prítomnosti Ježiša v Eucharistii.
Sr. Ester je zodpovedná za
koordináciu v technickej škole,
kde sa poskytuje vzdelanie ženám a tiež možnosť naučiť sa a šiť
odevy. Tento priestor je veľmi široký, čo sa týka služieb, keďže pre
mnohé dievčatá a ženy je to tiež
možnosť rozšíriť svoje poznatky
a pozdvihnúť svoju autoestimu.
Sr. Marta je psychologička,
pracuje v jednej základnej škole, kde poskytuje podporu deťom
a rodinám, ktoré to potrebujú.
Tiež tu na sídlisku doprevádza
rodiny a tých, ktorí hľadajú zlepšenie svojho duchovného života,

Radosť Pána je mojou silou
Ja, sestra Mária, som v tejto komunite 5 rokov a pracujem ako
zdravotná sestra v jednej oblasti
tohto rozľahlého sídliska, približne 5 km od nášho domu. Mala
som možnosť pracovať v nemocnici niekoľko rokov, čo mi dalo
istú zručnosť aj poznatky v rôznych oblastiach, keďže som pracovala na rozličných oddeleniach.
No mojou túžbou bolo pracovať
v zdravotnom stredisku, keďže tu
mám možnosť istého permanentného kontaktu s rodinou a s komunitou.
V jednom momente som sa
tiež opýtala, akú spojitosť má
moja práca ako zdravotnej sestry s evanjelizáciou???
Krôčik po krôčiku som našla
odpoveď, ktorá mi pomohla objasniť a upevniť moju prítomnosť
na týchto nových miestach – auropagu, ktoré tiež volajú po evanjelizácii, po novej prítomnosti .
Cítim sa obohatená a vďačná, že cez moju službu sa môžem
identifikovať s Ježišom, ktorý cíti
súcit s bolesťou ľudí, zastaví sa pri
chorých, či je to slepý , ochrnutý, dievča s horúčkou alebo žena
s krvotokom…
Týmto spôsobom sa cítim pozvaná zastaviť i postaviť sa pred
zlo, ktoré trápi našich chorých,
našich ľudí. Ako Ježiš môžem povedať, že vyjde zo mňa sila, keď
sa s nimi kontaktujem, keď sa ich
dotýkam a keď sa ma dotýkajú,
keď liečim ich rany, keď uľahčujem ich bolesti tela alebo duše.
Radosť z Pána je mojou silou.
A tak aj mojím prianím je, aby
táto radosť z Pána bola našou silou niesť nehu, útechu a radosť zo
života všade tam, kde nás nesie
cesta života. •
MÁ J 2014
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srdca: Nikdy neprirovnáva svoj vzťah k obchodnému partnerstvu alebo príležitostnej známosti.
Ale raz sa prirovnáva k otcovi, k matke, inokedy
k manželovi, k priateľovi a k tomu, ktorý je za
nás ochotný položiť svoj život.
Samozrejme, táto metafora veľmi záleží na
našom obraze matky, ktorý máme. Možno sú
medzi nami takí, ktorí ho nemajú ideálny. Je tu
však korekcia, že aj keby naše matky zlyhali, Boh
nezlyhá. Keby zabudli, on nezabudne. Keby sa
nestarali, on sa postará. Ale je tu veľké pozvanie
pre ženy a dievčatá. Svojím materstvom odzrkadľovať ten najvernejší obraz Boha. Pri pohľade na matku je všetkým jasné, aký je Boh. Je to
veľké privilégium byť ženou, matkou – lebo sa
stáva obrazom Boha v tomto svete.

Matka
– misionárka
Text: P. Igor
Kráľ SVD
Foto:
Vatican.va

Matky sú učiteľky. Matky sú vychovávateľky.
Matky sú upratovačky. Matky sú záhradníčky,
kuchárky, pekárky, cukrárky, umývačky
okien, sanitárky, zdravotné sestry, lekárky,
psychologičky, poradkyne, trénerky, vodičky,
developerky vo vývoji osobnosti človeka,
logopédky a krotiteľky, korektorky slovnej
zásoby a správnych postojov. Matky sú
jemným hlasom hovoriacim: „Mám ťa rada.“
Matky sú „link“ na Pána Boha, prvou detskou
skúsenosťou Božej lásky. Matky sú toto
všetko a ďaleko viac...
Legenda o stvorení matky
Matky sú misionármi v prvej línii a každý misionár sa môže od nich naučiť mnoho. Vysvetlím
prečo. Erma Bombeck hovorí legendu o tom, ako
Boh tvoril matky. V deň, keď Boh tvoril matky,
pracoval už veľmi dlho nadčas. Anjel mu hovorí:
„Pane, naozaj už tráviš príliš času nad týmto...“
Boh sa otočil a povedal: „Čítal si už špecifikáciu tohto modelu? Má mať 180 pohyblivých častí,
všetky nahraditeľné. Má dokázať bozkom uzdraviť
čokoľvek od zlomenej nohy až po zlomené srdce.
Má dokázať fungovať na čiernej káve a dojedaní zvyškov. A musí dokázať prácu šiestich rúk.“
„Šesť párov rúk?“ vykríkol prekvapený anjel
,„to je nemožné.“ „6 párov rúk ma vôbec neznepokojuje, priateľ môj, ale tri páry očí, ktoré potrebuje. Jeden pár očí, ktorý bude vidieť cez zatvorené dvere, aby bola schopná v tú pravú chvíľu
zvolať: Čo to tam decká robíte? Potrebujeme ďalší
pár zozadu hlavy, aby mohla vidieť všetko to, čo
by vidieť podľa iných nemala, ale čo ona zo svojej
podstaty vidieť musí. A ešte jeden pár očí vpredu
hlavy, aby dokázala komunikovať záujem a lásku
svojim deťom bez vypovedania jediného slova.“
„Tak to je príliš, dobrý Bože,“ povzdychol si anjel ,„to je nemožné vložiť toľko funkcií do jedného
modelu. Prečo si trošku neodpočinieš a nenecháš
si to prejsť hlavou a zosumarizujeme si tvoje požiadavky zajtra.“
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„Nie, nemôžem,“ povedal Pán. „Som veľmi
blízko vytvorenia kohosi, kto mi bude veľmi
podobný. O chvíľu vo svete pribudne ktosi, kto
dokáže vôľou uzdraviť seba, pretože je potrebné
postarať sa o iných, kto dokáže nasýtiť rodinu 6
ľudí s pol kilom cestovín, kto dokáže presvedčiť
9-ročné dieťa, že je dôležité ísť do sprchy.“
Potom anjel pozrel na model materstva a povedal: „Je príliš jemná.“ Boh odvetil: „Ale je húževnatá. Divil by si sa, koľko taká matka dokáže
urobiť a zniesť.“
„A dokáže myslieť?“ spýtal sa anjel. „Nie len
myslieť, ale aj zdôvodňovať, presviedčať a dohodnúť sa...“
Potom sa anjel dotýka jej tela a dotýka sa i tváre. Povedal: „Táto je asi chybný model. Z tejto
čosi vyteká...hovoril som ti, že sa nedá dať toľko
funkcií do jedného modelu.“ povedal anjel. Boh
odvetil: „To nie je chyba, to sú slzy.“
„A načo sú slzy?“ opýtal sa anjel. Boh: „Sú na
vyjadrenie radosti, smútku, trúchlenia, sklamania, hrdosti“ „Ty si génius!“ zvolal anjel. Pán odpovedal: „No popravde, ja som ich tam nedával.“
Materský obraz Boha
Z tejto legendy vo mne zarezonovala veta: „Som
blízko vytvorenia čohosi, čo bude veľmi podobné mne...“ Táto veta pripomína, že materinská

