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ZAMYSLENIE

Kresťania
a príroda
Text:
P. Michal
Marhefka SVD
Foto: Martin
Štefanec SVD

5. septembra vydala Environmentálna subkomisia KBS výzvu pre katolíkov na Slovensku zamyslieť sa a odpovedať si konkrétnymi skutkami
na problém odpadov s cieľom zachovať tú krásu,
ktorú prírode i na ľudské potešenie, daroval Boh.
Odpad je však len časťou našich problémov
s prírodou či skôr problém prírody s nami. Preto
sa treba z času na čas zamyslieť nad tým, ako sa
sami kresťania staviame k prírode, ako ju chápeme
a čo pre ňu robíme. Neraz sa totiž zdá, že veriaci
sa o prírodu starať nemusia, lebo ich čaká rajská
záhrada a život na svete poznačenom hriechom
treba vydržať, hoc aj v špine.
Pasívny postoj k prírode môžu v kresťanoch
vzbudzovať aj politické strany zelených, ktoré sú
tvorené často ľuďmi zo socialistického a protikresťanského tábora, alebo rôzne iné ochranné
organizácie uchyľujúce sa k akciám podobným
terorizmu alebo tyranii v mene prírody.

Kresťanov viaže Boží zákon
Katechizmus Katolíckej Cirkvi túto úlohu zahŕňa
do siedmeho prikázania – Nepokradneš! – zrejme v duchu zachovania Božieho daru pre všetkých
ľudí a v úcte k ľudskej práci, ktorá zošľachťuje Božie
stvorenie. Veriaci by teda mali byť reprezentantmi
strednej cesty medzi poškodzovaním prírody a jej
zbožšťovaním tým, že ľuďom ukážu, ako ju rozumne chrániť i využívať podľa Božieho plánu : „Ploďte
a množte sa a naplňte zem! Podmaňte si ju a panujte
nad rybami mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou
zverou, čo sa hýbe na zemi!“ (Gn 2,28)
Človek je teda pánom nad prírodou. Je jasné, že
niektorí si túto moc vysvetľujú po svojom – ako zvrchované právo robiť si, čo chcem. Len to je vláda bez
zodpovednosti. Ak je niekto pánom, okrem práva
využívať prírodu a jej zdroje má rovnako povinnosť sa i o ňu postarať, zveľaďovať ju a chrániť. A to
je omnoho ťažšie než len nerozumné a neohraničené využívanie.
Využiť dostupné možnosti
Aj na kresťanoch spočíva ťarcha tejto zodpovednosti.
V prvom rade ide o využitie všetkých prostriedkov
a možností, ktoré sa nám ponúkajú v našom okolí.
Jedným z nich je triedenie odpadov pre druhotné
spracovanie surovín; potom šetrenie energií a vody,
čo neušetrí len prírodu, ale aj naše peňaženky. Nakoniec to môže byť angažovanosť za nové technológie, ktoré budú viac využívať obnoviteľné zdroje
(solárne panely, veterné elektrárne, biomasa a pod.).
Výchova mladej generácie k poriadku
Výzva komisie smerovala k odstraňovaniu odpadu v našom okolí. Preto by bolo dobré už v našich
rodinách obnoviť výchovu a učiť deti, či ich napomínať, poprípade aj zábudlivých rodičov, susedov,
ako postupovať s odpadmi a nevytvárať vo vlastnom
okolí jedno veľké smetisko. Hoci na jednej strane
sa vytvárajú nové podmienky na triedenie odpadu
v každej obci, vidíme, že s rastúcim životným štandardom a konzumizmom rastie aj množstvo nelegálnych skládok. Upozorňovanie sa tak netýka len
detí, ale aj dospelých, na ktorých treba viac pritlačiť,
lebo niekedy milé slovo nestačí. Nejde o udavačstvo,
ale o zachovanie neporušeného dedičstva pre ďalšie generácie.
Jedna strana našej úlohy je starať sa o prírodu
a druhá nás vyzýva dať jej prirodzené miesto a primeranú úctu ako Božiemu stvoreniu. Ono je tiež
spolu s naším telom určené na oslávenie, kde do-
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stane prvotnú úctu nezranenú hriechom, ktorý narušil vzťahy
dokonca aj v nerozumnej prírode.
Takémuto pochopu sa vymyká správanie niektorých ochranárskych skupín, ale aj zvyky chovateľov, nevynímajúc kresťanov. Napr. celosvetová organizácia „Zelený mier“ sa pri svojich
akciách nebojí používať sabotáž a fundamentalistické riešenia s cieľom dosiahnuť to, čo považuje za dobré. Síce zastávajú
správne veci v ochrane ohrozených druhov, niekedy však zabúdajú, že ich pôsobením môže byť ohrozená práve skupina ľudí,
ktorá závisí na tom či onom love. Je to občas jednostranný boj.
A boj ako taký nikdy neslúži mieru, ktorý nesú vo svojom názve.
Riadiť sa spávnym rebríčkom hodnôt
Záleží na politických špičkách a na každom politikovi zvlášť,
keďže všetkých zaväzuje morálka, aby na sporné otázky ohľadne ohrozených zdrojov a ochrany prírody hľadali uspokojivé
riešenie pre všetky strany. Veď potravy je na svete pre všetkých
dosť. Jedinou prekážkou je obchod a záujmy úzkych skupín.
Len škoda, že tie prekážky sú veľmi vysoké. Teraz zavadzajú
jednoduchým ľuďom, ale v horizonte večnosti budú zavadzať
práve týmto skupinám.
Aj organizácie starajúce sa o zvieratá občas vyrukujú s heslami typu: „sloboda zvierat“, „právo na slobodu“ a pod. Je chvályhodné, že sa snažia pomôcť nemým stvoreniam pred vyhladovaným blúdením po svete ľudí. Lenže o právach nerozumných
bytostí sa nedá hovoriť, lebo nie sú objektmi práva. Patrí im úcta
ako Božiemu stvoreniu a ich úloha je zasa slúžiť človeku (sila,
potrava, ošatenie), keď ten to bude robiť rozumne a s mierou.
Občas je paradox medzi hodnotami týchto skupín – snaha zachrániť biedny život zvierat, kým otázky ľudskej biedy, života
nenarodených detí sa ich až tak nedotýkajú. Treba si uvedomiť
rebríček hodnôt, kde na vrchu stojí vždy človek, aj nenarodený.
Keď si zodpovieme a pochopíme tieto otázky, potom sa môžeme venovať ďalším.
Vždy je to o zodpovednosti
Zodpovednosť však znova stojí na autoritách, napr. rodičovských. Nedávať na rozmary svojich detí a nekúpiť im hocijaké
zvieratko na dva týždne, aby potom skončilo na ulici či v útulku.
Ale tiež dávať pozor, aby sa domáci miláčikovia nestali milšími
ako členovia domácnosti: a kým po ľuďoch budeme brechať,
s nimi sa budeme maznať. Aj prekrmovanie a nezdravá láska
k zvieratám nezodpovedajú Božiemu plánu a úcte k stvoreniu,
ktoré takto zohavujeme vrátane seba samých.
Vzor zdravej úcty k prírode si treba brať od starých hospodárov, roľníkov. Tí vedeli, že citlivý vzťah k domácemu statku,
roli a lesom, starostlivosť o ne, im prinesie požehnanie. A to
nemuseli bývať s dobytkom v maštali, ani ho pochovávať na
osobitnom cintoríne.
Na orodovanie sv. Františka Assiského, patróna ekológov, nájdime si aj my zdravý vzťah a úctu k prírode – Božiemu stvoreniu. •
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EDITORIÁL

Milí misijní priatelia!
November je mesiacom, kedy
si intenzívnejšie spomíname
na našich drahých zosnulých,
na tých, ktorí nás už predišli do
večnosti a spia spánkom pokoja. Myslíme na tých, čo zomreli
a ťažko sa môžeme ubrániť myšlienke na vlastnú smrť. Večný život nie je spánok, ale
je to osobný vedomý život naveky.
Hroby ozdobujeme kvetmi. Je to pekný zvyk. Tiež sa
zvykneme viac ako inokedy zastaviť nad hrobom, zaspomínať si, kvetmi a sviečkami dokumentovať to, že
sme nezabudli. To všetko je však málo. Aspoň pre veriacich. Lebo to robia aj tí, pre ktorých sa smrťou všetko končí. Ktorým ostáva z ich mŕtvych len hrob. Nám
však ostáva istota ďalšej existencie. Dokonca možnosť
styku formou modlitby. A práve preto je zdobenie kvetmi málo. Pre veriaceho je toto zdobenie len vonkajším
prejavom tohto vnútorného spojenia, pomoci. A nielen
v jeden deň, vždy. Veriaceho človeka, ktorý verí v Boha
a vo večný život má viesť myšlienka, že duše našich zosnulých naďalej žijú vo večnosti, kde očakávajú všeobecné vzkriesenie. Tak o tom hovorí Vyznanie viery,
ktoré „vrcholí vyznaním viery vo vzkriesenie mŕtvych
na konci čias a vo večný život“. (KKC 988) V tomto
zmysle je učenie Cirkvi jasné: „Kresťan, ktorý umiera
v Kristovi Ježišovi, sa vzdiali z tela a býva u Pána.“ (KKC
1681; porov. 2 Kor 5, 8) „Vtedy sa naplní, čo kresťan vyznával vo viere a nádeji: «Očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku.»“ (KKC 1680)
Veriť vo vzkriesenie mŕtvych bolo podstatným prvkom
kresťanskej viery už od jej začiatkov. (porov. KKC 991)
Účelom spomienky na zosnulých po tieto dni je teda
pripomenúť si, že tí, čo odišli, sa nestratili, neprestali
jestvovať. Sú to naďalej naši rodičia, bratia, deti, priatelia. Príbuzenský, priateľský, ľudský vzťah ostáva. A dokumentovať ho môžeme ešte lepšie ako kvetmi či sviečkami: modlitbou, ktorou prosíme Pána Boha, aby sa
zmiloval nad našimi zosnulými a udelil im miesto vo
svojej sláve podľa svojho milosrdenstva.
Páter Martin Štefanec SVD
šéfredaktor
DÔLEŽITÉ OZNAMY

Sv. omšu za odberateľov Hlasov
odslúžim 3. novembra,
za horliteľov 6. novembra 2014,
Šéfredaktor
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▾ Svätý Otec s prezidentom Srí Lanky hovoril
aj o januárovej apoštolskej ceste
Svätý Otec 3. októbra dopoludnia prijal na audiencii
prezidenta Srí Lanky, plným názvom Srílanskej socialistickej demokratickej republiky. Prezident Mahindu
Rajapaksu sa následne stretol aj s vatikánskym štátnym
sekretárom kardinálom Pietrom Parolinom. Ako uvádza
tlačová správa, v priebehu srdečných rozhovorov sa hovorilo o aktuálnom stave krajiny, a to najmä v súvislosti
so znakmi zlepšovania jej situácie v sociálnej a ekonomickej oblasti. Obe strany vyjadrili vieru v dosiahnutie
riešení v súlade s oprávnenými očakávaniami obyvateľov krajiny. V tomto kontexte tiež vyjadrili želanie, aby
nastávajúca návšteva pápeža Františka na Srí Lanke bola
prijatá ako znamenie blízkosti tamojšiemu obyvateľstvu
a aj ako povzbudenie všetkým, ktorí sa zasadzujú o zmierenie, o budovanie všeobecného dobra, spravodlivosti
a pokoja. Apoštolská cesta Svätého Otca na Srí Lanku
sa uskutoční od 12. do 15. januára 2015. Zo Srí Lanky
bude potom pápež František pokračovať ďalej na Filipíny, ktoré navštívi 15. - 19. januára. •

▾ Slováci a Česi spustili slovenské internetové
rádio vysielané z Chicaga
Slováci a Česi žijúci v Spojených štátoch a Kanade oznamujú, že založili slovenské internetové rádio vysielané
z Chicaga a spustili novú slovenskú internetovú stránku
www.krajanskecentrum.com. Na tejto adrese je možné
nájsť novinky z ich života, pripravovaných akciách a spoločenstvách, pripojiť sa do diskusných fór či inzercie. Prvá
oficiálna relácia tohto rádia - Dobrý Večer Amerika, bola
odvysielaná 2. októbra o 19:00 h. Moderátorom relácie
bol Peter Minárik a hosťom Fr. Kristián Libant, CM. •

