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ZAMYSLENIE

V tomto mesiaci sa nám znova naskytá mož-
nosť uskutočniť svoje demokratické právo 
voľby. Máme si vybrať dôstojného predsta-
viteľa a vodcu svojho štátu, ktorému máme 

pomôcť zachovať si svoju samostatnosť a hodnoty 
budujúce ho od začiatku. Vybrať si v zhode so sve-
domím a morálkou nie je len právo, ale aj povinnosť 
kresťanov, na pleciach ktorých leží zodpovednosť 
za dobro a posvätenie bratov. Vybrať si nebude ťaž-
ké, veď väčšina kandidátov sa jasne vyprofilovala. 
Hlavne, aby sme nepodľahli tlaku a demagógii. Hoci 
v histórii by to nebolo novinkou, no pochybujem, že 
niekto skutočne túži zopakovať si 1933. rok.

Prezidentské voľby sú však len ojedinelou spo-
ločenskou udalosťou. No vyberať si musíme stále. 
Hoci neveríme v dualizmus – rovnocennú exis-
tenciu dobra a zla - predsa neustále pociťujeme vo 
svojom živote borbu medzi týmito „tábormi“. Žiaľ, 
ľudstvo je už od začiatku na tom práve takto – ne-
isto. Na jednej strane sme od Boha dostali pri stvo-
rení všetko, ba ešte naviac – rozum, šťastie, krásu, 
moc, i k tomu ... slobodnú vôľu. Tá nás urobila rov-
nocennými partnermi Boha, ktorého dych a du-
cha nosíme v sebe. Práve tento špeciálny dar nás 
pri nesprávnom použití uvádza do rozpakov. Nie, 
neobviňujem Boha, že nám chcel len to najlepšie, 
a v skutočnosti bolo všetko naopak. Som vďačný 
Bohu, že každý z nás má slobodnú vôľu, čo nás robí 
korunou tvorstva.

Možnosť si vybrať robí náš život pestrým, pl-
ným tajomstiev a príjemných či iných prekvape-
ní. Božia prozreteľnosť v spojení s našou slobodou 
vytvára nádherné obrazy a príbehy v celej histórii. 
Samozrejme, temných a smutných stránok tiež nie 
je málo. Práve o nich by bolo dobré zamyslieť sa te-
raz, v pôstnej dobe.

Priznávať sa samým pred sebou vo svojich chy-
bách nie je príjemné už len preto, že si to vyžaduje 
čas, uráža našu pýchu – najjasnejší „ostatok“ prvo-
rodného hriechu - a pripomína nám, ako ďaleko 
máme ešte k dokonalosti, o ktorej si myslíme, že 

je už naša. Ešte nepríjemnejšie je vyznávať to pred 
druhým. A predsa, bez tohto prvého kroku sa ni-
kam nepohneme. Je treba vedieť si priznať, ako často 
si vyberáme nesprávne len na základe svojich chú-
ťok, predstáv a želaní. Vtedy isto neberieme veľmi 
ohľad na tretie osoby, na budúcnosť, a už vôbec nie 
na Boha, ktorý akoby sa ani nevmiešaval do nášho 
života. Skutočne, nesprávna voľba je často hrubým 
egoizmom, od ktorého sa my, kresťania, tak diš-
tancujeme. 

Priznávam sa. Ja sa nedištancujem - ja sedím na 
dištanci menom SEBECTVO. Ponižujúce. Uvedo-
mujeme si, nakoľko nepríjemne sa nám to počúva. 
No musíme si to povedať. Ak nie sami, tak nám to 
povedia iní. Aj keď sa budeme urážať a nebude-
me ich počúvať, bolieť to bude ešte viac. Pôst nám 
chce pomôcť uvedomiť si prameň svojich omylov = 
hriechov a začať premenu. Samotný prahriech pý-
chy nám tu môže byť nápomocou, vďaka ktorej si 
začneme vážiť seba odvracajúc sa od svojich želaní 
a vytvárajúc dobro v živote blízkych.

Aby sme však vytrvali v správnych predsavza-
tiach po každom našom obrátení čím dlhšie, tre-
ba sa naučiť hľadieť na predkladané nám možnosti 
nielen svojimi očami, ale aj zrakom blížnych toh-
to veku, no i budúcich. Tento pohľad nám pomô-
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Marhefka SVD

 Foto: Archív SVD

HLASY Z DOMOVA A MISIÍ MAREC 2014



Obsah

Hlasy z domova a misií vydáva:
Spoločnosť Božieho Slova, 
Misijný dom Matky Božej, Kalvária 3, 949 01 Nitra
Šéfredaktor: P. Martin Štefanec SVD; 
Redaktori: P. Ján Halama SVD, Gorazd Kohút SVD, 
P. Martin Madassery SVD;
Jazyková úprava: Helena Pallová; 
Grafická úprava: Pergamen, Trnava; 
Vytlačili: Tlačiareň P+M, s.r.o.; 
Objedn. zasielajte na adresu red.: „Časopisy“, 
Spoločnosť Božieho Slova, Misijný dom Matky Božej, 
Kalvária 3, 949 01 Nitra; Tel.: 037/ 776 94 29, 
ISSN 1337-4842, EV 3324/09
Periodicita vydávania: mesačník
IČO vydavateľa: IČO 00 586 757
Webová stránka: www.svd.sk, e-mail: hlasy@svd.sk

že odhaliť skutočné a nemenné hodnoty, ktoré do nás vniesli 
spoločnosti, a je isté, že pri ich uskutočnení zotrvajú aj budú-
ce generácie.

Bolo by nádherné, ak by nám stačilo jedno obrátenie, jedno 
spytovanie svedomia, jedna spoveď a my by sme sa viac nevra-
cali na staré cestičky. No zároveň príliš lacné. Pri opätovných 
pádoch si uvedomujeme, ako veľa strácame. To je tiež jedným 
z prejavov „šťastnej viny“, pomáhajúcej nám rýchlo vstať a po-
kračovať v dobre. Hriech a všetko nepríjemné s ním spojené 
nás učí vnímať a vážiť si Božie dary najrozličnejšej formy, kto-
rých sa svojimi hriechmi vzdávame. To však neznamená, že 
treba viac hrešiť. Predsa len sme slabí, aby sme vedeli doneko-
nečna vstávať. Ak budeme hriechmi riskovať, raz padneme, 
a to v najnevhodnejšiu – poslednú chvíľu - a už nebude času 
vstať. Vypočítavosť nehrá za nás. Každé úprimné obrátenie je 
volaním po Božej pomoci a tú netreba dlho očakávať.

Sláva Bohu, na rozdiel od politického života netreba preží-
vať neblahé dôsledky nesprávnej voľby celé štyri či päť rokov. 
Preto vás i seba vyzývam, nečakajme na vhodnú chvíľu. Ak cí-
time, že sme opäť odbočili z cesty, hneď sa vráťme. Ak chceme 
byť spoluúčastní na Kristovom víťazstve, treba ísť jeho cestou 
– strmou a kamenistou, no istou. 

Pre kresťana dualizmus neexistuje, lebo Boh je mocnejší 
ako hocaké zlo. Buďme teda rozumnými stvoreniami, ko-
runou tvorstva, ktorá si bude vedieť vyberať len to dobré 
a správne. •
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▪  Zo života Slovenskej katolíckej misie 
v írskom Dubline

Mnoho Slovákov už od 90. rokov vycestovalo za prá-
cou do zahraničia. Jednou z takýchto krajín je Írsko, 
kde sa za posledné roky vytvorilo životaschopné ka-
tolícke spoločenstvo Slovákov. Duchovným správcom 
Slovenskej katolíckej misie v Dubline je od roku 2010 
otec Eugen Rybanský, ktorý predtým pôsobil v USA 
a v Kanade. Okrem neho sa Slovákom v Írsku už viace-
ro rokov venuje aj páter Gašpar Habara SVD z rehole 
verbistov. V náboženskom živote Slovákov v Írsku zo-
hráva veľkú úlohu iniciatíva laikov. Katarína Giertlová 
ako psychologička od roku 2012 vedie v Dubline po-
radenské centrum pre osobnostný rast, priblížila pre 
Vatikánsky rozhlas duchovné, spoločenské, kultúrne 
a športové aktivity Slovenskej katolíckej misie. Interne-
tová stránka www.krestania.ie slúži slovenskej komu-
nite ako hlavný kontakt a pre návštevníkov Dublinu 
ako zdroj informácií o slovenských svätých omšiach. 
Peter Vičan ako aktívny člen modlitbového spolo-
čenstva opisuje, ako sa z potreby navzájom sa podržať 
a spoločne prežívať vieru vyvinulo medzi Slovákmi 
v Dubline spoločenstvo, ktoré sa pravidelne stretáva 
pri meditovaní Božieho slova. Odpovedá aj na otáz-
ku, ako vplýva na život slovenského katolíckeho spo-
ločenstva v Dubline ekonomická kríza v posledných 
rokoch. Duchovný správca misie otec Eugen Ryban-
ský hovorí o prepojení medzi Slovenskou katolíckou 
misiou a domácimi Írmi. Domovským miestom Slo-
venskej katolíckej misie je totiž farský kostol domini-
kánov v centre Dublinu, kde prichádzajú do kontaktu 
viaceré národy. • 

EDITORIÁL

Milí misijní priatelia,

možno ste i vy už premýšľali, aké 
predsavzatia si dáte počas pôs-
tu. Možno, že vám prišlo na um 
zriecť sa alkoholu, a hneď na to 
ste si uvedomili, že by bolo dob-
ré vylúčiť aj televíziu. A ešte toto 
i tamto. Možno, že ste sa zrazu 

ocitli pred veľkým množstvom najrozličnejších pred-
savzatí a cítite akoby nemožnosť ich naplnenia. To sa 
stáva často a výsledkom je väčšinou absolútny krach. 
A potom sa iba povie: „To sa jednoducho nedá všetko 
zvládnuť!“  V pôste máme čas na rozhodovanie – čo 
ponechať a čo vyhodiť, čo zasadiť a kde plieť.
Pre kresťanov je pôst časom sebaobnovy. Skúmame 
svoj spôsob života, svoje hodnoty, aby sme si boli istí, 
že vyjadrujú našu vieru a že v nej rastieme. Pred časom 
mi v pôstnom období jeden kňaz poslal e-mailom šesť 
bodov, ktoré ma oslovili a môžu nám všetkým poslúžiť 
ako inšpirácia počas šiestich týždňov pôstu. Môžeme 
ich prijať aj ako pôstne predsavzatia.
• Buďte k sebe priateľom namiesto toho, aby ste boli 
kritikom. Kritik posudzuje, znemožňuje. Priateľ po-
tvrdzuje, čo je v nás dobré a chápe naše obmedzenie.
• Buďte vlastníkom a nie zvaľovačom viny. Majiteľ má 
plnú zodpovednosť za svoj život aj s chybami. Zvaľo-
vač prenáša zodpovednosť na iných.
• Buďte tým, kto sa delí, a nie tým, kto si necháva všet-
ko pre seba. Darované veci nás nemôžu poraniť. Drža-
né veci hnisajú ako „zadretá trieska v koži“.
• Odpúšťaj a nenos v sebe nevôľu. Nevôľa ruší spánok, 
trávenie a všeobecné zdravie. Odpustenie nás vyslo-
bodzuje z reťazí odporu.
• Tešte sa zo života; netrpte ho len. Pred spaním si spo-
meňte na radosti dňa: pohľady, zvuky, chute, hudbu, 
poéziu, smiech a ľudí. 
• Urobte z modlitby ústrednú časť svojho života. Pán 
sľubuje, že bude s nami. Najťažšie v živote je byť a robiť 
všetko sám. Z modlitby vychádza pokoj, sila a uvedo-
menie si prítomnosti Boha v našom živote.

Páter Martin Štefanec SVD
šéfredaktor

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Sv. omšu za odberateľov Hlasov 
odslúžim 4. marca, 

za horliteľov 6. marca 2014,
Šéfredaktor
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▲  Svätý Otec vyslal do sveta 
414 rodín na misie ad gentes 

So slávnostným požehnaním 
a osobitnou modlitbou 1. febru-
ára Svätý Otec František vyslal 
do sveta 414 rodín na misie ad 
gentes. Urobil tak počas audien-
cie so zástupcami Neokatechu-
menátnej cesty z  celého sveta, 
ktorých sa v Aule Pavla VI. vo 
Vatikáne zišlo do desaťtisíc. K do-
terajšiemu počtu pribudlo 174 
rodín, ktoré začnú pôsobiť na 40 
nových misiách. Väčšina rodín 
pochádza z Európy, prevažne zo 
Španielska a Talianska. Misie ad 
gentes, či tiež misie k pohanom, 
sa zameriavajú na evanjelizá-
ciu na miestach, kde evanjelium 
nie je prítomné a kde ide vôbec 
o prvotnú evanjelizáciu. Každú 
misijnú jednotku tvoria štyri ro-
diny, jeden kňaz a jeho spoloč-
ník, ktorý ho sprevádza, či už 
laik alebo seminarista, ďalej star-
šia pomocná rehoľná sestra a tri 
mladé, ktoré bez ohľadu na sľuby 
spolupracujú na misii. Misie ad 
gentes vychádzajú z apoštolského 
modelu prvotnej Cirkvi a rozví-
jajú sa v domoch medzi nepo-
krstenými. Spoločne vytvárajú 
kresťanskú komunitu, ktorá me-
dzi pohanmi vykazuje znamenia 
viery: lásku a dokonalú jednotu. •