láska je asi najidentickejším znázornením tej
Božej. Je to láska, ktorá je ochotná ísť do údolia
smrti, len aby priviedla späť na svetlo milovaného. Je to láska, ktorá sa obetuje znovu, znovu
a znovu a je ochotná položiť život za svojich potomkov alebo za potreby nejakého iného dieťaťa.
Prorok Izaiáš urobil toto: Apeluje na lásku
matky, aby povzbudil svoj ľud. Prorok Izaiáš
varoval svoj ľud o hrozbe babylonského zajatia.
Izrael sa dostal do vyhnanstva svojou neposlušnosťou. Poslúžilo to Izraelu na spokornenie a naučil sa disciplíne. V otroctve im hrozili
nebezpečenstvá. Vlastne zánik všetkého, čo budovali. A tu, keď Izrael prichádza k tomuto poznaniu, Boh posiela Izaiáša so slovami útechy:
„Či zabudne žena na dieťa, plod svojho lona? Aj
keby, tak ja nie!!! Do dlaní som si ťa vryl.“ (porov. Iz 49,14-16). Niekedy sluhovia mali na rukách vyryté nemo svojich pánov, aby bolo zrejmé, komu patria. Nikdy však nemal pán vyryté
meno svojich sluhov. Ale Boh má! A na dlani!
Aby nás mal stále na očiach.
Láska matky – akt srdca
Keď sa hovorí o starostlivosti matky, nejde len
o uspokojenie fyzických potrieb, ale o celú emocionálnu väzbu matky ku dieťaťu. Je to akt srdca. Akýkoľvek opis Boha v Písme je záležitosťou

Spoločný menovateľ: obeta
Mnohé z tých skutkov, činov, služieb, postojov,
ktoré sa očakávajú od matky, majú 1 spoločný
menovateľ: obeta. Obeta začína, keď sa rozhodne dať svoje telo dieťaťu. Keď vlastným telom
chráni plod svojho lona, keď 9 mesiacov nosí
náklad, bez ktorého nejde ani spať. A miluje už
to, čo zatiaľ ešte nevidí. A po narodení sa život
obety len začína. Ponocovanie, kŕmenie, vzdávanie sa svojich cieľov, dojedanie zvyškov, oblizovanie špinavého cumľa, aby ho dieťa malo
čistý, ogrckané oblečenie, utieranie ritky, ... a potom ešte celý život.
Privilégium i zodpovednosť
Victor Hugo vo svojom diele Bedári opisuje matku, ktorá nemala na to, aby sa postarala o svoju dcéru. A tak robí nadčasy. Zo závisti
a ľudskej zloby prichádza o prácu, je dotlačená k predaju posledných rodinných vzácností,
vlastných zubov, vlasov, a nakoniec svojej vlastnej dôstojnosti. Áno, Fantine je ochotná vzdať
sa až svojej dôstojnosti, aby sa postarala o Cosette- svoju dcéru. To isté robia matky, ktoré
sa zriekajú mnohého, z lásky k deťom i rodine.
To isté urobil Ježiš, keď sa zrieka svojej rovnosti s Bohom, berie si prirodzenosť sluhu, keď sa
nielen zapiera, ale popiera - keď zomiera, aby
jeho milovaní mohli žiť...
Matka nielen zvýrazňuje materskú stránku
Boha, dovolím si povedať, že v žene, matke je
odzrkadlený celý Boh a celé jeho vykupiteľské
dielo, láska k človeku a ľudskej rodine. V tomto
zmysle je matka pozvaná byť a je skutočná misionárka. •
MÁ J 2014
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Hospodársky postih
Spoločnosti Božieho Slova
koncom štyridsiatych rokov
Text: Tomáš Gerboc SVD
Foto: Archív SVD

