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ZAMYSLENIE

Začínajúc apríl tými najvznešenejšími 
sviatkami v roku, kedy môžeme nielen 
počuť, ale aj precítiť udalosti, ktoré nám 
priniesli vykúpenie, dávajú tomuto me-

siacu osobitý slávnostný nádych. Možno ho nie-
ktorí prepijú hneď na polievačke - šibačke, pre 
všetkých sa táto víťaziaca radosť nemá skončiť, 
kým nedosiahne celosvetový charakter radosti 
všetkých vykúpených.

Teraz sa nadchýname víťazstvom a medzitým 
sa v médiách a sociálnych sieťach objavujú články, 
ktoré akoby hovorili o porážke kresťanov a kres-
ťanstva ako takého. Jedni hovoria o smrti nášho 
náboženstva, iní o ústupe. Akoby sa jednalo o spo-
ločenský jav, ktorý tu chvíľu bol a potom odišiel 
inam, alebo sa stratil na smetisku dejín. Aj keď sa 
to dá povedať o mnohých náboženstvách, kres-
ťanstva sa to netýka.

Nechcem tu šíriť náš šovinizmus, lebo hoca-
ká samochvála, aj keď v dobrej veci, nie je na Bo-
žiu slávu, ba od neho ani nepochádza. Je to čisto 
ľudská aktivita s dobrým cieľom, ale zlými pro-
striedkami a pobočnými úmyslami. Chcem len 
napomenúť a podčiarknuť, že kresťanstvo nemá 
ľudský pôvod. Veď nie my sme si vyvolili Boha, 
ale on si vyvolil nás. Najskôr cez vyvolený národ 
a potom skrze svojho Syna všetkých, čo v neho 
uverili. Slobodnejšie to môžeme vyznávať práve 
my, ako jeden z mnohých bývalých pohanských 
národov, ktorých história poznala cestu samostat-
ného hľadania nadprirodzeného, čoho odpoveďou 
bol slovanský panteón. Ten sme z Božej milosti 
zanechali v minulosti a vydali sa na svetlú cestu 
kresťanstva. A hoci boli aj temné chvíle, nie oni 
tvorili podstatu tohto daru nielen Slovanom, Slo-
vákom, Uhrom, ale celej Európe.

Ak sa raz Boh postavil na niečiu stranu, je isté, 
že tá vyhrá. Je Boh na strane kresťanstva? Nie? 
Nie, on je na strane ľudstva, ktorého tvárou má byť 
ozajstné, úprimne žité kresťanstvo. Ak by sme si 
nárokovali Boha len pre seba, znova by vyhral náš 
egoizmus. Viera by sa prevrátila v tradíciu, ktorú 

budeme obhajovať za cenu vzájomného zničenia, 
no bez ducha, bez podstaty, ktorou je Boh a náš 
vzťah k nemu. 

Možno vychádzajúc z  tohto pozorovania sa 
mnohým komentátorom skutočne môže zdať, že 
kresťanstvo sa ako fenomén vytráca, že kresťania 
sú ako minorita stále nepatrnejší, aspoň v tom 
našom kúsku sveta. Nebudem sa hádať. V tomto 
zmysle majú skôr pravdu. Ľahostajné obradové 
kresťanstvo je vytláčané modernými liberálny-
mi tendenciami, ktoré Boha nevytesňujú, ale ani 
sa oň nezaujímajú. Veď aký je zmysel konať to, 
čomu nerozumiem. Rozumný človek sa zbavu-
je rôznych povier, prázdnych zvykov, lebo sú mu 
skôr na smiech, bláznovstvom alebo nanajvýš 
kultúrnym reliktom, ktorý možno vidieť v mú-
zeu. Žiaľ, kresťanstvo sa na Západe pre mnohých 
stálo práve takýmto.

