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red začiatkom písania každého úvodníka
hľadám niekde inšpiráciu. Obyčajne je to
kalendár. Na tohtoročný október mi padlo
do oka meno sv. Bruna. Bruno založil rád
kartuziánov, ktorých kláštory sa nachádzali aj na
Slovensku – v Červenom Kláštore a na Skale útočišťa v Slovenskom raji.
Čo je pre tento rád typické, a možno nielen pre
nich, ale pre väčšinu kontemplatívnych spoločenstiev – to je ticho. Veď nie zbytočne si títo mnísi
vybrali malebné, od civilizácie ohradené oblasti
Spiša. Spoločnosť je vec vynikajúca, ale to, čo sa
v nej deje, je často nasiaknuté hriechom, nemravnosťou, závisťou, nezhodami a iným pokušením,
ktoré dolieha na všetkých v jej strede. Ak chceli
bratia spokojne a bez strachu nasledovať volanie
Božie, museli odísť do ticha.
No ticho nie je len známkou kontemplatívnych
rádov. Aj bratia a sestry rehoľníci žijúci apoštolskou
činnosťou vo virvare modernej spoločnosti priam
potrebujú a túžia po chvíle ticha. A to si doprajú, ba
je to stanovené v každodennom programe. Ticho
sprevádza ich modlitby, rozjímania, noc, duchovné cvičenia. Kedykoľvek sú sami, nemusia sa báť
prázdnoty, lebo sa im ponúka miesto, čas a podmienky, aby v tichu znova mohli začuť Boží hlas.
A čo ostatní kresťania? Je ticho výsadou len kláštorov? Vonkoncom nie, no neviem, či oň ľudia stoja. Na jednej strane nás stále znepokojuje ten hluk
a uponáhľanosť, v ktorej žijeme. No z druhej strany aj tie spokojné chvíle, ktoré sa nám naskytajú,
prekrikujeme rádiom. Sám som si na sebe všimol,
že ticha sa bojím. Sedím v aute – ide rádio, pracujem – počúvam hudbu zo slúchadiel, oddychujem večer – pozerám videá. A tak je to dookola.
No raz som skúsil nezapínať rádio na krátkej ceste. A predstavte si, šlo to aj bez neho. Dokonca sa
objavilo viac myšlienok, aj nábožných. Za ten čas,
ktorý mi hudba netrieskala v hlave, som si mohol
uvedomiť i podstatnejšie veci zo života a trochu ich
preanalyzovať v duchovnom pláne.
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V slovenskej hudobnej scéne je známa pieseň
Pavla Haberu – Reklama na ticho. Ona už na konci 80-ych rokov konštatovala, že za ticho treba zaplatiť, ale ani to nie je garancia, že si ho budeme
vážiť. Jeden z neslávnych nacistických vodcov, tuším Himmler, sa raz vyslovil, že treba zahlušiť ľudí
prázdnymi piesňami, nech ich rádio hrá dookola,
aby nemali čas uvažovať nad podstatným, a tak boli
poslušní tým, čo im vládnu.
Je až hrozné uvedomiť si, že myšlienka tohto
fanatika je teraz skutočnosťou. Všetky populárne
rádia sú naplnené peknou hudbou a prázdnymi
rečami o blbostiach, trápnych a perverzných informáciách a iných taľafatkách, ktorými nám zatĺkajú hlavy. Ak chce niekto poriadnu informáciu,
tak musí prepnúť. No možno to nestačí. Mali by
sme vypnúť rádio, vypnúť telku a zapnúť seba, ako
k tomu vyzýva jedna z katolíckych akcií.
Je zaujímave slovo „zapnúť“. Po rusky sa ono
prekladá ako „zakopnúť“, teda „nakopnúť“. Jednoducho aby sme zmenili seba, treba nám silný otras,
ktorý nás dá do pohybu. Už sme si príliš zvykli na
bezduché pohodlie, v ktorom sa ako dobytok vezieme na deň zakáľačky.
V skutočnosti ticho nie je momentom prázdnoty, ale naopak. Je to čas, v ktorom prežívame obrovský nával svojich myšlienok a predstáv valiacich sa
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nám hlavou. Len tam si totiž môžeme uvedomiť, čo sa okolo
nás deje a aké je naše miesto v tomto virvare. I pravdaže, ak
už niečo chápeme, chceme sami prispieť k zlepšeniu situácie. Ticho je tak tvorcom, hybnou silou, ktorá nás inšpiruje
ísť dopredu.
Politickými bojovníkmi by sme boli hneď všetci – na gauči. Lenže keď prejde tento svetsko-ľudský zápal a nebude pokračovať duchovným smerom, opäť nám ostane len hlučná
samota. Ticho nám má otvoriť i tajné oblasti vlastného srdca.
Odhaliť slabosti, kvôli ktorým trpia naši blížni a koniec koncov aj my sami, ďalej sily, ktoré sú nám potrebné k zmene. Ak
posväcujeme viac času takejto samoanalýze či lepšie povedané
spytovaniu svedomia, môžeme začať premieňať sa k lepšiemu.
Nájsť však spokojné miesto obyčajnému kresťanovi nie je ľahké. No máme domy modlitby – kostoly, ktoré sú dosť dobre
chránené pred hlukom každodenného života. Treba tam zachádzať častejšie a na dlhšie, než len na nedeľnú svätú omšu.
Tam v Božej blízkosti sa dá pochopiť ešte viac.
Niekedy tiež nie je dobré, ak sa ani v kostole nedá pomodliť, lebo sa tam stále niečo číta, tu ruženec, tu litánie. Ono je to
dobré, ale skôr na spoločné pobožnosti. Pred sv. omšou či po
nej sa tvárime, akoby sme takto doplňovali, čo chýba Kristovej obete. A ľudia sa takto ani nemôžu a nakoniec sa aj odnaučia modliť sami, veď niekto to za nich urobí.
Práve v chráme by mal byť čas aj na ticho, tak si ho doprajme. Kiež by sme si vedeli nájsť a vychutnať tiché chvíle, v ktorých nám Boh odhalí veľké veci. •
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EDITORIÁL

Milí misijní priatelia,
k októbru už tradične patrí
zvláštna spomienka na misie,
misionárov a misijné povolania.
V našich kostoloch, farnostiach
a rodinách sa v októbri ešte intenzívnejšie modlíme za misie
a pamätáme na tých, ktorí sa
nachádzajú v duchovnej a materiálnej núdzi. Toto
nám pripomína aj misijná nedeľa, ktorú budeme sláviť. Je to príležitosť pre každého veriaceho zapojiť sa
do evanjelizácie a celého misijného diela. Niekedy
možno váhame, či vôbec máme evanjelizovať našich
priateľov a spolupracovníkov, ba dokonca či vôbec
máme spomínať Krista svojim deťom, lebo nevieme,
čo vlastne máme povedať. Avšak neprisľúbil nám Ježiš, že nám dá správne slová v správny čas? „Ale keď
vás vydajú, nestarajte sa, ako a čo budete hovoriť, lebo
v tú hodinu vám bude dané, čo máte povedať. Veď
už nie vy budete hovoriť, ale Duch vášho Otca bude
hovoriť vo vás.“ (Mt 10, 19–20) Avšak my sa neraz
bojíme, že nám niekto vynadá alebo bude na nás zazerať. Chceme evanjelizovať len vtedy, keď sa cítime
absolútne bezpečne a sme si istí, že naše slová budú
znieť absolútne presvedčivo. Ak by však Ježiš čakal
na bezpečný moment, ešte stále by sme len očakávali Spasiteľov príchod na svet!
Poznáme nebezpečenstvá, ktorým musel sv. Pavol čeliť
pri svojich misijných cestách. Pán Ježiš však celkom
jasne predpovedal riziká, ale dodal aj toto povzbudenie: „Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť
nemôžu.“ (Mt 10, 28) Ohlasovanie „kameňa, čo stavitelia zavrhli“, prináša zavrhnutie. (Sk 4, 11) Svedectvo o ukrižovanom Spasiteľovi zahŕňa kríž. Hlásanie
čností ako je pokora, odpustenie, čistota, chudoba
a spravodlivosť, znamená nastaviť svoj vlastný krk. No
pre evanjelizáciu je charakteristické ísť „proti prúdu“,
ísť proti tomu, čo hlása svet. Verím, že aj v tomto čísle
Hlasov nájdete povzbudenie k neustálemu napĺňaniu
Ježišovho príkazu: “Choďte do celého sveta a ohlasujte
evanjelium všetkému stvoreniu.” (Mk 16,15)
Páter Martin Štefanec SVD
šéfredaktor
DÔLEŽITÉ OZNAMY

Sv. omšu za odberateľov Hlasov
odslúžim 2. októbra,
za horliteľov 6. októbra 2014,
Šéfredaktor

2

HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

OKTÓBER 2014

▾ Podľa biskupskej konferencie razantne
stúpa počet katolíkov v Škandinávii
Počet katolíkov v Škandinávii podľa údajov miestnej
združenej biskupskej konferencie za posledné roky razantne stúpa. V Dánsku, Nórsku, Švédsku, Fínsku a na
Islande je registrovaných 330 tisíc členov katolíckeho
spoločenstva, informovala generálna sekretárka konferencie sestra Anna Mirijam Kaschnerová v stredu 10.
septembra v Hamburgu: „V niektorých našich biskupstvách sa počet katolíkov strojnásobil alebo dokonca
zoštvornásobil. V skutočnosti to bude až okolo 600 000
katolíkov, pretože mnohých migrantov obce neregistrujú,“ povedala Kaschnerová v rozhovore s médiami
v hamburskej arcidiecéze.
Najväčšiu časť katolíkov žijúcich v severnej Európe tvoria migranti prichádzajúci za prácou z Poľska, Chorvátska a Litvy, ale tiež z Filipín a Vietnamu. Ale aj počet
prestupov na katolícku vieru výrazne vzrástol. „Bývalé
luteránske štátne cirkvi sú v kríze. Vplyv volených vlád
na otázky viery hnevá mnohých evanjelických kresťanov,” povedala sestra Mirijam. „Hľadajú hlbšiu spiritualitu, jasnejšiu liturgiu a usmernenia vo veciach viery a týmto spôsobom objavujú cestu do Katolíckej cirkvi.”
Napriek narastajúcemu počtu zostávajú katolíci v tejto oblasti menšinou, informovala rehoľná sestra, ktorá
patrí do spoločnosti Misijných sestier Najdrahšej Krvi:
„Kto zažije v severských krajinách Katolícku cirkev, zažije svetovú cirkev s babylonskou rôznosťou rečí zástupcov viac ako 70 národov. Každú nedeľu tu máme Turíce.”
Pre cirkevný život sú veľkou pomocou komunikačné
prostriedky, napríklad smartfóny a tablety, prostredníctvom ktorých je možné ponúknuť omšové texty
v materinskej reči takmer každému. •

SPEKTRUM

◀ Svätá stolica naďalej aktívne rozvíja bilaterálne vzťahy s Vietnamom
„Žiť podľa Evanjelia v rámci štátu“ a „byť dobrými katolíkmi a občanmi“
- tieto dva princípy zdôraznilo piate zasadnutie vietnamsko-vatikánskej
pracovnej komisie, ktorá 11. septembra ukončila dvojdňové rokovanie
v Hanoji. Ako vyplýva z oficiálneho tlačového vyhlásenia, delegácia Svätej
stolice ocenila podporu, ktorú vietnamské štátne úrady poskytujú Katolíckej
cirkvi pri výkone jej poslania. Svätá stolica kladie veľký dôraz na ďalší rozvoj bilaterálnych vzťahov a víta tiež, že Vietnamská socialistická republika
uľahčila pracovnú návštevu nerezidujúceho apoštolského nuncia, Mons.
Leopolda Girelliho. Ako zdôraznila vatikánska delegácia, pápež František
so záujmom sleduje rozvoj vzájomných vzťahov a povzbudzuje miestnych
katolíkov, aby v rámci štátu prispievali k dosiahnutiu vytýčených cieľov.
Vietnamská strana potvrdila štátnu a stranícku politiku, ktorá rešpektuje
slobodu vyznania a podporila miestnu Katolícku cirkev v aktívnej účasti
na sociálno-ekonomickom rozvoji národa, čítame v tlačovom vyhlásení. •
▪ Svätý Otec 25. novembra
navštívi Európsky parlament
v Štrasburgu
Svätý Otec František sa oficiálne prihovorí členom Európskeho parlamentu počas ich plenárneho zasadania v Štrasburgu 25.
novembra 2014.
Povedal to vo štvrtok 11. septembra ráno predseda Európskeho
parlamentu Martin Schulz počas stretnutia konferencie predsedov. Schulz osobne pozval pápeža Františka do Štrasburgu ešte
počas svojej návštevy vo Vatikáne 11. októbra 2013. Európsky
parlament sa onedlho dohodne na úprave svojho programu,
aby mohol privítať Svätého Otca.
Program pápežovej návštevy bude
pravdepodobne dokončený na
plenárnom zasadaní naplánovanom na koniec októbra. Návšteva Európskeho parlamentu bude
spojená so zdôraznením kresťanských hodnôt Európy. •