N

ielen prenasledovanie rehoľníkov patrilo k forme dohľadu
nad rehoľami zo strany štátnej
moci. K forme prenasledovania a znemožňovania slobodného pôsobenia môžeme zaradiť i zákaz vydávania
tlačovín a konfiškáciu majetku, hnuteľného i nehnuteľného.
Zákaz vydávania tlačovín
Spoločnosť Božieho Slova v Nitre vydávala tlačou časopis s misijnou problematikou – Hlasy z domova a misií (práve taký,
ako milí čitatelia držíte práve v rukách).
Taktiež každoročne vydávala Misijný kalendár a Malý misijný kalendár (niekedy
i s titulom Malý misionár). V Spišskom
Štiavniku vydávali časopis Svätá Rodina,
ktorý dostali do správy od spišského biskupa, Mons. Jána Vojtaššáka.
V roku 1945, po prechode frontu
a ustálení nepokojov, začala Spoločnosť
Božieho Slova v Nitre opätovne vydávať
časopis Hlasy z domova a misií. Splnila si,
prostredníctvom provinciála P. Jána Fajkusa SVD, oznamovaciu povinnosť voči
Okresnému národnému výboru (ONV)
v Nitre o vydávaní, resp. obnovení vydávania časopisu. Následne sa čakalo na rozhodnutie o povolení vydávať časopis s misijnou a spoločenskou problematikou.
22. decembra 1945 dostal provinciál
vyrozumenie (tzv. výmer), v ktorom sa
vydávanie časopisu povoľuje pod podmienkou dodržania nasledujúcich požiadaviek. „... v časopise budú uverejňované články čisto náboženského obsahu.“
Poslanie časopisu „...čisto náboženského
obsahu...“ malo slúžiť „...nábožensko-kultúrnemu vzdelaniu slovenského ľudu.“
ONV zároveň vyjadril upozornenie, že
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pokiaľ „...v časopise budú uverejňované
články politického rázu, vydávanie časopisu bude zastavené.“
Všetky vyššie uvedené požiadavky časopis Hlasy z domova a misií spĺňal. Napriek tomu bol tento časopis, podobne
ako veľké množstvo iných katolíckych
periodík, zrušený, resp. jeho vydávanie
nebolo povolené. Podobne bolo nútene
ukončené i vydávanie kalendárov.
Takto Spoločnosť božieho Slova na
Slovensku (resp. v Československu) prišla o možnosť propagovať misie a misijné
dielo v republike. Taktiež sa zúžil priestor,
ktorým Spoločnosť chcela pôsobiť na
mladých mužov a vzbudiť v nich rehoľno-misijné povolanie. Nemenej dôležitá
bola i strata dobrodincov, ktorí podporovali finančne výchovu dorastu a misionárov v zahraničných misiách.
Konfiškácia Misijného domu
vo Vidinej a jeho majetkov
v roku 1948
Misijný dom Božského Srdca vo Vidinej
bol otvorený v roku 1927. (Rokovania
o príchode rehole začali už skôr, oficiálne bol Misijný dom Božského Srdca vo
Vidinej otvorený na jeseň 1927. Prvými
obyvateľmi boli pátri Félix Drewek SVD
a Alois Jarmer SVD a spolu s nimi rehoľní bratia Milo K. Sadecký SVD a Adrián J. Hornický SVD. Spolu s nimi bolo
vo Vidinej v prvom roku i vyše 30 chovancov. Do roku 1939 vo Vidinej prebiehalo štúdium a formácia žiakov prvej
a druhej triedy gymnázia. Po ukončení bojov druhej svetovej vojny, od roku
1945, už namiesto chovancov došli na dva
roky do Vidinej študenti filozofie, prvého
a druhého ročníka.

K majetku Misijného domu (budova
kaštieľa a priľahlé budovy), ktorý Spoločnosť Božieho Slova odkúpila od grófky
Hedvigy Asbóthovej, patrili aj rozsiahle
polia, veľké hospodárstvo nad obcou Vidiná, tzv. Bolontov, a časť okolitých lesov.
V roku 1948 došli študenti filozofie
do Vidinej posledný raz (spolu s nimi
boli v Misijnom dome i desiati študenti druhého ročníka filozofie, ktorí prišli
v roku 1947).

rehoľníci pokračovať v ceste. Svoje osobné veci preložili do vlaku a pokračovali do
Nitry vlakom.
Ešte predtým, 2. decembra 1946, Konfiškačná komisia Okresného národného
výboru v Lučenci vydala rozhodnutie
vo veci možnej konfiškácie pôdohospodárskeho majetku podľa nariadenia č.
104/1945 Sb. SNR (bolo to Nariadenie
o konfiškovaní a urýchlenom rozdelení
pôdohospodárskeho majetku Nemcov,

ci snahy o obnovu republiky a vyhnutiu
sa hospodárskej kríze, sa takto postupovalo voči vlastníkom veľkých majetkov.
Rozhodnutie Konfiškačnej komisie
ONV v Lučenci bolo predstavenému rehole – provinciálovi P. Jánovi Fajkusovi
doručené do Nitry. V ňom bol Misijný
dom vo Vidinej označený za nepriateľa
slovenského národa a ČSR. Na základe
tohto rozhodnutia mal byť konfiškovaný majetok Misijného domu vo Vidinej

Dvojročný kurz, ktorý mali ukončiť
v roku 1950, neukončili. V roku 1949
museli Vidinu opustiť, pretože majetok
verbistov – hnuteľný i nehnuteľný bol
poštátnený, lepšie povedané - skonfiškovaný. Desiati bohoslovci po druhom
kurze filozofie pokračovali v štúdiu teológie a trinásti bohoslovci, študenti, po
prvom kurze filozofie, pokračovali v štúdiu v Nitre na Kalvárii.
Do Nitry ich v čase letných prázdnin
nákladným autom aj s ich osobnými vecami mal previesť rehoľný brat Cyril Juraj
Kurňavka SVD (rehoľný brat, ktorý mal
„privilégium“ oficiálneho šoféra). Rehoľníci z Vidinej autom odišli, avšak cestou
mali autonehodu. V Novej Bani sa nákladné auto verbistov zrazilo s osobným
automobilom. Po náraze, pri ktorom sa
poškodila predná náprava auta, nemohli