▪  Turecko zreštauruje ruiny arménskeho kláštora svätého Bartolomeja 
 
Turecké úrady plánujú reštaurovať arménsky kláštor na vzdialenom vý-
chode Anatólie. Oblasť, v ktorej sa nachádza kláštor sv. Bartolomeja z 13. 
storočia v provincii Van, patrila dlho do vojenského uzavretého priestoru. 
Po upokojení kurdského konfliktu sa môže územie sprístupniť pre verej-
nosť. Kláštor nachádzajúci sa v blízkosti iránskych hraníc bol významným 
pútnickým miestom arménskych kresťanov. Je známe, že bol založený na 
mieste, kde sv. apoštol Bartolomej podstúpil mučenícku smrť. Podľa ve-
dúceho úradu pre kultúru a turizmus vo Vane, Mazaffera Aktuga, by malo 
reštaurovanie tejto pamiatky zvýšiť v regióne cudzinecký ruch. Práce by 
mali trvať zhruba rok. Až do masakrov Arménov počas prvej svetovej vojny 
bola oblasť v okolí Vanu centrom kresťanov v dnešnom Turecku. V uplynu-
lých rokoch zreštaurovali turecké úrady Chrám Svätého Kríža z 10. storočia 
na ostrove Aghtamar na vanskom jazere. Od roku 2010 môžu Arménci na 
Aghtamare sláviť raz ročne bohoslužbu. •

▲  Uruguajský prezident sa odvoláva 
na exhortáciu Svätého Otca 

Uruguajský prezident José Mujica 
pochválil Svätého Otca Františka za 
„myšlienkovú revolúciu“, ktorá vyvra-
cia neustále omieľané frázy, upozor-
ňuje na nedostatok solidarity a pou-
kazuje na zlo a nerovnosť, ktorá je vo 
svete. Hlava Uruguajskej republiky to 
povedala v rozhovore pre štátny roz-
hlas. Prezident Mujica, ktorý sám seba 
označuje za ateistu, vo vysielaní odci-
toval niektoré úryvky z prvej apoštol-
skej exhortácie Evangelii Gaudium 
Svätého Otca Františka a pripustil, že 
politicky katolícku cirkev obdivuje. 
„Je isté, že katolícka cirkev sa dopus-
tila chýb, ale jej prínos je mohutný, jej 
dielo tisícročné a odvedená práca ob-
rovská,“ uviedol prezident, citovaný 
agentúrou Fides. •

▲  670 rokov Katedrály sv. Víta 
 
V tomto roku si Pražské arcibiskupstvo pri-
pomenie 670. výročie od položenia základ-
ného kameňa ku katedrále sv. Víta, Václava 
a Vojtecha. Na mieste sa bude konať veľké 
množstvo liturgických a kultúrnych udalos-
tí. Program je možné nájsť na stránke tisk.
cirkev.cz. Zámer vybudovať nový chrám 
súvisel s povýšením Pražského biskupstva 
na arcibiskupstvo, ku ktorému došlo, rov-
nako ako k začatiu stavby gotickej katedrály, 
v roku 1344. Prevratnú udalosť, ktorá mala 
ohromný význam nielen pre život Cirkvi 
u našich susedov, ale i pre českú štátnost, 
opísal vo svojej kronike František Pražský. 
V zápise z 21. novembra 1344 môžeme čí-
tať: „Konečne Boh ... dovŕšil milosť milostí. 
Pretože jasný knieža pán Karol, moravský, 
v túžbe po vyňatí Kostola pražského a roz-
šírení jeho dôstojnosti, dosiahol od pána 
pápeža, že sa stal metropolitným a bez-
prostredne podliehal Rímskej kúrii.“ •

SPEKTRUM
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Život je boj. Svet je bojovým po-
ľom, na ktorom sa od jeho po-
čiatku odohráva boj medzi dob-
rom a zlom. Každý z nás sa na 

tomto bojisku nachádza, či si to uvedo-
muje, alebo nie. Od nás kresťanov sa oča-
káva, že sa vedome postavíme na stranu 
dobra, a to tým, že sa postavíme proti 
starým a nesprávnym praktikám sveta. 
Ježiš v jednom z pôstnych evanjelií uka-
zuje trom zo svojich učeníkov: Petrovi, 
Jakubovi a Jánovi, čo im tento odchod zo 
starých praktík sveta prinesie.

Ježišov príbeh oslobodenia
Ježišov príbeh, ktorý by sme mohli na-
zvať príbehom oslobodenia, je uvedený 
na scénu iným príbehom, tiež príbehom 
oslobodenia, ktorý je jedným z najstar-
ších príbehov zaznačených v Biblii, prí-
behom Abraháma. Abrahám žil so svo-
jím otcom Tárem v chaldejskom meste 
Úr. Toto mesto, v ktorom Abrahám pre-
žil svoju mladosť, je nám dnes pomerne 
dobre známe vďaka vykopávkam. Bolo 
to mesto s vysokou kultúrou a s najstarší-
mi súdmi a parlamentom, ktorý poznajú 
dejiny. Tu sa formovali prvé sociálne zá-
kony. Aj technika poľnohospodárstva 
dosiahla v Ure takú úroveň, ako nikde 
predtým. V Úre sa nachádzal chrám, 
v ktorom miestni obyvatelia uctievali 
boha Sina. Tohto boha si maľovali ako 
starého muža so šedivou bradou, kto-
rého tvár bola namodravá ako mesiac. 

Tamojší poľnohospodári naň pozerali 
ako na symbol všetkých metafyzických 
síl rozprestierajúcich sa ponad svetom. 
Keď archeológovia robili v tomto chráme 
vykopávky, stretli sa s veľmi podivným 
zvykom, ktorý sa tu praktizoval. Tomu-
to bohu Sinovi miestni obyvatelia obeto-
vali deti, aby si tak zabezpečili úrodnosť 
v časoch sucha. 

Abram čiernou ovcou? 
Keď čítame knihu Genezis, nájdeme 
tam zmienku o tom, ako jedného dňa 
Táre vzal svojho syna Abrama aj s jeho 
manželkou Sárou, svojho vnuka Lóta 
(syna svojho zomrelého syna Arana) aj 
s jeho matkou, aby opustili spoločne toto 
mesto Úr a odsťahovali sa inde, do kra-
jiny Kanaán, do mesta Haranu (čo bolo 
asi 1500 km na sever od Úru). Pýtame 
sa: Prečo? Čo sa stalo? Biblia nepodáva 
žiadne ďalšie vysvetlenia. Existuje však 
jedna nekanonická, veľmi stará hebrejská 
kniha, ktorá sa volá Kniha Slávení. Táto 
kniha má v sebe aj zmienku o tom, pre-
čo Abrahámov otec odišiel aj so svojimi 
blízkymi príbuznými z Úru. Kniha hovo-
rí, že Táre musel odtiaľ odísť preto, lebo 
jeho syn Abram urazil - vlastne doslova 
spálil - tohto miestneho boha Sina v jeho 
vlastnom chráme. Abram, hoci bol sú-
časťou úrskej kultúry, sa proti niektorým 
jej prejavom vzbúril. Jedným z nich bolo 
aj obetovanie detí bohu Sinovi. Abrama 
môžeme teda označiť za rebelanta alebo 

čiernu ovcu, ktorá sa nedokázala zmie-
riť s niektorými prejavmi svojej vlastnej 
kultúry a sociálneho i privátneho života. 

Odišli teda do iného mesta, do Há-
ranu. Motívom ich odchodu bol, prav-
depodobne, protest proti celej tej kultú-
re a praktikám. Takýmto spôsobom sa 
chceli s celou tou perverznou tradíciou 
rozlúčiť. Lenže keď došli na nové miesto, 
do Háranu, bohužiaľ, aj tu našli tú istú 
tradíciu. A bolo to práve v tomto meste, 
kde bol Abram konečne povolaný, aby 
opustil svoju krajinu, svoju rodinu, dom 
svojho otca „a odišiel do krajiny, ktorú 
mu Boh ukáže.” Abrahám odišiel, ako 
mu Pán povedal, a Boh ho požehnával 
pre jeho veľkú vieru. 

Ježiš sa premenil 
Ježiš spolu s Petrom, Jakubom a Jánom 
vystúpili na vrch, preč zo sveta, kde žili, 
preč od všetkého jeho biznisu, konflik-
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Odíď vnútorne,
usporiadaj si
svoj vlastný
rebríček hodnôt 

 Text: P. Milan Bubák SVD 

 Foto: Archív SVD



tov, súťažení, žiarlivostí, obetí a podivné-
ho rebríčka hodnôt. Vystupujú spoločne 
vyššie a vyššie z toho všetkého, až sú ko-
nečne na vrchu. A vtedy Ježiš, ktorý ich 
odviedol zo starého do nového, začal pred 
nimi žiariť, stával sa jasnejším a jasnejším, 
bol ako mesiac, ako hviezda, až nakoniec 
ako slnko. Nebo sa otvorilo a dve ďalšie 
postavy známe z príbehov oslobodzova-
nia, k nemu prišli a rozprávali sa s ním. 
Mojžiš, ktorý vyviedol ľud z ekonomic-
kého, náboženského a politického útlaku 
v Egypte, a Eliáš, ktorý vyviedol ľud z rúk 
bohov Úru a Háranu, ktorých sa títo ľudia 
začali znova báť. 

Apoštoli tu mali pred sebou štyri prí-
behy úteku, štyri oslobodenia, štyri roz-
právania o vymanení sa zo sily zla, šty-
ri prechody od starého k novému. Je tu 
príbeh Abraháma, príbeh Mojžiša, prí-
beh Eliáša a príbeh Ježiša. Každý z nás je 
volaný k tomu, aby si tieto štyri príbehy 

skombinoval a aby ich aplikoval nielen 
na svoj osobný život, ale aj na život svoj-
ho spoločenstva. 

Kedy sme chytení do pomýleného 
rebríčka hodnôt?
Každý najlepšie vieme, kde sme osobne 
chytení do pomýleného rebríčka hodnôt. 
Je to vždy, keď dávame prednosť bohat-
stvu pred bezúhonnosťou (t.j. príleži-
tosti, ktorá robí zlodeja. Bohatstvo nie je 
vec odsúdeniahodná. No musí byť získa-
vané poctivo a používané zodpovedne 
a s ohľadom na iných. Ak tomu tak nie 
je, bohatstvo a honba za ním zdeformu-
jú charakter človeka); spotrebe pred sluš-
nosťou (spotreba, t.j. konzum (izmus) je 
schopný urobiť z ľudí zvieratá); drogám 
pred realitou (drogy sú zbabelým útekom 
zo života. Je to neschopnosť čestne sa po-
staviť tvárou v tvár nielen radostiam, ale 
aj starostiam a utrpeniam života); sexu 
pred ľudským životom (slovo sex repre-
zentuje „pôžitok“, môže to byť pôžitok 
nielen zo sexu, ale, povedzme, aj z jed-
la. Pôžitok by mal slúžiť životu. A to aj 
v prenesenej forme. Ak je to len pôžitok 
pre pôžitok, potom slúži smrti.). Nech-
cem to tu rozpracovávať do podrobnos-
tí. To nie je moja úloha. To je úloha kaž-
dého z nás osobne. Odpovedať si, v čom 
som chytený.

Aj my ako spoločenstvo vieme, kde 
sme spoločne chytení do pomýleného 
rebríčka hodnôt. Keď menšina utláča 
väčšinu, keď jedni žijeme príliš konzum-
ne na úkor druhých, keď sa nevieme pri 
páchaní verejnej nespravodlivosti za-
stať ľudí a hodnôt, keď ničíme prírodu 
a stvorenie okolo nás, len aby sme sa my 
ako spoločenstvo mali dobre, vtedy sme 
chytení a potrebujeme oslobodenie. Ne-
smieme stratiť z dohľadu bdelosť a ducha 
kritickosti. Ak sme ako národ alebo štát 
chytení v nesprávnych hodnotách, ne-
smieme mlčať. Kresťania a Cirkev ako 
celok si musia strážiť svoj prorocký hlas, 
ktorý sú povinní v spoločnostiach a vo 
verejnom živote uplatňovať. Je napríklad 
známe, že USA, hoci tvoria iba 5% sve-
tovej populácie, využívajú až 40% sveto-
vých zdrojov. Majú právo na 5%. No oni 

využívajú o 8-krát viac, ako majú nárok. 
Samozrejme, robia to na úkor niekoho 
iného. Aby jedni mohli žiť v nadbytku 
a v luxuse, iní musia žiť v podvýžive. Ale-
bo Seán McDonagh, SSC, ktorý pracuje 
ako misionár na Filipínach, poukazuje 
na neutešenú situáciu Filipínčanov, kto-
rí sú ochudobňovaní bohatými krajina-
mi o pôdu: „Mali by sme sa vehementne 
postaviť proti rozširovaniu agrobizni-
su v krajinách tretieho sveta. Napríklad 
tam, kde teraz žijem, na Filipínach, sa 
pestuje ananás. Pestuje sa na 50 000 ha 
tej najlepšej pôdy. Toto je luxusná po-
trava určená na export. Pre ľudí na Fili-
pínach je to ukradnutá pôda, je to pôda, 
na ktorej by mala rásť potrava pre nich. 
V istom zmysle ich stupeň podvýživy je 
v úmere k nášmu stupňu nadvýživy. My 
jeme luxusné jedlá, bez ktorých by sme sa 
mohli pokojne zaobísť. Ja napríklad ne-
potrebujem k tomu, aby som žil, ananás. 
Oni potrebujú tú zem na svoje prežitie. 
(Zo série videokaziet, ktoré pre írsku te-
levíziu pripravilo štúdio Kairos s názvom 
Missions in Crisis). 

Ako sa zachovať? 
Čo robiť, keď zistíme, že sme chytení 
v popletenom rebríčku hodnôt? Môžeme 
sa zachovať ako Abram alebo tak, ako to 
Ježiš radil svojim učeníkom.

Abram odišiel od tohto všetkého 
a bol premenovaný na Abraháma, aby 
sa dalo na vedomie, že to, čo on urobil, 
by sa malo opakovať ďalej. Keď zistíme, 
že žijeme v prostredí, v ktorom nie sme 
schopní sa udržať na strane dobra, mu-
síme odísť (napríklad alkoholik od par-
tie „priateľov“, ktorých spája iba jediná 
vec: alkohol). 