▲ V Prahe budú celomestské
misie, k spolupráci prizvali
slovenské rehole
V Prahe budú začiatkom júna budúceho roku celomestské misie. Nesú
názov Dni viery. K spolupráci prizvali aj slovenské rehole. Cieľom misií je
predovšetkým pozvať ľudí k dialógu
a sprostredkovať stretnutie s Kristom.
Na príprave tohto podujatia sa podieľa
viacero reholí, laických spoločenstiev,
evanjelizačných skupín a jednotlivcov. Organizačne túto akciu zastrešuje
Pastoračné stredisko Pražského arcibiskupstva. Účasť už prisľúbilo i viacero skupín zo zahraničia. Organizátori
misií v Prahe čerpajú svoju inšpiráciu
z miest, kde sa už podobné misie uskutočnili, uvádza webstránka dnyviry.
evangelizace.cz. •

▲ Svätý Otec František navštívi
koncom novembra oficiálne Turecko
Svätá stolica 12. septembra dostala od
prezidenta Turecka Recepa Tayyipa Erdogana oficiálny list pozývajúci pápeža
Františka na návštevu krajiny. Potvrdil
to riaditeľ Tlačového strediska Svätej
stolice páter Federico Lombardi. Ako
ďalej povedal, bude sa teda pokračovať
na príprave cesty, ktorá sa má uskutočniť v posledných novembrových dňoch,
ale doba jej trvania a program ešte nie
sú stanovené. •
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Zavolajte na svadbu
všetkých, čo nájdete
Mt 22, 1-14
Text: P. Milan Bubák SVD
Foto: Archív SVD

N

aša predstava neba často sú- nych úrovniach. Pozrime sa na rozdevisí s tým, čo pokladáme vo lenie, ktoré prináša politika, rozdelenie
svojom živote za najcennej- vyplývajúce z rozličných hodnôt, rozdešie a čo by sme si želali mať lenie vyplývajúce z postavenia, bohatnajviac. Toto platilo vždy. Každá doba stva či chudoby. A toto všetko nie je len
znova a znova vymýšľala a vymýšľa svo- na rovine profánnej. Platí to – podobne
je nebo, ktoré je odzrkadlením jej vlast- ako za doby Ježišovej – aj na náboženných túžob a snov.
ských predstaviteľov, kde sa rozdelenie
Tak nejako to je aj s podobenstvom myslí a hodnôt prejavovalo často na tej
o svadobnej hostine. Ježiš prirovnáva najparadoxnejšej úrovni.
nebeské kráľovstvo ku kráľovskej svadSme teda volaní do spoločenstva,
be s množstvom jedla a iných nápojov. v ktorom by nebola nerovnosť, kde by
No nech sú jedlo a nápoje v tomto podobenstve akokoľvek príťažlivé, ja osobne si nemyslím, že
Pane, daj mi oheň túžby
by nebeské kráľovstvo spočívalo
po stretnutí sa s tebou a s mojimi
v tomto. Jedlo tu nie je podstatou.
bratmi a sestrami pri stole,
V dobe Ježišovej bolo jedlo
ktorý si ty prichystal.
pre mnohých ľudí často vrcholom. Preto Ježiš používa práve
obraz jedla a hostiny na popis
nebeského kráľovstva. No podstata je mal každý dostatok a kde by bol každý
v inom. Je v tom, ako naznačuje prorok každému hodný rovnakej pozornosti.
Izaiáš, že všetci ľudia a všetky národy No toto pozvanie sa môže dnes podobsa dajú dohromady a budú zjednotení ne ako aj v minulosti stretnúť s rozličnýokolo toho istého stola. Stôl a jedlo je mi reakciami. Podobenstvo o svadobnej
v mnohých kultúrach veľmi silný sym- hostine nám podáva štyri reakcie:
bol jednoty, spoločenstva a bratstva.
Neviem, čo je pre každého jedného 1. ĽAHOSTAJNÍ:
z nás momentálne nebom. Možno je to Tí, ktorým to bolo jedno.
tiež jedlo. Veď nenajedený študent je pa- a) Ľahostajní - ktorí nemali záujem: To
radigmou študenta. No môže to byť aj sú ľudia, ktorí nemajú záujem nielen
niečo iného. Pre mňa osobne je to zjed- o nebeské kráľovstvo alebo veci evannotenie sa ľudí v spoločných hodno- jelia, ale o nič inšpirujúce. To sú ľudia
tách. Mám dojem, že nikdy v minulos- apatickí, bez ohňa, správni konzumenti nebolo toľko rozdelenia, ako je práve ti. Konzumujú to, čo iní pripravia alebo
teraz. Nehovorím len o rozdelení medzi to, čo im najlepšie a práve v tejto chvíli
národmi, ale aj o rozdeleniach na miest- chutí. Toto je veľmi zlý stav. Ja osobne
4
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tento typ ľudí pokladám za beznádejný,
čo sa týka obrátenia. Naozaj, nie je tam
možné žiadne obrátenie, pretože títo
ľudia po ničom netúžia. Nedávno sa ma
jeden pýtal, ako týmto ľuďom pomôcť.
NEVIEM. Je to naozaj oriešok. Snáď sa
to podarí, keď zažijú naozajstný pád, ale
keď ich to poriadne otrieska o zem…
b) Ľahostajní - ktorí mali popletené
priority: Týmto nie že by nebolo záležalo na svadbe. Mali asi pre ňu zmysel,
aj kráľa si iste vážili, aj oheň v sebe mali.
Ale asi mali pred sebou veľa vecí, ktoré
stavali na prvšie miesto, ako bolo Božie kráľovstvo…
c) Ľahostajní - prokrastinátori: Títo
boli zasa ľuďmi, ktorí príchod na svadbu odkladali na neskoršie. To je ako napríklad s písaním listov. Odkladáte ich,
pretože buď sa neviete donútiť, alebo
to chcete tak dobre urobiť, že si myslíte, že až keď budete mať dostatok času
a kľudu, že sa do toho pustíte… Prokrastinátori sa možno niekedy predsa
len dostanú k tomu, ale až po mnohých
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Na Slovensku odštartovali
40-dňovú reťaz pôstu
a modlitieb za kňazov

vnútorných trýzneniach alebo sa nikdy
nedostanú…
2. BOJOVNÍ BEZBOŽNÍCI:
To boli tí, ktorí otvorene bojovali proti svadbe aj proti kráľovi. Títo boli plní
energie, ibaže nesprávne usmernenej.
Tých by sme mohli tiež pozadeľovať do
podskupín. Napríklad ľudia, ktorí sú
výslovne oddaní zlu. A robia len to, čo
by pomohlo tomu ich zlu zvíťaziť a čo
by bolo deštruktívne. Poznáte ich prejavy v rozličných formách…
Alebo by sem mohli patriť tí, ktorí
sú úprimne presvedčení, že Boh, viera v Neho a Cirkev sú ozajstným zlom
a oni úprimne veria, že toto zlo treba
zničiť. S týmito nie je až taká ťažká práca, čo sa týka obrátenia. Stačí tam len
zmeniť smer ich energie (napr. sem patril apoštol Pavol…).
3. POVRCHNÍ:
To sú tí, ktorí prijmú pozvanie, ale bez
vedomia akejkoľvek zodpovednosti ale-

bo schopnosti niečo pre to urobiť. To sú
ľudia, ktorí sú iba konzumentmi bez
úcty aj ku kráľovi, aj k spolustolujúcim.
Prakticky: rešpekt, prijatie svadobných podmienok, dávanie aj zriekanie
sa, nielen prijímanie – aj ja urobím niečo pre iných, nielen budem čakať, aby
iní robili pre mňa…
4. ÚPRIMNÍ, TÚŽIACI
PO STRETNUTÍ sa nielen s kráľom,
ale aj s ostatnými hosťami.
Sem by sme mohli zaradiť ľudí, ktorí
tak veľmi túžia po raste, po stretnutí
sa s Pánom v akejkoľvek podobe, že
im žiadna obeta nie je dosť veľká. Pre
účasť na eucharistii, pre možnosť niečo dobré vykonať pre ľudí, pre možnosť pridať ruku k dielu nepoznajú
prekážok…

Sviatkom Sedembolestnej Panny
Márie (15. septembra 2014) sa na
Slovensku začala 40-dňová reťaz
pôstu a modlitieb za kňazov. Akcia
na pomoc kňazom bude trvať do 24.
októbra a vyvrcholí nasledujúci deň
25. októbra prvou Púťou za kňazov
k Sedembolestnej Panne Márii do
Šaštína. “Sviatok našej patrónky je
vhodným začiatkom pôstnej akcie.
O to skôr, že tento rok bol biskupmi
Slovenska vyhlásený za Rok Sedembolestnej Panny Márie. Ona môže
byť tá, ktorá nás najlepšie povedie
týmto časom. Ak jej to dovolíme.
Cirkev nazýva Pannu Máriu Matkou najvyššieho a večného Kňaza,
Kráľovnou apoštolov, či ochrankyňou ich kňazskej služby,” pozýva Samuel Brečka zo spoločenstva Modlitby za kňazov.
Do pôstnej reťaze sa môže zapojiť každý, kto túži vyprosovať pre
našich pastierov potrebné milosti. Forma pôstu je taká, akú si kto
vyberie. Organizátori odporúčajú
klasický pôst, ako ho poznáme na
Popolcovú stredu alebo na Veľký
piatok. To znamená, raz za deň sa
dosýta najesť a zdržať sa mäsitého
jedla. Ale nie je to podmienka. Pre
potreby farností, či spoločenstiev,
ktoré chcú vytvoriť miestnu modlitbovú reťaz za kňazov pripravili
organizátori tabuľku, ktorú je možné si stiahnuť zo stránky www.postaputzaknazov.sk. Okrem tabuľky je možné si stiahnuť aj plagáty
v rôznych formátoch s možnosťou
umiestnenia na farskú vývesku. •

Kam patrím?
Pane, daj mi oheň túžby po stretnutí sa
s tebou a s mojimi bratmi a sestrami pri
stole, ktorý si ty prichystal. •
OKTÓBER 2014
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kom kontakte s jednotlivými koordinátormi v provinciách a tiež s Generalátom v Ríme. Pátrovi Marekovi
gratulujeme k prijatiu tohto úradu
a v modlitbe mu vyprosujeme potrebné Božie milosti pre naplnenie
úloh Spoločnosti Božieho Slova na
tomto poste. •
▪ Duchovné cvičenia
pre rodičov spolubratov SVD

▲ Páter Marek Vaňuš novým
generálnym koordinátorom
pre biblický apoštolát
Generálny predstavený Spoločnosti Božieho Slova P. Heinz Kulüke dňa
22. augusta 2014 vymenoval pátra
Mareka Vaňuša SVD za generálneho
koordinátora pre biblický apoštolát
pre Spoločnosť Božieho Slova. Páter
Marek Vaňuš dokončuje v Ríme na
Univerzite sv. Gregora svoj doktorát
z biblickej teológie. Úlohu biblického
koordinátora prevezme po pátrovi Lukasovi Jua SVD, ktorý pochádza z Indonézie. Úlohou generálneho koordinátora pre biblický apoštolát, ktorý
je jednou zo štyroch hlavných dimenzií misionárskej charizmy verbistov,
je podporovať a koordinovať biblický
apoštolát v jednotlivých provinciách
Spoločnosti a tiež zúčastňovať sa na
zasadaniach Generálnej rady v prípade
dôležitých rozhodnutí, akými sú prvé
misijné určenia spolubratov a pod.
Podľa nového nariadenia Generálnej
rady bude každý generálny koordinátor vykonávať svoju službu vo svojej
provincii, v prípade pátra Mareka to
bude zo Slovenska, avšak bude v úz6
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5.-7. septembra sa konali v Nitre
na Kalvárii duchovné cvičenia pre
rodičov a rodinných príslušníkov
spolubratov misionárov verbistov.
Zúčastnilo sa ich 22 ľudí. Exercície
viedol P. Ján Halama SVD. Rodičia
a príbuzní mali možnosť prežiť tieto
chvíle v Misjnom dome a zároveň sa
navzájom spoznať. •
▪ Návšteva indonézskeho
ambasádora v Misijnom dome
v Nitre
Indonézsky veľvyslanec Djumantoro Purbo navštívil 4. septembra
Misijný dom Matky Božej v Nitre.
V priateľskom rozhovore s misionármi sa zaujímal o činnosť slovenských verbistov, ktorí pôsobili
v Indonézii. Spolu s pátrom provinciálom a ďalšími spolubratmi navštívil knižnicu a pozrel si aj misijné
múzeum. Na stretnutí bol prítomný
aj páter Thomas Tulung SVD, misionár, ktorý pochádza z Indonézie
a pôsobí na Slovensku. •
▪ Duchovné cvičenia
pre seminaristov SVD
Ako už býva zvykom, týždeň pred
skladaním sľubov sa seminaristi
Spoločnosti Božieho Slova, odobrali na pár dní do ticha, aby tak opäť
prehĺbili svoj vzťah s Bohom a vykonali si duchovné cvičenia v Noviciáte Spoločnosti Božieho Slova vo