Maďarov, ako aj zradcov a nepriateľov
Slovenského národa) v znení článku I.
nar. č. 64/1946 Sb. SNR z 30. novembra
1946. Týmto rozhodnutím pôda hospodárskeho majetku „Misijného domu pre
cudzozemské misie v Steyli vo Vidinej“
(teda Spoločnosti Božieho Slova) nepodliehala konfiškácii, keďže tento Misijný
dom nie je Spoločnosťou, ktorá by sa dala
zaradiť pod ustanovenia jednotlivých paragrafov tohto nariadenia. Týmto sa Spoločnosti priradil status nie nepriateľskej
ustanovizne. Pod týmto rozhodnutím boli
podpísaní predseda Konfiškačnej komisie
v Lučenci a dvaja členovia ONV.
Rozhodnutie neostalo v platnosti nadlho. Na základe uplatnenia zákona č.
142/1947 Sb. z. n. z 11. júla 1947 o revízii
prvej pozemkovej reformy boli majetky
verbistov v marci 1948 zoštátnené. V rám-

spätne k 1. marcu 1945 v prospech Československej republiky.
Proti tomuto rozhodnutiu sa 2. apríla
1948 odvolal provinciál P. Ján Fajkus SVD.
Odvolanie obsahuje i prosbu voči Konfiškačnej komisii, aby svoje rozhodnutie
ako i odvolanie posunula vyššie, a to Zboru povereníkov. Následne „úctivo prosí“,
aby bolo odvolanie zohľadnené a kladne vybavené. Provinciál Konfiškačnej
komisii v Lučenci i Zboru povereníkov
predkladá viacero dôvodov, prečo by sa
malo upustiť od konfiškácie: Spoločnosť
Božieho Slova majetok, ktorý vo Vidinej
a okolí vlastnila, riadne zakúpila; predávajúcej stránke (teda grófke Hedvige
Ašbótovej) sa okrem peňažnej náhrady
zaviazala poskytovať i doživotnú rentu;
majetok nebol spravovaný tak, aby slúžil na obohatenie Spoločnosti, mal byť

zdrojom jej zabezpečenia a na pokrytie
vlastných potrieb, potrieb jej chovancov
a študentov; Spoločnosť na tomto majetku
(poľnohospodárska pôda, lesné porasty,
hospodárstvo) zamestnávala zväčša chudobnejších obyvateľov obce, ktorým tak
poskytla zdroj obživy. Provinciál taktiež
argumentoval, že Spoločnosť nie je a nemôže byť nepriateľom slovenského národa a samotnej Československej republiky,
keďže jej členovia sú poväčšine Slováci,
„príslušníci najrýdzejšej čiastky slovenského národa“. Navyše, v rokoch vojny
bol rektorom domu vo Vidinej P. Alois
Lazecký SVD, pôvodom oddaný Čech,
ktorý „zachránil desiatky obyvateľov obce
Vidiná pred istou smrťou pre zastrelenie
jedného dôstojníka SS“ – a napriek tomu
boli obyvatelia Misijného domu obvinení
„vo veci napomáhania fašistickému účelu“. Za neprípustné považoval provinciál
i to, že samotní rehoľníci nemohli ani nahliadnuť do Návrhu na konfiškáciu a pripomienkovať ho.
Humorným, avšak nanešťastie skutočným, sa môže zdať i obvinenie, že v Misijnom dome sa nachádzal pes s menom
„Lenin“. Provinciál túto záležitosť prešetril a ubezpečil Konfiškačnú komisiu
a následne i Zbor povereníkov, že žiaden
pes s menom „Lenin“, ktorým by sa hanobila pamiatka sovietskeho štátnika V.
I. Lenina, sa v dome nikdy nenachádzal.
Psa s takouto prezývkou mal jeden z civilných zamestnancov Misijného domu.
Ani on však takto psa nepomenoval, túto
prezývku dostal od občanov obce. Ďalším
argumentom, ktorý apeloval, bolo odvolanie sa na predchádzajúce rozhodnutie
Konfiškačnej komisie v Lučenci v roku
1946, no ani to nepomohlo.
P. Fajkus sa vyjadril i k termínu, ku ktorému sa mala spätne previesť konfiškácia 1. marec 1945. Ako protiargument uvádza
fakt, že v roku 1947 Spoločnosť predala 26
pozemkov (parciel), miestnym obyvateľom, ktorí sa na odkúpených pozemkoch
chystali stavať domy. Ak by sa konfiškácia
vzťahovala k marcu 1945, rehoľa by nebola schopná vyplatiť obdŕžané sumy za
pozemky. •
(pokračovanie v ďalšom čísle)
MÁ J 2014
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Misionári
verbisti
v Amazónii

cirkev nahradilo viacero náboženstiev,
a tak sa vytvorila autonómia. Katolícky
ľud má v obľube uctievanie svätých, pre
niektorých je väčší ako Boh. Ďalej uctievajú zvieratá, v ktorých vidia niečo
z nadprirodzeného, uctievajú si prírodu, vodu, stromy, živočíchy, jednoducho povedané, všetko.
V rozmachu je ľudové liečiteľstvo
V Brazílii sa stretnete s pojmom ľudové
náboženstvo, čo znamená oslavu svätého sprevádzanú liturgiou laikmi. Takého slávnosti trvajú niekoľko dní, bez
alebo za účasti kňaza, ak je v dosahu,
sami si spravia liturgiu, kde spievajú litánie k svätému. Prvý deň a aj posledný
deň je charakteristický procesiou so sochou svätého, nechýbajú ani ohňostroje, delobuchy, pitie a tanec. Finančne sa
podporuje slávnosť tak, že socha putuje
z domu do domu, a každý niečo obetuje.
Po slávnostiach sa bozkáva svätý.