Keď tomu však tak nie je, keď doká-
žeme zlým vplyvom prostredia odolá-
vať bez toho, že by sme ho museli fyzic-
ky opustiť, potom stačí, aby sme urobili, 
ako to radil svojim učeníkom Ježiš – odísť 
a vrátiť sa – odísť vnútorne, usporiadať si 
svoj vlastný rebríček hodnôt a dôsledne 
stáť na jeho žití bez toho, že by sme mu-
seli odísť „zo sveta“. Tak sa staneme pre 
tento svet a svoje okolie svedkami sveta 
nového. •
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▲ Stretnutie so Sv. Otcom

Páter Peter Dikoš SVD, rodák z Ter-
chovej, ktorý je v súčasnosti generálnym 
prokurátorom Spoločnosti Božieho Slo-
va v Ríme, sa 28. januára 2014 stretol so 
Sv. Otcom Františkom. Páter Dikoš sa 
zúčastnil na rannej sv. omši v Dome sv. 
Marty, kde sa Sv. Otec rozhodol bývať 
po svojom zvolení za pápeža. Po sv. omši 
mal páter Dikoš možnosť stretnúť sa 
s pápežom osobne a stráviť v rozhovore 
s ním niekoľko vzácnych chvíľ. Stretnu-
tie sa uskutočnilo symbolicky na výročie 
smrti sv. Jozefa Freinademetza, prvého 
misionára SVD v Číne. •

▼ 50. narodeniny oslávil  
P. Waldemar Grieger SVD

Páter Waldemar Grieger SVD, pô-
sobiaci vo farnosti Zlín-Malenovice 

a Lhota, oslavoval svoje 50. naro-
deniny. Narodil sa 17. januára 1964 
v poľskom mestečku Boleslawiec. 
Slávnostnej svätej omše v Lhote, okr. 
Zlín, sa zúčastnili kňazi z okolitých 
farností, ale aj spolubratia verbis-
ti z Nitry a z Nového Hrozenkova. 
Kazateľom bol otec František Sed-
láček, správca farnosti Štípa u Zlína. 
Páter Waldemar vstúpil do rehole 
verbistov v roku 1984. Po vysviacke 
pôsobil ako kaplán v Spišskej Belej. 
V roku 1992 sa vrátil do Poľska, kde 
okrem iného študoval na Filozo-
fickej fakulte Katolíckej univerzity 
v Lubline. Zároveň pôsobil v tomto 
meste ako rektor misijného domu 
SVD a prednášal na vysokej škole. 
V Poľsku zostal páter Waldemar až 
do roku 1998. 15. 4. 1998 bol vyslaný 
na Valašsko, najskôr na 3 mesiace do 
Vsetína, potom od 1. 7. do Nového 
Hrozenkova a Veľkých Karlovíc. Od 
roku 2001 až do roku 2007 spravo-
val farnosti Vsetín a Pozdechov a bol 
tiež dekanom vsetínskeho dekanátu. 
V júli 2007 prišiel páter Waldemar 
do Malenovic a Lhoty, kde v súčas-
nosti pôsobí. Veriaci si ho hneď ob-
ľúbili a ako povedali, hneď na začiat-
ku rozprával tak dobre po česky, že 
si mysleli, že je rodák z Čiech. K na-
rodeninám pátra Waldemara mu 
srdečne blahoželáme a vyprosujeme 
hojnosť Božieho požehnania a po-

moci v jeho dušpastierskej práci, ako 
aj hojnosť zdravia, pokoja a úspechov. •
 
▲ Oslava sv. Jozefa Freinademetza 
v Zakopanom

Na pozvanie pátra Jana Wicharyho 
SVD, miestneho predstaveného v ko-
munite verbistov v Zakpanom v Poľsku, 
sa zúčastnil na oslavách sv. Jozefa Frei-
nademetza, patróna Misijného domu, 
v Zakopanom  p. Ján Halama, slovenský 
provinciál verbistov. Slávnosť sa konala 
v nedeľu 2. februára 2014 v miestnej far-
nosti Svätého kríža v Zakopanom (jedna 
z desiatich farností mesta). Celebrantom 
a kazateľom slávnosti bol p. Ján Halama. 
Na sv. omši sa zúčastnili viacerí miestni 
kňazi, rehoľníci, rehoľné sestry a počet-
ní veriaci. Medzi pozvanými hosťami 
boli aj dve rehoľné sestry pochádzajúce 
z Číny - sestra Františka a sestra Kata-
rína. Toho času študujú teológiu v Kra-
kove. Pri sv. omši prečítali prosby v poľ-
skom i čínskom jazyku. Zaujímavou 
paralelou medzi farským kostolom a sv. 
Jozefom Freinademetzom je, že tirolský 
svätec sa narodil v malej osade Oies pod 
veľkým horským masívom Dolomitov, 
pod vrcholom Santa Croce, čo znamená 
Svätý kríž. Ku Kostolu Svätý kríž, ktorý 
je postavený na úpätí alpského masívu, 
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Slávnosť pokračovala obedom v Misij-
nom dome Sv. Jozefa Freinademetza. 
Tento dom slúži na odpočinok pre turis-
tov, ale aj na duchovné cvičenia. •

▶ Hody v UPeCe Bratislava

V Univerzitnom pastoračnom centre 
v Bratislave sa 29. januára slávili hody. 
Toto centrum má za svojho patróna sv. 
Jozefa Freinademetza, ktorého spomien-
ku Cirkev slávi 29. januára. Bol to vôbec 
prvý misionár z rehole verbistov, ktorý 
v roku 1879 odišiel na misie do Číny, 
a tam pôsobil až do svojej smrti v roku 
1908. P. Ján Štefanec SVD a P. Igor Kráľ 
SVD,  pôsobiaci v UPeCe, koncelebrovali 
pri sv. omši, ktorej hlavným celebrantom 
bol provinciál rehole verbistov P. Ján Ha-
lama SVD. V homílii priblížil život a pô-
sobenie Jozefa Freinademetza v ťažkých 
časoch začiatkov misie v Číne. Sv. omša 
sa niesla v radostnom duchu, k čomu 
prispel aj excelentný výkon speváckeho 
zboru UPeCe. Študenti prejavili svoju 
pohostinnosť a po sv. omši sa každý mo-
hol posilniť chutnými cestovinami. Ako 
už býva zvykom, na hodoch v UPeCe 
nechýbalo divadelné predstavenie, kto-
ré nacvičili študenti divadla Christoffer 
na tému Jozef Freinademetz. •
 
▶ Deň zasväteného života v Nitre

1. februára 2014 sa v Nitre uskutoč-
nilo – v rámci Dňa zasväteného živo-
ta – stretnutie rehoľníčok, rehoľníkov 
a zasvätených, ktorí pôsobia v miest-
nom biskupstve. Ich spoločný program 
otvorila svätá omša v Katedrále – Ba-
zilike svätého Emeráma. Predsedal jej 
nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. 
Prítomní boli aj misionári verbisti, kto-
rí koncelebrovali spolu s inými rehoľ-
níkmi pri sv. omši. Po svätej omši sa 
program Dňa zasväteného života presu-
nul do auly Kňazského seminára sväté-
ho Gorazda v Nitre. Auditórium si tam 
vypočulo prednášku generálneho vikára 
Nitrianskej diecézy Mons. Petra Brode-
ka na tému: Z kaplnky do ulice. V Nit-
rianskej diecéze pôsobí v mužských 

chodieval sv. Jozef Freinademetz každý 
piatok so svojím otcom, aby sa pomod-
lili krížovú cestu, ktorá sprevádza lesný 
chodník až ku kostolíku. Túto spojitosť 
medzi Sv. krížom v Dolomitoch a Sv. krí-
žom v Tatrách pripomenul (okrem iné-
ho) p. Halama v homílii. Priblížil účinko-
vanie svätca v Južnom Šantungu v Číne 
a predstavil tiež charakter svätca. Sv. Jozef 
Freinademetz svojim spolubratom misi-
onárom vždy pripomínal: „Jediný jazyk, 
ktorému rozumie každý človek, jazyk 
lásky.“ Presklené priečelie farského kos-
tola v Zakopanom umožňuje od oltára 
jedinečný pohľad na prekrásne tatranské 
končiare s dominantným Gievontom, 
na ktorom je postavený veľký kríž. Pri 
sv. omši zaspieval niekoľko goralských 
piesní aj miestny detský spevokol Turli-
ki, ktorý vznikol pri príležitosti návšte-
vy pápeža Jána Pavla II. v Zakopanom 
v r. 1997. Spevokol po prvýkrát účinko-
val 6. júna r. 1997 pri sv. omši, ktorú Ján 
Pavol II. slávil na štadióne pod veľkým 
skokanským mostíkom. V zložení 150 
účinkujúcich zaspievali pápežovi pieseň 
„Syćka se Wom zycom“ (Všetko, čo Vám 
prajeme). Odvtedy spevokol nepretržite 
účinkuje podnes. Po sv. omši Turliki (po 
goralsky to znamená konské zvončeky) 
zahrali aj pastiersku hru a počas mini-
koncertu zaspievali niekoľko kolied. 

UDALOSTI 
marec 2014
5. marec – popolcová streda;
7. marec – ekumenický svetový 
deň modlitieb žien; 
12. ,14. ,15. marec
– jarné kántrové dni; obsah 
dní: príprava na pokánie a na 
sviatosť zmierenia a činorodá 
láska k blížnemu;
19. marec – slávnosť sv. Jozefa, 
ženícha Panny Márie; patrón 
Spoločnosti Božieho Slova;
22. marec – medzinárodný 
deň vody;
24. marec – deň modlitieb 
a pôstu za umučených 
misionárov (výročie zavraždenia 
arcibiskupa Oscara Romera 
v San Salvadore – 1980);
25. marec – Zvestovanie Pána, 
slávnosť; deň počatého dieťaťa;
30. marec – zmena zimného 
času na letný (zo soboty na 
nedeľu sa posúva čas o hodinu 
dopredu).

◆ ◆ ◆

Misijný úmysel apoštolátu 
modlitby na mesiac marec: 
Aby mnohí mladí prijali 
pozvanie Pána na zasvätenie 
svojho života ohlasovaniu 
evanjelia.

reholiach – na sedemnástich miestach – 
päťdesiatsedem rehoľných kňazov a traja 
rehoľní bratia. Na šestnástich miestach 
Nitrianskej diecézy pôsobí 217  sestier. 
Deň zasväteného života zaviedol ešte 
v roku 1997 pápež Ján Pavol II. Stano-
vil, aby sa slávil 2. februára, v deň sviat-
ku Obetovania Pána. Nadviazal na tra-
díciu začatú za pápeža Pavla VI., keď sa 
v ten deň schádzali do Baziliky svätého 
Petra vo Vatikáne rehoľníci a rehoľníčky 
z celého Ríma. •
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Provinciálom si už štvrtý rok. Ako sa 
u teba zrodilo misijné povolanie, kto ťa 
nadchol pre misie? Kde si pôsobil do-
teraz? 
Z našej dediny pochádzal misionár pá-
ter Juraj Poljak, ktorý pôsobil v Portu-
galsku a neskôr v africkej Angole. Hoci 
som pôvodne chcel ísť do diecézneho 
kňazského seminára (bolo to ešte stále 
za komunizmu a na Slovensku bol je-
diný seminár v Bratislave), predsa ma 
nejako príklad pátra Poljaka oslovil. 
Keď sa blížil čas podania prihlášok do 
seminára, nastala v r. 1989 tzv. nežná 
revolúcia a otvorili sa možnosti vstupu 
do reholí. Jeden z miestnych bohoslov-
cov ma nasmeroval na verbistov. A bolo 
to... Čo sa týka povolania ako takého, 
od malička ma fascinoval kostol a služ-
ba v ňom. Ešte som nevedel ani čítať, 
keď som môjho otca poprosil, aby ma 
zaviedol „tam dopredu“, myslel som 
tým k oltáru. Myslím, že tam niekde sa 
zrodilo aj moje povolanie.

 
Ako by si zhodnotil pôsobenie verbis-
tov v Slovenskej provincii (na Slovensku 
a v Čechách)?  

Hm... Naše pôsobenie je vysunuté dosť 
na západ krajiny. Pôsobíme v Nitre, Bra-
tislave, potom v niekoľkých farnostiach 
krajiny, všetko v západnej časti Sloven-
ska. Najvýchodnejšie položený dom 
našej provincie je noviciát v Lučenci. 
V Čechách pôsobíme výlučne vo far-
nostiach na Morave a v severných Če-
chách. Nie je nás tak veľa, ako by mohlo 
byť, aktuálne je nás v provincii 50 spo-
lubratov, ktorí sú vo večných sľuboch, 
z toho 40 v aktívnom veku. Ale našu 
prítomnosť je cítiť, aspoň si to mys-
lím. Myslím, že máme stále čo povedať 
miestnej Cirkvi na Slovensku, najmä 
cez našu službu ľudových misií vo far-
nostiach. O tom, že sme miestnej cirkvi 
užitoční, svedčí aj to, že v každej die-
céze, kde pôsobíme, máme spolubrata 
zastúpeného v diecéznej kňazskej rade. 
Diecéznu kňazskú radu si volia kňazi 
tej-ktorej diecézy a tiež miestny biskup. 

 
Na aký druh pastorácie sa verbisti naj-
viac zameriavajú? Čo je charakteristic-
ké pre apoštolát verbistov? 
Okrem farskej pastorácie sa venujeme 
formácii, t.j. príprave kandidátov 

ROZHOVOR

Otvorenosť a pohostinnosť
majú byť vo výbave misionára 

poslaného ohlasovať 
radostnú zvesť Evanjelia

 Text a foto: Archív SVD

  Foto: P. Martin Štefanec SVD

Páter provinciál Ján Halama je rodák z Tepličky nad Váhom. Od detstva 
ho formovalo veriace prostredie, v ktorom vyrastal, a po absolvovaní 

gymnázia sa rozhodol vstúpiť do rehole verbistov. Teraz pôsobí na 
čele Slovenskej provincie SVD. O svojom povolaní, ale i o misiách 

doma a v zahraničí rozpráva v nasledujúcom rozhovore.