SPEKTRUM

◀ Na knižnom veľtrhu vo Frankfurte je veľký záujem o knihy Svätého Otca
Vo Frankfurte nad Mohanom začiatkom októbra otvoril svoje brány 66. ročník
Medzinárodného knižného veľtrhu. Vystavuje na ňom viac než sedemtisíc vydavateľstiev z viac než stovku krajín. O. Giuseppe Costa, riaditeľ Vatikánskeho vydavateľstva povedal: „Naša účasť je tento rok mohutná, vystavujeme spolu s Vatikánskymi múzeami a knižnicou v stánku o rozlohe 110 metrov štvorcových.
Máme dohodnuté schôdzky so 70 vydavateľmi. Je záujem predovšetkým o knihy
pápeža Františka, ale tiež napríklad o zväzok o sociálnej náuke Cirkvi, ktorého
autorom je Mons. Toso. Mám dojem, že európske náboženské vydavateľstvá sa
napriek krízy rozhýbali viac než vlani. Vydavatelia si už dokonca objednávali budúcu encykliku pápeža Františka. Zaujímali sa tiež o ekológiu, stvorenie, milosrdenstvo, chudobu. Okrem vlastných pápežových slov je teda snaha dozvedieť sa
niečo viac o témach, ktoré tento pontifikát inšpirovala.“ Myslíte si, že knihy ešte
majú budúcnosť? „Iste majú. Kniha stále priťahuje. Tu vo Frankfurte sa nehovorí o nových technológiách, o elektronických knihách. Na druhej strane je nutné
uznať, že digitálne technológie sa uberajú inými cestami než tlačená kniha.“ •
▲ Petrov nástupca opäť
podporil kampaň Jedna
rodina, jedlo pre všetkých
Pápež František opätovne podporil kampaň „Jedna rodina,
jedlo pre všetkých“, ktorú organizuje Caritas Internationalis,
národné Charity a celá rada ďalších katolíckych asociácií. Cieľom iniciatívy je zamedziť plytvaniu potravinami vo svete, kde
každý ôsmy obyvateľ trpí podvýživou. Potom, čo Svätý Otec v decembri vlaňajšieho roka kampaň
Charít požehnal pri jej otvorení, upozorňuje teraz na jej akčný týždeň, ktorý na globálnej
úrovni prebehne práve v mesiaci október. V krátkom videoposolstve pápež vyzýva: „Mal som
hlad a dali ste mi jesť. Slová nášho
Pána nás dnes vyzývajú, aby sme
neodvracali pohľad, aby sme sa
nepozerali ľahostajne na blížneho, ktorý trpí hladom. Povzbudzujem všetkých veriacich, aby
sa zúčastnili na kampani Charity „Jedlo pre všetkých“ a aby pozdvihli hlas na obranu hladujúcich, najmä počas októbrového
akčného týždňa. Ďakujem.“ •

▲ Na európske stretnutie mladých
Taizé prídu na konci roka tisícky ľudí

▲ Katolícka nadácia pozýva deti,
aby sa opäť modlili za mier vo svete

Okolo 25-tisíc ľudí príde na prelome rokov 2014 - 2015 do Prahy na
stretnutie, ktoré organizuje komunita
Taizé. Do českej metropoly sa vráti po
24 rokoch, kedy sa tu konalo vôbec po
prvýkrát. V Kafkovom dome na Staromestskom námestí v Prahe prebiehajú prípravy, do ktorých sa zapájajú
dobrovoľníci z viacerých krajín sveta.
Stretnutie predstavili v utorok bratia
z komunity Taizé na tlačovej konferencii, na ktorej sa zúčastnil aj predseda
Českej biskupskej konferencie, kardinál
Dominik Duka a podpredseda Ekumenickej rady cirkví Joel Rumpl. Samotné
stretnutie sa začne 29. decembra 2014,
koniec je naplánovaný na 2. januára
2015 ráno. Súčasťou programu budú

Svetová katolícka nadácia Kirche in Not
(Cirkev v núdzi) pozvala deti, aby sa 18.
októbra pripojili k modlitbe ruženca za
mier a jednotu vo svete. Táto myšlienka sa zrodila v roku 2005 vo Venezuele
a nesie sa v duchu myšlienky pátra Pia:
“Keď sa milión detí pomodlí ruženec,
vo svete zavládne mier.” eRko - HKSD
(Hnutie kresťanských spoločenstiev
detí) k tejto iniciatíve pozvalo aj deti
na Slovensku. •
okrem iného tri druhy workshopov:
s duchovnou tematikou, venované medziľudskej solidarite a umeniu.
Viac informácií je možné nájsť na
stránke ::www.taizepraha.cz. •
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DUCHOVNÉ SLOVO

Pokrytectvo
a pokora
Text: P. Milan Bubák SVD
Foto: Archív SVD

K

arikatúra farizejov, váženého
stavu v židovskej spoločnosti
Ježišových čias, sa stala počas
dejín tak veľmi výrečnou, že
slovo farizej sa stalo synonymom slova pokrytec. Slovo pokrytec v gréckom
origináli znie: hypokryt, a to je po slovensky herec. Pokrytectvo - hypokrízia - je v prenesenom slova zmysle napojená na hranie vonkajšej hry, ktorej
centrom je snaha o zbožnosť a dobrotu, ktoré však nezodpovedá vnútornému stavu.
Ježiš sa v Matúšovom evanjeliu v kapitole 23, 1-12 dotkol troch oblastí pokrytectva, ktorými sa farizej v každom
jednom z nás snaží zakryť pocit osobnej vnútornej prázdnoty, ktorý
leží hlboko v nás vo vnútri.

aby kázal iným. Pre tých z nás, ktorí
musíme kázať, pretože je to naše povolanie, je to srdce drásajúca avšak
v konečnom dôsledku veľmi obohacujúca skúsenosť, keď sa snažíme o vyplnenie medzery, ktorá sa nachádza
medzi našimi peknými slovami pred
tvárou iných a naším vlastným hriešnym životom. Kazateľ, ktorý prejde
cez takúto krízu, bude mať vo svojom
hlase nový tón spolucítenia vždy, keď
sa postaví pred ľudí a začne im kázať.
Ľudia budú takémuto hlasu, o ktorom
cítia, že im hovorí do srdca, načúvať.
Avšak poslucháči sa vždy odcudzia
tvrdému a neláskavému hlasu, ktorý im káže.

Pokora ako čnosť znamená stáť
Sklon nerobiť to, o čom iným
svojimi nohami čestne a vedome
kážeme
na zemi. Toto nám potom umožní
Prvou je náš sklon nerobiť to,
priznať si aj svoje vlastné chyby.
o čom iným kážeme. Sme veľmi
rýchli v tom, keď ide o poukázanie na chyby u iných, avšak keď
ide o naše chyby, máme pripravených Klásť ťažké bremená
množstvo vysvetlení a ospravedlnení. Druhou pokryteckou tendenciou
Zabúdame na to, že vždy, keď svojou v každom jednom z nás je klásť ťažrukou ukážeme na niekoho iného, je- ké bremená na iných, avšak bez toho,
den prst ukazuje na neho, ale tri na nás že by sme sa ich aj my sami pokúsili
samých. Kritizujeme triesku v oku svo- aspoň trocha zdvihnúť. Hovorí sa, že
jich blížnych, zakiaľ brvno vo vlastnom každý hlučný fanatik prežíva v sebe
oku nie sme schopní vidieť. Lenže pre- hlboký pocit neistoty: je si vnútorne až
trvávajúce odsudzovanie iných je oby- tak neistý, že si nedovolí vyjednávať so
čajne znakom hlbokej osobnej neistoty. svojím nepriateľom alebo oponentom,
Ten, kto v pokore vníma svoje lebo má dojem, že ak by odňal čo len jevlastné chyby, je veľmi pomalý v tom, den kameň zo svojho obranného múra,
4
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mohol by sa mu zrútiť celý. Mottom fanatika je: ak nemáš žiaden argument,
začni kričať. Každý jeden z nás, dokedy sa nestretne tvárou v tvár so svojím
vlastným tieňom alebo negatívnou
stránkou svojej osobnosti, bude plný
hlbokých predsudkov. Budeme často
obeťami hnevlivých a silných odsudzovaní iných z našej strany. Voči iným budeme mať nečestné požiadavky, ktoré
budú ďaleko presahovať požiadavky,
ktoré máme voči sebe samým.
Závislosť na poctách a pozornosti
Treťou slabosťou hypokryta je závislosť
na poctách alebo na pozornosti zo strany iných ľudí. Človek, ktorý je prázdny
vo vnútri, musí svoju sebaúctu vyrovnávať vonkajšou pompéznosťou a sna-

DUCHOVNÉ SLOVO

Sekretár COMECE hovorí
o význame návštevy pápeža
v Štrasburgu

hou o prestíž. Ak máme slabosť v tomto ohľade, potom nebudeme schopní
fungovať dlhší čas bez nepretržitých
prísunov uisťovaní zo strany iných. Ak
slová pochvaly alebo uisťovania neprichádzajú, zmocnia sa nás sebapochybnosti a únava. Dosť často sa stane, že situácie tak zmanipulujeme, že iní budú
mať presvedčenie, že bez nás nemôžu
v živote jestvovať. Byť človekom, ktorého iní potrebujú, sa potom pre nás
stane úžasnou injekciou uistenia o našej dôležitosti.
Stáť nohami čestne a vedome
na zemi
Základným omylom každého pokrytca je nádej, že svoju istotu a bezpečnosť
nájdu cez svoje vlastné zásluhy. Je veľ-

mi dôležitým faktom v evanjeliovom
úryvku Mt 23, 1-12 , že Ježiš hneď ako
poukázal na pokrytectvo, prešiel k hovoreniu o pokore. Pokora je presne to,
čo každý pokrytec potrebuje objaviť.
Slovo pokora latinsky znie humilitas.
Je to to isté slovo, ktorým sa označuje
zem: humus. Pokora ako čnosť znamená stáť svojimi nohami čestne a vedome na zemi. Toto nám potom umožní
priznať si aj svoje vlastné chyby. Tu sa
to však nezastaví: toto priznanie nás
bude ďalej viesť k tomu, aby sme dôverovali Bohu, že On sa o nás postará a že
On sa stane našou nádejou a ochranou.
Tak sa potom stane to, čo hovorí Ježiš: “Každý, kto sa poníži, bude povýšený.” •
NOVEMBER 2014