Text a foto: Pavol Baláž SVD, misionár v Amazónii

P

áter Pavol Baláž SVD pochádza z Mníška nad Popradom,
v súčasnosti pôsobí v Brazílii,
v régii Amazónia. Amazónia
získala prívlastok „pľúca zeme“. Čo je
typické pre Amazóniu a s čím sa inde
na svete nestretnete, je nesmierna horúčava s maximálne nasýteným vlhkým
vzduchom. Teplota vzduchu počas roka
nikdy neklesne pod 19 stupňov a keď sa
pohybuje okolo dvadsiatky, ľudia si dávajú na hlavy čiapky, obliekajú si zimné
bundy a obúvajú zimné topanky. „Sme
len nástrojmi Toho, ktorý nás sem poslal“, povedal raz páter Pavol na adresu
misionárov, ktorí v tomto kúte pôsobia.
Keď začneme počúvať o Amazónii,
hneď nám napadne anakonda, rôzne
druhy kobier, ktoré prechádzajú /plazia
sa/po uliciach, ďalej pirane, rieku Amazonku, ktorá má vystúpiť až po okná domov. Ale po vystúpení z lietadla zistíte,
že to bola len malá čiastočka toho, čo
môžete stretnúť.
Hneď po vystúpení z lietadla vás
„prefacká“ teplota vzduchu nasýtená
vlhkosťou až tak, že po pár minútach
ste „prepotení“. Ešte komplikovanejšie
je to pre toho, kto prichádza z Európy,
z byrokratických štruktúr. Tento človek
hneď pri prvom rozhovore spozná iný
spôsob komunikácie, a to neformálnej,
viac voľnejšej a jednoduchšej. A zároveň
pri kontakte s tunajším ľudom dostáva
šok, konkrétne z dôvodu veľmi vrúcnych nadväzujúcich vzťahov zmixovaných s jednoduchosťou, spontánnos20
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ťou, s krehkou náboženskou formáciou,
s otvorenou náručou zdieľania života
a prostriedkov aj cez liturgiu.
Región Amazónie nie len v Brazílii
Región Amazónie zasahuje do viacerých
štátov, napr. do Venezuely či Kolumbie.
No väčšina sa nachádza v Brazílii.
Brazília je jednou z najväčších i najbohatších krajín sveta. V Amazónii nachádzajúcej sa v severnej časti Brazílie
nájdeme najkrajšiu flóru i faunu, s najväčším tropickým pralesom a najväčšou
zásobárňou sladkej vody na svete.
Z politického rozhodnutia sa južná
časť Brazílie tak rozvinula, že severná
(Amazónia) ostala chudobná a opustená, a to napriek svojmu bohatstvu. Rozdielnosť je veľká, možno povedať i brutálna, no nemusí byť.
Pred rokom 1500 Amazónia nemala problém so zemou /pozemkami, pôdou/, pretože všetko bolo spoločné. Slúžila pre všetkých. Indiánsky ľud, ktorý
bol väčšinový, sa staral o túto zem, sadili,
kosili, sekali, rybárčili, žili...
S víziou spoznávania a obchodovania
Európanov (napr. z Portugalska, Holandska, Francúzska, Španielska) prišla
doba „skrotiť túto divokú krajinu“.
Z histórie Amazónie
V roku 1630 kráľ Filip II. zo Španielska, ktorý ovládol aj Portugalsko, daroval veľa zeme z Grao-Pará tým, ktorí
nechceli navštíviť a pracovať v krajine.
Zákon „dotácií z pozemkov“, ktorý už

bol aplikovaný aj v Portugalsku, bol zavedený aj v Brazílii. Toto bola skutočná
láskavosť kráľa, ktorý daroval pôdu tým,
ktorí mali záujem o jej obrábanie a ktorí
museli vyprodukovať to, čo kráľ požadoval: kakao, cukrovú trstinu a dobytok.
V roku 1888 zrušením otroctva ostali
len farmy s dobytkom. Šéfom všetkého
sa stal plukovník, ktorý bol patriarchom,
politikom, delegátom, právnikom. Jeho
boli všetky školy, obchody, kostoly, lode,
pozemky. Všetci pracovali pre neho
a poslúchali len jeho.
V roku 1960 boli otvorené brány
Amazónie oficiálnou kolonizáciou. Štát
potreboval obsadiť i naplniť Amazóniu,
spraviť z nej veľkú užívateľku technológie. Začalo sa s odlesňovaním, prestala
sa kontrolovať ekológia a nastal nátlak
na ľudí, ktorí tam žili.
Vznikom spoločnosti INCRA (Inštitút kolonizácie a poľnohospodárskej re-

formy) začal štát s poľnohospodárskou
reformou. A takto sa otvorila známa
„transamazonica“. Vytvorila sa veľká
propagácia v celej Brazílii - „ pôda bez
človeka pre človeka bez pôdy“ - pre ostatných ľudí z iných častí Brazílie, aby
naplnili toto posvätné teritórium. Prichádzali tisíce rodín z východu krajiny
a z juhu, plný snov a ambícií.
Ale toto bol len plán štátu, ako naplniť
a dať zem tým ľudom, ktorí nemali nič,
no postupom času sa tieto sny ľudí, ktorí si mysleli, že začnú žiť štandardným
spôsobom života, stali nočnou morou.
Bez podpory štátu sa život osadníkov
stal extrémne ťažkým, mnohí zomreli
z dôvodu chorôb, rôznych nehôd, stratila sa tak produkcia v poľnohospodárstve, mnohí to vzdali a vrátili sa naspäť.
Ostatní ostali na vidieku.
Potom tí najväčší experti, nebezpeční ľudia, násilní, ktorí boli najbohatší, si