P. Ján Halama SVD



na misionárske povolanie, taktiež špe-
cifickým apoštolátom, ako je pastorácia 
vysokoškolskej mládeže i stredoškolskej 
mládeže skrze Misijné prázdniny, pas-
torácii chorých v nemocnici, a potom 
apoštolátu tlače, Biblie a pod. Charakte-
ristikou je azda to, že sa snažíme byť uži-
toční tam, kde nás miestna Cirkev potre-
buje. Tam, kde je to možné, snažíme sa 
priniesť nové podnety, lepšie povedané 
vnímať nové podnety Ducha Svätého pre 
Cirkev na danom mieste. Tak to bolo so 
začatím Univerzitného pastoračného 
centra v Bratislave, ktoré sa stalo mode-
lom pre univerzitnú pastoráciu na celom 
Slovensku. Verím, že ďalšie podnety prí-
du. Myslím si, že našou charakteristikou 
je otvorenosť a tiež pohostinnosť.

 
Aký by mal byť podľa teba misionár 
dnešnej doby? 
Mal by to byť tímový hráč. Misijná služ-
ba vo svete prešla veľkou zmenou. Skon-
čili sa kolónie s patronátom európskych 
mocností. Misionár je odkázaný 
nielen na miestnych ľudí a  ich 
kultúru, ale aj na politické zriade-
nie tej-ktorej krajiny. Zloženie ko-
munít sa tiež podstatne zmenilo. 
Dnes už na misiách nepracujeme 
s Nemcami, Írmi či Španielmi, ale 
čoraz viac s Indmi, Indonézanmi, 
Filipíncami, Afričanmi. Biely mi-
sionár je skôr raritou než samo-
zrejmosťou. Toto kladie úplne nové po-
žiadavky na mladého misionára, ktorý 
prichádza na misie so svojimi predsta-
vami a ideálmi.

 
Kde všade pôsobia slovenskí misionári 
verbisti v zahraničí a koľko ich je? 
V podstate pôsobia na všetkých konti-
nentoch. V zahraničných misiách pôsobí 
v súčasnosti 32 spolubratov, ktorí pochá-
dzajú zo Slovenskej provincie. Hovorím 
zámerne, že pochádzajú zo Slovenskej 
provincie, lebo provincia to je Slovensko 
a Česká republika. Jeden z tých misioná-
rov, P. Ludvík Málek, pochádza z Moravy 
a pôsobí v Mexiku. 
Poskytujú misionári verbisti duchovnú 
starostlivosť aj ľuďom zo Slovenska, ktorí 

idú za prácou do rôznych kútov Európy? 
Páter Gašpar Habara, ktorý pôsobí vo 
farnosti v Dubline v Írsku, sa okrem ír-
skych veriacich venuje aj Slovákom, ktorí 
žijú v tejto ostrovnej metropole.

 
Aké má Spoločnosť Božieho Slova vo sve-
te priority? Do ktorých krajín posiela naj-
viac misionárov? 
Prioritou sú čoraz viac ľudia žijúci v chu-
dobe. Situácia sa v tomto ohľade vo svete, 
bohužiaľ, stáva horšou a horšou. Gene-
ralát najviac posiela nových misionárov 
do Afriky a Latinskej Ameriky. Nemalý 
počet mladých misionárov však dostáva 
svoje misijné určenie aj do Európy. Toto 
je tiež jeden z nových trendov. 

 
Koľko máme na Slovensku seminaristov 
SVD? Ako prebieha ich formácia, kým 
z nich budú misionári? 
V súčasnosti máme vo formácii 14 semi-
naristov, z toho dvaja si vykonávajú svoju 
pastoračnú prax v misiách – frt. Michal 

Vrták v Mexiku a frt. Patrik Páleník na 
Taiwane. Jeden seminarista si vykonáva 
pastoračnú prax na Slovensku. Ostatní 
študujú filozofiu a teológiu v našom se-
minári v Bratislave. Medzi nimi máme 
dvoch seminaristov z  Indie - Robina 
a Donieho. Formačný program u nás 
trvá minimálne 8 rokov. Počiatočný rok 
je noviciát – je to čas na duchovné prehĺ-
benie a rozlíšenie svojho povolania. Po-
tom nasledujú tri roky štúdia filozofie. Po 
filozofii seminaristi prerušujú štúdiá a idú 
na pastoračnú prax. Ak je to na Sloven-
sku alebo v Čechách, táto pastoračná prax 
trvá 1 rok. Ak je to v zahraničí, majú štu-
denti na prax minimálne dva roky. Záleží 
to od náročnosti jazyka. V krajinách, kde 
je používaná jedna zo svetových rečí, trvá 

jazyková príprava jeden rok a jeden rok 
samotná prax. V krajinách s ťažším jazy-
kom, ako je Japonsko, Kórea, Čína a pod., 
trvá jazykový kurz dva roky a rok prax. 
Po pastoračnej praxi potom nasledujú 
tri roky štúdia teológie. V predposled-
nom ročníku sa seminaristi pripravujú na 
zloženie večný sľubov a diakonské sväte-
nie, ak sú kandidátmi na kňazov. Pri več-
ných sľuboch dostávajú naši spolubratia 
misijné určenie. Po kňazskej vysviacke, 
ktorú prijímajú po skončení posledného 
ročníka teológie, sa naši mladí misionári 
vyberajú do sveta podľa svojho misijné-
ho určenia. V našej reholi môžu pôsobiť 
aj rehoľní bratia, ktorí nemusia študovať 
teológiu, ale po noviciáte môžu absolvo-
vať štúdium z nejakej profesie, ktorá je 
potrebná na misiách. Podmienkou pre 
prijatie do rehole je maturita a, samo-
zrejme, dobré svedectvo života a túžba 
po misijnom živote.
Ako sa nový misionár dostane do tej-
-ktorej misijnej krajiny? Môže si vybrať 
svoju obľúbenú krajinu? 
Mladý adept si pred večnými sľubmi na-
píše žiadosť o zloženie doživotných re-
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Ešte som nevedel ani čítať, 
keď som môjho otca poprosil, 
aby ma zaviedol „tam dopredu“, 
myslel som tým k oltáru. Myslím, 
že tam niekde sa zrodilo aj moje 
povolanie.



hoľných sľubov a tiež žiadosť o misijné 
určenie. Napíše si tri krajiny, v ktorých 
by chcel pôsobiť. Keďže sme misijná re-
hoľa, obyčajne jednu z týchto krajín do-
stane ako svoje prvé misijné určenie. Aj 
tí, ktorí sú určení pre domácu provinciu, 
môžu po nejakom čase požiadať o mi-
sijné určenie do inej krajiny. 

 
Čo ponúka Spoločnosť Božieho Slova 
mladým mužom, ktorí v sebe cítia mi-
sijné povolanie? 
Tá ponuka je dať ľuďom svoj život ako 
dar, pretože si uvedomuje, že život je 
dar od Boha, s ktorým sa treba deliť. 

 
Na čo sa mladý človek má pripraviť, keď 
uvažuje o misijnom povolaní? 
Dôležitá je túžba. Ostatné sa naučí ča-
som. • 

• P. Ondrej Pešta SVD, misionár v Bolívii. 
 Desiatky ďalších pôsobia v ďalších krajinách
• Misijné prázdniny pre mládež
 pripravujú verbisti každý rok
• Pastorácia medzi vysokoškolskou
 mládežou v UPeCe Bratislava
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Soči a olympiáda
 Text: P. Michal Marhefka SVD 

 Foto: O. Varov

Olympijské hry, hoci majú pohanský pôvod, majú niektoré znaky s veľ-
mi pekným, priam kresťanským charakterom. Počas nich by totiž 

mali zložiť zbrane všetky bojujúce strany. Tak sa športové súťaženie stáva 
znakom priateľstva všetkých národov. Rusko sa stáva hosťujúcou kraji-
nou olympiády už druhý raz. Oproti hlavnému mestu Sovietskeho sväzu 
- Moskvy 1980-teho roku to tentoraz je mesto na juhu krajiny – v Soči. 
Soči je pre občanov Ruskej federácie symbolom letného oddychu, keďže 
sa nachádza neďaleko Čierneho mora, v začínajúcom pásme subtrópov. 
Práve preto je aj udivujúce, že hostí zimnú olympiádu. Organizátori chceli 
takto na jednej strane zvýrazniť, že Rusku nie je nič nemožné, a na druhej 
strane Soči sa nachádza neďaleko od pohoria Kaukaz, čím sú športov-
com naporúdzi aj zimné podmienky, ale mrazy nie sú také, ako na Sibíri.
Olympiáda sa ako slávnosť začala ešte pár dňami pred jej otvorením spo-
ločnou pobožnosťou ruskej zbornej s patriarchom Moskvy a celej Rusi 
Kirilom, ktorý sám pricestoval do Soči. Duchovnú starostlivosť o špor-
tovcov zabezbečujú predstavitelia rôznych náboženstiev i kresťanských 
denominácií. Saratovský katolícky biskup Klemens Pickel, do ktorého 
diecézy Soči patrí, vyslal pre potreby katolíckych športovcov tiež kňaza 
a miestna farnosť už vyhradila miesto vo svojom chráme na bohoslužby 
pre kórejských, španielskych a inakšie hovoriacich katolíkov. 

Verím, že celá akcia nechala v pamäti všetkých športovcov aj iné pred-
stavy o Rusku, než na aké sú v Európe zvyknutý. •



12 HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

HLASY Z MISIÍ

MAREC 2014

Sloboda
pre dušu

 Text: Gudrun Schriever

 Foto: P. Martin Štefanec SVD

Vietnamci tvoria v Čechách malú 
menšinu. Prišli do Európy, aby 
unikli pred komunizmom 
a chudobou. O svojich kraja-

nov sa starajú dvaja misionári verbisti 
Jozef Dao a Ján Nguyen.

Rodina Vu Duc žije v Brne na moder-
nom sídlisku. V byte vládne radostné 
vzrušenie. Na návštevu sa ohlásil páter 
Jozef. Z kuchyne vonia lahodné jedlo. 
Pre vietnamské rodiny je pohostinnosť 
príslovečnou. Je nemysliteľné navštíviť 
rodinu bez stretnutia sa pri slávnost-
nom jedle. Manželia Vu Duc prišli do 
Česka pred pätnástimi rokmi. „Opustili 
sme Vietnam, aby sme si zlepšili život-
né podmienky,“ hovorí Joseph Vu Duc. 
Dôvodom odchodu z vlasti bola 
hospodárska situácia a komunis-
tická vláda.

„Na začiatku to bolo veľmi ťaž-
ké,“ spomína si jeho sestra Má-
ria Bich Hoa, „ale časom sme si 
zvykli.“ Rodina má šťastie, všetci 
majú oficiálne pracovné miesto. „Pracu-
jeme v maloobchode,“ vysvetľuje Jose-
ph Vu Duc. Pre Vietnamcov nie je ľahké 
nájsť si v Česku dobrú prácu, tým viac si 
vie rodina vážiť svoju situáciu. „V médi-
ách často informujú o Vietnamcoch, kto-
rí si začnú s mafiou, pestujú marihuanu 
alebo obchodujú s drogami. Tým vzniká 
u českého obyvateľstva dojem, že všetci 
Vietnamci robia nečestné obchody. To, 
samozrejme, nie je pravda,“ rozhorču-
je sa Mária.

Mnohí Vietnamci prichádzajú do Eu-
rópy bez papierov. Snívajú o lepšom ži-
vote a chcú si vybudovať novú existenciu. 
Ale bez papierov nedostanú nijaké povo-
lenie na pobyt a bez povolenia na pobyt 

nijakú oficiálnu prácu. Tým mnohí skĺz-
nu do temných obchodov. Je to smutný 
kolobeh.

Veľký problém: reč
Páter Jozef Dao SVD je stále na cestách, 
aby navštevoval roztratene žijúcich Viet-
namcov. Prevzal východnú časť Česka, 
západnú časť prevzal páter Ján Nguyen 
SVD. V Česku žije asi 56 000 Vietnam-
cov, z toho je cca 1 600 kresťanov.

„Najväčším problémom je reč,“ vraví 
P. Jozef, „mnohí Vietnamci ani nechodia 
do kostola, pretože nevedia po česky. Ča-
som nastupuje nebezpečenstvo, že stratia 
svoju vieru. Materinskou rečou im mô-
žem darovať kúsok domova.“ Páter Jozef 

má vždy otvorené uši pre všetky potreby 
a problémy a pomáha krajanom pri za-
bývaní sa v novej vlasti. Slávi bohoslužby 
– aj v obývačke – a vyučuje náboženstvo. 
Toto sa deje mimo školského vyučovania, 
pretože v Čechách nepatrí náboženstvo 
do učebných osnov.

„Samozrejme, sú veci, ktoré nám chý-
bajú: stará vlasť, naši rodičia, ich láska 
a starostlivosť… Tu nám pomáha naša 
viera. Silu a dôveru čerpáme z Božej lás-
ky,“ vyznáva Mária.

Vietnamci si vychutnávajú to, že môžu 
otvorene žiť svoju vieru. V komunistic-
kom Vietname to nie je možné. „Bohu-
žiaľ, tam niet slobody vo viere,“ ľutuje 
pán Vu Duc. Z toho dôvodu sú cirkevné 

sviatky vrcholným bodom v ich všedných 
dňoch. Na sviatok sv. Jozefa Robotníka 
1. mája sa zhromažďuje kresťanské viet-
namské spoločenstvo v Brne na veľkú 
slávnosť. Po slávnostnej omši s biskupom 
je ešte dosť času dobre sa najesť a vyme-
niť si názory.