Vidinej. Tento rok sa ich zišlo 11. Pomáhal im v tom P. Ján Štefanec SVD,
ktorý celé cvičenia viedol. Témou obnovy bola vernosť. Jednalo sa o vernosť
v rôznych sférach duchovného života
ako napríklad vernosť Bohu, povolaniu, eucharistii a pod. •
▲ Misijné prázdniny 2014
Slovenské mestá Levoča a Trenčín hostili počas týchto prázdnin ďalšie turnusy letného tábora pre stredoškolskú mládež Misijné prázdniny 2014.
Tento rok sa niesol v znamení témy
„Zanechaj stopu!“ Tábor absolvovalo
v Levoči približne 70 a v Trenčíne 85
mladých ľudí vo veku od 14 do 20 rokov z rozličných kútov Slovenska. Počas týždňa sa spoločne zamýšľali nad
tým, aké stopy zanechávajú vo svojom
živote, aké stopy zanechali svätci pred
nimi a tiež aj o tom, aké stopy vytvoril
Boh vo svete a v nich. Spoločne trávili
čas pri hrách, športe, modlitbe, turistike, rôznych kreatívnych aktivitách
a pod. Spolu s mladými prežili tento
čas aj viacerí misionári, ktorí v súčasnosti dovolenkujú doma na Slovensku,
napríklad P. Radoslav Kottra pôsobia-
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▪ Nežná Matka
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október 2014

ci na Kube a sestra Filipa Krajňáková,
ktorá pracuje v Južnej Kórei. Misijné
prázdniny, ktoré podporil aj grantový
program Mládež v akcii, sa uskutočnili
pod dohľadom P. Martina Madasseryho SVD a zúčastnili sa na nich aj viacerí členovia Spoločnosti Božieho Slova
a niekoľko ďalších misijných kongregácií. Sú určené pre všetkých vo veku od
14 do 20 rokov. Je to týždeň, v ktorom
mladí môžu prežiť spoločenstvo v misijnom tábore. •

1. október – sv. Terézia
z Lisieux, patrónka misií
a misionárov
2. október – sv. Anjeli
strážcovia, patróni Spoločnosti
Božieho Slova
4. október – sv. František
Assiský
5. október – výročia kanonizácie
sv. Arnolda Janssena a Jozefa
Freinademetza (2003)
7. október – Ružencová Panna
Mária
17. október – medzinárodný
deň za odstránenie chudoby
19. október – Misijná nedeľa,
zbierka na misie
26. október – zmena letného
času na zimný (v noci
z 25. na 26. októbra o 2:00 hod.)

Misijný úmysel apoštolátu
modlitby na mesiac október:
Aby Svetový deň misií v každom
veriacom znovu roznietil
nadšenie
pre prinášanie evanjelia
do celého sveta.

V októbri máme spomienku Ružencovej Panny Márie a zároveň tento
mesiac je zasvätený modlitbe posvätného ruženca. My Slováci máme
vrúcny vzťah k Panne Márii, pretože
v histórii našej krajiny, ale veľmi často
i vo svojej osobnej či rodinnej histórii,
zaznamenávame jej pomoc a ochranu. Ona je skutočnou Matkou, ktorá
nás vedie bezpečnou cestou v rôznych
úskaliach, ale predovšetkým naše
kroky smeruje k svojmu Synovi Ježišovi Kristovi. Akú úlohu však Matka
Božia zohráva v prípade japonského
národa? Ako Japonci vnímajú Pannu Máriu a ako si oni budujú vzťah
k tejto vznešenej Matke? Túto otázku
si neraz kladiem. Myslím, že aj tu je
Mária matkou, ktorá ochraňuje svoje
deti, a tieto sa k nej celkom inštinktívne utiekajú. Osobne verím, že Japonsko je pod ochranou Panny Márie
a zároveň je akoby jej misiou. I tu je
Mária matkou, ktorá sprevádza. A to
bez ohľadu na to, či túto skutočnosť
ľuďom vopred niekto vysvetlil alebo
nie. Pred každým japonským kostolom stojí socha Panny Márie. Je väčšinou čisto bielej farby a v náručí drží
malého Ježiška. V spoločnosti, kde
neraz chýba neha a prijatie je tento
obraz pre mnohých fascinujúci. Raz
som sa pýtal jednej mamičky, prečo
dala svoje dieťa do kresťanskej škôlky, hoci nie je pokrstená. Odpovedala že preto, lebo pred škôlkou videla
stáť sochu Panny Márie s Ježiškom.
„Nanto ucukuší Okásan – ó, aká nežná Matka ...“, povedala. S takýmto postojom sa stretávam často. Asi tridsať
kilometrov od našej farnosti v Tajimi
je dokonca kaplnka Panny Márie, ktorú postavili nekresťania. Kaplnka má
svoju históriu, voľakedy tu žili kresťanskí mučeníci. Malá kaplnka sa stala súčasťou náučného chodníka, kde
sa dokonca konajú školské exkurzie.
Naši veriaci si toto miesto zvlášť vážia,
nazývajú ho „Mitakeno Mariasama“
– Panna Mária z Mitake. •
OKTÓBER 2014
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Misijná sestra pomáha
cudzincom v Kórei
Text: P. Martin Štefanec SVD
Foto: Archív SSpS

Sestra Filipa Blažena Krajňáková pochádza zo Zvolena.
Od roku 2002 pôsobí v Južnej Kórei. V letných mesiacoch
bola na vytúženej dovolenke a pre Hlasy poskytla nasledujúci rozhovor.

Ako si sa dostala do Kórey?

Keď som sa pripravovala na večné sľuby
v Poľsku, prišla nám sestra predstavená
oznámiť naše misijné určenia. Ja som
dostala určenie do Južnej Kórey. Mala
som možnosť už trošku počuť o Kórei
od našich dvoch poľských sestier, ktoré tam pôsobili. V rámci prípravy som
išla do Írska na angličtinu a v roku 2002
som cestovala do Južnej Kórey, kde som
sa najprv učila jazyk. Zobralo mi to tri
roky, kým som sa pripravila jazykovo
a pritom som bola pozvaná aj vypomôcť v rôznych apoštolátoch. V roku
2006 ma sestričky vyslali na Filipíny,
aby som ešte viac rozumela situácii
emigrantov. Študovala som štyri roky
sociálnu prácu a po tomto štúdiu na Filipínach som znova pokračovala v Kórei až doteraz.
Aké apoštoláty si doteraz robila?

Doteraz som mala možnosť pôsobiť
v detskom domove, kde bola starostlivosť 24 hodín. Robila som tam pomocnú sestru, kde som aj upratovala,
s deťmi robila úlohy a pomáhala som
pri chode tohto detského domova. Ďalšou aktivitou bola pomoc pacientom
chorým na AIDS. Pastoráciu medzi týmito ľuďmi mala na starosti poľská spolusestra, tak som mala možnosť zapojiť

sa aj do tejto práce. Treťou aktivitou je
tá, kde som doteraz, a to je starostlivosť o cudzincov, ktorí prichádzajú do
Kórey za prácou. Tiež sa stretávam so
zahraničnými študentmi. Venujem sa
aj kultúrne miešaným manželstvám,
ktoré majú záujem sa stretávať.

Sestra Filipa vyjadrila ochotu pracovať,
kde to bude najviac treba pre svet, pre Cirkev
a dostala určenie do Južnej Kórei.

Koľko sestier SSpS pôsobí v Kórei?

V Kórei nás je 19 sestier SSpS. Z tohto počtu je nás 7 sestier zo zahraničia.
Hlavný dom je v Souli. Ja som v komunite, kde žijeme 3 sestry. Nový
dom sme otvorili vo farmárskej oblasti
v blízkosti Severnej Kórey. Naše sestry
sú v súčasnosti zamerané ani nie tak
na školstvo a nemocnice, ale pre kultúrne miešané rodiny a ich deti a pre
tých, ktorí prídu za prácou do Kórey.
Druhou činnosťou je práca v ústave pre
mentálne postihnuté ženy. Naša kórejská sestra sa stala riaditeľkou v tomto
ústave. Poskytujeme priestor pre duchovné cvičenia.
Prichádza do Kórey veľa emigrantov?
Koľko ich je?

Do Kórey začali prichádzať po roku
1990. Ich počet stále rastie. Teraz sa
hovorí, že z celkového počtu ich je viac
ako 2 %. Ja žijem v oblasti, kde sú fabriky, v ktorých oni pracujú.

OKTÓBER 2014
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Aké sú v Kórei náboženstvá?

Kórea sa veľmi rýchlo mení a aj čísla a
štatistiky vierovyznaní sa menia tiež.
Takmer 50 % ľudí neverí v nič. Ďalšou
skupinou sú budhisti, ktorých je okolo
40 %. Ďalšou skupinou sú protestanti
rôznych cirkví a katolíkov je viac ako
11 %. Ich tradičná filozofia konfucionizmus je v ľuďoch veľmi zakorenená.
Učenie taoizmus a moslimovia sú v Kórei tiež prítomné.
Ako sa dostalo kresťanstvo do Kórey?

Veľkou zaujímavosťou je, že kresťanstvo neprišlo cez misionárov, ale vzbudilo sa túžbou Kórejcov viac sa dozvedieť o Bohu, ktorí sa dostali k teológii,
filozofii, a to z Číny. Mali spojenie s Čínou, kde boli jezuiti a niektorí laici tam
odišli viac sa dozvedieť o kresťanstve.
Tam sa nechali pokrstiť, vrátili sa do
Kórey a cez nich sa viera rozšírila po
krajine. Nemali kňaza, hovorí sa, že
si priviedli kňaza z Číny. Pápež Gregor XVI. v r. 1831 ustanovil pre Kóreu
apoštolský vikariát a zveril ho združeniu Parížskych zahraničných misií. Ale
prvý apoštolský vikár zomrel prv, ako
by sa dostal na svoje pôsobisko. Avšak
podarilo sa ta preniknúť jeho spoločníkom, pátrom Petrovi Silibertovi Maubantovi a Jakubovi Honorátovi Costanovi. O niečo neskôr prišiel tajne aj
nový apoštolský vikár biskup Vavrinec
Jozef Imbert. Ale nepôsobili dlho. V r.
1839 zaplatili za svoju misionársku odvahu životom. Medzitým sa však už stačil pripraviť na kňazstvo prvý Kórejčan
- Andrej Kim Taegon. Stále však nebol
dostatok kňazov, tak pozvali misionárov z Francúzska a ďalších krajín. Svätý
Otec Ján Pavol II. veľmi povzbudil Kóreu, keď vyhlásil za svätých 103 kórejských mučeníkov. Svätý Otec František
vyhlásil ďalších mučeníkov za blahoslavených pre Kóreu.
Ako by si charakterizovala povahu kórejského človeka?

Prvé, čo sa dá všimnúť, je pracovitosť.
Kórejský človek má svoje tempo a musím povedať, že väčšie ako na Slovensku.
10
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Musí toho stihnúť viac. V celom národe je myšlienka urobiť všetko čo najlepšie, najspoľahlivejšie, najrýchlejšie, a to
majú takpovediac „v krvi“. Sú dynamickí. Celý národ je temperamentný. Hnev
prežívajú tiež. Je tam prítomné dobro
aj zlo. Na prvý raz nevyjadrujú veľmi
svoje pocity.

Ako vyzerá bežný jedálny lístok?