Vari to znamená, že nás Boh opustil? Nemys-
lím. Izrael tiež neraz odchádzal od Boha idúc za 
modernými pohanskými trendmi svojho okolia. 
Inokedy sa mu darilo, no zväčša na to doplácal 
stratou svojej identity. No stačilo obrátiť sa, a Ten, 
na koho zabúdali, im pomohol a zachránil ich. 

Víťazné
kresťanstvo

 Text: 

P. Michal 

Marhefka SVD

 Foto: Martin

Štefanec SVD
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teda aj Boha zabúdajúc, že autorita, to nie sú len príkazy a zá-
kazy, ale hlavne istota, ochrana a pomoc. Vzdávajúc sa týchto 
garancií vystavili sme sa nebezpečenstvu, že prázdne miesto, 
akým neduchovné spoločenstvo aj je, bude rýchlo nahrade-
né iným duchovnom.

A predsa je aj kresťanstvo, ktoré sa nezachováva, ale žije. 
Asi ho je dosť málo, no za to je aktívnejšie. Jeho najlepším 
svedectvom sú mučeníci. Zaujímavé je, že kým sa svetu zdá, 
že zabíjanie kresťanov je spôsobom, ako sa ich zbaviť, ona 
naopak, podľa starej múdrosti Tertuliána, je semenom no-
vých kresťanov. 

Donedávna sa nám zdalo, že sila kresťanstva je v počte jeho 
vyznávačov. Ako to však vývoj morálnych hodnôt sekulárne-
ho spoločenstva dokazuje, nie je to vôbec pravda. Sila je vo 
viere, lebo tá robí náboženstvo živým nástrojom. Dúfajme, 
že svojím životom budeme v tele celého sveta práve srdcom – 
neveľkým, ale najpodstatnejším orgánom, ktorý rozpumpuje 
život. To bude naše víťazstvo, to bude naša radosť, ktorou sa 
nebude treba deliť, lebo sa sama rozleje na všetkých.

Milí čitatelia, želám vám, aby ste veľkonočnú radosť vedeli 
prenášať do každodennej viery, ktorá nemusí nič dokazovať, 
iba žiť a priťahovať k sebe druhých.  •

 3 | Spektrum
 4 | Ranený uzdravovateľ
 6 | Udalosti
 9 | 25 rokov medzi knihami
  v Diecéznej knižnici v Nitre

12 | Jemné víťazstvá
15 |  Pôstne obdobie v Indii
16 | Spomienky sr. Kanízie, SSpS
18 | Sv. Kolumbán z Írska – misionár  
  rodiacej sa novej Európy  
20 | Spoločnosť Božieho Slova
  na Slovensku a správy
  pre Generalát v Ríme
23 | Knižná ponuka
24 | Arnold Janssen – prvé misijné  
  územie a duchovná formácia

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

1HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

HLASY Z MISIÍ

APRÍL 2015



▪ Vikár Aleppa v Sýrii:
Mocnosti naplánovali vojnu na ďalšie tri roky

Džihádisti bojujúci proti sýrskemu štátu rozhodne 
odmietli ponuku splnomocnenca OSN Staff ana de 
Mistury na zastavenie paľby a humanitárne príme-
rie v Aleppe. Apoštolský vikár pre veriacich latin-
ského obradu v tomto najväčšom, dnes živoriacom 
meste, Mons. Georges Abou Khazen, komentoval 
vzniknutú situáciu pre katolícku agentúru Fides: 
„Toto ostré odmietnutie potvrdzuje skutočnosť, 
ktorú my všetci už dávno vidíme úplne jasne. Vojna 
bude trvať, dokiaľ ju budú chcieť zahraničné moc-
nosti podporovať. Spojené štáty a Turecko nedávno 
oznámili svoj plán podpory a výcviku skupín vzbú-
rencov na ďalšie tri roky. Naplánovali teda, že voj-
na potrvá ďalšie tri roky a tunajší obyvatelia budú 
ďalšie tri roky trpieť a umierať. Pred vypuknutím 
tejto vojny bola deväťkilometrová turecká hranica 
strážená do tej miery, že pastier, ktorý ju náhodou 
prekročil pri hľadaní zblúdilej ovce, bol zastrele-
ný. Dnes ju do Sýrie prekračujú tisíce ozbrojencov 
i s ťažkými zbraňami a zároveň sú odmietaní sýr-
sky utečenci, ktorí sa pokúšajú utiecť pred násilím 
džihádistov. V tomto tragickom scenári zostáva iba 
nádej zrodená z viery. Ako svätý Pavol dúfame pro-
ti všetkému s nádejou. Zo skúsenosti totiž vieme, 
že náš Pán je veľký a dobrý. Naše osudy sú v Jeho 
rukách a nie v záujmoch jednej či druhej svetovej 
mocnosti, akokoľvek by boli obrovské.“ • 