Život v zlatom meste
Zmena scény. V českej metropole Praha 
navštevuje P. Ján vietnamský trh. Tu mož-

Ďakujeme Bohu za všetko, 
aj za materiálne dobrodenia. 
Moja viera mi dáva silu a motiváciu, 
aby som pomáhal druhým.



13HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

HLASY Z MISIÍ

MAREC 2014

no kúpiť všetko, čo srdce ráči: potraviny, 
oblečenie, tovar pre domácnosť, drogé-
riu… Tu poznajú verbistu ako strakatého 
psa, pravidelne navštevuje kresťanských 
Vietnamcov, hľadí a počúva, kto a kde 
potrebuje pomoc.

Nákupné centrum je otvorené den-
ne od deviatej do devätnástej hodiny. 
Obchody idú najlepšie cez víkend. To-
mas prevádzkuje obchod s potravinami 
a drogériou. V Česku je už dvanásť rokov. 

„Cítim sa tu dobre a som spokojný.“ Žije 
v Prahe so svojou ženou a svojimi dvo-
mi dcérkami. Vo veľkej hale sa zaraďuje 
jeden stánok s oblečením za druhým. P. 
Ján beseduje s obchodníčkou. Túto plo-
chu zdieľa spolu s dvoma inými obchod-
níkmi. Mesačný nájom predstavuje 1 300 
eur. „Situácia sa skomplikovala. Ešte pred 
tromi rokmi išli obchody lepšie,“ vraví.

O kúsok ďalej má svoje holičstvo Jo-
hann Baptist. „Prichádzajú ku mne hlav-
ne Vietnamci, aby sa dali ostrihať. No ob-
čas príde aj niekoľko Čechov,“ oznamuje. 
P. Ján sa ráta k jeho stálym zákazníkom.

Pomoc pre krajanov
Misionár verbista má neskôr ešte termín 
u rodiny Thu. Po srdečnom privítaní sa 
manželka, starká a obaja synovia stiah-
nu so smiechom a táraním do kuchyne.

Filip Thu je podnikateľ. „Mám vo Viet-
name dva pivovary a vyrábam české pivo. 
Tu v Prahe zamestnávam v malej fabrike 

devätnásť ľudí. Balíme devedečká a cé-
dečká“,“ hrdo rozpráva podnikateľ.

V roku 1981 prišiel do bývalého Čes-
koslovenska ako mladý študent. V tých 
časoch posielali mnohých mladých Viet-
namcov na vzdelávanie sa do Európy, 
konkrétne do komunistických „brat-
ských krajín“.

Vyštudoval a neskôr pracoval v továr-
ni na nákladné vozidlá. Potom vypršala 
zmluva a on sa vrátil najprv do Vietna-
mu. Tam spoznal svoju ženu a zobrali 
sa. O dva roky neskôr sa vrátili späť do 
Česka. „Chceli sme sa tu cirkevne zoso-
bášiť. Moja mama je katolíčka, môj otec 
kresťansky nezmýšľal. Preto sme ako deti 
neboli pokrstení. Ale pre mňa a pre moju 
ženu bola viera dôležitá,“ rozpráva Filip 
Thu. Vyhľadali si kňaza, navštevovali vy-
učovanie, boli pokrstení a pobirmovaní, 
a potom sa mohli aj cirkevne zosobášiť. 
Ich synovia Kunda a Pepper boli pokrs-
tení hneď po narodení. Obaja sú nadše-
nými miništrantmi a sú aktívni v mládež-
níckej práci vo farnosti.

„Viera nám darovala slobodu duše. 
Máme dôveru, že Boh vždy stojí pri nás, 
sprevádza nás a nenecháva nás samých,“ 
vraví Mária Thu. Pre rodinu je úplne nor-
málne modliť sa spoločne v obývačke 
pred modlitbovým kútikom.

„Ďakujeme Bohu za všetko, aj za 
materiálne dobrodenia. Moja viera mi 
dáva silu a motiváciu, aby som pomá-
hal druhým,“ dodáva Filip Thu. Vo svo-
jom voľnom čase sa angažuje pre svojich 
krajanov, pomáha, kde je to potrebné. 
Často ho volajú za tlmočníka, ak sú Viet-
namci v krajine novými a ešte dobre neo-
vládajú reč. „My, kresťania, musíme držať 
spolu!“ vraví pán Thu pri rozlúčke a cítiť, 
že to myslí vážne. •

• P. Jozef Dao SVD a P. Ján Nguyen SVD
• Misijné pôsobenie v sebe zahŕňa aj udržovanie  

kontaktov s veriacimi. Veriaci ich často pozýva-
jú na návštevy. O dobrých vzájomných vzťahoch 
svedčia aj spontánne návštevy pracoviskách, 
napríklad v obchodoch na tržnici

• Páter pred sv. omšou nacvičuje s veriacimi spev 
• Procesia na sviatok sv. Jozefa
• Po sv. omši veriaci využívajú spoločné chvíle 

na výmenu informácii

PC
Vložený text
na
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Misijná krajina
Saudská Arábia

 Text: P. Karol Bošmanský SVD

 Foto: Hatim Saleh

Saudská Arábia je naj-
väčším arabským štá-
tom tak rozlohou, ako 
aj počtom obyvateľstva, 

ktorý sa náramne zväčšuje jed-
nak pôrodnosťou, ako aj vyso-
kým prílivom emigrantov. Kraji-
na zaoberá tri štvrtiny Arabského 
polostrova v oblasti juhozápad-
nej Ázie. Jej rozloha je 2 149 690 
km² pri hodnote zaľudnenia 13/ 
km² obyvateľov (2012). 

Väčšinu územia krajiny zabe-
rá púšť. Na západnej strane kra-
jiny lemujú pobrežie Červeného 
mora hory. Na severozápade sa 
nachádza hornatá oblasť Hidžáz 
a na juhozápade Asír. Na výcho-
de leží rozľahlá plošina Nadžd, 
ktorá prechádza smerom k Perz-
skému zálivu do východných 
nížin. Na severe leží piesočnatá 
púšť Nafúd. Susednými štátmi 
sú Jordánsko, Irak, Kuvajt, Katar, 
Spojené arabské emiráty, Oman 
a Jemen. 

Podnebie
Podnebie Saudskej Arábie je su-
ché a horúce. V krajine sa nachá-
dza jedna z najvyprahlejších púští 
sveta, kde teploty vystupujú nie-
kedy až nad 45 stupňov Celzia. 
V noci je však chladnejšie. Prud-
ké vetry a piesočnaté búrky bičujú 
púštnu a skalnatú krajinu vo vnút-
rozemí. V oblasti pohorí sa vysky-
tujú nočné zrážky v hodnotách 
okolo 100 až 300 mm. Vo vnútro-
zemí sú zrážky veľmi neobyčajné. 
Niekedy napadne na niektorých 

miestach napr. 65 mm zrážok roč-
ne a inokedy po dobu niekoľkých 
rokov vôbec neprší. 

História
Z histórie je známe, že osman-
skí Turci ovládli severozápadné 
oblasti krajiny od 16. do 20. sto-
ročia. Počas prvej svetovej vojny 
boli vytlačení Arabmi, ktorých 
povstanie zorganizoval britský 
plukovník T. E. Lawrence. Ot-
com modernej Saudskej Arábie 
bol však Ibn Saúd, ktorý v kme-
ňových vojnách v rokoch 1902-
1924 zjednotil štyri hlavné oblas-
ti Nadžd, al Hása, Hidžaz a Asúr. 
Dňa 23. Septembra 1932 vyhlá-
sil kráľovstvo Saudskej Arábie 
a stal sa jej prvým panovníkom. 
Od roku 2003 kráľovskú rodinu 
tvorí 5000 princov, ktorí stoja na 
čele vládnych úradov. 

Pôvodní obyvatelia Saudskej 
Arábie vyznávajú islam a sú Ara-
bi. Podľa dostupnej literatúry 
tu ale okrem nich dnes žije asi 
8 200 000 prisťahovalcov, a  to: 
z  Indie jeden a  pol milióna, 
Bangladéžu jeden a pol milióna, 
z Filipín milión dvestotisíc, z Pa-
kistanu milión, z Maroka milión, 
z Jemenu 800 tisíc, z Indonézie 
600 tisíc, Srí Lanky 400 tisíc, Su-
dánu 250 tisíc, Libanonu 150 ti-
síc, Sýrie stotisíc, Eritrei stotisíc, 
Turecka 80 tisíc, Európy 70 tisíc 
a USA 30 tisíc. Národným nábo-
ženstvom je islam. Neoficiálne 
údaje sú ale nasledovné: sumitskí 
moslimovia 81,5%, šitskí mosli-

movia 11%, katolíci 3,5%, hindu-
isti 2,5% a budhisti 2,5%. 

Dnes žije v krajine 9 195 895 
obyvateľov (2012). Pôvodné do-
morodé obyvateľstvo Saudskej 
Arábie je v porovnaní so sused-
skými arabskými štátmi etnic-
ky a  jazykovo homogénnejšie. 
Odhaduje sa, že 15% občanov 
v krajine tvoria šíti, ktorí obýva-
jú prevažne Východnú provin-
ciu. Hovorová arabčina sa delí do 
troch hlavných dialektov: dialekt 
hidžazský, nedžadský a zálivový. 

V súvislosti s migráciou pra-
covnej sily do zeme, ktorá pre-
bieha už niekoľko desaťročí, 
môžeme dnešné obyvateľstvo 
rozdeliť na domorodých obča-
nov, usadených imigrantov (väč-
šinou z iných arabských krajín) 
a imigrantov neusadených, kto-
rých reprezentujú ázijskí robot-

V niektorých 
rokoch počet 
pútnikov, 
ktorí si 
vykonáva-
jú tradičnú 
púť v spo-
mínaných 
posvätných 
mestách, do-
sahuje podľa 
odhadu vyše 
dvoch milió-
nov návštev-
níkov. 

MISIJNÁ KRAJINA
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hlavnou potravinou zostávajú 
mäso a ryža. Jedia baranie, ku-
racie, kozie, ťavie mäso s ryžou, 
orechmi a bylinkami. Všetci jedia 
zo spoločnej misy prstami pravej 
ruky. V pobrežných oblastiach je 
veľká ponuka rýb. 

Ku každému jedlu sa podá-
va chlieb (šámi). Tradičnou po-
chúťkou sú ďatle, mliečny puding 
a pečivo plnené medom a orech-
mi. Po jedle sa popíja káva s kar-
damonovými semenami. V oá-
zach rastú palmy a  vo vyšších 
nadmorských výškach akácie, 
jalovec a tamarišky. Tradičným 
športom je sokolníctvo. 

Prístav Džída na pobreží Čer-
veného mora je obchodným 
a  diplomatických strediskom 
krajiny a zároveň vstupnou brá-
nou pútnikov, ktorí sa každoroč-
ne vo veľkom počte vydávajú do 
Mekky a  Mediny. Sväté mesto 
Mekka leží 70 km na východ 
a od Džiddy v úzkom údolí me-
dzi kopcami a hradmi. Mesto je 
známe veľkou mešitou Haram so 
svätyňou Kába, kde sa nachádza 
posvätný čierny kameň, ktorý 
v dávnej minulosti vraj spadol 
z neba. Medina, ktorá leží 180 km 
od pobrežia Červeného mora, je 
chránená dvojitými hradbami 
s deviatimi bránami. V miestnej 
mešite sú hroby Muhammada, 
jeho dcéry Fatimy a Chlifa Oma-
ra. V meste je taktiež islamská 
univerzita. Všetci Moslimovia sa 
snažia aspoň raz v živote navštíviť 
Mekku a Medinu. Ľuďom iného 
vyznania je však vstup do tých-
to miest zakázaný. V niektorých 
rokoch počet pútnikov, ktorí si 
vykonávajú tradičnú púť v spo-
mínaných posvätných mestách, 
dosahuje podľa odhadu vyše 
dvoch miliónov návštevníkov. 
Saudská Arábia patrí k iniciáto-
rom zavedenia spoločnej meny 
krajiny okolo Perzského zálivu 
v roku 2010. • 

níci, predovšetkým z Pakistanu 
a Indonézie. Demografia saud-
ských občanov hovorí v prospech 
mladších ročníkov. Rasové a ná-
rodnostné zloženie vykazuje: 
Arabi 90% a Afroázijčania 10 %. 
Priemerná dĺžka života je u mu-
žov 71 rokov, u žien 75 rokov. 

Ako uvádza kardinál Tomko, 
z vysokého počtu emigrantov je 
necelý milión katolíckych robot-
níkov, ktorým však štátna moc vo 
všeobecnosti nedovoľuje prejavy 
náboženskej slobody. Zakázaný 
je dovoz Biblie do krajiny, ako aj 
náboženských predmetov. Ne-
dovoľuje sa účinkovanie katolíc-
kych kňazov ani stavby kaplniek 
či kostolov. Dôvodom je, že celé 
územie štátu ako miesto naro-
denia a  pôsobenia Mohameda 
v Mekke a Medine je “posvätné”. 
Každé prestúpenie predpisov sa 

prísne trestá. Napriek veľkým 
snahám sa zatiaľ v Saudskej Ará-
bii nepodarilo vytvoriť vykoná-
vanie misijnej činnosti. 

V krajine je menej známy tu-
ristický sektor, ktorý sa začal viac 
rozvíjať len v ostatných rokoch. 
Pôvodne bol väčší prílev náv-
števníkov spojený s tradičnými 
náboženskými púťami do Mek-
ky a Mediny na západe krajiny. 
V  súčasnosti sa krajina otvára 
turistom prostredníctvom budo-
vania veľkých prímorských kom-
plexov s vysokým štandardom. 
Nesmeruje to však k masovému 
turizmu a nedosahuje rozmery 
Spojených arabských emirátov, 
ktoré sú v tomto smere v regióne 
jednoznačným lídrom. 