podelili najlepšie pozemky, a to tak, že
vyháňali chudobných a tých, čo boli na
okraji spoločnosti.
Amazónia je neuveriteľne veľkým náleziskom nerastných surovín, ako je zlato, diamanty, železo, diamanty, bauxit ...
Postavilo sa tu obrovské množstvo
hydroelektrární, ktoré slúžia nielen ľuďom žijúcim na tomto území, ale aj ľuďom celej Brazílie.
Taktiež obrovským bohatstvom je
drevo, ktoré sa nekontrolovateľne stráca, napĺňajúc „peňaženky“ tým „vyvoleným“.
Domáce obyvateľstvo Amazónie tvoria Indiáni, čierni a ľudia zmiešaní- caboclo. Ľud je jednoduchý a rezervovaný.
Náboženstvo
Amazónia rozlohou 3,5 miliónov km²,
čo je 42 percent celého územia Brazílie,
je na tom biedne. Chýbajúcu katolícku

Verbisti v Amazónii
Čo sa týka práce SVD v Amazónii, riadime sa napr. dokumentom z Manaus
- sociálna výzva, ktorý hovorí o obraze
tohto regiónu. Biskupi prosia, aby sme
„zdvihli“ svoj hlas v službe spravodlivosti, odpovedajúc na otázky aktuálnych výziev, v boji proti nenávisti,
chamtivosti, násiliu, opustenia a ničenia prírody. Katolícka cirkev kladie do
popredia otázky boja proti obrovskej
priepasti medzi bohatými a chudobnými, pýta sa na ekonomický program
štátu, kde pomáha chudobným.
Pastoračné výzvy:
• ochrana slabých, opustených,
marginalizovaných výchovou,
• výchova, ktorá vedie k vlastnému
mysleniu,
• boj proti vyľudňovaniu vidieka,
kde majú moc drogy, chudoba,
• univerzitná a školská pastorácia,
• ochrana prírody a podporovanie
svedomia myslenia prírody,
• ochraňovanie pôdy,
• formácia laikov,
• motivácia mládeže,
MÁ J 2014
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• P. Pavol Baláž SVD na jeho misií
v Amazónii. Misijná činnosť v tomto
kúte sveta stále zohráva svoju úlohu

• boj proti alkoholizmu, drogám, sexu,
• slávenie liturgie v radosti,

kde sa slávi život,

• jasné pojmy, kde sa ohraničí modlár-

stvo, hedonizmus a relativizmus,

• sila byť spolu s ľuďmi, aj keď to bolí.

Kultúrne výzvy:
prítomnosť Cirkvi v Amazónii, dá sa povedať, že je založená na sile laikov, kvôli
malému počtu kňazov a obrovskej vzdialenosti z farnosti do farnosti alebo z filiálky do filiálky. Týmto sa môže rozumieť
udržovanie kresťanstva v slúžení sviatostí, ako je krst, 1 sv. prijímanie, sem-tam
birmovka, menej spoveď a sviatosť manželstva. Rozdielnosť kultúry je v myslení
ľudí, ktorí sa identifikujú ako zostávajúci
čierni /negri/, quilombolas (ľudia jednej
rasy bývajúci na jednom mieste so svojou
nemennou tradíciou, zvyčajne pochádzajúcich z Afriky), migrujúci robotníci, rybári, Indiáni. Múdri ľudia hovoria,
že nestačí milovať Amazóniu alebo byť
Amazónčanom bez toho, aby sme neporozumeli tomuto ľudu.
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Človek pochádzajúci z inej zeme
a majúci inú kultúru prináša svoje myslenie, symboly, jazyk, činnosti, ktoré sú
pre nich zvláštne. Je dobré preto pochopiť, že amazonský ľud má svoje myslenie, iné priority, svoje spôsoby, dedičstvo katolicizmu je takmer autonómne,
je veľmi vzdialené od klerikalizmu.
Ak je pravda, že európsky katolicizmus vstúpil viditeľne medzi Indiánov
a čiernych, vieme, že dnes je dosť veľká sila v konzumnej a relativistickej
spoločnosti, ktorá sa propaguje napr.
cez TV.
Tam sú sociálne a existenciálne konflikty. Chudoba zapríčinená nestabilitou, to i z dôvodu násilia, zapríčiňuje
zanikanie ľudských hodnôt i v tradičných vzťahoch. Toto všetko zapríčiňuje turbulenciu v živote Amazónčanov,
prírody, rodiny i sociálnych vzťahov.
Indiáni
Indiánsky ľud, ktorý má svoju nemennú štruktúru a spôsob života v tomto
regióne, vymiera. Príchodom veľkých
projektov, ako sú hydroelektrárne, agrobiznis, priemyselná výroba a pozerajúc sa len na zisk, sa zmenšuje teritórium indiánskeho ľudu, čo vedie aj
k vraždeniu celých kmeňov.

Školy, nemocnice, mosty, cesty sú
veľmi slabé a neisté. Len kreativita a odpor voči byrokracii garantuje život v regióne. To, čo príroda v tejto krásnej oblasti daruje človeku, a čo má veľkú cenu,
sa z dôvodu „aj lenivosti a neochoty“, aj
z dôvodu zlej dopravy kazí. Sú to nespočetné plantáže banánov, citrusov rôzneho druhu, nespočetné druhy ovocia
a zeleniny, čo človek nevidel a nepočul.
„Ako Boží proroci a prorokyne sme
volaní zjednotiť sa v obrane sociálnej
spravodlivosti za bezpečnosť stvorenia, ktoré je darom od Boha pre celé
ľudstvo. Preto Cirkev spolu so všetkými
ženami a mužmi dobrej vôle (na základe vlastného rozhodnutia) má za úlohu
starať sa o planétu so spoločným dobrom. Táto misia je ešte viac potrebná
pre cirkev v Amazónii“ – z dokumentu
Manaus 1997.