Základom pre Kórejca je ryža ráno, na
obed, večer, a to s vareným alebo osmaženým jedlom. Dnes, keď prežívame
globalizáciu a aj v Kórei je veľa cudzincov, navykli si na chlieb. Na raňajky býva
už aj toast, syr, káva. To už „letí“ aj u nás
v kláštore. Kórejské jedlo býva na obed
a večeru.

Aké majú pracovné príležitosti?

Kórea je teraz veľmi industrializovaná.
Poznáme aj v oblasti elektroniky a automobilov tie najlepšie značky, ktoré vo
svete niečo znamenajú. Technika je vo
veľkom pokroku. Ľudia pracujú v elektronických a automobilových závodoch.
Vyrábajú sa tam aj lode. Farmárstvo je
tiež dosť rozšírené. Pestujú veľa ryže
a zeleniny.

OKTÓBER 2014

Mala si nejaké ťažkosti s prechodom
na kórejskú stravu?

Vďaka Bohu, paličky boli pre mňa veľmi zaujímavé. To bolo prvé, na čo som
si musela navyknúť a naučiť sa jesť nimi.
My sme prišli do Kórey 3 nové: ja, Indonézanka a Indka. Kinči je ich nakladaná
štipľavá kapusta a bola pre nás skúškou.
Keď to človek je nielen raz v týždni, ale
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• V Južnej Kórei sa ku katolíckej viere hlási
približne päť miliónov ľudí
• Sr. Filipa duchovne pomáha migrantom v núdzi,
ktorí prišli do Južnej Kórei
• S migrantami sa sestra Filipa stretáva
v kaviarni, ktorú založil tamojší diecézny kňaz
• 8. september – Deň Vďakyvzdania „Chuseok“.
V Kórei je to veľký národný sviatok.
Spoločenstvo okolo sestry Filipy dostalo
dar od firmy Samsung– vrecia ryže
• Sr. Filipa počas dovolenky na Slovensku
navštevovala školy a rozprávala deťom
o Južnej Kórei

Prekvapilo ma veľa vecí. Napríklad tu
musím dlho čakať na autobus, keď cestujem. V Kórei je doprava úplne plynulá. Prekvapilo ma, koľko je v našich obchodoch tovaru a aký veľký výber je na
Slovensku. V Kórei napríklad nemáme
toľko druhov pečiva, ani toľko mäsových výrobkov, ako je v obchodoch na
Slovensku. Každý deň prináša množstvo
prekvapení, či už som tu alebo v Kórei.
Vďaka Bohu za všetko. Chcem na záver
poďakovať všetkým, ktorí na mňa myslia v modlitbách. Pozdravujem čitateľov
Hlasov a tiež pamätám na nich pred svätostánkom v našom kostole v Soule. •

Od 11. do 15. septembra sa konala
návšteva ad limina biskupov Konga.
Priblížme si teda situáciu v Cirkvi
v tejto krajine. Konžská demokratická republika sa nachádza v centrálnej časti. Krajina, ktorá je bývalou
belgickou kolóniou, sa istý čas v minulosti nazývala Zair. Nezávislosť od
Belgicka dosiahla v roku 1960, no od
šesťdesiatych rokov minulého storočia trpela dlhotrvajúcou občianskou
vojnou a konfliktami, ako aj režimom
diktátora Mobulu.
Čo sa týka obyvateľstva, tvorí ho
takmer 70 miliónov osôb. V dôsledku dlhotrvajúcej vojny vo východnej
časti krajiny sa približne dva milióny
obyvateľov stali utečencami. Hlavnou
etnickou skupinou je skupina bantu.
V tropických pralesoch sa nachádza
aj malá skupinka pigmejov. Z hľadiska náboženskej príslušnosti v krajine
prevažujú kresťania, pričom katolíci
tvoria približne 52% populácie, ďalšie
typy kresťanov tvoria 30%, tradičné
kulty tvoria 10% a moslimovia 10%.
Cirkev v Kongu patrí medzi najstaršie
Cirkvi subsaharskej Afriky. Prvé misie v krajine začali v roku 1488. Cirkev
v Kongu, ktorá má 47 diecéz rozdelených do šiestich cirkevných provincií,
sa teší rozkvetu nových povolaní ku
kňazstvu aj k zasvätenému životu. Pôsobí tu viac než štyri tisíc diecéznych
kňazov, viac než 170 inštitútov zasväteného života a spoločností apoštolského života, ku ktorým celkovo patrí
takmer 11-tisíc rehoľníkov a rehoľníc.
Medzi problémy miestnej Cirkvi patria náklonnosť niektorých veriacich
k mágii a strigônstvu, ako aj silná prítomnosť siekt a ich ofenzívna činnosť
v krajine. Dochádza tu tiež k rozdeleniu rodín, ako aj k narušeniu morálnych hodnôt. Najmä vo východnej
časti krajiny stále pretrvávajú nepokoje spôsobené prítomnosťou ozbrojených skupín a rebelov. •
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cov je smutná. Ako začali prichádzať cudzinci do Južnej Kórey, chceli prichádzať
aj ľudia zo Severnej Kórey. Akým spôsobom? Čína je dobrým partnerom Severnej Kórey. Ľudia zo severu najskôr odišli
do Číny a odtiaľ sa dostali do Južnej Kórey. Emigrantov zo Severnej Kórey nie
je veľa. Presné čísla sú utajené.
Poznáš aj nejaké rodiny, ktoré majú príbuzných v Severnej Kórei a nemôžu sa
stretávať? Ako to ľudia vnímajú?

každý deň, tak sme to zapíjali vodou
alebo mliekom, kým si na to telo zvyklo. Teraz, keď som na dovolenke, mi to
chýba, keď jem ryžu. Ďalšou skúškou
bolo jesť rôzne živočíchy z mora.
Severná Kórea vznikla v päťdesiatych rokoch minulého storočia. Vieme, že je tam
prísne strážená hranica a mnohé rodiny
boli rozdelené, nemôžu sa navštevovať.
Máš nejaký kontakt aj s ľuďmi, ktorí prišli zo Severnej Kórey?

Je to aktuálna téma. Bývame v hlavnom
meste Soul, ktoré je vzdialené niečo vyše
hodiny od hraníc so Severnou Kóreou.
Hranica je 2 km široká ku severnej časti.
V strede tých dvoch kilometrov je stred,
pokiaľ môžu turisti prísť a pozrieť si to.
Len s ďalekohľadom. Vec okolo utečen-

Výzvy Cirkvi v Konžskej
republike sú spojené najmä
s evanjelizáciou

V našej školskej družine máme 3 dievčatá, ktoré sú z rodiny utečenca. Tieto
dievčatá sú pod ochranou iného inštitútu a k nám sa chodia doučovať kórejčinu
a iné jazyky a predmety, aby nezaostávali
za južnými Kórejčanmi. Utečenci bývajú veľakrát osamelí. Tým, že pracujem
v školskej družine, mám možnosť byť
s deťmi a poznať ich rodiny.
Prišla si na Slovensko po štyroch rokoch.
Čo ťa prekvapilo?
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Letná misia
v Rumunsku
Text a foto: P. Martin Štefanec SVD

S

vysokoškolákmi z bratislavského Univerzitného pastoračného centra
sme sa v lete vydali do
Rumunska na misie. Naším „teritóriom“ bola farnosť Bodonoš, kde
patria aj dediny Derna a Bajaš. Niektorí sme tam už boli, preto sme
zhruba vedeli, čo nás čaká. Pred
odchodom sme sa stretli pred UPeCe v Bratislave. Naložili sme veci
do áut a štartovali sme. Išlo nás 13 –
študenti a ja – kňaz. Naložení sme
boli naozaj statočne. Viezli sme
veci na 2 týždne pobytu: potraviny,
spacáky, pomôcky na stretká, veci
na oblečenie a hudobné nástroje.
Využitý bol každý kúsok priestoru. Z Bratislavy sme vyrazili večer
o 24:00 smer Budapešť, Debrecín,
Margita a Bodonoš. Cestovali sme
celú noc. Cesta ubiehala bez problémov a celkom rýchlo, hoci okolo
4:00 ráno vodiči (ako neskôr prezradili) zaháňali driemoty, ako len
vedeli. Do Bodonoša sme dorazili v nedeľu ráno o 8:00. Ubytovali
sme sa v škole, na internáte a na
fare. Druhá skupina išla do susednej dediny Derna, kde im poskytla ubytovanie jedna mladá rodina.
Na fare nás privítal miestny pán farár Jaroslav Frnka. Hneď som slúžil
sv. omšu vo farskom kostole, kde
sme sa zároveň predstavili.

Sme vďační
všetkým
dobrým
ľuďom,
s ktorými
sme sa tam
stretli za ich
skutočne
milé prijatie
a lásku,
ktorú nám
preukázali.

Naša činnosť
Program pripravili študenti-animátori ešte počas svojich „stre12
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tiek“ misijného tímu v UPeCe
Bratislava. Každý deň som slúžil sv. omšu ráno i večer – buď vo
farskom kostole, alebo na jednej
z filiálok. Doobeda sme zvyčajne
mávali stretnutia s deťmi, ktorých
prichádzalo okolo 25. Detské stretká boli robené na spôsob knihy
Pán prsteňov, v ktorom animátori s deťmi putovali po Stredozemi.
V tomto príbehu sa snažili dolapiť
zlodeja, ktorý ukradol Gandalfovi
kľúč. Deti hľadali stratený poklad.
V rámci putovania študenti-animátori deťom predstavovali hodnoty Evanjelia a snažili sa im priblížiť rôzne dobré vlastnosti, ako je
vzájomná pomoc, spolupráca, vidieť dobro v blížnych, odvaha, statočnosť. Aj kostýmami, ktoré mal
Gandalf, Stromobrada, trpaslíci
a iné postavy, sa animátori snažili
vtiahnuť deti do deja a urobiť stretká pre ne pútavými. Určité stretká
boli pripravené tak, že na konci si
deti vybrali, kam pôjdu ako skupina, čiže mali možnosť vlastného
výberu, čo bolo pre ne zaujímavé.
Stretká s mládežou prebiehali tiež každý deň. Venovali sme
sa témam ako ja, moja osobnosť,
rodina, priatelia, vzťahy medzi
chlapcami a dievčatami a samozrejme nechýbala téma ja a Boh.
S dospelými sme sa stretávali každý deň po sv. omšiach. Rozoberali sme väčšinou jednotlivé úryvky
z Evanjelií, ktoré sa čítali na sv.
omšiach. Spoločne sme sa zdie-

ľali s tým, čo koho vo Svätom Písme oslovilo.
Výlet na Bajaš
Raz sme spolu so skupinkou animátorov a deťmi z vedľajšej dediny Derna podnikli výlet na Bajaš.
Išli sme cez les, cesta trvala peši
asi 1,5 hodiny. Zastavili sme sa,
ako miestni hovoria, „na chotári“,
kde sme slávili sv. omšu. Mal som
tu pekný zážitok. Pri sv. omši sme
si dali znak pokoja. Keď sme si už
všetci podali ruky, modlili sme sa
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Baránok Boží. Všetci kľačali, už
som držal v ruke sv. hostiu, keď
ku mne ešte pribehlo jedno dievčatko, podalo mi ruku a hovorí:
„Ahoj páter!“
Animátori s deťmi hrali futbal,
opekali sme, prišli nás pozrieť aj
ľudia z okolitých domov. Mali sme
veľkú zábavu, krásny a požehnaný čas.
Prijatie od miestnych ľudí
Prežívali sme radosť, keď sme videli, že ľudia starší i mladší pri-

chádzajú na stretká a duchovný
program, ktorý sme pripravili.
Tešili sme sa, že ľudia prijímali
ten sprostredkovaný Boží dar vo
forme duchovnej obnovy v ich
farnosti. Mnohí nás prijali akoby
za svojich. Volávali nás k nim do
rodín. Spolu s nimi sme prežívali rôzne akcie, napríklad 50-tku
sobáša, krstiny alebo svadbu. Na
tieto akcie nás volali bez ohľadu
na to, či bude dosť miesta alebo
nie. Všetko v duchu: „Dobrých
ľudí sa všade veľa zmestí.“ Bolo
to bezprostredné, a tým to malo
aj svoje čaro.
Ďakujem Pánu Bohu za dar
misijnej skúsenosti v Rumunsku.
Sme vďační všetkým dobrým ľuďom, s ktorými sme sa tam stretli,
za ich skutočne milé prijatie a lásku, ktorú nám preukázali. Ďakujeme miestnemu pánovi farárovi
Jaroslavovi Frnkovi za jeho pomoc pri organizovaní tejto misie.