Štrasburg (TK KBS) Pápež František vystúpi 25. novembra v Európskom parlamente v Štrasburgu.
Príde na pozvanie jeho predsedu
Martina Schulza. Generálny sekretár Komisie biskupských konferencií Európskej únie (COMECE) P.
Patrick Daly sa tejto udalosti venuje
v úvodníku Europeinfos.
Upozorňuje na niekoľko významných momentov návštevy. Jednak
zdôrazňuje skutočnosť, že pápež sa
rozhodol navštíviť Európsky parlament ešte predtým, než by navštívil
nejaký jeho členský štát, v čom vidí
Daly, že takto pápež poukazuje na
veľkú dôležitosť inštitúcií EÚ. Pápež
František sa už od začiatku svojho
pontifikátu intenzívne zaujíma o európske záležitosti. Prostredníctvom
tejto návštevy môže aj svet vidieť,
že Katolícka cirkev plne podporuje
veľké myšlienky európskej integrácie. Pri návšteve parlamentu prednesie pápež príhovor na tému, ktorú si sám zvolí. Toto vystúpenie sa
uskutoční v čase, keď začína fungovať nový tím európskej komisie na
čele s jej predsedom a tiež pred novozvolenými poslancami europarlamentu. Až 58 % jej členov tvoria
noví poslanci, ktorí vzišli z nedávnych eurovolieb. Generálny sekretár COMECE pripomína, že títo sú
plní nových síl a otvorení pre nové
impulzy.
Europeinfos je mesačník, ktorý vydáva COMECE (Komisia biskupských konferencií Európskej únie)
a OCIPE – Európsky jezuitský servis s cieľom informovať o aktuálnom dianí v EÚ. Sekretariát KBS
informuje o témach tohto periodika v rámci informačníka Notitiae
GS KBS. •
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▶ Noví diakoni SVD
Naši spolubratia verbisti Tomáš Gerboc SVD a Stanislav Orečný SVD spolu s bratom dominikánom Bernardom
J. Melišom OP dňa 11. októbra prijali
z Božej milosti posvätný rád diakonátu. Za diakonov ich pri svätej omši
v Kostole sv. Arnolda Janssena v Petržalke vysvätil bratislavský pomocný
biskup Mons. Jozef Haľko. Vo svojej
homílii povzbudil nových šíriteľov
Slova, aby boli nositeľmi takých slov,
ktoré majú moc stať sa čímsi viac ako
iba vizuálnym smogom reklamných
banerov a pútačov. Na vysviacke sa
zúčastnilo viac ako 40 kňazov a veľké
množstvo veriacich. Páter Jozef Strečka SVD, rektor Misijného domu, pozval na záver všetkých prítomných do
priestorov Misijného domu na spoločné agapé. Sme vďační Bohu za nových diakonov a vyprosujeme im veľa
Božích milostí i pevnú vieru založenú
a zakorenenú v Kristovi. •
▪ Pre pápeža je zásadnou
otázkou mládež, ktorej sa nechce
do manželstva
Pápež František v súvislosti so synodou o rodine pozerá najmä na mladých ľudí, konkrétne na ich voľné súžitie. Vyhlásil to v rozhovore, ktorý
publikoval v nedeľu argentínsky denník La Nación.
„Rodina je pre Cirkev a spoločnosť veľmi cenným a dôležitým prvkom,“ hovorí pápež a v súvislosti so synodou podotýka: „Kladie sa obrovský dôraz na
otázku rozvedených, čo je aspekt, o ktorom sa iste bude diskutovať. Pre mňa sú
ale rovnako tak zásadným problémom
nové návyky mladých ľudí. Mladí ľudia
v našej dobe neuzatvárajú manželstvá
a dávajú prednosť neformálnym zväzkom. Čo tu má robiť Cirkev? Vypudiť
ich zo svojho srdca? Alebo s k nim priblížiť, pochopiť ich a snažiť sa im priniesť Božie slovo,“ pýta sa pápež a vyhlasuje: „Osobne zastávam posledne
menovanú pozíciu“.
6
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V rozhovore pre argentínsky denník tiež odpovedá na otázku o knihe, ktorú vydala pätica kardinálov
na protest proti návrhu kardinála Kaspera, ktorý odporúčal, aby
rozvedení katolíci žijúci v druhom
manželstve mali prístup k sviatostiam. „Nerobí mi to starosti. Každý môže niečim prispieť“,“ hovorí
pápež pre nedeľné vydanie denníka
La Nación. •
▪ Duchovná obnova
pre misijných horliteľov
V Misijnom dome v Nitre sa konala 10.-12. okóbra duchovná obnova
pre misijných horliteľov. Témou obnovy bolo: „Sedembolestná Panna
Mária v živote kresťana dnes“. Obnovu viedol páter Martin Štefanec
SVD. Tešíme sa, že prišli k nám
i horlitelia zo vzdialených častí Slovenska. V modlitbách sme pamätali
na všetkých misijných horliteľov zo
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Slovenska, ktorí s misionármi spolupracujú a distribuujú časopis Hlasy. •
▪ Sv. omša v rodisku pátra
Siroviča SVD
Dňa 18.9.2014 prišiel do Ždane provinciál
Spoločnosti Božieho Slova P. Ján Halama
odslúžiť sv.omšu za zosnulého pátra Fran-

UDALOSTI

▪ Veni Sancte v UPeCe Bratislava

UDALOSTI
november 2014

tiška Siroviča. Ďakujeme za tento skutok
ako aj za jeho povzbudivé slová o našom
rodákovi. Páter František Sirovič pôsobil
dlhé roky ako kňaz-misionár v Japonsku,
na Filipínach, v Írsku a v USA. Vo svojej
činnosti sa okrem kňazských a rehoľných
povinností zameriaval na vedeckú činnosť, v ktorej dosiahol mimoriadne výsledky najmä v oblasti filozofie. •

1. november – slávnosť
Všetkých svätých, prikázaný
sviatok
2. november – Spomienka
na všetkých verných zosnulých
(dušičky)
17. november – Deň boja
za slobodu a demokraciu
(1989 - nežná revolúcia)
23. november – Slávnosť
Krista Kráľa
25. november – 100. výročie
narodenia pátra Ondreja
Slavkovského SVD
28. november – bl. Mária
Helena Stollenwerk, SSpS,
spoluzakladateľka Misijnej
kongregácie Služobníc Ducha
Svätého
30. november – zahájenie
Roku zasväteného života;
prvá adventná nedeľa

Misijný úmysel apoštolátu
modlitby na mesiac november:
Aby mladí seminaristi
i rehoľníci mali múdrych
a dobre formovaných učiteľov.

Univerzitné pastoračné centrum svätého Jozefa Freinademetza v Bratislave (UPeCe) privítalo v utorok 30.
septembra začiatok akademického
roka 2014/2015 slávnostnou akciou
Veni Sancte. Otvorenie sa uskutočnilo v priestoroch UPeCe na internátoch
v Mlynskej doline. Privítanie študentov začalo slávnostnou svätou omšou,
ktorej hlavným celebrantom bol provinciál spoločnosti Božieho slova páter Ján Halama SVD. Koncelebrantami boli okrem iných aj kňazi pôsobiaci
v UPC: správca centra - páter Ján Štefanec SVD, kaplán – páter Juraj Cibula
SVD, gréckokatolícky kňaz Ľubomír
Matejovič a iní duchovní venujúci sa
pastorácii mládeže.
Mottom slávnostného otvorenia bola
ponuka „Držím ti miesto“, určená najmä študentom prvých ročníkov. Hlavnou myšlienkou bola snaha pozvať
nových študentov, aby sa začlenili medzi UPC spoločenstvo, ale aj ponuka,
ktorú nám dáva Ježiš, pretože on má
pre každého z nás pripravené jedinečné miesto. Pomocť s hľadaním miesta mohol študentom aj celovečerný
program a agapé, ktoré nasledovali po
svätej omši. Čestným hosťom večera
bol aj žilinský biskup. Mons. Tomáš
Galis, predseda Rady KBS pre mládež
a univerzity. •
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Rozhovor o Roku
zasväteného života
Zdroj: www.zasvatenyzivot.sk
Foto: Archív SVD

Pápež František vyhlásil Rok zasväteného života. Ak o ňom chcete
vedieť viac, prečítajte si rozhovor s generálnym tajomníkom Kongregácie
pre inštitúty zasväteného života. Novinár Nicola Gori sa pýtal generálneho
tajomníka, ktorým je arcibiskup José Rodriguez Carballo, na iniciatívy
a podujatia, ktoré sa budú konať počas Roku zasväteného života.

Program Roku zasväteného života, ktorý
vyhlásil Svätý Otec František, bude trvať
viac ako 14 mesiacov. Aké sú jeho ciele?

Počas plánovania Roku zasväteného života sme brali do úvahy cestu, ktorou
kráča Cirkev na prahu nového milénia. Preto sme navrhli tie isté ciele, ktoré dal Cirkvi Ján Pavol II. v dokumente
Novo millennio ineunte: byť vďačnou
spomienkou minulosti, zanietene prežívať súčasnosť a s dôverou sa otvoriť
budúcnosti.
Ktoré udalosti budú v Roku zasväteného
života najvýznamnejšie?

Na programe sú viaceré podujatia. V prvom rade treba pripomenúť, že Rok zasväteného života sa začne 30. novembra
na Prvú adventnú nedeľu. Tento dátum
sme vybrali berúc do úvahy, že Advent
je mimoriadnym obdobím nádeje: celý
rok je naplánovaný (a chceme, aby ho
všetci tak prežívali) na základe nádeje,
ktorá má byť vždy základnou charakteristickou črtou zasväteného života. Záver bude 2. februára 2016 počas Svetového dňa zasväteného života. V priebehu
Roku budú v Ríme prebiehať viaceré
podujatia, na ktoré pozveme predstaviteľov všetkých zasvätených osôb. Počas
Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov
sme naplánovali v dňoch od 22. do 24.

Arcibiskup José Rodriguez Carballo

januára 2015 ekumenické stretnutie rehoľníkov a rehoľníčok. Počas veľkonočného týždňa, od 8. do 11. apríla, zvoláme
všetkých formátorov a formátorky. Posledný septembrový týždeň, od 23. do
26., budeme mať stretnutie novicov a noviciek. Posledný januárový týždeň v roku
2016 bude súčasne prebiehať stretnutie
s členmi sekulárnych inštitútov, ordo
virginum – zasvätenými pannami, rehoľnými osobami apoštolského života
a predsedníčkami federácií spoločností kontemplatívneho života. Svätý Otec
by mal byť prítomný na všetkých týchto
podujatiach, ako nám on sám potvrdil, či
už počas eucharistických slávností alebo
na osobitných audienciách.
Svätý Otec často hovorí, že si treba viac
všímať formáciu. Akým spôsobom ste prijali tieto jeho slová?

Z programu je zrejmé, že sa bude konať
stretnutie formátorov a formátoriek.
Chceme vidieť, na akom bode sa nachádza formácia, aké sú jej nedostatky
a pozitívne prvky, ktoré treba posilniť.
Môžem povedať, že dôležitú časť budeme
venovať ľudskej a kresťanskej formácii.
V žiadnom prípade nemožno spochybňovať usmernenia, ktoré vychádzajú
z Druhého vatikánskeho koncilu: tie
sú východiskovým prvkom pre
NOVEMBER 2014

HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

9

ROZHOVOR

všetky zasvätené osoby. Aj počas
plenárneho zasadnutia našej kongregácie budeme o tejto záležitosti
spoločne uvažovať.
Čím sú dnes fascinovaní mladí, keď
sa priblížia k zasvätenému životu?

V prvom rade Ježišom. Vždy je to
Ježiš ako osoba, ktorá si získa zasvätené osoby a tých, ktorí sa priblížia
k zasvätenému životu. Nič a nikto
nemôže nahradiť jeho miesto. Iba
on je dôvodom zasvätenia. Ďalším
prvkom, ktorý priťahuje mladých,
je spoločný život pod podmienkou, že je skutočne bratský a ľudský. Okrem toho mladí sú očarení
voľbou žiť pre chudobných a evanjeliovou radikálnosťou, ktorú možno vidieť v malých, ale i vo veľkých
rozhodnutiach, vďaka ktorým zasvätený život zjavuje svoj prorocký
rozmer a „zobúdza“ svet.
Akým spôsobom sa rehoľné kongregácie zapoja do kultúrnych podujatí
rôznych kontinentov?

Toto je veľká výzva pre zasvätené
osoby: inkulturovať vlastnú charizmu a život podľa vlastnej charizmy sú prvky, ktoré evanjelizujú
samotnú kultúru. Som presvedče-
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ný, že väčšina zasvätených osôb žije
podľa vlastnej charizmy a má na
zreteli kultúru, v ktorej sa nachádza. Táto inkulturácia je ešte stále veľkou výzvou. Na plenárnom
zasadnutí sa budeme zaoberať aj
týmto aspektom.
Akým spôsobom sú kontemplatívne osoby zapojené do iniciatív tohto Roku?