Youcat
Klaus Dick a kol.
Praktická príručka ako sa
pripraviť na sviatosť zmierenia, ako tejto sviatosti hlbšie porozumieť a odchádzať
z nej s pocitom skutočného stretnutia sa s milujúcim,
odpúšťajúcim Bohom.

Dobrota a múdrosť
Pápež Ján XXIII.
100 myšlienok Jána XIII.
predstavuje akýsi prierez
jeho životom od mladosti
až po Petrov stolec. Spôsob
myslenia tohto pápeža je pozvaním, ako vnímať veci jasnejšie a s väčším pokojom.

90 strán, cena: 3,90 EUR

108 strán, cena: 5,50 EUR

Vnútorné oslobodenie
a uzdravenie
Tomislav Ivančić
Zborník prednášok, ktoré
v minulosti odzneli z úst autora, pozýva čitateľa na cestu vnútorného oslobodenia,
uzdravenia, prijatia pravdy
o sebe samom ako milovanom Božom dieťati.
86 strán, cena: 3,80 EUR

A čo je úlohou misionárov verbistov
Amazónii?
• podporovať formáciu medzi ľudom,
ktorá má slúžiť na zásadné uvedomenie si – kto sú, čo sú pred oficiálnym
prejavom pred politikmi, ktorí sú demagógovia alebo chamtivci,
• svedomitá podpora v iniciatíve v spolupráci s médiami alebo alternatívou,
ktoré sú silné inštrumenty v evanjelizácii,
• sledovať model vzdelávania, ktorý
uprednostňuje tiež vzdelávanie svedomia, tradíciu a hodnotu osôb, ktoré
podporujú miestne aktivity,
• komunikovať s ostatnými kresťanskými denomináciami, s proselitizmom
a v duchu ekumenizmu,
• pomáhať politike, aby bola vedená
v prospech ľudí,
• uprednostniť Božie slovo v meditácii,
spolužití a v pastoračnej práci,
• porozumieť ideologickým konfliktom
medzi mestom a usadlosťami,
• ukázať hodnotu dobra medzi perifériou a centrom
• a mnohé iné

Takto v krátkosti z histórie, geografie
a práce SVD v Amazónii. •
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Charizmy
a charizmatická obnova
Francis A. Sullivan SJ
Publikácia čitateľovi približuje históriu, biblické a teologické základy charizmatickej obnovy, jej dôsledky
pre súčasnú Cirkev, smer jej
ďalšieho rozvoja. Autor jasne
vysvetľuje podstatné pojmy
týkajúce sa oblasti chariziem.
182 strán, cena: 3,20 EUR

Rodina, domáca cirkev
Jozef Jurko a kol.
Význam a poslanie rodiny
ako ohniska živej a žiarivej
viery je v tejto publikácii vložený do cyklu cirkevného
roku. Rôzne námety chcú
rodinám pomôcť, ako tieto
obdobia prežívať.

Novéna k svätému
Jánovi Pavlovi II.
Deviatnik k svätému Jánovi
Pavlovi II., biblické zamyslenia ako i jeho osobné myšlienky čitateľa pozývajú čerpať zo studnice srdca tohto
veľkého pápeža.
32 strán, cena: 2 EUR

240 strán, cena: 5,50 EUR

Pastierikovia z Fatimy
Ewa Stadtmüllerová
Ilustrovaná kniha približuje deťom Luciu, Hyacintu
a Františka, ktorým sa vo
Fatime zjavila Panna Mária.
Príbeh je napísaný jednoduchým, veršovaným, detským
jazykom s pestrým obrázkovým doprovodom.

Klbko v chráme - CD+DVD
13 televíznych relácií odvysielaných v TV LUX, 13 piesní a hudobných podkladov
189 min., cena: 8,30 EUR

12 strán, cena: 2,90 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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DAROVALI NA MISIE,
MISIJNÝ DORAST,
MISIJNÉ DOMY

Cestovanie so svätými

Všetkým darcom vyslovujeme

Misionár P. Edward Dougherty, dáva svedectvo o tom,
ako ho ovplyvnil život dvoch pápežov

Pán Boh zaplať!

Bohuznáma zo Žirian 20,- EUR • Členovia ruženca
Vidiná 110,- EUR • Odoberatelia Hlasov Ruskovce
50,- EUR • Odoberateľka Hlasov M. Dávidová z Mojmíroviec 10,- EUR • Bohuznámy z Meleku 20,- EUR
• Odoberatelia Hlasov Spišské Bystré 120,- EUR •
Bohuznámi veriaci zo Staškova 200,- EUR • Misijné
združenie D. Sv. Turzovka 50,- EUR • Bohuznámi
veriaci z Meleku 150,- EUR • Bohuznáma Rišňovce
50,- EUR • Oľga Kubalíková Svrčinovec 45,- EUR
• Konajúci Deviatnik sv. Jozefovi z Michala nad
Žitavou 25,- EUR • Odberatelia Hlasov Žabokreky
n.V. 20,- EUR • Bohuznámy Gbelany 50,- EUR •
Kresťanskí seniori Nová Dedina 100,- EUR • Odberatelia Hlasov Žabokreky n.V. 20,- EUR • B.Z. Prusy
50,- EUR • Anna + duchovné matky z Rimavskej
Soboty 160,- EUR • J. Švecová, Topoľčany 200,- EUR
• Bohuznáma - Malatiná 100,- EUR • Odberatelia
Hlasov a Posla z Valaskej Belej 150,- EUR • Odberatelia Hlasov z Rajeckej Lesnej 60,- EUR • Dobrodinci
zo Starej Ľubovne 50,- EUR • Bohuznáma z Kľačian
50,- EUR • Čitatelia Hlasov Čierne pri Čadci 93,- EUR
• Z deviatnika sv. Jozefovi v Petrovej Vsi 50,- EUR •
Bohuznámi z Ludrovej 40,- EUR •