Prežívali sme
radosť, keď
sme videli,
že ľudia
starší
i mladší
prichádzajú
na stretká
a duchovný
program,
ktorý sme
pripravili.

• Spoločná fotografia po sv. omši
v obci Derna. Na fotografii
je aj duchovný správca farnosti
Bodonoš vdp. Jaroslav Frnka
• Farský kostol Povýšenia
sv. Kríža v Bodonoši
• S deťmi na výlete v Sacalasau-Nou
(Bajaš), alebo jednoducho „na chotári“
• Animátori v Bodonoši sa stretli
s animátormi, ktorý išli na misiu
do farnosti Boromlak

Osobne vyslovujem poďakovanie aj vysokoškolákom-animátorom. Každý vložil do tejto misie
kus svojho úsilia a námahy. Každý
z nich prispel k tomu, aby táto misia bola úspešná. Pán Boh zaplať
aj všetkým dobrodincom, čo nám
pomohli! Pri poslednej nedeľnej
sv. omši, keď sme odtiaľ odchádzali, nám veriaci povedali, že na
nás budú pamätať v modlitbách.
V modlitbách na nich pamätáme
i my a zároveň sa tešíme, že tam
opäť niekedy prídeme. •
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Verbisti slávili
narodeniny,

dvanásti seminaristi SVD
skladali a obnovovali sľuby
Text a foto: P. Martin Štefanec SVD

8. septembra na sviatok Narodenia
Panny Márie svoje narodeniny slávi aj
Spoločnosť Božieho Slova. V tento deň
v roku 1875 založil sv. Arnold Janssen
rehoľu verbistov, aby ohlasovala Božie
Slovo v krajinách, kde ešte nebolo ohlasované alebo je ohlasované veľmi málo.
Na tento sviatok Narodenia Panny Márie a založenia SVD sa u verbistov skladajú a obnovujú rehoľné sľuby. Bolo
tomu tak i tohto roku, keď sa dvanásti
bohoslovci SVD zasvätili Pánu Bohu
zložením sľubov čistoty, chudoby a poslušnosti. Slávnosť sa konala v Nitre na
Kalvárii v kostole Nanebovzatia Panny
Márie a zúčastnili sa jej v hojnom počte
rodinní príslušníci seminaristov, veriaci z Nitry i z jej okolia. Vzácnymi hosťami boli P. Lukáš Mizerák SVD a P. Radoslav Kottra SVD, misionári na Kube,
ktorí sú práve dovolenke.
Spolu s pátrom provinciálom Jánom
Halamom SVD sv. omšu koncelebrovali ďalší verbisti, viacerí diecézni kňazi
a pátri jezuiti.
Tomáš Gerboc a Stanislav Orečný,
skladali večné sľuby. Po prečítaní Evanjelia ich predstavil prefekt P. Thomas
Tulung SVD. Páter provinciál Ján Halama SVD v homílii vyzdvihol hodnotu zasvätenia sa človeka Bohu. Hovoril
o Božom povolaní k zasväteniu, ktoré je
darom Božej milosti. Tento dar otvára
zasväteným cestu k slobode, a tá privádza na cestu tvorivosti. V skutočnosti
„iba láska je tvorivá“, ako hovorieval sv.
Maximilián Kolbe. „Zasvätenie sa Bohu
je len odpoveďou na jeho milosť. Milosť
14
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dokáže naplniť celého človeka. Človek,
ktorý sa zasvätil Bohu neostáva zavesený kdesi vo vzduchoprázdne. Naopak,
je osadený v Božích dejinách ako ten,
ktorý vie, čo a kto je dôvodom jeho bytia. Vyrastá ako ratolesť z vínneho pňa,
ktorý má korene vo večnom Bohu.“
Ďalej povzbudil seminaristov slovami: „Drahí bratia, a keby ste aj mali niekedy pocit, že ste zavesení v priestore,
poobzerajte sa okolo seba, možno tým
priestorom je kríž. A keď sa pozriete
lepšie, zistíte, že na ňom nie ste sami.
Je tam Ježiš a sú tam aj mnohí iní, ktorí
znášajú ťarchy podobne ako vy. Ďakujme spolu s Pannou Máriou za slobodu
a milosť, ktoré sme dostali od Boha.
Teraz svoju slobodu vraciame Bohu
a veríme, že je urobí ešte krajšou a ešte
tvorivejšou.”
Po homílii nasledovalo samotné zloženie sľubov čistoty, chudoby a poslušnosti.
Nasledovalo aj obnovenie rehoľných
sľubov (na jeden rok) ďalších spolubratov, ktorých predstavil páter prefekt
Thomas Tulung SVD. Druhé rehoľné
sľuby zložil Juraj Petrovič. Tretie rehoľné sľuby zložili Juraj Begany, Matej Reiner. Štvrté rehoľné sľuby zložili Tomáš
Baleja, Gorazd Kohút, Martin Ligač.
Piate sľuby zložil Michal Vrták, šieste
Peter Fillo, Milan Toman, Robin Joseph.
Pri svätej omši v kostole Nanebovzatia Panny Márie sa všetci prítomní modlili, aby seminaristi SVD boli vytrvalí
v sľuboch, ktoré Bohu dali a aby sa dobre pripravili na svoje misijné poslanie.
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Tomáš Gerboc
Pochádza zo Sniny. Je synom Štefana
a Emílie. Má sestru Aničku. Narodil
sa 9. októbra 1983 v Snine. V Snine
navštevoval základnú školu, v rokoch
1998-2002 študoval na Gymnáziu
v Snine. V rokoch 2002 – 2007 študoval na Filozofickej fakulte Univerzity sv.
Cyrila a Metoda v Trnave. Vyštudoval
študijný odbor vedecká história. V roku
2007 požiadal o vstup do Spoločnosti
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Božieho Slova. Po postuláte a noviciáte v rokoch 2008-2011 študoval na
Teologickej fakulte Trnavskej univerzity so sídlom v Bratislave. Po bakalárskom stupni nastúpil na jeseň v roku
2011 ako pastoračný asistent do farnosti Nový Hrozenkov na Morave. Od
roku 2012 pokračuje v magisterskom
štúdiu katolíckej teológie na Trnavskej
univerzite v Bratislave. Jeho misijným
určením je provincia Slovensko.

Stanislav Orečný
Je synom rodičov Jozefa a Márie, narodil sa 10. októbra 1983 vo Vranove nad
Topľou. Má troch bratov: Petra, Jozefa
a Jána. V rokoch 1990-1998 navštevoval Základnú školu v Bystrom. V rokoch 1998-2002 pokračoval v štúdiu
na Gymnáziu v Prešove. Po maturite
v roku 2002 začal študovať na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor učiteľstvo
všeobecno-vzdelávacích predmetov
v aprobácii biológia – chémia. Počas
svojho štúdia sa aktívne zapájal do aktivít Univerzitného pastoračného centra sv. Jozefa Freinademetza v Bratislave, ktoré spravuje Spoločnosť Božieho
Slova. Magisterské štúdium na Prírodovedeckej fakulte UK úspešne ukončil
v roku 2007. V tom istom roku vstúpil
do Spoločnosti Božieho Slova. Po po-

• Slávnosť skladania rehoľných sľubov
je u verbistov veľkou slávnosťou,
na ktorú prichádzajú rodiny spolubratov
i zo vzdialených kútov Slovenska
• Okrem dvoch spolubratov, ktorí zložili
večné sľuby, desiati seminaristi si sľuby
obnovili na ďalší rok

stuláte a noviciáte v rokoch 2008-2011
študoval na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity so sídlom v Bratislave.
V roku 2011-2012 si Stanislav vykonal
pastoračnú prax na rómskom sídlisku
Lunik IX. v Košiciach, v miestnom saleziánskom misijnom tíme. Po návrate
z praxe od septembra 2012 pokračuje
v magisterskom štúdiu katolíckej teológie na Trnavskej univerzite v Bratislave. Jeho misijným určením je provincia
Filipíny – juh. •
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Misijná krajina
Kamerun
Text: P. Karol Bošmanský SVD
Foto: Archív SVD

K

amerunská republika leží v zá- pod francúzskou správou. V roku 1960
padnej časti Afriky. Jej pome- sa Francúzsky Kamerun stal nezávisnovanie pochádza od portu- lou Kamerunskou republikou. Druhá
galského slova camaroes, čo časť územia sa stala súčasťou susednej
znamená garnáty. Tento názov používa- Nigérie. V roku 1972 sa Kamerun zjedli portugalskí cestovatelia a moreplavci, notil pod názvom Zjednotená republiktorí lovili pri kamerunskom pobreží ka Kamerun a v roku 1984 prijal meno
garnáty. Za úzkym pobrežným pásom Kamerunská republika. V roku 1995 sa
nížiny pri Guinejskom zálive sa terén Kamerun stal členom britského spolozvyšuje do niekoľkých plošín. Horská čenstva národov.
oblasť na juhozápade krajiny vrcholí
Kamerunskou horou vo výške 4070 m, Obyvateľstvo
ktorá je aj činnou sopkou.
Kamerun je veľká krajina. Je takmer
Na území Kamerunu prevláda tro- desať ráz väčšia ako naše Slovensko.
pická klíma, na juhu krajiny je celoročne Má vyše 20 miliónov obyvateľov /CIA
vlhké horúce počasie. Smerom k severu 2012/. Hlavné mesto je Yaoudé s jeden
dochádza k postupnému ochladzova- a pol milióna obyvateľmi. Úradné janiu. Obdobie sucha trvá od novembra do apríla.
Z histórie je známe, že k najDôležitou udalosťou
starším obyvateľom Kameruv Kamerune bolo otvorenie
nu patrí skupina kmeňov, ktoré
Katolíckeho inštitútu v Yaoundé,
hovorili bantusky. V súčasnosktorý je vlastne katolíckou
ti tu žije viac ako 160 etnických
univerzitou pre strednú Afriku.
skupín, z nich každá má svoj
vlastný jazyk. Koncom 15. storočia sem prišli portugalskí moreplavci, zyky sú francúzština a angličtina. Celktorí hľadali okolo pobrežia Afriky ná- kovo sa však v krajine používa ďalších
mornú cestu do Ázie. Na kamerunskom 220 tradičných jazykov a dialektov.
pobreží síce pristáli, ale až v 17. storočí
tu postupne vznikali väčšie osady a stre- Multietnický štát
diská obchodu s otrokmi. Na začiatku Kamerun je multietnickým štátom.
19. storočia tento obchod s otrokmi za- Odhaduje sa tu asi 230 až 282 etnicnikol. V roku 1884 sa Kamerun stal ne- kých a lingvistických skupín. Najmeckým protektorátom. Po skončení väčšími „etnickými“ skupinami sú
prvej svetovej vojny Nemecko Kamerun „kamerunskí horali“. V juhozápadnej
stratilo a zem bola rozdelená na dve čas- časti Kamerunu pri rieke Sanaga žije
ti. Jedna časť bola pod britskou, druhá povestný kmeň pygmejov – trpaslíkov
16
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z pralesa. Pygmeji v súčasnosti žijú na
dedinách a venujú sa turistickému ruchu. Etnická skupina Bareba pochádza
zo severnej oblasti Nigérie. Odhaduje
sa, že v Kamerune sa dlhodobo zdržuje často nelegálne veľké množstvo
Nigérijčanov. V súčasnosti je ich asi
pol milióna.
Vzdelávanie
Je povinné od 6 do 11 rokov. Všeobecné a technické vzdelanie zabezpečuje
vláda a viaceré súkromné univerzity.
Hoci vzdelanie je povinné, poplatky
na druhom stupni sú príčinou toho,
že niektorí rodičia nie sú schopní posielať svoje deti do školy. Do základných škôl prichádza menej dievčat ako
chlapcov. Vzdelanie sťažuje množstvo
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kde tvoria 60 % členstva v porovnaní
s mužmi.
Zdravotníctvo
Za zdravotnú starostlivosť v Kamerune zodpovedá vláda pod dohľadom
Ministerstva zdravotníctva. Epidémie a miestne zdravotné problémy
ako malária, tuberkulóza a HIV/AIDS
sú hlavnými príčinami chorobnosti
a úmrtnosti. Podľa údajov Ministerstva
zdravotníctva a UNICEF majú kamerunské deti 77%-ný podiel na všetkých
ochoreniach. Na desaťtisíc obyvateľov pripadajú dvaja lekári, priemerná dĺžka života u mužov je 52,5 rokov
a u žien 54 rokov.
Ekonomika
Hlavným existenčným zdrojom krajiny je poľnohospodárstvo, ktorým sa
zaoberá skoro 69 % obyvateľstva. Hlavné vývozné produkty sú: káva, kakao,
bavlna, tabak, drevo, guma, banány
a palmové plodiny. Iným zdrojom príjmov sú lesy, nerastné suroviny a ropa.

problémov, rozdiely medzi vidiekom
a mestami, nedostatok učiteľov na základnom stupni, najmä vo vidieckych
oblastiach. Analfabetizmus v Kamerune je asi 32,1%.

tách, kde slúžia ako domáci sluhovia
a niekedy vykonávajú prostitúciu. Predané deti pracujú tiež na kakaových,
čajových, banánových a gumovníkových plantážach.