Okrem stretnutí, ktoré budeme
mať s predsedníčkami federácií
v Ríme, pripravujeme program,
ktorý zahŕňa kurz formácie v internetovej sieti pre všetky kontemplatívne osoby. Tento kurz
zohľadní prvky spoločné pre všetky formy kontemplatívneho života, ale aj tie, ktoré sú charakteristickou črtou každej rodiny alebo
odnože. Na druhej strane chceme pozvať kontemplatívne osoby, aby vytvorili reťaz modlitieb
za Cirkev, zasvätený život a svet.
Okrem toho prehodnocujeme
a aktualizujeme tie dokumenty,
ktoré sa priamo týkajú tejto formy zasväteného života.
Spracované podľa L’Osservatore
Romano, 11. júna 2014, s. 8.
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Začíname
Rok
zasväteného
života
Text: P. Peter Kubík, SVD
Foto: Archív SVD

S

vätý Otec František vo svojom príhovore na Deň zasväteného života 2. februára 2014 povedal: „Zasvätené
osoby sú Božím znamením v rozličných prostrediach života, sú kvasom
pre rast spravodlivejšej a bratskejšej
spoločnosti, sú proroctvom delenia sa
s malými a chudobnými. Takto zamýšľaný a prežívaný zasvätený život sa nám
javí práve takým, aký v skutočnosti je:
je darom Božím! Je Božím darom pre
Cirkev, je Božím darom pre jeho ľud!“
A ďalej zdôraznil: „Zasvätení, rehoľníci
a rehoľníčky sú aj týmto svedectvom,
že Boh je dobrý, že Boh je milosrdný!“
Teda z iniciatívy Svätého Otca Františka rehoľníci a rehoľníčky môžu prežívať Rok zasväteného života. Tento
rok bude prebiehať v celej Cirkvi a je
naplánovaný na dobu 14 mesiacov,
lebo začíname na 1. adventnú nedeľu
v roku 2014, pokračujeme počas roka
2015 a zakončíme na deň zasvätených
2. februára 2016.
Niekoľko dní po stretnutí Sv. Otca
Františka vo Vatikáne s rehoľníkmi

ROK ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA

a rehoľníčkami, v stredu 26. februára
2014, bol vydaný a vysvetlený list Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života adresovaný všetkým zasväteným.
V tomto liste je predstavená časová os,
ako tento Rok bude prebiehať. Oficiálne otvorenie bude na 1. adventnú nedeľu v roku 2014. Počas roku 2015 sú
naplánované rôzne aktivity. V januári,
kedy bude týždeň modlitieb za zjednotenie kresťanov sa uskutoční ekumenické stretnutie so zasvätenými iných
cirkví. V apríli stretnutie formátorov
zamerané na prehĺbenie spirituality
jednotlivých rehoľných spoločenstiev.
V septembri sa uskutoční stretnutie
pre mladých rehoľníkov a rehoľníčky.
V novembri bude mať miesto stretnutie zasvätených, ktorí žijú mníšsky
spôsob života. V tom istom čase bude
prebiehať stretnutie pre sekulárne inštitúty a zasvätené panny. Začiatkom
roka 2016 sa uskutoční teologické
sympózium o zasvätenom živote. Oficiálne ukončenie Roka zasväteného
života bude 2. februára 2016.

Na prvom mieste si pripomeňme, že
každý, kto chce žiť zasvätený život, je
oslovený v prvom rade Ježišom. Vždy
je to Ježiš ako osoba, On si získava zasvätené osoby a tých, ktorí sa priblížia k zasvätenému životu. Nič a nikto nemôže nahradiť jeho miesto. Iba
On je dôvodom zasvätenia. Ďalším
prvkom, ktorý charakterizuje a priťahuje tak mladých ako aj starších, je
spoločný život pod podmienkou, že
je skutočne bratský a ľudský. Neobyčajne je dôležité správne rozpoznať
voľbu, teda žijem evanjeliovú radikálnu cestu a neustále som ochotný
pre chudobných a biednych, tak telesne ako aj duchovne, v malých, ale i vo
veľkých rozhodnutiach nasledovať Ježiša a vďaka duchovnému životu prebúdzať konkrétnymi skutkami svet,
v ktorom žijem.
V našom časopise budeme pravidelne informovať o aktivitách Roku
zasväteného života a zároveň vám ponúkneme možnosť na lepšie spoznanie rehoľného a misijného povolania
v Cirkvi.

• Zasvätenie sa Bohu je výsledkom Božieho
povolania a slobodnej odpovede človek
na toto povolanie
• Zasvätený život má svoj osobný,
ale i sociálny rozmer

Pozýva aj teba Boh k zasvätenému
životu ?
Ak uvažuješ alebo sa pokúšaš rozoznať, či
si aj ty pozvaný k zasvätenému životu, tak
misionári verbisti aj v tomto roku organizujú ďalšie stretnutia z cyklu duchovných
obnov pre rozpoznanie svojho povolania vo svetle Božieho slova. To najbližšie
stretnutie sa bude konať 12. až 13. decembra. Prednášky a program zabezpečí páter Ján Kušnír, SVD spolu s bohoslovcami
našej misijnej rehole. Stretnutie sa bude
konať v Misijnom dome Arnolda Janssena, ktorý je formančným domom budúcich misionárov.
Ale to nie je jediná možnosť. Môžeš
nás kontaktovať a môžeme sa stretnúť aj
osobne a hovoriť o tvojom povolaní. Viac
informácií nájdeš na našich stránkach
www.svd.sk, www.mladymisionar.sk
alebo mladymisionar@gmail.com. •
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P. Ondrej
Slavkovský SVD
Z príležitosti nedožitých 100. narodenín
P. Slavkovského
Text: Sr. Bernadeta Slavkovská SSpS
Foto: Archív Sr. Bernadety

Narodil sa v podtatranskej dedinke Jánovce pri Poprade vo veriacej
rodine maloroľníka Martina Slavkovského a Anny, rodenej Zvalenej.
Pochádzal zo štyroch detí, dvoch
bratov a sestry, ktorá ako štvorročná zomrela. Ondrej bol v poradí tretí. Rodinnú pohodu narušila I. svetová vojna, lebo mladý otec musel
narukovať. Vrátil sa z vojny na jar
1918, ale s narušeným zdravím natoľko, že ešte v tom roku na sviatok Ružencovej P. Márie v októbri
zomrel ako 33-ročný.
Povolanie pre misie
Chlapci rástli a mali veľké a odvážne sny,
aj to, že raz budú bohatí a budú bývať vo
vile, ktorú si sami postavia. Základnú
školu Ondrej vychodil v rodnej dedine
a pomáhal svojmu staršiemu bratovi
Martinovi obrábať pole. Martin veľmi
rád čítal, hlavne katolícku tlač, medzi
ktorou boli aj Hlasy z domova a z misií
a Misijný kalendár. V Martinovi sa prebudila silná túžba stať sa misionárom.
Keď sa zveril s touto túžbou svojej matke, jej srdce sa dostalo akoby medzi dva
kamene. Rada by videla svojho syna ako
kňaza – misionára, ale aj rodina potrebovala živiteľa rodiny, na ktorého tak
dlho čakala. No Martin sa nevzdal svojej túžby a s nadšením vykresľoval pred
očami Ondrejovi krásu a potrebu misionárov vo svete. Jeho slová boli: „Ondrej, ja budem pracovať a ty choď, študuj a staň sa misionárom, je to krásne,
záslužné, sväté povolanie.“
12
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Štúdium v misijnom dome,
vysviacka a Barbarská noc
Ondrej navštevoval Meštiansku školu
v Spišskej Novej Vsi a potom pokračoval v Nitre a býval už v Misijnom
dome Matky Božej. Teologické štúdiá ukončil vo Viedni, kde bol v roku
1944 vysvätený za kňaza. Svoje primície oslávil v jánovskom kostole zasvätenom Narodeniu P. Márie. Po svojom
návrate do Nitry začal vyučovať a venovať sa chlapcom na nitrianskej Kalvárii. Aktívny život na Kalvárii ukončila
tzv. Barbarská noc z 13. na 14. apríla
a druhá noc z 3. na 4. mája 1950. Páter
Ondrej bol internovaný s ostatnými
spolubratmi v sústreďovacom kláštore
pre rehoľníkov v Podolínci. Odtiaľ bol
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poslaný splniť si svoju vojenskú povinnosť ako PTP pri budovaní Púchovskej
priehrady.
Výborný vzťah k ľuďom
V roku 1953 zomrel jeho starší brat
Martin, zanechal päť detí. P. Ondrej
po skončení vojenskej služby sa vrátil do Jánoviec k svojej matke a pomáhal pri výchove nás, detí svojho brata
Martina. Náš strýko mal mimoriadny
vzťah k mladým ľuďom. Naučil nás láske k prírode, vážiť si ľudí, mať sa radi
ako rodina a milovať Boha a radil nám
aj vo voľbe povolania. U nás nechýbala spoločná modlitba, čítanie Sv. písma.
Sväté omše musel mať súkromné, takže jeho izbička bola pre nás kaplnkou.
Vtedy pracoval ako skladník v mangáno - rudných baniach v neďalekých
Švábovciach.
Tajne ho navštevovali aj mladí chlapci, bývalí študenti v Nitre a on vo svojej
horlivosti hľadal možnosť dostať ich za
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Tisíce libérijských detí,
ktoré prežili ebolu, zostávajú
opustené na ulici

hranice do Poľska, aby tam študovali
teológiu. V jedno odpoludnie zastavilo pred domom auto, z ktorého vystúpil strýko Ondrej a tajná služba (ŠTB).
Prehliadali jeho izbu, niektoré veci
zobrali a jeho tiež. Našu mamu, svoju
švagrinú upokojoval slovami: „Katka,
buď pokojná, všetko bude v poriadku.“
Nebolo, strýko, aj mnohí ďalší verbisti
boli v Košiciach súdení a odsúdení. P.
Ondrej Slavkovský dostal 7 a pol roka.
Odsedel ich v Čechách vo Valdiciach,
kde brúsil sklo, z ktorého sa zhotovovali lustre.
Ťažké roky totality,
ale i požehnaná práca
Roku 1962 bol prepustený na amnestiu
nového prezidenta Antonína Zápotockého. Misijné sestry Služobnice
Ducha Svätého vtedy pracovali v severných Čechách v Brtníkoch u Rumburku, v ústave sociálnej starostlivosti pre postihnuté deti. Nemali svojho

• P. Ondrej Slavkovský počas
primičnej sv. omše
• Chvíle stretnutí s príbuznými
boli vždy vzácne

duchovného a vtedy sa im podarilo
vybaviť pracovné miesto vychovávateľa pre chlapcov. P. Ondrej tam nastúpil a mohol sa venovať aj duchovným
potrebám sestier a ich novému misijnému dorastu.
Keď došlo k politickému uvoľneniu
roku 1968, tzv. Dubčekov rok, podarilo
sa mu dostať do pastorácie na Slovensko, na faru v Kopčanoch na Záhorí. Tu
pôsobil požehnane, pretože z dvoch-troch babičiek, ktoré prichádzali do
kostola na začiatku jeho účinkovania,
pri jeho smrti v roku 1985 bol kostol
plný mladých, starších a starých ľudí.
Tu ho prekvapila zákerná choroba,
ktorej podľahol 28. februára 1985. Pochovaný je v rodných Jánovciach. •
NOVEMBER 2014

Monrovia (TK KBS) Epidémia eboly v západnej Afrike nespôsobuje
len veľké problémy zdravotného
charakteru, ale aj vážne spoločenské ťažkosti. Tisíce detí, ktoré prežili nákazu smrteľne nebezpečným
vírusom, sa nedokážu znovu integrovať do vlastných rodín alebo
spoločenstiev, ktoré sa ich stránia
zo strachu, pretože ich pokladajú
za nebezpečné. Mnohé z nich preto
bez povšimnutia zomierajú opustené na uliciach. V niektorých prípadoch je tiež ťažké nájsť rodičov
týchto detí, pretože o nich neexistujú presné údaje.
Alternatíva, ktorú navrhuje Unicef,
je vyhľadať dospelého, ktorý prežil
ebolu, a je teda imúnny voči vírusu,
a požiadať ho, aby sa o takéto dieťa
postaral: je tu však stále riziko, že
ich ľudia vylúčia obidvoch.
Unicef na najbližší polrok plánuje
formačnú kampaň pre 2500 dospelých, ktorí prežili ebolu, aby poskytovali pomoc malým sirotám a ďalším, ktorí sú zraniteľní, lebo napriek
tomu, že nestratili svojich rodičov,
podstupujú diskrimináciu.
V Libérii, Sierra Leone a v Guinei
boli zatvorené alebo nefungujú viaceré zdravotnícke centrá a mhohí
zamestnanci odmietajú pracovať
kvôli strachu alebo pre zlé pracovné
podmienky. Tehotné ženy a matky
s deťmi nechodia na lekárske kontroly zo strachu z nakazenia, a preto hrozí šírenie ďalších chorôb, ako
zimnica, malária, atď.
Ani v oblasti vyučovania nie je situácia povzbudivá. Guinejské úrady
odložili otvorenie škôl na november
a v Libérii a Sierra Leone 3,5 milióna detí nechodí na vyučovanie kvôli
strachu zo šírenia epidémie. •
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Ľudové misie
vo Vitanovej
Text a foto: P. Ján Kušnír SVD,
P. Johny Ambattu SVD