EDITORIÁL

Milí misijní priatelia!

Zaiste sa všetci tešíme na sviatky Veľ-
kej noci. Pripravovali sme sa štyridsať 
dní na túto oslavu. Pripravovali sme sa 
na slávenie niečoho veľmi podstatné-
ho. Slávením veľkonočného Trojdnia 
si pripomíname Kristovo umučenie, 
jeho smrť a slávne zmŕtvychvstanie. 

Počas Zeleného štvrtka sa schádzame pri slávení veľkého 
tajomstva našej viery okolo toho istého stola, okolo ktorého 
sa zišli pri Poslednej večeri Pán Ježiš a jeho učeníci. Vtedy 
nám Kristus zanechal najväčší dar Eucharistiu ako prameň 
a vrchol kresťanského života. Ten istý Kristus, ktorý bol prí-
tomný pri Poslednej večeri, je s nami aj dnes, po všetky dni 
až do skončenia sveta. Túto milosť, tento dar, že Kristus je 
neustále prítomný medzi nami, nie vždy vieme dokonale 
oceniť a prežívať vo svojom každodennom živote. Na Veľ-
ký piatok sa schádzame nie okolo Pánovho stola, ale okolo 
Pánovho kríža. Tak ako okolo neho stáli matka Mária a naj-
vernejší z učeníkov apoštol Ján. Týmto postojom prejavujú 
veľkú lásku, oddanosť a dokonalú vernosť Kristovi, Božiemu 
Synovi trpiacemu na kríži. Sú tam napriek vnútorným bo-
lestiam i pohľadom na Ježišovo utrpenie či na ľudskú bez-
mocnosť, s ktorou sa počas krížovej cesty stretli. Kristova 
smrť na kríži dokáže zjednotiť tých, ktorí sú mu najvernejší. 
Biela sobota, pre veriaceho človeka čas nádeje, pre neveria-
ceho človeka rezignácia a nepochopenie. Naše kroky počas 
tohto dňa smerujú k Ježišovmu hrobu. Prichádzame spolu 
so svojimi rodinami, priateľmi, so svojimi blízkymi. Čo ma 
ťahá, aký mám dôvod, aby som pár minút zo svojho živo-
ta v tichu venoval Kristovi ležiacemu v hrobe? Je to naozaj 
prejav mojej silnej viery? Vigília Veľkonočnej nedele začína 
v tichu, v tme, v nádeji, v očakávaní, že ten istý Kristus, kto-
rý slávil Poslednú večeru, ktorý bol umučený, ukrižovaný, 
uložený do hrobu, vstane slávne zmŕtvych. Slávnostný veľ-
konočný chválospev Exultet zaznieva nielen vo svojej me-
lodickej kráse, ale predovšetkým odhaľuje tajomstvo, ktoré 
bolo ukryté pred vekmi: „Toto je noc, v ktorej Kristus rozlá-
mal okovy smrti a víťazne vstal z hrobu.“
Želám nám všetkým, aby sme našli zmysel života v Zmŕt-
vychvstalom Kristovi. Kvôli nemu každú nedeľu chodíme 
do kostola. On nás nepotrebuje, ale my potrebujeme jeho. 
Jeho ruku, ktorú k nám neustále vystiera. Jeho lásku, ktorou 
nás nezištne miluje. Jeho Slovo, ktoré nás neustále naplňuje. 
Jeho Telo, ktoré nás neustále nasycuje. Všetkým vám, milí 
čitatelia, vyprosujem požehnané milostiplné veľkonočné 
sviatky. Nech vás zmŕtvychvstalý Kristus ožiari svojím ja-
som a velebou, aby vám pomohol obnoviť sa na tele i na 
duši, aby ste mu vždy dokázali verne slúžiť. 