Deti
Väčšina problémov, ktorým musia
kamerunské deti čeliť, súvisí s nútenou prácou, obchodovaním s deťmi
a s chudobou, ako aj neprístupnosťou
k vzdelávaniu. Kamerun má zákon
o detskej práci, ale aj problémy presadiť ich. Zákon určuje minimálny vek
na prácu 14 rokov vrátane učňovského obdobia.
Deti pochádzajúce z veľkých vidieckych rodín sú často „vypožičané“ na
prácu za finančnú kompenzáciu v mes-

Ženy
Kamerun podpísal konvenciu OSN na
elimináciu všetkých foriem diskriminácie žien v roku 1983. Ústava zaručuje
rovnosť mužov a žien a občiansky zákon rovnoprávnosť v oblasti dedičstva,
postavenia a zamestnania. Ženy sú
v Kamerune zapojené do drobného obchodovania, farmárčenia a do skupín
občianskej iniciatívy. Často skupujú
potraviny na vidieku a predávajú ich
v mestách. Kamerunské ženy vynikajú
vo všetkých náboženských aktivitách,

Turistika a kultúra
Kamerun sa považuje za „Afriku v miniatúre“, a preto má mimoriadny turistický potenciál. Rastie tu mnoho druhov rastlín a žije veľa druhov zvierat,
jedinečných v rámci kontinentu. Krajina poskytuje neobyčajnú rôznorodosť.
Kamerun je požehnaný prekvapujúcim
kultúrnym bohatstvom.
Náboženstvo
Ako uvádza kardinál Tomko, koncom
19. storočia bola krajina nemeckým
protektorátom, ktorý umožnil príchod
nemeckým palotínom, ktorí vykonali veľký kus práce na misijnom poli.
V roku 1890 sa tu zriadil apoštolský vikariát. Po prvej svetovej vojne misijná
činnosť sa tu rozvinula najmä zásluhou
členov Kongregácie Svätého Ducha
a neskôr zásluhou Oblátov Nepoškvrnenej Panny Márie. Katolícka cirkev
rýchlo vzrastala a roku 1955 sa mohla
zriadiť cirkevná hierarchia. Roku 1988
dostal Kamerun prvého kardi-
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MISIJNÁ KRAJINA

nála a koncom roku 2000 mal Kamerun 23 diecéz.
Dôležitou udalosťou v Kamerune
bolo otvorenie Katolíckeho inštitútu
v Yaoundé, ktorý je vlastne katolíckou
univerzitou pre strednú Afriku. O jeho
zriadenie požiadal verejne sám pápež
Ján Pavol II., počas svojej návštevy
v roku 1985.
Pri rozbore náboženskej situácie môžeme uviesť, že v Kamerune je 30 % katolíkov, 15 % protestantov, 23 % moslimov a 32 % animistov. Súčasne v krajine
pracuje 31 biskupov, 1200 diecéznych
kňazov, 600 rehoľných kňazov, 19000
katechizátorov a nachádza sa tam 816
farností (2012). Výraznú pomoc poskytujú aj ženské kláštory. Z nich možno
spomenúť Kongregáciu sestier Najsvätejšej Panny Márie Nepoškvrneného
Počatia a najmä sestry karmelitánky.
Táto kongregácia sa zapája do misijnej
činnosti Cirkvi. Už 30 rokov sestry
s obetavou láskou slúžia ľuďom na misijnom území v Kamerume. Starajú sa
o deti v materských školách, vedú internáty pre dospievajúcu mládež, katechizujú v školách. Starajú sa o malomocných, spolupracujú s miestnou
nemocnicou a prípravujú na povolanie
v manželstve. Svoj misijný apoštolát vykonávajú na území Kamerunu.
Minister územnej správy Kamerunu prijal prísne opatrenia v oblasti náboženských spoločenstiev v krajine.
Z 500 náboženských organizácií, ktoré
v Kamerune existujú, minister legalizoval len 47: 44 z nich je kresťanských
a zvyšné 3 moslimské.
Počas návštevy Kamerunu sa pápež
Benedikt XVI. tak, ako počas svojich
ďalších ciest, stretol aj so zástupcami
moslimov a povedal im, že náboženstvo „odmieta všetky formy násilia
a totalitarizmu“. V podobnom duchu
sa niesli aj slová pápeža Jána Pavla II.,
keď sa s moslimami stretol počas svojej
prvej návštevy Kamerunu roku 1985.
Z krátkeho opisu vidno, že Cirkev
v Kamerune očividne rastie. To je nádej na dobré zakorenenie evanjelia do
domácej pôdy. •
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Zomrel misionár páter

Viktor Števko SVD

Z

ďalekej Austrálie sme dostali správu, že dňa 6. septembra 2014
zomrel páter Viktor Števko SVD vo veku 87 rokov. Odpočinutie večné, daj mu, Pane! Bol posledným z početnej skupiny slovenských misionárov, ktorí pôsobili v Indonézii. Páter
Števko pôsobil v misiách v Indonézii v rokoch 1960 až 1994. Po zmene
režimu navštívil viackrát aj Slovensko. Páter Števko sa od roku 1994 po
odchode na dôchodok dlhé roky obetavo staral o Slovenskú katolícku
komunitu v Sydney - Lidcombe v Austrálii.
Posledná rozlúčka s naším milovaným otcom Viktorom
pozostávala z dvoch častí.
9. septembra o 19.00 sa konala vigílna omša v Lidcombe, kde bola vystavená rakva s pozostatkami pátra Viktora. Po omši sa veriaci modlili bolestný ruženec. 10. septembra o 10.30 sa konala pohrebná omša
v kaplnke SVD v Marsfield.
Slovenská katolícka komunita v Austrálii si na pátra Števka spomína len v dobrom: „Pamätáme si ho ako večne usmiateho a so žartom
naporúdzi (keď sa predstavoval, pridával: ´Som Števko – drievko´).
Ale jeho „Som váš” pred svätou omšou znelo vždy od oltára milo, ale
i vážne a zaväzujúco.
„Uchovajme si v duši pamiatku na tohto síce drobného muža, ale
duchovného velikána,“ povedal pre TK KBS Ján Longauer zo Slovenskej katolíckej komunity sv. Cyrila a Metoda v Sydney.
Viktor Števko sa narodil 28. októbra 1927 v New Yorku. Ako malý
chlapec sa s rodičmi vrátil na Slovensko a nastúpil do malého seminára Spoločnosti Božieho Slova v Nitre. Svoje prvé sľuby zložil v roku
1949. Jeho misijným určením sa stala Indonézia. Naposledy pôsobil
ako duchovný otec v Austrálii medzi Slovákmi. •
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24 dní
do odletu
z MEXIKA
Text a foto: Michal Vrták SVD

P

áni, ani sa mi veriť nechce,
že o chvíľu sa mi skončí OTP
v Mexiku... Môj posledný list
bol, myslím, ešte vianočný
a odvtedy som sa k písaniu príliš nedostal. A poviem vám, že by sa vám to,
čo som zažíval v bežnom živote vo farnosti, ani čítať nechcelo. Veď bežných
vecí zažívate kopec aj vy a uisťujem vás,
že ste mi o nich nepísali :-) ...
Takže spravím výnimku a nebudem
písať o tom, čo sa udialo od môjho posledného listu. Teda aspoň nie tak podrobne. :-) Slávili sme Vianoce a prežili
sme aj (na slovenské pomery zvláštne) pôstne obdobie zavŕšené bujarými

oslavami Zmŕtvychvstalého Krista na
Bielu sobotu. Ešte pred Veľkou nocou
sa mi tu na fare vymenili spolubratia
v rámci novoprovinciálnej cirkulácie
personálu, a tak od apríla sme tu v novom zložení. P. Boni z Kene, P. Fidel
z Nikaraguy a ja. Po Veľkej noci ma ešte
v rámci formácie čakal týždeň v kruhu
formátorov a študentov v mexickej provincii. Po ňom nasledovalo provinciálne zhromaždenie, kde som sa stretol
s Lukym Mizerákom, ale zdraviť vás od
neho nebudem, nakoľko v tomto čase
už dovolenkuje na Slovensku a môže
vás pozdraviť osobne...
Skoro na moje narodeniny sme sa
rozrástli o nový prírastok na fare. Pribudol k nám Max. Max je 6-ročný doberman, takže pri otváraní brány na
fare po zotmení sa človek cíti trochu
bezpečnejšie. Našťastie potencionálny
zlodeji netušia, že Max je len také veľké dieťa a ako „drsňák“ sa tvári, iba ak
je niekto z nás prítomný. Keď zostane
vonku sám, zaženie ho každá pouličná mačka, ktorá sa chodí navečerať do
nášho odpadkového kontajnera... Nuž
čo, je to dobráčisko od kosti. Krátko po

prekročení mojej 30-tky sa už pomaly
začali aj plány na odovzdanie mojich
povinností vo farnosti a môj odchod.
Vybrať spomedzi mladých vedúceho
miništranta, vedúceho mládežníckej
komunity a modliť sa za nich, aby vytrvali vo svojej službe, tak ako ich o to
prosím ja za seba a verbistov. Ako vravím, ubehlo to neskutočne rýchlo...
Takže toto už prebehlo a teraz niečo
z toho, čo ak Boh dá, príde...
Do Lagunille som prišiel 21. júla
2013 na ročnú prax a 20. júla 2014 po
nedeľných sv. omšiach budeme mať
oficiálnu rozlúčku tu vo farnosti, pretože to bude moja posledná nedeľa
v Lagunilli. Potom príde na rad balenie a posledná zastávka v DF u Guadalupskej pred návratom k vám. Takže
verím, že sa s mnohými budem môcť
stretnúť v auguste po mojom návrate
alebo 8. septembra v Nitre na Kalvárii
na sľuboch. Veľmi sa na všetkých teším.
Chcel som napísať extrémne krátky
list, aby mi ostali príhody a príbehy na
osobné stretnutie a dúfam, že sa mi to
podarilo. Takže, modlite sa za mňa a do
skorého videnia. •
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Príprava likvidácie
Misijného domu
Matky Božej
v Nitre na Kalvárii
Text: Tomáš Gerboc SVD
Foto: Archív SVD

14. apríla 1950 v skorých ranných hodinách boli z Nitry
vyvezení františkáni, ktorí boli činní v mestskej farskej
pastorácii, kde spravovali svoj kostol a farnosť Nitra –
– Horné mesto. Taktiež vykonávali pastoračnú službu
v nemocnici. Ich odchodom klesol počet kňazov v meste
a narástol počet uprázdnených miest, kde mali byť konané
bohoslužby – no nemal ich kto vykonávať (s františkánmi
boli z 13. na 14. apríla z Nitry vyvezení aj saleziáni).