V

dňoch 21. až 28. septembra
sme na požiadanie miestneho pána farára Patrika Ondaša prišli do farnosti Vitanová, aby sme viedli ľudové misie. Každý
človek a každá farnosť potrebujú tento čas misií na to, aby sme sa zamýšľali nad naším životným smerovaním
i nad tým, aký je náš náboženský život.
Misie zahŕňajú široký záber všetkých
vekových skupín a stavov, ktoré sú vo
farnosti. Jadro misijného programu
prebiehalo v kostoloch, ale boli sme
aj v miestnej základnej škole a navštívili sme chorých v ich domoch. Každý
deň mal svoju špecifickú tému. Hneď
na začiatku misií sme žasli nad nekonečnou Božou láskou, ako nás miluje, stará sa o nás a hľadá nás. Potom
sme prešli k poznávaniu nás samých
14
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a potreby zmeniť svoj život cez sviatosť zmierenia a v Eucharistii znova
prežívať toto spoločenstvo Božej lásky.
Cítili sme, že otvorenosť pre prijatie Božieho posolstva rastie aj vďaka prednáškam pre jednotlivé stavy
a taktiež cez bohaté liturgické slávenia
mimo sv. omše. Misijný kríž, ktorý bol
pri záverečnej pobožnosti požehnaný
a zbožne uctený, je pripomienkou misií, pripomienkou Božieho milosrdného dotyku v ľudských srdciach.
Že ľudia boli otvorení Božiemu slovu a načúvali Jeho hlasu, o tom svedčia
aj slová, ktoré odzneli na záver ako prejav vďaky predovšetkým Bohu.
Tak, ako Boží Syn prišiel medzi nás,
aby nám zjavil Otcovu lásku, tak isto aj
vy misionári, prišli ste k nám s posol-
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stvom a utvrdili ste nás v pravde, že Boh
je tu medzi nami a s nami, že sa zastavil
vo Vitanovej a chce ostať v našom dome.
Misie v našej farnosti ste začali slovami:
Boh ťa hľadá. Boh hľadá každého z nás
a čaká našu odpoveď. Boh koná slovom
a cez slovo. Jeho slovo je inšpiráciou pre
život viery, z ktorej neustále čerpáme.
Božie slovo je ako živá voda, ktorej prameň nikdy nevysychá a je nesmierne
občerstvujúca. Takíto občerstvení a posilnení sme aj my po ukončení svätých
misií, ktoré ste s nami slávili. Hoci ľudia
prichádzali tu do kostola k vám, vy ste
poukazovali na Toho, kvôli ktorému sa
to všetko deje, ktorý vás tu poslal, lebo
chce, aby sme vedeli, že život s Ním nie
je len o plnení si povinnosti, ale o láske
a radosti. Ukázali ste nám, že centrom
nášho života má byť živý Kristus. Pobádali ste nás k tomu, aby sme sa zamysleli nad sebou, nad svojím životom, postojmi a objavili v sebe veľký potenciál.
Drahí otcovia misionári! Ukázali ste
nám cestu, viac však urobiť nemôžete. Či
po nej pôjdeme ďalej, alebo sa vrátime
tam, kde sme boli predtým, záleží len na
nás. Vyprosujte nám odvahu pokračovať
na začatej ceste, väčšiu lásku ku Kristovi,
ktorý nás tak veľmi miluje a ku všetkým,
s ktorými sa denne stretávame. Vyprosujte nám živú vieru, o ktorú sa budeme chcieť deliť s ostatnými a ktorá nás
naplní pravou radosťou. V mene všetkých veriacich sa vám chceme úprimne poďakovať a zaželať vám požehnanie
do ďalšej misijnej práce, aby ste hlásali
Krista a povzbudzovali všetkých k väčšej láske. Ďakujeme Bohu, že nám prostredníctvom vás dal tak veľa a veríme,
že čas milosti sa pre našu farnosť v tejto
chvíli nekončí. Pán Boh zaplať.
Nech dobrý Pán Boh požehná všetkých dobrodincov a pomocníkov, ktorí
nám počas týchto dní pomáhali. Vďaka
aj pánovi farárovi Patrikovi, s ktorým
sme vytvorili počas tohto týždňa pekné
bratské spoločenstvo. Naozaj bolo cítiť, že Boh sa zastavil vo Vitanovej. •
P. Ján Kušnír SVD
a P. Johny Ambattu SVD
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Európski
provinciáli
sa stretli v Nitre
Text a foto: Archív SVD

V

Nitre na Kalvárii sa v dňoch a reflektovali tiež aktuálne výzvy. Zaod 21. do 27. septembra ujímavosťou je to, že napriek nedo2014 stretli provinciáli Spo- statku miestnych povolaní v Euróločnosti Božieho Slova z Eu- pe, Spoločnosť Božieho Slova otvára
rópy. Stretnutie má názov aj
Zhromaždenie Európskej zóny.
Zúčastňujú sa na ňom okrem
Zaujímavosťou je to, že napriek
provinciálov aj zodpovední za
nedostatku miestnych povolaní
jednotlivé oblasti Spoločnosv Európe, Spoločnosť Božieho
ti, ako sú: formácia, biblický
Slova otvára v tomto roku nové
apoštolát, misijná animácia,
komunikácia a pod. Spolu 25
misie v Lotyšsku a Albánsku.
účastníkov na zhromaždení sa
delilo o skúsenosti v jednotlivých provinciách a určených oblas- v tomto roku nové misie v Lotyšsku
tiach za posledný rok, preskúmali, a Albánsku. Účastníci tiež reflektovali
ako ďaleko sa podarilo v jednotlivých fakt, že od r. 1990, keď na vtedajšom
provinciách uskutočniť závery po- zhromaždení provinciálov v írskom
slednej Generálnej kapituly z r. 2012 Roscomone padlo rozhodnutie o po-

zývaní misionárov z iných kontinentov do Európy, prišlo do jednotlivých
európskych provincií pracovať viac
ako sto misionárov z iných svetadielov. Na nasledujúcom Zhromaždení
Európskej zóny, ktoré sa bude konať
na jeseň r. 2015 opäť v írskom Roscomone, sa budú účastníci snažiť zhodnotiť tento trend. Provinciáli a ostatní
zodpovední sa na stretnutí v Nitre dohodli na spoločnom mediálnom projekte, ktorý chce osloviť mladých ľudí
na celom kontinente, aby uvažovali
o misionárskom rehoľnom povolaní
ako o svojej vlastnej ceste životom.
V rámci zhromaždenia účastníci navštívili aj Nitriansku katedrálu, kde
ich pozdravil miestny biskup mons.
Viliam Judák. •
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Misijná krajina
Spojené arabské
emiráty
Text: P. Karol Bošmanský SVD
Foto: Archív SVD

S

pojené arabské emiráty je ný púšťový charakter. Pobrežie je leštát v juhozápadnej Ázii na mované ostrovmi. Na jednom z nich
východe Arabského polo- leží hlavné mesto krajiny Abú Zabí.
strova v Perzskom zálive. Je Priemerné zrážky sa vyskytujú asi do
federatívnym štátom a tvorí ho sedem 100 mm. Často sa vyskytujú piesočemirátov, ktoré sú absolútnymi mo- né búrky.
narchiami. Hlavou štátu je prezident.
Najvyššou autoritou štátu je najvyš- História emirátov
šia rada vládcov. Tvoria ju vládcovia Z histórie je známe, že v staroveku bolo
jednotlivých emirátov. Činnosť po- územie emirátov striedavo pod vplylitických strán nie je povolená. Pod- vom Grékov a Peržanov. Po rozšírení
ľa administratívneho členenia patria islamu, a to od 8. storočia vznikali nezádo štátu Abú Zabí, Adžmán, Dubay, vislé kniežatstvá. Súboj o vplyv v oblasFudžajara, Rás al-Chajná, Saralžá ti vyhrala v 18. storočí, Veľká Británia.
a Um mal-Kuwajn. Emiráty sú situo- V roku 1892 sa stala krajina britským
vané v juhozápadnej Ázii a vo východ- protektorátom. Miestne emiráty po odnej časti Arabského polostrova. Kraji- chode Britov, a to 2. decembra 1971, vynu obmýva Ománsky a Perzský záliv. tvorili nezávislý štát. Po objavení ropy
Presná rozloha krajiny sa nedá pres- emiráty veľmi rýchlo zbohatli, čo malo
ne určiť /hranice niektorých emirátov vplyv na ďalší vývoj krajiny.
zostali neoznačené, najmä hranice v susedstve so Saudskou
Arábiou/. V literatúre sa však
nachádza údaj rozlohy 83 600
Spojené arabské emiráty
km2 /2011/. Hustota ľudnatosti
je krajina, kde Katolícka cirkev
je udaná 55,3 obyvateľov na km2
je závislá od Kongregácie
/2011/. Hlavné mesto krajiny
pre evanjelizáciu národov.
je Abú Zabí (Abú Dabí). Štátne
zriadenie krajiny je federácia 7
emirátov.
Obyvateľstvo
Prírodné podmienky
Z obyvateľstva Spojených arabských
Povrch krajiny tvorí plochá nížina. Vo emirátov je podľa odhadu v súčasnosvnútrozemí sa krajina mierne dvíha ti už iba štvrtina domorodá. Väčšinu
maximálne do výšky 150 m nad mo- tvoria Arabi, prevažne prisťahovalci
rom. Zasahujú sem okrajové časti púšte zo všetkých ázijských arabských štátov
Rub al-Chálí a pohoria Ghabí. Horúce a Egypta. Počet obyvateľov je 4 620 000
a suché tropické podnebie má výraz- /2011/. Podľa rasového a národnostné16
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ho zloženia ide o Arabov a Iráncov 42
%, Juhoázijčanov 50 % a iných ďalších
8 %. Z nich menej ako 20 % sú občania
Spojených arabských emirátov.
Priemerná dĺžka života v krajine
je vysoká: u mužov je to 77 rokov
a u žien 82 rokov. Na desaťtisíc obyvateľov pripadá 20 lekárov. Ako sa už
spomenulo, občania Spojených arabských emirátov tvoria asi 20 % obyvateľstva. Z toho je 70 % Arabov. Islam
vyznáva 96 %, z nich 82 % sú sunniti
a 18 % šiiti. Zbytok, teda 80 % obyvateľov tvoria prisťahovalci predovšetkým z Indie, Pakistanu, Bangladéša
a Iránu, ktorí vyznávajú náboženstvo
svojich materských zemí, teda predo-
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všetkým islam a hinduizmus. Okrem
moslimov tu v zložitých podmienkach
žijú asi tri milióny kresťanov. Situáciu
im navyše komplikujú evanjelikálne cirkvi, ktoré využívajú obmedzenú náboženskú slobodu k pouličným
evanjelizáciám.
Dominantní moslimovia ich vnímajú ako provokáciu, čo vrhá zlé svetlo aj na ostatných kresťanov.
Ako uvádza kardinál Tomko, Katolícka cirkev pracuje poväčšine medzi prisťahovalcami, ktorí sem prišli
ako technici, robotníci, pracovníčky
v domácnosti, ošetrovateľky a podobne, teda na zárobky. A tak dokonca
im išiel v ústrety aj emir, keď pre nich

dovolil postaviť niekoľko kostolov, ale
tak, aby nebudili veľa pozornosti a nepriťahovali ostatných.
Až dve tretiny kňazov, ktorí pôsobia
v krajine, sú kapucíni. Títo misionári pochádzajú najmä z Indie, Filipín,
Libanonu, USA a nájdu sa aj niekoľkí Európania. Dominancia ázijských
kňazov je pochopiteľná, pretože drvivá
väčšina miestnych katolíkov sú robotníci z katolíckych ázijských štátov, ktorí do bohatých arabských krajín prišli
za prácou. Nájdu sa však aj katolícki
prišelci z Libanonu či Palestíny.
Na niektorých miestach krajiny
vedú rehoľné sestry školy s takým
úspechom, že islamskí obyvatelia ro-

bia na ne nátlak, aby ich deti mohli
navštevovať tieto školy, ktoré si veľmi
vážia. A to je tiež jeden zo spôsobov,
ako možno pracovať na ďalekej a tichej predpríprave pre evanjelium. Do
ďalších emirátov sa pre sociálnu a výchovnú činnosť dostali pracovať sestry
matky Terézie a saleziánky.
Kultúra v tejto časti sveta je úplne
odlišná od stredoeurópskej. V arabskom prostredí platia iné pravidlá.
Vďaka tvrdým trestom je kriminalita v Spojených arabských emirátoch
veľmi nízka, a preto patria k najbezpečnejším miestam na svete. Moderné
mestá nestratili svoje orientálne kúzlo. Striktne je zakázané fotografovať
moslimské ženy. Aj pri fotografovaní
mužov je potrebné najskôr si vypýtať
ich povolenie.
Spojené arabské emiráty majú štyri
medzinárodné letiská, veľké prístavy
/Abu Zabí či Dubaj/, v krajine je vybudovaná kvalitná cestná sieť. Zdravotníctvo a školstvo sú na veľmi vysokej úrovni a sú úplne bezplatné. Pri
návštevách veľkých miest sú obľúbené
obchodné centrá, butiky, ale i trhoviská. Gastronómia v emirátoch je veľmi
pestrá a exotická. Veľkým zážitkom sú
výlety do púšte, kde dodnes žijú skupiny beduínov. Najväčším lákadlom
je mesto Dubaj. Toto nádherné mesto
rozdeľuje morský záliv na dve časti:
Bur Dubaj a Deira. Turisticky zaujímavými sú Burj Al Arab - Veža Arabov, najvyšší a superluxusný hotel na
svete v tvare plachetnice (na obrázku).
V Dubaji sa nachádzajú najkrajšie mešity ako aj Ski Dubai Alpine - umelo
vybudované zimné strediská, kde je
možné lyžovať sa na umelom snehu.
Emiráty sa považujú za jednu z najbohatších krajín sveta. Ekonomika
krajiny je závislá takmer výlučne na
exporte ropy, avšak vláda sa snaží najmä v posledných rokoch o jej diverzifikáciu. Ekonomika sa orientuje na
služby a cestovný ruch.
Spojené arabské emiráty je krajina, kde
Katolícka cirkev je závislá od Kongregácie
pre evanjelizáciu národov. •
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Božie stopy