Páter Martin Štefanec SVD, šéfredaktor

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Sv. omšu za odberateľov Hlasov 
odslúžim 9. apríla, za horliteľov 10. apríla 2015,

Šéfredaktor
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▲ Počet žien, ktoré pracujú
vo Vatikáne, v posledných
rokoch rastie

Počet žien, ktoré pracujú vo Vati-
káne v posledných rokoch neustá-
le rastie. V Governatoráte v po-
sledných desiatich rokoch vzrástol 
zo 195 na 371, čo predstavuje 
takmer dvojnásobok. V relatív-
nom vyjadrení v roku 2004 tvorili 
ženy takmer 13 percent pracovní-
kov v rámci Vatikánu, v roku 2014 
predstavovali viac ako 19 percent. 
Aktuálne – v roku 2014 – pracova-
lo medzi zamestnancami Rímskej 
kúrie a pridruženými inštitúciami, 
akou je napr. Vatikánsky rozhlas, 
391 žien, čo predstavuje vyše 18% 
zamestnancov. Podľa personálne-
ho oddelenia 41 percent žien za-
mestnaných pri Svätej stolici má 
vysokoškolské vzdelanie. Pracujú 
ako vedúce oddelení, archivárky, 
historičky alebo žurnalistky. Po-
čiatky zamestnávania žien vo Va-
tikáne siahajú presne sto rokov do-
zadu. Vo februári 1915 bola prijatá 
na miesto úradníčky v kancelárii, 
starajúcej sa o pápežský nábytok, 
Anna Pezzoliová. V roku 1929 boli 
prijaté do pápežských služieb prvé 
vysokoškolsky vzdelané ženy, kto-
ré zostavovali zoznam rukopisov 
vo Vatikánskej knižnici. Viac žien 
začalo pracovať vo Vatikáne najmä 
po Druhom vatikánskom koncile 
(1962-1965).•

▪ Veľký piatok poskytne opäť príležitosť pomôcť veriacim vo Svätej zemi

Aj tento rok sa na Veľký piatok v katolíckych chrámoch po celom svete 
uskutoční tradičná Zbierka pre Svätú zem. Ako píše prefekt Kongregácie 
pre východné cirkvi v liste adresovanom všetkým pastierom Cirkvi, v deň 
pamiatky utrpenia Krista Cirkev vyjadruje prostredníctvom modlitby 
a zbierky podporu veriacim vo Svätej zemi. Tento rok však treba osobit-
ne pamätať na dramatickú situáciu Blízkeho východu. V liste podpísanom 
kardinálom Leonardom Sandrim a Mons. Cyrilom Vasiľom SJ sa uvádza: 
„Aktuálne unikajú milióny utečencov zo Sýrie a z Iraku, kde neutícha rin-
čanie zbraní a kde panuje dojem, že cesta dialógu a svornosti je úplne stra-
tená, pričom sa zdá, že má prevahu nezmyselná nenávisť tých, čo zabíjajú 
a zúfalstvo tých, čo stratili všetko a boli pozbavení zeme vlastných otcov.
Ak sú kresťania vo Svätej zemi povzbudzovaní k tomu, aby, pokiaľ je to len 
možné, vzdorovali každému pokušeniu utiecť, veriaci po celom svete sú 
vyzývaní vziať si k srdcu ich situáciu. Tá sa týka bratov patriacich k rozlič-
ným vyznaniam, a to v tom ekumenizme krvi, ktorý prispieva k víťazstvu 
jednoty: ut unum sint“ (Jn 17,21). •