V

eriaci ľud sa dožadoval, aby
boli bohoslužby, ale i pobožnosti vykonávané v kostoloch a kaplnkách ako
predtým, na čo museli reagovať i na
cirkevných odboroch MNV. Nespokojnosť ľudu by mohla prerásť do
protestov, poprípade štrajkov, čomu
chceli v nižších, ale i vyšších politických kruhoch predísť. I preto muselo
byť zabezpečenie hladkého a pokojného chodu bohoslužieb vyriešené hneď
po vývoze františkánov. Do farského
kostola bol menovaný za správcu fary
kanonik Michal Boleček, za správcu
kostola prof. Pavol Dubík, v tom čase
už emeritný kňaz a pedagóg.
Duchovná správa a pastorácia v nitrianskej nemocnici bola ponúknutá
a prenesená na rehoľníkov verbistov.
Nakoľko sa nemocnica nachádzala pod
Kalváriou, bolo to, zdá sa, na tú chvíľu
najlepšie riešenie. Takto sa od 14. apríla
stali verbisti správcami nemocnice. Nie
nadlho, ale predsa si niektorí pátri vyskúšali i túto formu pastorácie.
20
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Posledné dni pred likvidáciou Misijného domu Matky Božej v Nitre na Kalvárii neboli všedné. Predstavení domu
sa dozvedeli, čo sa udialo v Misijnom
dome Annuntiata na východnom Slovensku, ale i v iných kláštoroch a rehoľných komunitách v Československu. Poväčšine sa o tom verejne – pred
spolubratmi bohoslovcami – nezmieňovali, avšak začali sa už na podobný
priebeh situácie pripravovať.
Provinciál P. Vojtech Bošanský a rektor Misijného domu v Nitre P. Jozef
Škoda vykonali niekoľko ciest do Bratislavy. Na Povereníctve školstva, vied
a osvety ako i na Slovenskom úrade
pre veci cirkevné (SLOVÚC) dostali uistenie, že ich činnosť a pôsobenie zastavené ani obmedzené nebude,
ich ďalší osud nebude podobný osudu
františkánov, jezuitov či iných reholí.
Je však nutné podotknúť, že likvidácia
domu v Štiavniku hovorila o niečom
inom. I následné udalosti ukázali, že
týmto „uisteniam“ sa dalo len veľmi
ťažko veriť.
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Z podnetu štátnych úradov, konkrétne SLOVÚC-u, sa pomaly začali aplikovať nové požiadavky a zmeny v kláštoroch. Podobne to bolo aj v kláštore
– Misijnom dome Matky Božej v Nitre
na Kalvárii.
Predstavenému kláštora – P. Jozefovi
Škodovi boli doručené hárky, do ktorých
bolo potrebné spísať majetok rehole
a kláštora – hnuteľný i nehnuteľný. Súčasťou tohto bolo i vypracovanie zoznamov osôb, ktoré boli v tom čase k domu
príslušné. Šlo tak o členov rehole (pátri,
rehoľní bratia a bohoslovci) a laických
zamestnancov, pokiaľ bývali v kláštore alebo denne do kláštora dochádzali.
Súčasťou tohto kroku bolo i postupné
označenie izieb menovkami. Týmto postupom sa uľahčila práca tým, ktorí mali
v nasledujúcich dňoch kláštor obsadiť.
Slovenský úrad pre veci cirkevné
v Bratislave v posledných aprílových
dňoch menoval za zmocnencov, politického a hospodárskeho, do kláštora
verbistov v Nitre súdruhov Jozefa Hlavničku a Pavla Sitňanského. Obaja na-
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O čom informovali rehoľníkov ľudia,
spozorovali rýchlo i oni sami. Už 2. a 3.
mája mohli rehoľníci na vlastné oči pozorovať, ako sa okolo Misijného domu
potulujú práve takíto „strážcovia“. Predstavení oznámili bohoslovcom, aby sa
kvôli bezpečnosti nevzďaľovali ďalej
od kláštora. Mladí bohoslovci sa snažili
v týchto chvíľach venovať naďalej štúdiu,
k čomu ich povzbudzovali aj predstavení. Je len pochopiteľné, že to viac-menej
nebolo možné. Ako spomínal vtedajší
fráter Vojtech Kováčik, predstavení odporúčali klerikom, aby svoje myšlienky
a obavy predkladali v modlitbe dôvery Bohu. To bola isto dobrá a užitočná
rada, avšak ako sám neskorší páter Kováčik v spomienkach uviedol, „človek je
len človek a správy, čo prichádzali z rôznych strán, neprinášali pokoj.“

stúpili do „úradu“ po obsadení kláštora, teda 4. mája 1950. Od tohto dátumu
sa im počítala ich služba a taktiež „benefity“, ktorými boli odmenení okrem
platu ako zamestnanci SLOVÚC-u.
Odmena bola pre zmocnencov, tak politických ako i hospodárskych, udelená
vo výške vtedajších 2.000 Kčs.
Vedeli, že akcia sa pripravuje
Prvé správy poplašného charakteru prichádzali k verbistom už od pondelka 1.
mája poväčšine od veriacich ľudí, ktorí
prichádzali do kostola Matky Božej na
Kalvárii na bohoslužbu alebo na májové pobožnosti, ktoré práve v tento deň
začali. Ľudia spod Kalvárie sa dozvedeli, že sa pripravuje nejaká akcia. Známe
sú prípady z vtedajších rodín, kedy bola
manželka zbožná katolíčka a jej manžel zamestnanec Štátnej bezpečnosti
či príslušník Ľudových milícií. Poplašné správy upozorňovali na stredu 3.
mája, kedy sa malo v meste konať veľké
stretnutie príslušníkov milícií a členov
Národnej a Štátnej bezpečnosti.

Práve informácie od veriacich spresnili informácie pátrov. Títo sa, ale
i kláštor a kostol, začali pripravovať na
likvidáciu. Nevedeli presne, akou formou táto likvidácia prebehne, čo všetko bude možné a akou formou zachrániť. Akákoľvek takáto činnosť a snaha
bola lepšia a povzbudzovala i iných, než
upadnutie do letargie a pasivity.
Veriaci boli pozorní a dalo by sa povedať, že i odvážni. Čo spozorovali, neváhali ohlásiť verbistom. Takto sa mohli
rehoľníci dozvedieť, že vo väčšej vzdialenosti od ich kláštora sa pohybujú podozriví ľudia. Niektorí sa prechádzali, iní sa
snažili ukrývať, nakoľko v okolí Misijného domu boli stromy a kríky. Pozornému
oku tých, ktorí vychádzali na Kalvársky
kopec, neunikli. Ich snaha o mapovanie diania v okolí kláštora bola nápadná
i keď len z diaľky ďalekohľadom pozorovali okolie. Boli to, zdá sa, príslušníci
Štátnej bezpečnosti, ktorí taktiež kontrolovali prichádzajúcich a odchádzajúcich
z Kalvárie. Podobné informácie prichádzali i nasledujúci deň.

Priebeh likvidácie Misijného domu
V stredu 3. mája predstavení opäť pripomenuli klerikom, aby sa nevzďaľovali z domu, ak chcel ísť niekto na
prechádzku, mohol, avšak jedine do
blízkeho parku.
Prvým veľkým signálom likvidácie
bol príchod autobusov, ktoré sa pod
Kalváriou na druhej strane rieky Nitra
od rána zoradili a čakali na dobu zásahu. O 16.00 hodine dostali rehoľníci
avízo, že v kameňolome, ktorý sa nachádzal z druhej strany Kalvárskeho
kopca (Kalvárie), sú sústredení vojaci
a majú nejaké cvičenie. To bol neklamný znak toho, že sa schyľuje k likvidácii
rehole a odvozu rehoľníkov.
Niektorí bohoslovci dostali v podvečer posledného dňa ich pobytu v Misijnom dome návštevu – najčastejšie rodičov. Títo len s ťažkým srdcom
a ustarostene odchádzali domov predpokladajúc, aký osud čaká ich syna.
Niektorí z bohoslovcov poslali po rodičoch domov časť svojich osobných vecí,
ktoré neboli majetkom rehole.
Ako sme vyššie spomenuli, v posledných hodinách nebolo možné podniknúť nijaké výraznejšie kroky na záchranu
kláštora, rehoľníkov či majetku, nakoľko bol Misijný dom obkľúčený.

OKTÓBER 2014

HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

21

HLASY Z DOMOVA

Niečo sa však predsa len zachrániť dalo.
V byte rodiny Barátovej, ktorá bývala
pod Kalváriou, sa podarilo ukryť niekoľko kalichov a obetných misiek z kostola. Do kostola Matky Božej na Kalvárii ich rodina vrátila v roku 1968, keď sa
stal správcom kostola P. Anton Mihálik.
Podobne sa ukrylo i omšové víno, ak by
sa rehoľníci do kláštora vrátili, aby mali
s čím slúžiť sv. omše. To všetko sa dialo
v popoludňajších hodinách a podvečer 3. mája.
Večer o 19.00 sa konala v kostole májová pobožnosť. Zúčastnilo sa jej mnoho veriacich. Viaceré ženy informovali
rehoľníkov, že ich manželia sa nevrátili
z práce, že sa pripravuje nejaká akcia.
Nevedeli kedy, ani proti komu, avšak
na základe pozorovaní okolia predpokladali, že verbistov stihne v najbližšej
dobe osud podobný osudu rehoľníkov
z 13. na 14. apríla. V kostole bola počas
pobožnosti, ako spomínajú pamätníci,
dusná atmosféra. Mnohí ľudia už počas
pobožnosti – modlitieb plakali a obávali sa najhorších scén.
V kostole bol počas májovej pobožnosti a večerným modlitieb (tzv.
vešpier) preorátorom fráter Kováčik.
Vo svojich spomienkach, ktoré vyšli
i knižne, spomína, že po modlitbách
a piesni „Kvetinky májové“ sa v kostole nik nepohol a ľudia ostali sedieť na
svojich miestach – ostali v chráme namiesto odchodu domov. Pred veriacich
predstúpil predstavený (pravdepodobne rektor domu P. Škoda) a požiadal
ľudí, aby sa rozišli domov, pridali sa
k nemu i ďalší zúčastnení pátri. K odchodu vyzývali veriacich taktiež bohoslovci, samotný Kováčik a Ladislav
Roško SVD, ktorý povedal v maďarčine, že všetko je v poriadku a ľudia môžu
pokojne a bez obáv odísť. Ani na tieto
hlasy však ľudia nereagovali. Neverili
im a rehoľníkov nechceli opustiť. K vyprázdneniu kostola došlo až po zhasnutí svetiel. Napriek tomu, že ľudia
opustili kostol, neodišli domov. Ostali
stáť pred kostolom, prípadne postávali
poblíž Misijného domu. Až neskôr sa
okolie Kalvárie vyprázdnilo. •
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Otvorenie školského roka
2014/15 v ZŠ sv. Vincenta
Text: Mgr. Mária Brejková (riaditeľka)
Foto: Archív SVD

2.9. v našej škole opäť zazvonil zvonec. Všetci žiaci, malí i veľkí, pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci ho, dúfam, privítali s nadšením.
Skončil sa čas oddychu, leňošenia. Bicykle, kolobežky, kolieskové korčule žiaci vymenili na dlhých desať mesiacov za knihy, zošity, perá a iné
veci potrebné pri vyučovaní. Začiatok školského roka je dôvodom, aby
sme začali prácu, ktorá má zmysel a bez ktorej by sa naša spoločnosť
nepohla – tou je vzdelávanie ďalšej generácie.
Srdečne sme medzi nami privítali najmä našich nových prváčikov,
ktorým sme zaželali veľa šťastia a úspechov v prvom roku ich povinnej školskej dochádzky.
Tento školský rok bude dôležitým medzníkom najmä v živote našich
deviatakov. Želáme im, aby vytrvali v doterajšom snažení, aby obstáli
v skúškach, ktoré ich v priebehu a na konci roka čakajú.
Vzdelanie je veľký dar a bohatstvo. Práve naša škola je miestom, kde
žiaci získavajú vedomosti, učia sa písať prvé písmenká a počítať prvé príklady. Okrem základného vzdelania ponúkame oveľa viac. Podporujeme výučbu cudzích jazykov, šport a mnoho iných aktivít. Každoročne
organizujeme množstvo akcií, podujatí, aktivít a taktiež súťaží, kde môžu
žiaci uplatniť svoj talent a schopnosti. Svojimi úspechmi dokazujú škole,
že jej snaha niečo ich naučiť nebola zbytočná. V tomto školskom roku sa
môžu žiaci tešiť na obnovenú učebňu nemeckého jazyka, novú didaktickú
techniku a interaktívne tabule, ktoré sme umiestnili do niektorých tried.
Na záver prvého školského dňa prišla chvíľa, na ktorú sme sa všetci tešili
najviac. Pán dekan požehnal nové prepojenie budov – telocvične a školy.
Od tejto chvíle sa môžu žiaci aj učitelia bezpečne presúvať z budovy do
telocvične. Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na realizácii tejto stavby či už finančne, materiálne, pracovne alebo modlitbami.
Na záver chcem všetkým žiakom i učiteľom zaželať veľa úspechov, chuti
a elánu do nových dní školského roka 2014/2015. •

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

Milovanej Princeznej
Shepherd Sheri Rose
Ktorá žena by nechcela dostať listy od svojho Kráľa? Celosvetovo predaných viac ako
500 000 kusov. Kniha obsahuje množstva nádherných fotografií a listov, ktorých adresátom Pán a Kráľ celého sveta.

Sväté Písmo – Nový zákon
Spolok svätého Vojtecha
Vreckový formát Svätého
písma - Nový zákon. Dobrá
zvesť Ježiša Krista. Preložila redakčná rada Slovenskej
liturgickej komisie. Úvody
k spisom Nového zákona napísal prof. Jozef Heriban SDB.