Text z knihy Božie stopy
– zázraky a Katolícka cirkev
Pripravil: P. Ján Halama SVD
Foto: Archív SVD

Božia stopa? V roku 1205 vošiel svätý František z Assisi
do malého Kostola San Damiano, ktorého strecha bola
sčasti zrútená, a pritom sa mal stať účastníkom úžasného
zázraku: počul hovoriť kríž. V Assisi si najprv všetci mysleli,
že zošalel už úplne, ale on trval na tom, že počul, ako kríž
k nemu prehovoril: „František, choď a oprav môj dom.
Ako vidíš, je ťažko poškodený.“

A

si o 750 rokov neskôr, v päťdesiatych rokoch 20. storočia, sa
tento zázrak opakoval v Sibillinských vrchoch a posolstvo
tentoraz nesmerovalo k Giovannimu
Battistovi Bernardonemu, synovi šľachtických rodičov a neskôr známejšiemu
ako František z Assisi, ale k Armandovi
Lavinimu, ktorého jeho žobrácki rodičia dali do Božej starostlivosti: „Odrazu
som zbadal zrúcaniny jedného kostola,“
rozprával mi páter Pietro o mnoho desaťročí neskôr, „bol som ešte veľmi mladý, no celkom zreteľne som cítil, ako mi
Pán položil ruku na plecia a povedal mi:
‚Postav znova môj dom.‘“
V roku 1971 sa napokon odhodlal
k rozhodnému kroku: páter Pietro sa
porozprával so svojím opátom a vysvetlil mu, čo zamýšľa. Posledné slová,
ktoré mu opát povedal, zneli: „Po tejto
ceste pôjdeš sám.“ Táto rozlúčka bolí
pátra Pietra doposiaľ: „Nedali mi na
cestu ani jediný kúsok chleba.“
„Pochopil som, že Boh mi dal celkom určité poslanie na celkom určitom
mieste a ja som pritom už strácal odvahu. Tu mi poslal pastiera, ktorý mi dal
chlieb, čo znamenalo, že mi chce po18

HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

vedať: ak ti dávam úlohu, tak sa postarám aj o to, aby si ju dokázal zvládnuť.
Nepochybuj o svojom Bohu! “
Ako páter Pietro rozprával ďalej,
zrak mal upretý na mňa: „Postavil som
si tu prístrešok, celkom blízo zrúcaniny,
z ktorej som neskôr odnášal kamene na
stavbu kláštora.“
„Ten prístrešok som našiel,“ povedal
som, „ako dlho ste v ňom žili?“
„Presne neviem, no myslím si, že
vyše dvadsaťpäť rokov.“
„V tomto brlohu?“
„Pre mňa to bol môj domov.“
„Našiel som v ňom prastaré plastové pokrývky.“
Oči pátra Pietra sa rozžiarili: „Ach,
áno, to bol môj najväčší poklad. Strechu
prístrešku sa mi nikdy nedarilo utesniť,
dovnútra stále pršalo. Pokrývky neboli
dosť veľké na to, aby som sa nimi mohol prikryť úplne. Na nohy som si dodatočne musel položiť plastové vrece,
aby som sa chránil. Po nociach som
často nemohol spávať, keďže dážď mi
stále bubnoval na nohy. Potom som
vždy vstával zavčasu.“
Páter Pietro je veľmi hrdý na svoju
stavbu; osobitne hrdý je však na svoj
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vodovod: štyri roky zápasil o to, aby
pre svoj kláštor mohol využiť vodu z vrchov. A to všetko len preto, lebo si nemohol dovoliť ani generátor, ani pumpu, čím by bolo všetko jednoduchšie.
Dnes by za to musel dať azda sto eur
– smiešne v pomere k štyrom rokom
práce, ale aj veľmi veľa peňazí pre niekoho, kto nemal vôbec nič. Okrem toho
jednako zmýšľal v úplne iných kategóriách: „Veď ja nepracujem,“ povedal mi
raz a ja som potriasol hlavou: „Nepracujete? To má byť vtip? Sám ste postavili celý kláštor a vravíte, že nepracujete?“
„Nedostávam za to žiadne peniaze a ani nemusím kláštor dostavať do
konca. Ak to bude Boh chcieť, tak sa
dokončí; ak nie, tak prosto nie. Je to
jeho dom.“
To všetko sa mi ešte stále videlo nepredstaviteľné: uprostred pretechnizovaného sveta plného odpadu blahobytu žil páter, pre ktorého každá kvapka
vody, každý kameň a všetko, čo potreboval ku každodennému životu a pre
svoju stavbu, nebolo žiadnou samozrejmosťou, ale absolútnou drahocennosťou: jeho vonkoncom osobným
pokladom.
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„Dlhé obdobia, v ktorých som so
stavbou nepokračoval, boli pre mňa
najhoršie,“ vykladal mi páter Pietro.
„Niekedy som ani pri najlepšej vôli nedokázal zohnať žiadne náradie – vôbec
nič, čo som potreboval na túto stavbu,
a potom som sa modlil k Bohu a vravel som mu: Pane, je to tvoja stavba. Ak
chceš, aby bola hotová, potom mi obstaraj materiál.“
Vskutku znovu a znovu prechádzali okolo ľudia, ktorí mu nechali niečo
upotrebiteľné, ba niekedy dokonca sám
zišiel dolu a našiel nejaké stavenisko, na
ktorom mu mohli pomôcť.
„Bohatú korisť som mal predovšetkým vtedy, keď na nejakom stavenisku práve ukončili práce,“ rozprával
mi páter Pietro. „Murári boli väčšinou
radi, že zvyšný cement nemuseli vliecť
so sebou. Naložil som si ho na chrbát
a vyniesol som ho sem hore.“
„Teda preto neexistovali žiadne stopy,“ povedal som viac sám sebe než
pátrovi Pietrovi, ale on sa spýtal: „Ako
to myslíš?“
„Keď som uvidel kláštor tu hore,“
vysvetlil som mu, „celý čas som sa
sám seba pýtal, ako je možné, že vše-

tok materiál na stavbu sa dostal nahor
bez akýchkoľvek stôp. Nikdy by som
nebol prišiel na myšlienku, že to všetko mohol na svojom chrbte povynášať
jeden muž.“
Vskutku sa nik iný netrápil deň čo
deň so svojou stavbou tak ako páter
Pietro, ktorý po celý ten čas býval pod
prístreškom a po mnohé večery buď
nemal vôbec čo jesť alebo iba plesnivý
chlieb. „Raz mi ktosi povedal, že z plesne sa získavajú antibiotiká,“ vysvetľoval
mi neskôr, „zjedol som toľko plesne, takže niet divu, že som nikdy neochorel.“
„Necítil si sa po všetky tie roky tu
hore strašne sám?“ spýtal som sa ho
raz a páter Pietro sa usmial: „Sám? Nikdy, ani jediný deň: Boh bol vždy pri
mne. Spomínam si, že sa ma raz jedna
rehoľníčka, keď vyšla sem nahor, spýtala, kedy sa vlastne modlím, a ja som jej
povedal: ‚Ja sa modlím stále. Každý kameň, ktorý kladiem, je modlitbou; každý trám, ktorým pohnem. Stále znovu
ho prosím, aby mi dal potrebnú silu.‘“
„Chce však Boh skutočne, aby si sa
takto trápil?“ vypytoval som sa.
„Ja sa netrápim, to je moje poslanie.
Tu je to miesto na svete, kam patrím.

Iní ľudia môžu mať iné poslanie, sú
potrební azda ako otcovia a matky; ale
moje miesto je tu. Pán mi ho ukázal
a záleží na tom, aby som svoj údel aj
prijal, aby som akceptoval to, kam som
poslaný. Ja som to akceptoval a urobil
som to najdôležitejšie, čo sa v živote
dá urobiť.“
„Čo to je?“
„Po celé tie roky som bol šťastný,
lebo som sa zapojil do Božieho plánu,
a teraz, keď je kostol a kláštor takmer
hotový, leží mi na srdci už len jedno: chcel by som urobiť niečo aj pre
druhých.“
„Chceš zísť dolu, páter?“ spýtal som
sa a pokračoval som, „mal by si radšej zostať. Tam by si ty nikdy nebol
šťastný.“
„No musím urobiť niečo aj pre
druhých,“ trval na svojom, „toľko pre
mňa urobili. Dokonca pomáhali Bohu,
aby ma zachránil.“
Keď som sa ho spýtal, čo tým myslí, porozprával mi, ako sa pri stavbe
kostola dvakrát zrútil a celé dni ležal
na zemi, lebo sa už nedokázal pohnúť.
No zakaždým, keď si bol už istý, že nehodu neprežije, ho zachránil náhodný
pútnik, ktorý práve v správnom čase si
vybral cestu týmto odľahlým krajom.
Skutočne to bolo tak, akoby niekto mal
nad ním svoju ochrannú ruku…
Páter ma opakovane zaprisahával,
aby som mu bol nápomocný pri tom,
aby mohol vykonať niečo dobré, a ja
som mu opakovane vravel: „Páter, vôbec nechápem, o čom hovoríš. Celý
svoj život si drel pre Pána, riskoval si
svoje zdravie, svoj život a vytvoril si
senzačný príklad.“
„Áno, ale tí ostatní,“ povedal potichu, „čo majú z toho tí ostatní?“
„To nechaj na mňa,“ odpovedal som
mu, keďže medzitým som zhromaždil
dosť materiálu, aby som napísal sériu
článkov, ktoré napokon po uverejnení mali neuveriteľný úspech: katolícki
kňazi kázali o pátrovi Pietrovi s mojimi článkami v rukách, ľudia, zdá sa,
boli fascinovaní jeho príbehom

NOVEMBER 2014

HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

19

BOŽIE STOPY

a ja som dostával záplavu čitateľských
listov. Pritom som napísal predsa len
to, čo som zažil a videl na vlastné oči:
bezhraničnú dôveru v Boha. Svojimi
vlastnými jednoduchými slovami som
opísal to, čo som sa naučil od pátra Pietra: že nikdy nie sme sami, ak veríme
v Boha. Ľudí zjavne fascinovalo čítanie
o mužovi, ktorý nevlastnil vonkoncom
nič, ale mal jedného mocného spojenca: Boha.