Saudská kuchyňa sa prícho-
dom prisťahovalcov z ostatných 
arabských krajín obohatila, ale 
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Od 27.9.2013 sa mojím novým misij-
ným pôsobením stalo mesto Irkut-
sk v Ruskej federácii. Misijné sestry 
pracujú v Rusku od r.1992, ale na Si-
bíri iba od roku 2000, kedy bola po-
sviacka Katedrály Nepoškvrneného 
srdca Panny Márie. 

5200 km od Moskvy 
Irkutsk je sídelným mestom biskupa. 
Otec biskup Kyrill Klimovicz spravu-
je rímskokatolícku diecézu sv. Jozefa, 
ktorej územie je väčšie ako celá Európa. 
Pastoračná činnosť rímskokatolíckej 
cirkvi sa rozvíja najmä v mestách juž-
ného, stredného a východného Sibíra 
a v ich bezprostrednom okolí (Maga-
dan, Čita, Blagoveščensk, Angarsk, 
Irkutsk, Bratsk). Sú miesta, ako napr. 
ostrov Sachalin, kde je iba jediný ka-
tolícky kňaz pre celý ostrov. Na území 
Kamčatky a Aljašky nie je žiadna ka-
tolícka komunita. Uprostred východ-
ného Sibíra v mestách Aldan a Jakutsk 
pôsobia slovenskí saleziáni. V pastorač-
nej činnosti v Irkutsku pracujú aj pátri 
SVD, v súčasnosti tu pracujú 2 kňazi 
a 1 brat SVD z Poľska a 1 kňaz z Ruska. 
V našej SSpS komunite sme 4 sestry zo 
4 národností (Poľsko, Ukrajina, Indo-
nézia a Slovensko). Sr. Juliana z Poľska 
vypomáha vo farnosti, vedie kateché-
zy a navštevuje choré deti v nemocnici. 
Sr. Nadyija pracuje v diecéznej formácii 
katechétov, sr. Marcela z Indonézie a ja 
pracujeme v Dome nádeje, kde podpo-
rujeme deti zo sociálne slabých rodín. 
Deti k nám prichádzajú po vyučovaní, 
hrajú sa alebo si robia domáce úlohy. 
Vo farnosti ešte pracujú 3 sestry fran-
tiškánky, dve sú z Bieloruska, jedna 

z Poľska, ktoré pomáhajú v katedrále 
a v biskupskej kúrii.

Farnosť Nepoškvrneného srdca 
Panny Márie
Naša farnosť Nepoškvrneného srdca 
Panny Márie je multikultúrna. Okrem 
ľudí ruskej národnosti v nedeľu náš kos-
tol navštevujú aj Poliaci, Ukrajinci, Ar-
méni, Filipínci, ľudia z Afriky – Ghany, 
Konga....pretože v Irkutsku študuje na 
univerzitách mnoho cudzincov. Ne-
ďaleko bytu, kde bývame my sestry, sa 
nachádza Technická univerzita, kde 
študuje asi 5000 študentov. Na nedeľnú 
sv. omšu príde do katedrály asi 150 ľudí 
doobeda a 50 ľudí večer. V meste je ešte 
jeden rímskokatolícky kostol, ktorý patrí 
štátu, je v ňom organová sieň, ale sväté 
omše sa slúžia v bočnej kaplnke. V ne-
deľu tam príde asi 30 ľudí. Mesto Irkutsk 
má oficiálne asi 750 000 obyvateľov, no 
toto číslo je vyššie kvôli neprihláseným 
cudzincom.

Moje dojmy z Irkutska 
 Na záver niekoľko osobných dojmov – 
v tejto ázijskej časti Ruska cítiť vplyv Číny 
a Japonska (autá, jedlo, nákupy, cestovný 
ruch). Tohto roku bola zima zatiaľ veľmi 
mierna - okolo 10 stupňov pod nulou, ale 
2-3 dni bolo aj viac -17, -32... Spolupráca 
s pravoslávnou cirkvou sa obmedzuje iba 
na občasné besedy so študentmi. Postup-
ne a pomaly si rímskokatolícka cirkev 
začína získavať dôveru nielen miestnych 
úradov, ale aj tunajších ľudí. 

Príbeh spolusestry SSpS
Tu je jeden príbeh, ktorý sa stal našej 
SSpS sestre v Rusku: Stratil sa jej mobil-

ný telefón. O niekoľko dní jej oznámili, 
že sa našiel nálezca, ktorý si prosí pekné 
nálezné: tisíc rubľov. Sestra sa nahnevala 
a nechcela zaplatiť, pretože „nálezca“ bol 
v skutočnosti nielen ten, kto mobil vzal, 
ale okrem toho aj vzorný farník sedáva-
júci na každej sv. omši v prednej lavici. 
Po rozhovore s inou sestrou mu nako-

Irkutsk - metropola 
južného Sibíra

 Text a foto: Sr. Felicita SSpS

SLUŽOBNICE DUCHA SVÄTÉHO
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• Biskup Kyrill Klimovicz
• Sestra Felicita 
• Deti a mládež, ktorá chodí na stretká, 
 je veľmi bezprostredná. 
• Sú veľmi vďační, keď sa im niekto venuje, 
 keď sa s nimi niekto rozpráva a hrá
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niec peniaze dala, ale s výčitkou: „Po-
máham vám tu bez nároku na odmenu 
a ty toto robíš? Mal by si sa hanbiť! Veď 
počkaj, Pán Boh všetko vidí! A keď s tým 
neprestaneš, uvidíš, ako zle dopadneš!“

Na celú záležitosť sa potom zabudlo. 
O dva roky neskôr zvoní sestre mobil: 
„Sestrička príďte do nemocnice a pri-
veďte, prosím, aj kňaza. Žiada ten člo-
vek, ktorému sestra vyčítala, že okráda 
ľudí. Zomiera na AIDS.“ Keď prišli do 
nemocnice, vyspovedal sa a krátko na to 
umrel. Predsa sa aj napriek všetkému, čo 
v živote robil, dokázal v poslednej chvíli 
zmieriť s Pánom, možno aj vďaka „pro-
rockej“ výčitke našej sestričky.

A ešte jedna úsmevná situácia z ne-
mocnice. Bola som absolvovať povinné 
vyšetrenie pre cudzincov. Už na chod-
be ma privítala upratovačka s tým, že 

si mám od nej kúpiť návleky. Povedala: 
„10 rubľov.“ Ja som si dala dole čiapku 
z hlavy, upratovačka ešte raz pozrela na 
mňa a na závoj, ktorý som mala na hla-
ve a zopakovala: „Kúpte si návleky. Sto-
ja 5 rubľov.“

V mene všetkých misijných sestier 
pracujúcich na Sibíri Vám ďakujem za 
Vašu modlitebnú podporu a prosím Vás 
aj naďalej o spomienku. • 

V láske Ducha Svätého,
sestra Felicita, SSpS

SLUŽOBNICE DUCHA SVÄTÉHO

V Arcidiecéze Soul 
v J. Kórei vysvätili 38 kňazov
a 26 diakonov

 Zdroj: L‘ Osservatore Romano

Arcidiecéza Soul v  Južnej Kórei 
prvýkrát od svojho zriadenia bola 
v týchto dňoch, od 5. do 7. februára, 
svedkom neobyčajných liturgických 
slávení – troch po sebe nasledujúcich 
svätení. Išlo o vysviacku 26 diakonov, 
38 kňazov, a tiež dvoch biskupov, kto-
rých vymenoval pápež František 30. 
decembra minulého roka. 

Mons. Timothy Yu Gyoung-Chon 
a Mons. Peter Chung Soon-taek sa 
tak stali pomocnými biskupmi so-
ulskej arcidiecézy. Ich ordinácia sa 
konala v Olympijskom parku v hlav-
nom meste Južnej Kórey. Sláveniu 
predsedal arcibiskup Andrew Yeom 
Soojung, ktorý bude 20. februára 
kreovaný za kardinála, spolu s bis-
kupmi biskupskej konferencie Kó-
rey. Táto biskupská vysviacka bola 
v krajine prvou po ôsmich rokoch, 
keď bol vysvätený pomocný biskup 
Basil Cho Kyu-man.

Na slávnosť prišlo do hlavného 
mesta asi desať tisíc ľudí. „Tieto uda-
losti“ – vysvetľuje pre AsiaNews je-
den z účastníkov – „sú veľmi dôleži-
té nielen pre veriacich daných diecéz, 
ale pre nás pre všetkých. Dokazujú 
vitalitu našej cirkvi a lásku i spolo-
čenstvo so Svätou stolicou. Biskupi 
sú pre nás záhradníkmi, povolaný-
mi starať sa a pestovať semienka vie-
ry zasiate evanjeliom.“ •



Kvíz na úvod
Dovoľte mi na úvod dať vám dva krátke kvízy. 
Tu je prvý: 
1. Aká je najvyššia hora sveta? 2. Aký je najvyšší 
vrch sveta? 3. Ktorý je najbohatší muž sveta? 4. 
Ktorá je najdlhšia kapitola Biblie?
Tak, aká bola vaša úspešnosť? Odpovede si môže-
te skontrolovať na konci článku. Verím, že nebol 
náročný. Pozrime sa teraz na druhý: 
1. Ktorý je najnižší vrchol sveta? 2. Ktorý druh 
stromu je najnižší? 3. Ktorý je najchudobnejší 
muž sveta? 4. Ktorá je najkratšia kapitola Biblie? 
Ako ste dopadli v druhom teste? Môj predpoklad: 
druhú polovicu kvízu ste zvládli menej úspešne. 
Neprekvapujeme ma to. Vlastne kvôli tomu som 
ho dával, aby som zdôraznil, že sme nastavení 
pamätať si veci, ktoré sú najväčšie, najpočetnej-
šie, najefektnejšie viac ako najmenšie, najnená-
padnejšie a najnevýznamnejšie. Je to asi vo všet-
kých oblastiach života – ideme do tej reštaurácie, 
kde sú najväčšie porcie, do obchodu s najlepšími 
akciami či najväčšími zľavami ... No Evanjelium 
nás učí, že v Božom kráľovstve je to trošku inak.

Princípy Božieho kráľovstva
Často si myslíme, že viac ľudí, viac peňazí, viac 
služby, budov, priestorov, programov, akcií, väč-
ší talent je nevyhnutný pre úspešnú prácu na Bo-
žom diele. Veríme, že Boh dokáže použiť vo svoj 
prospech práve to, čo dokáže pritiahnuť viac ľudí, 

vyvolať viac emócií, čo pôsobí veľkolepo a ma-
jestátne. 

Vychádza to z presvedčenia, že Božia moc a sila 
je viazaná na našu výkonnosť, úspešnosť a krea-
tivitu. Boh si to rád použije, ale je mocnejší ako 
to. Totiž nie my, ale Boh sa dotýka ľudských sŕdc. 
Preto možno nazvať viac úspešnou akciu, na kto-
rej je možno 5 ľudí, z ktorých 1 dostane silu niesť 
kríž, ako plný štadión ľudí, z ktorých by všetci 
odišli len s dobrým pocitom.

Dve podobenstvá
Spomínate si na podobenstvo o horčičnom zrn-
ku? Horčičné zrnko je maličké. Niekde som na-
šiel informáciu, že v 100 gramoch by sa ich malo 
nachádzať 7 428. Pre túto svoju nepatrnosť mohlo 
byť používané v prísloviach pre čokoľvek, čo bolo 
malým a nevýznamným. Zo žartu si možno nadá-
vali: „Máš mozog ako horčičné zrnko.“ Ježiš po-
ukazuje vo svojom podobenstve, že zo semiačka 
vyrastie strom vo veľkosti 2-3 m. Úspech nezávisí 

Medzi Pánove priania patrí, aby sme boli 
jeho svedkami. Každý, kto vstúpi do jeho 
školy, sa skôr či neskôr dostane i k tejto 
lekcii. A vtedy sa už nedá prejsť na ďalšiu
bez toho, žeby človek nezaujal k tejto
výzve stanovisko.
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Byť
misionárom

 Text: P. Igor

Kráľ SVD

 Foto: Juraj

Štefanec



Dôležité je 
nebáť sa 
do tohto 
Božieho 
projektu 
zapojiť. Je 
to právo 
každého 
jedného 
z nás, 
a svojím 
spôsobom 
i naša 
povinnosť. 

teda na veľkosti semiačka. Ako Boh z maličkého 
semiačka dokáže nechať vyrásť veľký strom, to 
isté dokáže i s nami. Nepotrebujeme byť veľkým 
spoločenstvom, najtalentovanejšími ľuďmi, nepo-
trebujeme mať obrovské množstvo peňazí, nepo-
trebujeme mať povesť najúspešnejších a najvplyv-
nejších. Stačí útecha dnešného slova a dôvera, že 
po ponúknutí toho, čo máme a čím disponujeme, 
Boh dokáže dať vzrast.

To isté posolstvo vyplýva aj z podobenstva 
o kvásku. 12 kilogramov múky (tri miery) dokáže 
prekvasiť pomerne malé množstvo kvásku. Malé 
množstvo môže mať veľký účinok. 

Aj cez hrdzavú rúru môže tiecť voda
Ježiš nás však nechce učiť v záhradníčení či výro-
be chleba, ale povzbudiť a naučiť nás, že veci nie 
sú vždy také, ako sa zdajú. Čo iní môžu pokla-
dať za nevýznamné, nepodstatné a nepotrebné, 
Boh môže použiť vo svojom záujme. Božie slovo 
nás chce povzbudiť, aby sme sa nebáli ponúknuť 

Bohu aj to, čo sme doteraz možno nepovažovali 
za dôležité. Aby sme sa do služby pri ohlasovaní 
Božieho kráľovstva nebáli zapojiť aj napriek na-
šim limitom, dokonca i vlastnej hriešnosti a biede. 