196 strán, cena: 9,90 EUR

592 strán, cena: 6,60 EUR

Vnútorná sloboda

Jacques Philippe
Obsahom a úlohou knihy je
naučiť čitateľa, ako byť vnútorne slobodný v každej situácii. Autor v publikácii
rozoberá, čo je to skutočná
sloboda Božích detí.
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Modlitby svätého ruženca
Brožúrka určená pre súkromnú pobožnosť ako duchovný sprievodca pri modlitbe sv. ruženca. Obsahuje
až 24 rôznych modlitieb sv.
ruženca.
32 strán, cena: 1,50 EUR

162 strán, cena: 3,30 EUR

Nádej v depresiách

Wim Malgo
Jedným z následkov bezuzdného života, ale aj dobrým
úmyslom dosiahnutej prepracovanosti, sú depresie.
V každom prípade, okrem
medikamentóznej liečby, je
potrebné vrátiť sa k „Prameňu, Darcovi“ života, odstrániť zdroje nepokoja, prečerpania a zlého svedomia.
47 strán, cena: 4,50 EUR

Jednotný
katolícky spevník
Spolok svätého Vojtecha
Rímskokatolícky spevník
a modlitebník, ktorý obsahuje najpotrebnejšie modlitby kresťana katolíka

Sväté písmo
Jeruzalemská Biblia
Obsahuje úvody k jednotlivým knihám, komentáre
a marginálie Jeruzalemskej
Biblie, označenie jednotlivých biblických kníh pomocou praktických palcových
indexátorov pre rýchle vyhľadávanie príslušnej knihy.

Ruženec s medailou
Sedembolestnej

525 strán, cena: 4,20 EUR

2560 strán, cena: 40 EUR

cena: 1,80 EU

cena: 3,20 EU

Ruženec Sedembolestnej,
drevený

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
– roky učiteľstva
Text: Juraj Begány
Foto: Archív SVD

15. augusta 1861 som bol vysvätený za
kňaza a môj miestny biskup ma poslal do
Bocholtu, kde sa nachádzala malá škola,
ktorá mala štyri nižšie triedy. Toto mestečko malo iba 5000 obyvateľov a nachádza sa len 3 kilometre od holandských
hraníc. V tejto škole som strávil celých
dvanásť rokov a práve tieto roky jednotvárnej činnosti ma formovali. Do školy
sme boli prijatí ja a kňaz Johannes Walden. Tento kňaz bol o päť rokov starší, ale
už mal za sebou aj tri semestre filozofie
v Berlíne. A nielen to! Bol viac rokov vychovávateľom v grófskych a kniežacích
rodinách. Páter Walden sa stal rektorom
a ja s titulom spolurektora som vyučoval
predmety, ktoré si mesto zvlášť žiadalo
od tejto školy. O pár rokov na to, v roku
1867, bola naša malá škola vymenovaná
za vyššiu meštiansku školu, čím dostala
oprávnenie vydávať vysvedčenia. To samozrejme prinieslo potrebu viac učiteľov
a mne boli odobrané mnohé predmety
z tých, ktoré som vyučoval.
Kvôli mojej presnosti a starostlivosti
som však nebol až tak obľúbeným učiteľom. Ale veď sami to dobre poznáte. Keď
chcete, aby boli žiaci dobre naučení, nikdy nebudete pre nich príjemnými učiteľmi. V škole som dostal aj prezývku, volali
ma „Malý pán“. Prečo? Moja výška bola
1,65 m a bol som štíhlej postavy. Mnohí
ma považovali za chorľavého, ale pravdu povediac prvýkrát som bol chorý až
ako 40 ročný. Napriek svojej náročnosti
som sa svojím študentom snažil robiť čo
najzaujímavejšie prednášky. Zhromažďoval som pre nich rôzne zbierky, ako
napríklad aparáty pre hydromechaniku, pre náuku o zvuku, o teple, o mag24
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netizme... V paleontológii boli zastúpené fosílie z rôznych geologických útvarov
a k tomu veľká botanická kolekcia z vyše
100 preparátmi, dokonca aj s malým
krokodílom.
V roku 1865 som vstúpil do Apoštolátu modlitby. Tento modlitebný spolok
bol založený jezuitmi vo Francúzsku
a rozšíril sa do mnohých krajín. Páčil sa
mi život v tomto spolku, a preto som sa
rozhodol nielen plniť povinnosti, ktoré
z neho plynuli, ale ho aj rozširovať a napísať malú brožúrku s názvom: Spolok
apoštolátu modlitby na cvičenie sa v prosiacej modlitbe k láskavému Srdcu nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Prvé vydanie
tejto malej brožúrky malo 5000 exemplárov a bolo do jedného roka vypredané. Druhé prepracované vydanie bolo
vytlačené na jar v roku 1867 v náklade
15 000 kusov.
V lete v roku 1867 som vykonal svoju
prvú veľkú cestu do zahraničia. Navštívil
som Paríž, Ars – miesto, kde pôsobil sv.
Ján Mária Vianney. Z tohto miesta som
si priniesol aj kúsok dreva zo spovednice tohto svätého pastiera. V roku 1869
som dostal vymenovanie za diecézneho rektora Apoštolátu modlitby. Toto
bolo momentom, keď som si začal viac
uvedomovať potreby misií vo svete a že
sa musíme modliť o milosť návratu pre
tých, ktorí odpadli od viery.
Preto som v roku 1870 začal písať svoje príručky pre spoločné modlenie. Od
biskupa Konráda Martina Spederbornu
som dostal povolenie šíriť túto knižku,
pretože, ako on sám povedal: „Sú v nej
dobré a zdravé modlitby pre poučenie
v cirkevnom duchu.“ Začal som tu zdô-
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razňovať Najsvätejšiu Trojicu, pretože
ona musí žiť v našich srdciach i v srdciach všetkých ľudí. Neskôr som vydal
aj ďalšiu knižku s modlitbami k svätému Jozefovi.
Po ôsmich rokoch v Apoštoláte
modlitby som prevzal miesto kaplána
u sestier uršulínok v Kempene. Kempen
bolo mestečko známeho autora knihy
Nasledovania Krista Tomáša Kempenského. Z tohto obdobia si pamätám ešte
jeden dôležitý okamih, zamýšľal som
vydávať mesačník „Malý posol Božského Srdca“. Mal to byť misijný časopis,
ktorý sa mal zaoberať misiami v Európe, ale aj o vonkajšie misie a aj o misie medzi pohanmi. Môj prvý výtlačok
mal 1000 exemplárov. Sám som si začal
uvedomovať, že je viac a viac potrebné
uskutočňovať zahraničné misie medzi
pohanmi. Neskôr sa práve tieto misie
stali jedinou témou tohto časopisu. Ponúkal som čitateľom rôzne informácie
o krajinách aj mimo náš kontinent. Časopis obsahovo prinášal obšírne zemepisné informácie ako flóru, faunu, etnografiu a na tomto pozadí som sa názorne
snažil prinášať reálny život misionára. Každé číslo som začínal modlitbou
a ňou som ho aj končil. „Prosíme ťa
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DAROVALI NA MISIE,
MISIJNÝ DORAST,
MISIJNÉ DOMY
Všetkým darcom vyslovujeme
Pán Boh zaplať!

Odoberatelia Hlasov z Ruskoviec 70,- EUR •
Bohuznáma z Nižnej 100,- EUR • Bohuznáma
z Vinodolu 10,- EUR • Bohuznámy z Vinodolu
20,- EUR • Jolana Cintulová zo Sily 50,- EUR •
Helena Macáková z Vinodolu 30,- EUR • Veriaci
z Mojzesova 20,- EUR • Odoberatelia Hlasov
z Radavy 130,- EUR • Bohuznámi veriaci z Horného Vadičova 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 • Odberatelia Hlasov z Nadlic 15,- EUR
• Misijné združenie Ducha Svätého zo Starej
Ľubovne 20,- EUR • Bohuznáma 1000,- EUR •
Bohuznáma 100,- EUR • Bohuznámy 100,- EUR
• Duchovné matky z Rimavskej Soboty 160,- EUR
• Bohuznámy 10,- EUR • Bohuznámy 5,- EUR •
Bohuznáma 50,- EUR •

Blahoslavenie starca z Afriky
Blahoslavení tí, ktorí majú pochopenie
pre moje nevládne nohy a trasľavé ruky.
Blahoslavení tí, ktorí chápu,
že moje uši sa musia namáhať,
aby zachytili hlas.
Blahoslavení tí, ktorí si uvedomujú,
že moje oči sú zakalené a myšlienky ťarbavé.
Blahoslavení tí, ktorí sa pri mne zastavia,
aby ma zvučným smiechom rozptýlili.
Blahoslavení tí, ktorí mi nikdy nepovedia:
„To ste nám dnes už dvakrát rozprávali.“
Blahoslavení tí, ktorí mi vedia vyvolať
v pamäti dávne časy.
Blahoslavení tí, ktorí mi dávajú pocítiť lásku,
úctu a vedomie, že nie som ponechaný sám
na seba.
Blahoslavení tí, ktorí mi svojou dobrotou
uľahčujú dni, ktoré mi ešte zostávajú.

najmä, aby si vzbudil veľa svätých mužov, zapálil horlivosť veriacich, požehnal pôsobenie misionárov a odstránil
temno rozprestierajúce sa nad veľkými
zemami svorným spoluúčinkovaním
všetkých tvojich detí...“ Súčasne s časopisom Malý posol Božského Srdca som
vydával aj štvorstránkový modlitebný
lístok Živý ruženec, ktorý založili bratia dominikáni, do ktorého som sa za-

písal aj ja v roku 1864. Ružencové listy
boli súčasťou časopisu a mali byť horlivou pohnútkou pre modlitbu za misie.
Úmysly pri Živom ruženci som sa snažil
viacej rozvíjať a začali sme sa modliť za
černochov v Afrike, za Čínu, za Japonsko... A preto aj teba, milý čitateľ, prosím, modli sa za pokoj vo svete, modli sa
za tých, ktorí Evanjelium ešte nepoznali, ale aj za tých, ktorí naň zabudli. •
OKTÓBER 2014

neznámy autor

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Číslo účtu
Spoločnosti Božieho Slova:
5029115971/0900
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19. OKTÓBER
– MISIJNÁ NEDEĽA
Modlitba za misie a misionárov.
Svätá Terézia, ty si sa zaslúžila o to, aby si ťa uctievali ako patrónku misií na celom svete; rozpomeň
sa na svoje vrúcne túžby počas svojho pozemského života, aby kríž Ježiša Krista bol známy na celej
zemeguli a aby sa evanjelium hlásalo až do konca
časov. Pomáhaj, prosíme, kňazom, misionárom
a celej Matke Cirkvi tak, ako si to prisľúbila. Amen.
Svätá Terezka Ježiškova,
Ty mocná ochrankyňa všetkých katolíckych misií,
oroduj ustavične za našich misionárov, ktorí horlivo
pracujú medzi neveriacimi a, neľutujúc nijakej obety, hľadajú nové duše pre Spasiteľa. Oroduj aj za rehoľné sestry, ktoré sa ďaleko od svojej vlasti venujú

ODOSIELATEĽ:

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

rodinám a deťom, aby ich priviedli ku Kristovi. Oroduj aj za všetkých katechétov, katechétky a za všetok
pomocný personál v ďalekých misiách po všetkých
krajinách sveta. Otvor svoju požehnanú náruč a rozdávaj svoje nebeské ruže týmto udatným apoštolom
šírenia viery v Krista, sprostredkuj im veľa milostí,
zdravia a sily, obetavosti a zriekania aj naďalej, aby
konali úspešne veľké dielo samého Boha. Uvi zo
svojich duševných ruží svieže vence víťazstva a blaženosti tým, čo sa obetovali misijnej práci a zriekajúc sa pohodlia a vlasti, išli ako Kristovi poslovia do
ďalekého cudzieho sveta.
Nám ostatným, ktorí pozorujeme túto obetavú
a úmornú misionársku prácu doma uprostred svojich
rodín, vymodli, ó misijná svätica, veľké porozumenie
pre dielo ohlasovania evanjelia a horlivosť v podporovaní misií po celom svete. Prinášaj naše skromné
modlitby za misie k trónu Najvyššieho, aby On, náš
Tvorca, milostivo vyslyšal naše prosby a doprial celému svetu prístup do blaženej večnosti. Amen.

POŠTOVNÉ ÚVEROVANÉ
949 04 NITRA 4