čítali, čo si o mne napísal, a všetci mali
so sebou potraviny, až príliš veľa potravín. No inak sa tu hore pri mne chceli
iba stíšiť a modliť sa.“
Páter Pietro pokračoval: „Boli toľkí
a ja som mal len úplne obyčajnú izbu –
obával som sa, že ich sklamem. Lenže oni
nechceli nič iné len byť pri mne. Mnohí
zostali dlho a toto miesto, tento kláštor
odrazu mal zmysel nielen pre mňa, ale aj
pre druhých. Ďakujem ti za to.“
Mávol som rukou: „Len som si robil svoju prácu a napísal som, čo som
s tebou zažil.“
„To však nebola žiadna náhoda, že si
prišiel,“ zdôraznil páter Pietro. „ON ťa
poslal. Patríš do jeho plánu.“
„S dovolením, otče, ale ja som prišiel sem hore len na to, aby som odhalil ľudí, ktorí vraj postavili kláštor
uprostred chránenej prírodnej oblasti.“
„A potom si našiel mňa. A dal si
zmysel tomuto miestu.“
„Otče,“ odvetil som, „celkom úprimne: osobne som tu s týmto čarovným
miestom nemal nič do činenia. TY si
urobil to všetko a ja som o to len náhodne zakopol. Nebol som súčasťou žiadne-

Nový život v kláštore
Ďalšiu zimu som znovu zamieril do
Montemonaca. Chcel som sa pátrovi
poďakovať a priniesť mu niečo na jedenie. Nabalil som teda svoj ruksak po
okraj a keď som prišiel hore, páter Pietro práve pracoval pri vstupe do kláštora.
Tu hore už opäť bolo dosť chladno, tak
som s úľavou zhodil ťažký ruksak a páter hneď odložil kelňu do vedra s vodou,
čo bolo úplne nezvyčajné: keď som sem
hore prišiel inokedy, vždy pokračoval
v práci a ja som mal na výber: buď mu
pomáhať ako podávač, alebo počkať,
kým sa zotmie a on prácu preruší.
„Ty si ale riadne tvrdohlavý,“ povedal som mu, „ty tu stále pracuješ a tam dolu si hviezdou. Vieš
o tom? Mimochodom, narodil
Myslel som si, že dokážem
sa mi syn. Volá sa Leonardo.“
vysvetliť všetko. Až som odrazu
Páter pomaly vstal, pozerajúc
ako miliardy iných otcov
na mňa. Nato prišiel ku mne, obpredo mnou aj ja uveril tomu,
jal ma a zdalo sa, že je poriadne
že v malých ručičkách a nožičkách
rozrušený.
„Čo je?“ spýtal som sa ho, „čo
môjho syna vidieť Božiu veľkosť.
sa stalo?“ Ešte stále ma pevne držal a ja som sa znovu spýtal: „Čo
je? Čo sa stalo? Tak hovor.“
ho plánu, už vôbec nie božského.“
Držal ma pevne celé minúty, až poPáter Pietro sa na mňa zahľadel ako
tom objatie uvoľnil, pozrel sa na mňa na tvrdohlavé decko a povedal: „Ach
a povedal: „Patríš do Božieho plánu, tak, teda ty sa vôbec nevyskytuješ v tomvieš o tom? Boh chcel, aby si ty urobil to príbehu tu hore? Nemáš vôbec nič do
zo mňa duchovného pastiera. Chápeš, činenia s tým všetkým? ON ti nedaročo to znamená? Odrazu to všetko má val nič, za čo by si mu musel ďakovať?
zmysel.“
Hoci ON ti predsa dal šancu, aby si ho
Rozpačito som sa zasmial, ale on tu hore cítil?“
pokračoval: „Chvíľu potom, čo si odi„Neviem, či tu hore vôbec niečo cítim
šiel, zrazu sem hore prišlo mnoho ľudí. okrem chladu,“ odvetil som sucho, „jediNajprv mi bolo trápne, že nemám nič, né, čo viem, je, že s tým všetkým nemám
čo by som im mohol ponúknuť. Všetci do činenia vôbec nič.“
20
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Prekvapenie
Teraz sa páter rozosmial a povedal:
„Spomínaš si ešte, ako som ti povedal,
že by som svoj kostol nazval po svätom Jozefovi, patrónovi robotníkov?
Ale pred niekoľkými týždňami som si
to náhle rozmyslel inak. Dodnes som
nemal potuchy prečo. Teraz to už viem:
poď, vojdi do tohto kostola, Pán má pre
teba prekvapenie.“
Pozeral som sa naňho s údivom.
„Choď dnu, ale choď sám: ON má
prekvapenie pre teba, nie pre mňa.“
Nevedel som síce, čo to má znamenať, ale ak mu na tom tak veľmi záležalo, potom by som teda do jeho chrámu mal ísť…
Kostol zjavne medzičasom dali posvätiť. Na oltári horeli sviece. Najprv
som si musel zvyknúť na tmu, sadol
som si do jednej lavice a rozhodol som
sa, že zostanem len krátko. Chcel som
pátrovi Pietrovi len urobiť radosť. Prav-
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depodobne si myslel, že tu budem mať
nejaký náboženský zážitok – ale na to,
aby sa v tomto kostole len tak sedelo,
bolo mizerne chladno a ja som túžil
po otvorenom ohnisku v jeho kuchyni.
A potom som to konečne zbadal: veľký
obraz na stene za oltárom. Teda to bol
on, patrón kostola, namaľovaný s jeho
klasickými atribútmi: reťazami, keďže
oslobodzoval zajatcov, a s opátskou palicou – obraz svätca, ktorého menu dal
páter Pietro zasvätiť kostol.
„To predsa nemôže byť pravda,“ pomyslel som si.
Takmer celý rok sme sa nekontaktovali; nebolo nikoho, kto by mu mohol
porozprávať o narodení môjho syna,
a on napriek tomu dal zasvätiť svoj
kostol menu svätého Leonarda – teda
menu toho malého človeka, ktorý medzitým úplne zmenil môj život, lebo mi
pripadal ako dar z neba: tak veľmi som
si prial dieťa, no nie a nie sa podariť, až

napokon som sa vzdal všetkej nádeje, aj
tak je to v Božích rukách. Potom sa stal
môj osobný zázrak, mojej žene a mne
sa narodil syn, ktorému sme dali meno
Leonardo, a teraz sa jeho meno odrazu
znovu vynorilo tu v tomto odľahlom
kostole. To ma zasiahlo ako blesk: zdalo
sa mi, akoby mi obraz svätého Leonarda tam vpredu chcel povedať čosi celkom osobné; cítil som sa, akoby voľakto
tam v kostole obrovskými žiarivo červenými písmenami namaľoval meno
„Leonardo“. A zrazu mi hlavou preletela myšlienka, že tajomný Boh môže byť
azda práve v tomto priestore, pozerá sa
na mňa a chce mi niečo povedať. Behali
mi pri tom zimomriavky po chrbte: je
ON skutočne v tomto priestore? Pozerá sa práve teraz na mňa, na Andreasa Englischa, pre ktorého boli zázraky
iba súčasťou jeho zamestnania? Chce
mi azda práve teraz povedať, že za tým
všetkým je ON? Chce mi povedať: „Ty

si celý čas hľadal moc, ktorá dokáže
postaviť kláštor len pomocou jedného
pátra, ktorý nemal ani cent? Prosím, tu
je.“ Chce mi tento Boh povedať: „Áno,
Andreas, už mienim teba: aby som dostihol tvoje hluché uši, musel som napísať meno ‚Leonardo‘ do tohto chrámu,
lebo ty vieš, že je to dar z neba?“
Znovu som sa striasol, ale nie od
zimy.
Našiel som teraz konečne to, čo som
hľadal po celý čas: Božiu stopu?
Keď som vyšiel z kostola, musel som
vyzerať dosť bledý. Ešte predtým, sediac
v lavici, som zvolal niečo do priestoru,
akoby som sa musel od niečoho oslobodiť. „Náhoda!“ zvolal som a zľakol
som sa ozveny svojho hlasu. „Všetko
je náhoda,“ zvolal som ešte raz do tmavého kostola so svätým Leonardom na
stene za oltárom, akoby som tým dokázal zahnať otázku, ktorá ma vzrušovala.
Nemohla to byť pravda?
Myslel som si, že dokážem vysvetliť všetko. Až som odrazu ako miliardy iných otcov predo mnou aj ja uveril
tomu, že v malých ručičkách a nožičkách môjho syna vidieť Božiu veľkosť.
A ON teraz toto meno napísal v kostole.
Tu som si pomyslel, že svet, v ktorom existuje Boh, je nepochybne lepším svetom a v tejto lavici v kostole na
vrchu, v chlade pred obrazom svätého
Leonarda som sa rozhodol, že teraz sa
stane aj mojím svetom…
Páter Pietro nepovedal vôbec nič,
keď som pred kostolom prišiel k nemu.
Práve sa začalo stmievať a vošli sme do
kuchyne. Ako často predtým sadli sme
si vedľa otvoreného ohniska a on varil
rezancovú polievku ako vtedy, keď sme
sa stretli po prvýkrát.
Keď každému z nás naložil na tanier,
pomodlil sa modlitbu pred jedlom.
Potom sme mlčky jedli, až som zrazu
povedal: „Páter, keď som bol v tvojom
kostole, cítil som, že ON je vnútri.“
Páter Pietro sa na mňa na sekundu
zadíval a potom vybuchol do hlučného
smiechu, plieskal sa po stehnách a skoro sa zadusil, keď mi povedal: „Človeče,
ty si tupý. ON je predsa všade!“ •
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Ježiš prítomný
v mojom srdci
Text: Pavol Filadelfi SVD
Foto: Archív SVD

„Páter, nemohli by sme sa spolu pomodliť?” znela prosba mladého muža
stojaceho v predsieni kostola. „Ale áno,
prečo nie. Poďme, sadnime si dovnútra,” odpovedal som. Totiž, niekoľko dní
predtým mi jedna z našich veriacich
pripomínala: „Páter, všimli ste si chlapca, ktorý k nám stále chodí? Volá sa Kazuja-san. Stále sa tu motá. Túži sa s niekým porozprávať, ale myslím, že kvôli
jeho postihnutiu sa mu ľudia skôr vyhýbajú. Je veľmi osamelý. Musíme si ho
viac všímať!” Sugaja-san, už staršia pani,
ktorá občas príde s nejakou dobrou radou sa síce pousmiala, no videl som, že
o danej veci hovorí vážne. Tieto slová vo
mne zarezonovali a presne som vedel, čo
znamenajú. Nielen iní, ale i ja som ho už
niekoľkokrát stretol. Prehodili sme spolu zopár slov, no nie príliš dlho. Pri jaskynke sme sa raz modlili trikrát Zdravas Mária... Chvíľu premýšľajúc som si
dal predsavzatie, že nabudúce budem
v tomto ohľade pozornejší. Keď teda
Kazuja-san opäť prišiel, potešil som sa.
Opustili sme spomínanú predsieň a vošli do kostola. Po krátkom rozhovore
sme si sadli a začali sa modliť jednoduchými slovami: „Pane Ježišu, ďakujeme
Ti za dar nového dňa, za každý jeho okamih, ktorý je dotykom tvojej lásky. Ďakujeme Ti za ľudí, ktorých nám posielaš
do cesty a zvlášť za to, že Ty sám si prítomný v našom srdci, aby sme sa necítili osamelí. Ďakujeme Ti, že naše srdce
napĺňaš svojou láskou a pokojom... Sláva
Otcu i Synu i Duchu Svätému... amen.”
Keď sme sa na konci prežehnali, Kazuja-san si akoby vydýchol a spokojne sa
usmial. I mne bolo akosi lepšie.
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Človek, s ktorým som sa stretol,
sa narodil s mentálnym postihnutím
a okrem opovrhnutia a tým zapríčinenej osamelosti sa musí vyrovnávať
aj s úzkosťou, ktorá ho často sužuje.
„Pane, nemám človeka, čo by...” Tieto
slová si pripomíname z evanjelia (Jn
5,7). Patria ochrnutému na lôžku, ktorý očakával pomoc blížneho. Bežne aj
my môžeme pozorovať tú istú scénu.
Človek nemá človeka, avšak Pán sám
prichádza, aby ho uzdravil a utešil, aby
poukázal na opomenutú hodnotu svojho syna či dcéry. Uvedomil som si, že
tohto mladého muža nikto nepozýval
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na katechézy, ba snáď ani do kostola.
Len málo sa našlo takých, ktorí s ním
rozprávali o Bohu. Myslím si, že počas niekoľkých rokov, keď sa prechádzal po našom areáli, aby našiel niekoho na kus reči, sa o viere dozvedel iba
útržkovite. Avšak Boh sám sa k nemu
priblížil a oslovil ho. Kazuja-san našiel svoju vieru, ktorú sa teraz snaží
zdieľať. „Ježiš je v mojom srdci, cítim,
že nie som sám,” povedal rozhodne.
Pravda je taká, že Boh dáva zakúsiť
svoju prítomnosť tým, ktorí po Ňom
túžia. Nezabúda na nikoho, ani na tých
najopustenejších. •

Kníhkupectvo Verbum
TEL: 037/7769420; FA X: 037/7769437;
MAIL: VERBUM@SVD.SK, WWW.VERBUM.VERBISTI.SK

Vo svetle večnosti
Alfonz Mária de Liguori
Vo svetle večnosti je výnimočná kniha. Témou i autorom. Veď kníh o smrti a všetkom, čo s ňou súvisí, nie
je veľa. A nie je mnoho ani
autorov, ktorí majú odvahu
vyjadrovať sa k téme, ktorá
je aj pre mnohých kresťanov tabu.