Niekedy si hovoríme a vzdycháme, ako to mali 
apoštoli a ľudia jednoduchšie ako my. Veď videli 
Ježiša na vlastné oči, mali možnosť sa ho dotýkať. 
No vôbec to nebola taká paráda, ako sa my s od-
stupom 2000 rokov nazdávame. Učeníci túto lek-
ciu o potenciáli horčičného zrnka a kvásku potre-
bovali počuť možno ešte viac ako my. Patrili totiž 
medzi tých, ktorí zažívali neúspešnosť jeho mi-
sie na zemi. Židia očakávali Mesiáša, ktorý príde 
v sláve, ktorý zjednotí ľudí, zhromaždí armádu, 
porazí nepriateľov, nastolí kráľovstvo a jeho vlá-
de nebude konca. Očakávali, že sa stane čosi veľ-
ké, pretože verili, že cez veľké, viditeľné a hlučné 
fanfáry sa zjavuje Boh. Namiesto toho mali pred 
sebou Ježiša, ktorý prišiel nebadane, narodil sa 
v jaskyni, vyrástol v nevýznamnom meste, nedo-
kázal si získať lídrov náboženských a ani politic-
kých. Okolo seba mal skupinu rybárov, mýtnikov 
a prostitútky. No vôbec to nevyzeralo ako Božie 
kráľovstvo so svojím kráľom. Skôr ako neúspech, 
z ktorého treba čím skôr vyjsť, opustiť loď pred 
potopením. Nikto nechce byť súčasťou čohosi 
nepodstatného, nevýznamného a neúspešného. 
Preto Ježiš dáva lekciu, že Boh koná nebadane 
cez malé veci.

V čomsi sme vo výhode
V tomto to my, naša generácia, máme jedno-
duchšie. Síce nemáme možnosť sa dotýkať Ježiša 
a vidieť ho na vlastné oči, ale máme skúsenosť, že 
z niečoho naoko tak neúspešného vznikol triumf 
Božej moci. Že Ježiš sa stal víťazom, že apoštoli 
neskončili ako skrachovanci, ale ako hrdinovia. 
Že sila Božieho Slova pretrváva generácie a stá-
ročia, že Cirkev napriek svojej ľudskej a hriešnej 
dimenzii premieňa tento svet na Božie kráľov-
stvo. Dôležité je nebáť sa do tohto Božieho pro-
jektu zapojiť. Je to právo každého jedného z nás, 
a svojím spôsobom i naša povinnosť. Je to záro-
veň aj Ježišove prianie, aby každý jeho učeník bol 
aj misionárom. •

(Prvý kvíz:1.Mt. Everest, 2.sekvoja, 3.Bill Gates, 
4.Žalm 119. Druhý kvíz: 1.Mt. Greylock, 2.Vŕba 
bylinná- 5cm, 3.Jed Matthews – jedným interneto-
vým obchodom prišiel o 22,4 mil, V tejto odpovedi 
sú aj mená 2/3 ľudstva žijúceho v absolútnej biede, 
ktorých mená nepoznáme, 4. Ž 117)
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MISIOLÓGIA

P. Bernard Kulha SVD,
misionár v Bolívii
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Vzhľadom na to, že som v roku 
2012 viedol deviatnik pred 
sviatkom Panny Márie Gua-
dalupskej v Ontariu, štát Ka-

lifornia, kde pôsobí náš spolubrat P. 
Pavol Sochuľák, tento rok som si zvo-
lil tému: “Sviatosti vo svetle zjavenia 
v  Guadalupe a  Nová Evanjelizácia“. 
Panna Mária Guadalupská sa zjavila 
svätému Juanovi Diegovi v r. 1531 na 
vrchu Tepeyac. Guadalupe je najväč-
šie pútnické miesto na svete. 

Obnova pred sviatkom 
Guadalupskej Panny Márie
Prežil som s Mexičanmi krásnu prí-
pravu na tento ich najväčší sviatok. 
V  jeden deň obnovy sa čítalo evan-
jelium, kde bolo písané: „Kto som ja, 
že matka môjho Pána prichádza ku 
mne?“  Silno som si uvedomil 
práve to, „kto som ja“, že som 
poslaný medzi Mexičanov, kto-
rí žijú v tejto farnosti, aby som 
im ja, Slovák, rozprával o me-
xickej Panne Márii Guadalup-
skej. Uvedomil som si, že som 
tam prišiel ani nie tak preto, 
aby som ich posilnil vo viere, 
ale aby som sa ja sám posilnil vo svo-
jej viere. Mexičania sú úžasný národ. 
Pýtal som sa jednej pani, aký rozdiel 
vidí medzi vierou v Európe a v Latin-
skej Amerike. Povedala: „Viete, vy Eu-
rópania oddeľujete vieru od života. My 
spájame vieru so životom.“ Boh nám 
v živote ukazuje, že je s nami. 

Boh v našom živote koná veľké veci
Keď som sa vracal z Mexika, vo veľkej 
drevenej debni  som niesol sochu Gu-
adalupskej Panny Márie. Keď som išiel 
registrovať batožinu, jeden pán, ktorý 
tam stál, videl, že mám veľký kufor a 
na debni bol obraz Panny Márie Gu-
adalupskej. Pýtal sa ma, kam to ve-
ziem. Povedal som, že na Slovensko. 
A on na to: „To je moja matka.“ Ja som 
mu povedal: „Aj moja.“ Poprosil som 
ho o modlitbu, aby som ju šťastlivo 
dopravil na Slovensko. On mi pove-
dal: „Nebojte sa, ona sa bude chrániť 
sama.“ Zaregistroval som batožinu a 
čakal som na lietadlo. Medzitým som 
zistil, že v hlavnom meste Mexiku po-
sunuli let do Európy o hodinu aj štvrť 
skôr. Myslel som, že to nestihnem. 
Keď sme nastúpili do lietadla, zrazu 

oznámili, že lietadlo bude ešte hodi-
nu čakať, lebo je veľká premávka. Teda 
ďalšie zdržanie. Keď sme konečne vy-
štartovali, v hlavnom meste Mexiko 
nás počkali na let Mexiko-Paríž. Be-
hom som utekal do lietadla, zatvorili 
sa dvere a vzlietli sme. Myslel som, že 
batožina (a hlavne debna so sochou 

Panny Márie Guadalupskej) tam ne-
bude. Ale keď sme prišli do Viedne, 
na moje veľké prekvapenie, na páse 
s batožinou išla ako prvá moja Guda-
lupská Panna Mária a hneď vedľa nej 
môj veľký kufor. Nielenže sa chránila 
sama, ale chránila aj mňa. Hovoríme, 
že Boh môže v našom živote robiť veľ-
ké veci. On skutočne robí veľké veci. 

Cesta na Kubu a naši misionári
Cestou do Californie som sa však za-
stavil aj na Kube, kde pracujú naši dva-
ja spolubratia. Veľmi som sa tešil na 
stretnutie s nimi. Veď to boli chlapci, 
ktorých som aj ja sprevádzal na ich ces-

HLASY Z MISIÍ

Za našimi
misionármi
do Kalifornie 
a na Kubu

 Text a foto: P. Ján Kušnír SVD

Aj keď je Kuba veľmi chudobnou 
krajinou, Boh ju obdaroval
nádhernou prírodou a ľuďom
vložil do sŕdc nezištnú radosť.



21HLASY Z DOMOVA A MISIÍMAREC 2014

te povolania a obidvaja pracujú v me-
xickej provincii, kde som pracoval aj 
ja. (Kuba patrí do provincie Mexiko). 
Priletel som do Havany, kde ma čakali 
pátri Radko Kottra a  Lukáš Mizerák.  
Páter Radko je tam už 6 rokov  a páter 
Lukáš tam bude už 3 roky. Vyzdvihli 
ma na letisku a išli sme do nášho domu 
v Havane, kde spravujeme farnosť. Na 
druhý deň sme cestovali autom do 
farnosti, kde pátri pracujú. P. Kottra 
pracuje vo farnosti Yara. V Yare majú 
pekne obnovený kostol, ale, žiaľ, na 
mnohých filiálkach slávia sväté omše 
len po domoch. Ale aj napriek tomu je 
cítiť , že je tu úžasný smäd po Bohu a ľu-

dia hľadajú. Pomyslel som si, že k mi-
liónu prídeme od jednotky atď. Krok za 
krokom. P. Mizerák vo farnosti Sagua 
de Támano. Je to farnosť, ktorá má tiež 
viacero filiálok a ktoré nemajú takis-
to kostoly. Vo farnosti je kostol, ktorý 
dlhé roky nemal strechu. Bohu vďaka, 
teraz dostali povolenie urobiť strechu, 
takže do kostola netečie. Veríme, že sa 
našim spolubratom podarí dostať po-
volanie na stavbu nového kostola. Nie 
je to jednoduché dostať toto povole-
nie a nie je jednoduché aj stavať. Niet 
z čoho a niet za čo. Ale u Boha nijaká 
vec nie je nemožná. Naši spolubratia sú 
naozaj príkladní misionári. Sú zapálení 

za svoju misiu a žijú celkom pre kubán-
sky národ. Som veľmi povzbudený ich 
prácou. Som na nich hrdý. Tento rok by 
mali prísť obidvaja na Slovensko, aby 
tu strávili dovolenku po troch rokoch. 
Verím, že si oddýchnu a načerpajú síl. 
Dúfam, že sa nám podarí kúpiť im ne-
jaké bicykle, lebo kúpiť  auto na Kube 
je veľmi ťažké a filiálky sú dosť ďaleko 
jedna od druhej. . 

Keď sme prechádzali rôznymi ob-
lasťami,  navštívili sme viacero farnos-
tí, kde pracujú misionári verbisti.  Na-
vštívili sme najväčšiu svätyňu  Nuestra 
Seňora del Cobre. Panna Mária je pat-
rónkou Kuby.  

HLASY Z MISIÍ

Zľava: P. Lukáš Mizerák, 
Ján Kušnír, Radoslav Kottra
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Kuba je najľudnatejšia krajina ka-
ribskej oblasti. Jej kultúra vychádza 
z  viacerých periód vrátane obdobia 
španielskeho kolonializmu, priváža-
nia otrokov z Afriky a v menšej miere 
aj vďaka blízkosti Spojených Štátov. 

Názov Kuba pochádza zo slo-
va jazyka Taíno “cubanacán”, čo 
znamená “stredné miesto”. Tak, 
ako všade inde v Amerike, Špa-
nieli si podrobili miestnu po-
puláciu, ktorá za sto rokov vy-
mrela v dôsledku chorôb a zlej 
liečby. Potom začali dovážať ot-
rokov z Afriky, ktorí sa rýchlo 
stali významnou súčasťou populácie.

Katolícka Cirkev na Kube
Na Kube je  viacero náboženstiev. Ústa-
va zaručuje občanom slobodu vierovy-
znania. Väčšina obyvateľstva sa nehlási 
k nijakému vierovyznaniu, ostatní vy-

znávajú rímskokatolícke, evanjelické  a 
iné  náboženstvo. Najväčšia je katolícka 
cirkev. Po nástupe komunizmu sa Kuba 
stala ateistickým štátom nepriateľským 
voči náboženstvu. Aj keď väčšiu časť 
Castrovej vlády bola Kuba ateistickým 

štátom, on sám však nikdy nezakázal 
slobodu vierovyznania. Významným 
bol rok 1998, kedy Castro pozval na 
návštevu pápeža Jána Pavla II. Po tomto 
skutku sa zvýšil záujem o kresťanstvo 
a vylepšila sa pozícia Cirkvi, ako aj jej 
vzťah s vládou. Katolicizmus sa často 

praktizuje spolu so Santeríou, zmieša-
ninou afrických kultov, ktorej obrady 
sa nazývajú „orichas“, a spájajú kres-
ťanstvo s rituálnymi prvkami. Preto sa 
nečudujte, ak na Kube uvidíte sochu 
kresťanského svätca a hneď vedľa so-
chy nejakého afrického boha.

Bohatstvo Kuby je v srdciach ľudí
Aj keď je Kuba veľmi chudobnou kra-
jinou, Boh ju obdaroval nádhernou 
prírodou a ľuďom vložil do sŕdc ne-
zištnú radosť. Určite im dá aj slobodu, 
po ktorej tak veľmi mnohí dychtia. Ja 
som veľmi vďačný za túto skúsenosť, 
že som mohol poznať podmienky, 
v akých žijú moji spolubratia, že som 
mohol vidieť ich prácu, radosti a boje 
a že ako misijný sekretár im budem 
môcť takto viac pomôcť v ich misijnej 
službe za pomoci našich dobrých mi-
sijných horliteľov a dobrodincov.  •

HLASY Z MISIÍ

Uvedomil som si, že som tam
prišiel ani nie tak preto, aby som 
ich posilnil vo viere, ale aby som 
sa ja sám posilnil vo svojej viere.
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Objednávací kupón Objednávam si záväzne na dobierku uvedené tituly: 

počet ks stručný názov cena
-
-
-
-
Meno a priezvisko: Ulica:

Mesto, PSČ: Podpis:   Tel.:

Objednávací kupón možno posielať na adresu: Kníhkupectvo VERBUM, Kalvária 3, 949 01 Nitra, tel: 037/ 7769420; fax: 037/ 7769437; mail: verbum@svd.sk

Pane Ježišu, 
nauč ma modliť sa
Zostavil: Metod Lukačik CSsR
Gréckokatolícka modlitebná 
kniha pre staršie deti a mlá-
dež ponúka základné litur-
gické a osobné modlitby a tiež 
ilustrácie ikon. Ide o výber 
modlitieb rôznych svätcov.
176 strán, cena: 4,40 EUR

Objav Krista
Bert Ghezzi, Dave Nodar
Kresťanstvo vyznáva, že 
Kristus žije, a preto je mož-
né sa s ním stretnúť a vytvo-
riť vzťah, vzťah lásky. Ako 
a kde možno objaviť Krista? 
112 strán, cena: 3,90 EUR

Ján Pavol II. – Svätý XXI. 
storočia
Czesłav Ryszka
Publikácia ponúka biogra-
fiu Karola Wojtylu – pápeža 
Jána Pavla II., ktorého život 
si zaslúžil veniec svätosti.
400 strán, cena: 10,90 EUR

Prežívaj adoráciu
Catalina Rivas
Zamyslenia autorky chcú či-
tateľovi napomôcť preniknúť 
hlbšie do tajomstva neustá-
leho Kristovho prebývania 
medzi nami v Eucharistii.  
111 strán, cena: 1,50 EUR

Deväť dní s milujúcim
Otcom
M. Waldhierová, P. Matuška
Novéna povzbudzuje veria-
ceho človeka, aby dôvernej-
šie a intímnejšie prežíval svoj 
vzťah k nebeskému Otcovi, 
umožňuje mu lepšie prenik-
núť do liturgických modlitieb.
60 strán, cena: 2,50 EUR

Biblické povzbudenia
Dominik Wider OCD
Praktická publikácia obsahu-
je krátku informáciu o svät-
covi podľa liturgického ka-
lendára, úryvok zo Svätého 
písma, ktorý prináleží dňu 
svätého a tiež aktuálnu úva-
hu nad biblickým textom.
396 strán, cena: 8 EUR

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

Meditácie na Pôstne
obdobie 
Mária C. Crostarosa
Zamyslenia na základe bib-
lického textu evanjelia podľa 
Jána pozývajú čitateľa vstúpiť 
do tajomstva Ježišovej agó-
nie a smrti na kríži – ceny 
našej spásy.
167 strán, cena: 5,20 EUR

Krížová cesta - CD
Peter Brodek
Pobožnosť krížovej cesty 
spolu so zamysleniami nad 
jednotlivými zastaveniami.
60 min., cena: 4 EUR
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Ján Pavol II. sa po kanonizácii 
v apríli stane veľkým patrónom 
Svetových dní mládeže, ktorých 
bol iniciátorom a  podporovate-

ľom. Mladým to prostredníctvom 
posolstva pri príležitosti 29. svetové-
ho dňa mládeže, ktorý bude na die-
céznej úrovni Cirkev sláviť na Kvetnú 
nedeľu 13. apríla, oznámil Svätý Otec 
František.