Text: P. Edward M. Dougherty M.M.
Foto: Archív SVD

K

eď pápež František oznámil,
že svätorečí pápeža Jána Pavla II. spolu s pápežom Jánom
XXIII. v apríli tohto roka,
bol som nadšený a pripomenul som
si osobné stretnutie s pápežom Jánom Pavlom.
Stále spomínam na let do južnej Afriky , kedy sme ako členovia pápežského
sprievodu dostali príležitosť klásť mu
otázky. Otázky sa kládli príliš rýchlo,
v mnohých jazykoch: francúzština, taliančina, poľština, angličtina, a on odpovedal v jazyku každého pýtajúceho
sa. Bol som naozaj ohromený.
Keď na mňa prišiel rad, ako misionár
som sa, prirodzene, spýtal: „Máte slovo pre misionárov v Afrike? „ Čakal
som netrpezlivo na odpoveď. Vždy
si budem pamätať jeho hlboký , silný hlas vyjadrujúci požehnanie misionárom v Afrike, keď hovoril, že on
a celá Cirkev je vďačná za obrovské
úsilie misionárov šíriacich Evanjelium.“ Potom sa odmlčal a dodal, ako
povzbudivé je vidieť, že africká cirkev
sa stáva misionárskou.
Po tom, čo som slúžil v Afrike ako misionár, som v sebe cítil hrdosť. Pápež si
všimol nielen prácu misionárov, ale aj
vieru ľudí, ktorí prijímajú Evanjelium.
Po celú dobu našej návštevy v Zimbabwe, Južnej Afrike, Lesothe, Svazijsku
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a Mozambiku som mohol povedať, že
pápež prežíval lásku k ľuďom a opätoval
im ich lásku. Tešil sa z afrických spevov
a tancov, ktoré sprevádzali každú liturgiu všade tam, kde sme boli .
Mozambik bol zapletený do násilnej občianskej vojny. Bojujúce strany vydali prímerie po dobu trvania
návštevy pápeža. To bolo zázračné!
Ale pripomenul kňazom, rehoľníkom
a rehoľníčkam v tejto krajine svoju

úlohu v podpore trvalého
mieru. Spýtal sa ich rečnícku otázku: „ Ako je možné vydávať svedectvo a hlásať ľuďom nové prikázanie
(lásky) - cez cesty mieru
a spravodlivosti?“ Mier však
neprišiel okamžite, ale prítomnosť pápeža rozhodne
zasadila semienko nádeje pre budúcnosť bez obáv
a konfliktov .
Ján Pavol II. bol pápežom
viac ako 25 rokov a, podľa
môjho názoru sa mu podarilo prezentovať globálnu
tvár Cirkvi a jeho početné
cesty do krajín po celom
svete posilnili väzby k Rímu
s miestnymi cirkvami, ktoré
on sám navštívil.
Pred niekoľkými rokmi otec
Don Larmore, s ktorými som slúžil
v Tanzánii, vyjadril svedectvo o živote a časoch Jána XXIII. Ján inšpiroval
ľudí príjemným a súcitným prístupom,
ktorý bol príznačný pre jeho pontifikát. Otec Larmore nám pripomenul,
že ako ako pápežský nuncius v Bulharsku, pápež podporoval medzináboženský dialóg, a dokonca ako pápež zostal
jednoduchým pastorom zaoberajúcim
sa potrebami obyčajných ľudí.

Modlitba za budúcu mamu

Ján XXIII. zomrel v roku 1963. Ľudia
smútili po celom svete a pamätajú si
ho ako „dobrého pápeža Jána„.
Som nadšený zo svätorečenia pápežov
Jána XXIII. a Jána Pavla II. Sú to skvelé vzory pre dnešnú Cirkev. Ján XXIII.
pre jeho otvorenosť a túžbu, aby posolstvo Krista bolo relevantné pre človeka
moderného sveta a Ján Pavol II. pre to,
že bol vyslancom Krista pre tento svet .
V minulom roku počas stretnutia s ná-

boženským predstaveným v Ríme som
mal tú česť stretnúť sa s mužom , ktorý teraz chodí v stopách Jána XXII.
a Jána Pavla II, stretol som sa s pápežom Františkom. Prišiel som domov povzbudený týmto duchovným
otcom, ktorý sa zaujíma o všetkých.
On skutočne nadväzuje na dedičstvo
dvoch pápežov, ktorých bude kanonizovať. Kiež by sme všetci nasledovali
ich príklad. •
MÁ J 2014

Môj Pane, daj jej radosť, odvahu
a silu aby dala svetu nový zázrak.
Daj nech je hrdá a vedomá si,
že je najbohatšia zo všetkých stvorení,
mama svojho dieťaťa.
Svätá Mária, Matka najsladšia
daj tejto žene svoje srdce
tak plné lásky a pokory
a ukáž jej
aká môže byť šťastná rodina
ako si bola ty
v maštaľke v Betleheme.
Pane, daj svoju lásku tejto žene
aby ju mohla dávať svojmu dieťatku,
čoskoro narodenému.
Potom dieťa, ktoré sa narodí
bude vytúžené a milované
a vo svojom živote sa bude snažiť
niesť tvoju lásku ľuďom tejto zeme
Amen.

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Číslo účtu
Spoločnosti Božieho Slova:
5029115971/0900
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