Príhody
pohotovostného lekára
MUDr. Karol Mika
Kto chce zažiť rušné, dramatické situácie, kto chce skúsiť napínavé dobrodružstvá,
nech sprevádza lekára frekventovanej oblasti počas pohotovostnej služby.V týchto príbehoch sa môžu nájsť
mnohí z nás, lekári aj čitatelia.

383 strán, cena: 5 EUR

413 strán, cena: 10,60 EUR

Svätá Alžbeta
Ursula Kochová
Svätá Alžbeta je obľúbenou
sväticou aj v súčasnosti. Jej
románový životopis z pera
vynikajúcej nemeckej spisovateľky Ursuly Kochovej
umožňuje čitateľovi sprevádzať Alžbetu v nejednej rozhodujúcej chvíli jej života.
72 strán, cena: 9 EUR
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Evanjelium rodiny
Kardinál Walter Kasper
Svätý Otec František požiadal nemeckého kardinála
aby pred kardinálmi z celého sveta predniesol príhovor o evanjeliu rodiny. Tento
príhovor sa stal východiskom
pre diskusie kardinálov na
konzistóriu v súvislosti s nadchádzajúcou synodou o rodine. Rozprúdil však aj živú
diskusiu v mnohých cirkevných spoločenstvách o problémoch, s ktorými manželia
a rodiny neraz ťažko zápasia.
63 strán, cena: 2,90 EUR

Leotina záhrada
Francine Riversová
Nový život do spustnutej záhrady zlomených vzťahov. Leotina záhrada bola kedysi krásne
miesto, kde kvitli kvety a nádej.
Tam Leota nachádzala útočisko pred hlbokými ranami.

Básne
Milan Rúfus
Ďalšie veľkolepé dielo pochádzajúce z pera významného slovenského umelca, ktorý sa svojimi básňami dotýkaca sŕdc ľudí.
Táto kniha je tou pravou duchovnoum potravou pre dušu.

Modlitbový denník
Modlitbový denník, ktorý
je doplnkom časopisu Slovo
medzi nami. Má byť pomôckou k prehĺbeniu osobnej
modlitby a možno aj tento spôsob zapisovania vám
pomôže spätne vidieť Božie
cesty, ktorými nás Boh vedie.

Ruženec za duše v očistci

414 strán, cena: 10,90 EUR

109 strán, cena: 8,50 EUR

cena: 4,60 EUR

cena: 3,80 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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Sv. Arnold Janssen
– Rozhodnutie
Text: Juraj Begany SVD
Foto: Archív SVD

V

posledných číslach svojho
časopisu som si začal uvedomovať, aké sú potrebné misie
medzi pohanmi. Časopis sa
čoraz viac venoval misiám. Začal som
písať ďalšie nové články o misiách a o ich
potrebe v celom svete. Možno to bolo
odvážne, ale začal som pozývať kňazov
a seminaristov do misií a do výstavby
misijného domu pre misijných kňazov
v Nemecku. Táto výzva z môjho časopisu pomaly nadobúdala reálny rozmer. Ja
osobne som nechcel založiť seminár. Ja
som chcel len sprostredkúvať prostriedky pre potreby misií. A tak som neustále
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cestoval a využíval všetky možnosti, aby
som nazbieral čo najviac materiálu pre
svoj časopis.
Raz som sa dopočul, že prišiel na návštevu do Neuwerku apoštolský prefekt
z Hongkongu. Rozhodol som sa, že sa
s ním pôjdem pozhovárať, aké sú potreby pre misie vo svete. Zhovárali sme sa
po francúzsky. Na záver nášho stretnutia prišla reč aj na potreby nemeckého misijného seminára. K tejto téme
sa pripojil aj farár Dr. von Essen, ktorý
by sa aj sám dal na založenie misijného
domu v Nemecku. Avšak s Dr. von Essenom sme mali rozdielne povahy a to
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prekážalo našej spolupráci. Toto bolo
dôvodom, prečo sa nám spoločne nepodarilo založiť misijný dom v Nemecku.
No tieto nezhody zmenili aj môj postoj
k založeniu misijného domu. Mons. Raimondi mi pomohol zbaviť sa doterajších
predstáv, že ja osobne sa nemôžem podieľať na založení misijného seminára,
pretože som si myslel, že nemám misijné povolanie a do misií ani nepôjdem.
Biskupské povzbudenie znelo: „Ak ho
nemá kto založiť, založte ho vy!“. A tak
boli kocky hodené.
Toto rozhodnutie úplne zmenilo
moju životnú cestu. Čoraz viac som túto
záležitosť ponáral do modlitby, ale aj
som začal pracovať na technickej stránke tohto inštitútu, keďže som bol zdatný
matematik. Uvedomoval som si, že misijný dom nemôžem založiť v Nemecku,
pretože v ňom sú štátne zákony postavené proti takýmto aktivitám. A preto
sa najvhodnejším miestom pre jeho založenie stalo Holandsko. V misijnom
dome mala prebiehať formácia mladých
misionárov a pre štúdium by nebolo ani
príliš vhodné, aby sa nachádzal vo veľkom meste. A tak som 21. septembra
1874 odcestoval do Holandska neďaleko
hraníc, aby som hľadal vhodný objekt.
Práve v Tegelene, čo je asi 20 km od holandských hraníc, som našiel jeden objekt, no neskôr som sa rozhodol kúpiť
iný dom, a to hostinec Ronck v Steyli.
Tento hostinec sa nachádzal presne pri
prechode cez rieku Mass.
Mnohí mi v rozhodnutí založiť misijný dom pomáhali, no boli i takí, ktorí
na mňa udivene zazerali. Našli sa však
mnohí dobrodinci, na ktorých nemož-
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DAROVALI NA MISIE,
MISIJNÝ DORAST,
MISIJNÉ DOMY
Všetkým darcom vyslovujeme
Pán Boh zaplať!

no zabudnúť. Darovali mnoho peňazí
a obiet pre založenie tohto diela. Napríklad v januári 1875 vyšiel článok v berlínskych novinách Germania o pripravovanom misijnom dome. Dostal som
povolenie od svojho biskupa naplno
sa venovať tomuto dielu mimo jeho
diecézy. Začal som navštevovať aj ostatných biskupov v Holandsku, Nemecku a Rakúsku. Tým, ktorých som
nemohol osobne navštíviť, som napísal
okružný list. V ňom som opísal svoje
plány, týkajúce sa založenia misijného
domu a prosil som o ich požehnanie.
Hoci som sa nejavil ako muž obdarený nejakými zvláštnymi schopnosťami,
získal som celkom 32 biskupských odporúčaní. Toto boli jedny z mnohých
povzbudení, ktoré som dostal od Pána
v tomto čase.
Menej povzbudivé bolo hľadanie spolupracovníkov. Dúfal som, že mnohí
mladí kňazi, ktorí kvôli „Kulturkampfu“
nemali miesta v diecézach, sa prihlásia
do misijného domu. Ale nebolo tomu
tak. Prihlásili sa len traja: farár Peter Bill,
seminarista Franz Reichart a Johann
Baptist Anzer.
Pre mnohých som bol neschopný
alebo nevhodný na založenie takéhoto

diela. Raz mi kaplán z Kempenu žartovne povedal: „ Ty si ten správny muž na
založenie misijného domu. Po prvé – si
dostatočne tvrdohlavý; po druhé – si naozaj nábožný a po tretie – si aj dostatočne nepraktický.“ Alebo od iného kňaza
som sa dozvedel, čo o mne iní hovorili:
„ Bol u mňa ten blázon, Arnold Janssen. Dal som mu 10 mariek, aby som
sa ho zbavil.“
Ale ako môžeme vidieť, Pán priložil
ruku k tejto vinici (Spoločnosť Božieho Slova) a staral sa o ňu. Obdarúval ju
svetlom slnka, dažďom i rastom. Nič si
však z toho všetkého nemôžem pripisovať, iba ak slabé spoluúčinkovanie, ale
ešte ani to nie je z mojich vlastných síl.
Myšlienka založenia misijného domu
nevyšla odo mňa. Nie je mojou zásluhou
ani rozhodnosť a vytrvalosť uprostred
všetkých ťažkostí, ani pomoc, ktorú sme
dostali pri realizácii uprostred všeobecnej nedôvery voči dielu. Nebol som to
ja, ale Pán, ktorý vzbudzoval povolania
a jednotlivcom pomáhal, aby verne vytrvali vo svojich rozhodnutiach. Bol som
nanajvýš iba semienkom v ruke rozsievača. Hocikto druhý by bol vykonal to
isté, čo aj ja, a možno by to vykonal aj
lepšie. •
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A.Segečová z Vidinej 20,- EUR • Bohuznáma z Vidinej 50,- EUR • V. G. z Veľkého Lapáša 90,- EUR
• Odoberatelia Hlasov z Leopoldova 230,- EUR •
Bohuznámy z Nitry 20,- EUR • Bohuznáma rodina
z Tuchyne 40,- EUR • Odberatelia Hlasov a Posla
z Kľúčového 100,- EUR • Anna Smolková z Tepličky ad Váhom 20,- EUR • Kolektív lásky z Liptovskej
Tepličky 250,- EUR • Misijné združenie Ducha
Svätého zo Starej Ľubovne 20,- EUR • Odberatelia
Hlasov z Čajkova 25,- EUR • Bohuznáma z Novej
Bystrice 1 600,- EUR • Bohuznámy daroval na
Kubu 100,- EUR • Duchovné matky z Rimavskej
Soboty 165,- EUR • Bohuznámy z Novej Bystrice
100,- EUR • Bohuznámy 75,- EUR • Bohuznámy daroval na Afriku 340,- EUR • Emil Lupták
1050,- EUR • Anna Smolková z Tepličky ad Váhom
20,- EUR • Kolektív lásky z Liptovskej Tepličky
250,- EUR • Odberatelia Hlasov z Čajkova 25,EUR • Bohuznáma 100,- EUR • Duchovné matky
z Rimavskej Soboty 165,- EUR • Bohuznámy
10,- EUR • Bohuznámy 75,- EUR • Bohuznáma
5,- EUR • Odberatelia Hlasov z Nadlic 15,- EUR •
Bohuznáma 1000,- EUR • Bohuznáma 100,- EUR
• Bohuznámy 100,- EUR • Bohuznáma 50,- EUR
• Bohuznáma za poďakovanie 70 rokov života
50,- EUR • Pútnici k Sedembolestnej Staškov-Jelitov 50,- EUR • Odberatelia hlasov Žabokreky
nad V. 30,- EUR • Dobrodinci z Brodna 113,- EUR
• MZDSV a čitatelia hlasov z Považskej Bystrice
70,- EUR • Bohuznáma z Opatovej 100,- EUR •
Bratstvo živého ruženca Košice – Poľov 50,- EUR •

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Predplatné časopisu Hlasy
na rok 2015 ostáva nezmenené.
Cena ročného predplatného
je 7,20 EUR

Číslo účtu
Spoločnosti Božieho Slova:
5029115971/0900
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www.verbisti.sk

Misijný
Omšový Spolok
Misijný omšový spolok na česť
Najsvätejšej Trojice založili r. 1910
v holandskom mestečku Steyle
misionári Spoločnosti Božieho Slova.
Patrí medzi dobročinné spolky, ktorých
účelom je vo všeobecnosti účinná
a trvalá podpora dobrej veci alebo
zámeru Cirkvi. Misijný omšový spolok
má za cieľ podporovať misijné diela
Cirkvi a vyprosovať svojim členom
duchovné dobrá.
„Ó, Mária, kráľovná apoštolov, pomáhaj
všetkým misionárom a tým, čo ešte
nepoznajú Ježiša Krista. Amen“

Pápežské
požehnanie
MOS 2013

ODOSIELATEĽ:

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

POŠTOVNÉ ÚVEROVANÉ
949 04 NITRA 4