Súčasný Svätý Otec posolstvom nad-
viazal na tradíciu svojich predchodcov 
Jána Pavla II. a Benedikta XVI. Po Sve-
tových dňoch mládeže v Riu de Janeiro 
v júli 2013 pokračuje v dialógu s mladými 
celého sveta a pobáda ich uvažovať nad 
témou: „Blahoslavení chudobní v duchu, 
lebo ich je nebeské kráľovstvo“ (Mt 5,3). 

V posolstve vysvetľuje, čo zname-
ná „byť chudobným v duchu“, keď po-

ukazuje na Ježiša, ktorý si zvolil cestu 
chudoby a pozýva ich, aby ho nasledo-
vali. Ako príklad ponúka sv. Františka 
z Assisi. Mladí sú podľa pápeža povola-
ní k obráteniu, k prijatiu evanjeliového 
životného štýlu poznačeného miernos-
ťou, hľadaním podstaty a konkrétnej 
solidarity voči chudobným. 

Ako Svätý Otec vysvetľuje, chudob-
ní predstavujú na jednej strane „trpiace 
telo“ Krista, ktorého dotýkať sa sme po-
zývaní všetci osobne, a na druhej strane 
sa môžu stať skutočnými učiteľmi živo-
ta, keďže nezriedka majú veľa čo po-
núknuť po ľudskej i duchovne stránke.

Pápež František v posolstve rovna-
ko predstavuje témy troch najbližších 
SDM, v rámci začatia cesty trojročnej 
duchovnej prípravy na SDM v Krako-
ve v júli 2016. Blahoslavenstvá pova-
žuje za ústredný bod života kresťanov, 
a pre mladých podľa neho predstavujú 
skutočnú výzvu nasledovať Krista: krá-
čať proti prúdu a svedčiť tým o revo-
lučnej inovácii. V posolstve tiež vyzý-
va, aby mladí odmietali ponuku šťastia 
„za nízku cenu“ a nachádzali „odvahu 
k autentickému šťastiu“, ktoré môže po-
skytnúť len Boh. 

Svätý Otec poukazuje na hlboké spo-
jenie medzi témou SDM v Riu „Choďte 
a získavajte učeníkov zo všetkých ná-
rodov“ (Mt 28,19) a blahoslavenstvom 
o chudobných v duchu. „Evanjeliová 
chudoba je v  skutočnosti základnou 
podmienkou, aby sa Božie kráľovstvo 
mohlo šíriť,“ vysvetľuje Svätý Otec. 
Často podľa neho práve z prostých sŕdc 
vyviera skutočná radosť, ktorá je moto-
rom samotnej evanjelizácie.

Svätý Otec František v  posolstve 
pripomína aj 30. výročie odovzda-
nia Kríža Jubilejného roka Vykúpenia 
mladým, ktoré tento rok pripadá na 22. 
apríl. „Práve týmto symbolickým ak-
tom Ján Pavol II. začal veľkú púť mla-
dých, ktorá odvtedy pokračuje piati-
mi kontinentmi,“ uviedol Svätý Otec 
a pripomenul jeho budúci patronát nad 
týmto podujatím.  •

Svätý Otec 
v posolstve mladým:
Ján Pavol II.
bude patrónom SDM

 Text: TKKBS  Foto: Deacon Pedro

Sv. Otec Ján Pavol II. 
počas Svetových dní mládeže
v Paríži v roku 1997
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DÔLEŽITÉ OZNAMY

Číslo účtu
Spoločnosti Božieho Slova:

5029115971/0900

Mnohotvárna 
Božia krása

 Text: Páter Kamil Kočan SVD

 Foto: SVD Zimbabwe

Pozerám na svoje ruky, na krátke nemotorné prsty a na 
hrubé žily presvitajúce cez opálenú, no stále príliš bielu 
kožu. Tá biela farba mi pripadá trochu divná. Ani sne-
hobiela beloba liturgického rúcha, ktorá mi dokazuje, 

že až tak biely nie som, mi ten divný pocit nezlepšuje.
Zdvihnem hlavu a pozorujem dav v kostole. Pestrofarebný, 

oblečením aj pokožkou. Ale predsa len omnoho tmavší. A to už 
vyzerá lepšie – tak normálne, obyčajne a správne.

Náš zimbabwiansky kúsok Afriky totiž nie je čierny. Zvlášť, keď 
hovoríme o farbe ľudí, ktorí tu žijú. Väčšina domácich má pokož-
ku čokoládovo hnedú. Doslova, pretože každá čokoláda je iná. 
Počas posledných dvoch rokov som čokolády veľa nezjedol, a tak 
sa teším aspoň z pohľadu na čokoládovú krásu ľudí okolo mňa. 

V dave v našom kostole aj v uliciach mesta teda obdivujem 
najrôznejšie odtiene hnedých tvárí, ale aj polobielych miešancov. 
Občas zazriem aj výrazne tmavých prisťahovalcov zo severnejších 
končín Afriky s čiernymi perami. Kde-tu sa mi pred očami mih-
nú potomkovia Európanov alebo Indov, čo sem pred mnohými 
rokmi prišli hľadať raj. A najsilnejšie v každom dave svietia albíni 
– praví Afričania bez štipky čokoládovej farby v tele, s bielulinkou, 
takmer priehľadnou kožou, s bielymi vlasmi a ružovými očami.

V našej farnosti sa v pestrosti ľudských farieb snažíme nájsť 
Božiu mnohotvárnu krásu. A aj keď to nejde vždy ľahko, nako-
niec si každý z nás musí priznať, že vnútri, pod kožou, sme všet-
ci rovnakí. •

Odoberatelia Hlasov - Ivanka pri Nitre 380,- EUR • O. Šodelová – 
Čechynce 20,- EUR • Odoberatelia Hlasov z Višňového 33,60,- EUR 
• Mária Vaňová – Chrabrany 10,- EUR • Bohuznáma z Pároviec 100,- 
EUR • R. K. z Veľkého Lapáša 10,- EUR • M. G. z Veľkého Lapáša 15,- 
EUR • Odoberatelia Posla z farnosti Plavnica 30,- EUR • Združenie 
kresťanských seniorov – Nitra Kalvária 50,- EUR • Ružencový spolok 
– Veľký Lapáš 110,- EUR • Deviatnik sv. rodiny – Kolta 40,- EUR • 
Bohuznáma z Kaplnej 50,- EUR • Odoberatelia Hlasov – Kaplná 60,- 
EUR • Odoberatelia Hlasov - Prusy 80,- EUR • Bohuznáma z Mýtnej 
Novej Vsi 20,- EUR • Bohuznámy zo Zemplínskej Teplice 50,- EUR • 
A. Segečová z Vidinej 10,- EUR • Odberatelia Hlasov z Mikušoviec 
30,- EUR • Odberatelia Hlasov z Parchovian 70,- EUR • Dobrodinci 
predvianočného deviatnika zo Slovenskej Vsi 70,- EUR • Odberatelia 
Hlasov z Medzian 50,- EUR • Dobrodinci predvianočného deviatnika 
z Valaskej Belej 35,- EUR • Dobrodinci predvianočného deviatnika 
zo Spišskej Belej 100,- EUR • Odberatelia Hlasov z Dolného Kubína 
100,- EUR • Odberatelia Hlasov z Mútneho 123,- EUR • Misijné 
združenie z Veľkého Krtíša 50,- EUR • Odberatelia Hlasov zo Solčian 
30,- EUR • Odberatelia Hlasov z Hliníka nad Hronom 30,- EUR • 
Odberatelia Hlasov z Hornej Súče 100,- EUR • Odberatelia Hlasov 
z Brezovice 40,- EUR • Členovia sv. Ruženca z Vidinej 100,- EUR • 
Kolektív lásky z Liptovskej Tepličky 230,- EUR • Odberatelia Hlasov 
z Habovky 136,- EUR • Ružencové spoločenstvo z Hrnčiaroviec 
nad Parnou 100,- EUR • Dobrodinci predvianočného deviatnika 
z Tepličky nad Hornádom 80,- EUR • Odberatelia Hlasov a Posla 
90,- EUR • Z pohrebu Jána Kubičku 20,- EUR • Ružencové bratstvo 
z Pohorelej 220,- EUR • Odberatelia Hlasov zo Spišskej Bystrice 
20,- EUR • Dobrodinci predvianočného deviatnika z Lopašova 
55,- EUR • Ružencový spolok z Maduníc 100,- EUR • Odberatelia 
Hlasov z Michaloviec 60,- EUR • Odberatelia Hlasov – Víťaz 46,- EUR 
• Ružencové spoločenstvo Mojzesovo 30,- EUR • pútnici z Hron. 
Beňadika - Lokca a okolie 50,- EUR • MZDSV a čitatelia Hlasov 
z Považskej Bystrice 50,- EUR • Ružencové Bratstvo Mútne 80,- EUR 
• Čitatelia Hlasov a Posla Svinia 30,- EUR • Čitatelia Hlasov a členky 
sv. ruženca - Hraničné 100,- EUR • odberatelia Hlasov Drahovce 
30,- EUR • Dobrodinci z Čajkova 70,- EUR • Odberatelia Hlasov 
Horný Vadičov 75,- EUR • Odberatelia Hlasov Ružomberok 30,- EUR 
• odberatelia Hlasov Svrčinovec 30,- EUR • Bohuznáma z Červeníka 
50,- EUR • Ružencové bratstvo - Lehota pod Vtáčnikom 50,- EUR • 
Bohuznáme z Dubovej 50,- EUR • Odberatelia Hlasov z Alekšiniec 
35,- EUR • Odberatelia Hlasov - Dechtice 45,- EUR • Odberatelia 
Hlasov z Hronských Kľačian 12,- EUR • Odberatelia Hlasov Dolný 
Kubin 42,60,- EUR • Odberatelia Hlasov Žabokreky n.V. 30,- EUR 
• Ružencové bratstvo Soblahov 200,- EUR • Ruže ZR Nemšová 
90,- EUR • Odberatelia Hlasov Žilina 50,- EUR • Odberatelia Hlasov 
Drahovce 30,- EUR • Odberatelia Hlasov – Víťaz 46,- EUR • Ružen-
cové spoločenstvo Mojzesovo 30,- EUR • 

DAROVALI NA MISIE, 
MISIJNÝ DORAST, MISIJNÉ DOMY

Všetkým darcom vyslovujeme Pán Boh zaplať! 



ODOSIELATEĽ:  POŠTOVNÉ ÚVEROVANÉ
  949 04 NITRA 5Spoločnosť Božieho Slova
Misijný dom Matky Božej
949 01 Nitra – Kalvária 3
„D+4“

Uprostred všetkých aktivít a činnosti Cirkvi sú 
tie, ktoré sú zvlášť zamerané na ohlasovanie evan-
jelia medzi neveriacimi. Preto si Boh povoláva 
mužov a ženy, ktorí sa venujú práve tomuto posla-
niu. Ohlasujú Krista tým, ktorí ho nepoznajú, po-
máhajú novým kresťanským komunitám k tomu, 
aby sa stali pevnými vo viere a povzbudzujú ku 
kresťanským hodnotám ako je pokoj, spravod-
livosť, sloboda a bratská láska.

Chceš mať aj ty účasť na tejto misii Cirkvi?
Spoločnosť Božieho Slova prijíma mladých 
mužov, ktorí majú záujem stať sa misionármi, 

kňazmi, alebo rehoľnými bratmi. Sme rodinou 
svätého Arnolda Janssena, muža s veľkou túž-
bou po záchrane ľudí všetkých národov. Sme 
rodinou s trvalým rozhodnutím žiť pre misie 
Ježiša Krista. Sme rodinou ľudí mnohých ná-
rodov s povolaním od Boha slúžiť tým, ku  kto-
rým nás posiela.
Podmienkou pre prijatie je úprimná túžba na-
sledovať Krista v službe bratom a sestrám, život 
viery, fyzické a psychické zdravie a maturita.

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

Staň sa misionárom

„Deti
si prosili

chlieb, 
a nebolo, 
kto by im

ho lámal“ 
(Nár 4,4)