▲ Japonsko si pripomenulo
obdobie „skrytých kresťanov“
za účasti vyslanca

Od 14. do 17. marca sa konali v Na-
gasaki oslavy 150. výročia vystúpenia 
na verejnosť tzv. „skrytých kresťanov 
Japonska”, ktorí si zachovali svoju vie-
ru aj počas dlhého 250 ročného ob-
dobia prenasledovania, keď ju mohli 
praktizovať jedine v skrytosti. Cirkev 
v Japonsku takto obdivuhodným spô-
sobom dokázala prežiť aj bez prítom-
nosti kňazov. Svätého Otca bude na 
oslavách v  Nagasaki zastupoval ako 
osobitný vyslanec kardinál Orlando 
B. Quevedo, arcibiskup Cotabata na 
Filipínach. •

▲ Na Zelený štvrtok bude pápež
sláviť Eucharistiu vo väznici Rebibbia

Na Zelený štvrtok 2. apríla zavíta Svä-
tý Otec František do nového komple-
xu rímskej väznice Rebibbia. O 17.30 
tu bude v kostole „Padre Nostro“ slá-
viť omšu Pánovej večere, počas ktorej 
umyje nohy niektorým väzňom. Ra-
dosť zo správy vyjadril väzenský kap-
lán don Sandro Spriano: „Sme veľmi 
šťastní, že pápež prijal pozvanie, ktoré 
som mu adresoval pri stretnutí po svä-
tej omši v Dome sv. Marty v septembri. 
Povedal nám, že ak to bude možné, prí-
de na Zelený štvrtok. Skutočnosť, že pa-
mätal na tento sľub, nás veľmi teší: je to 
pekné. Zopakujeme si skúsenosť spred 
troch rokov s pápežom Ratzingerom, 
v inom kontexte, s inou osobou.“ •

SPEKTRUM
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Keď pred časom vydal aj u nás už 
dobre známy autor Henri No-
uwen svoju knihu Th e Woun-
ded Healer (Ranený uzdravo-

vateľ), hneď ňou zaujal. Kniha je určená 
pre kňazov a pastoračných pracovníkov, 
ale v istom zmysle môže slúžiť každému, 
kto sa chce venovať službe uzdravovania 
v súčasnom svete. Služba uzdravovania 
je jednou z najpodstatnejších služieb 
Cirkvi svetu. Už samotný názov knihy 
stačí, aby sme pochopili jej podstatu: 
Uzdravovať môže len ten, kto sám bol 
zranený. Nielen preto, že takto rozumie 
bolesti, ale aj preto, že takto má kredit, t. 
j. ľudia ho prijímajú. Zranení cítia, 
že on im má čo povedať, a to pre-
to, lebo s nimi zdieľa ten istý osud. 

Kristus sa nechal zraniť
A toto bol presne ten dôvod, pre-
čo sa Kristus nechal zraniť. Prišiel 
uzdravovať ľudí nie však tým, že 
by bol sedel v ordinácii ako le-
kár a predpisoval lieky a kúry na 
uzdravovanie. Je pravda, že sú 
rany, ktoré je možné uzdraviť aj takým-
to spôsobom. Ale sú rany, ktoré nie je 
možné uzdraviť inak, ako mať ich sám, 
aby som mohol ďalej uzdravovať. 

Priniesol pokoj
V evanjeliu druhej veľkonočnej nedele 
čítame, ako Ježiš prišiel medzi svojich 
učeníkov. Prišiel im zvestovať pokoj. 
A pokoj je dar, ktorý indikuje uzdra-
venie. Neuzdravený človek nemá po-
koj. Ten prežíva depresiu a dezoláciu. 
Prišiel im teda zvestovať uzdravenie 
a s ním pokoj. Apoštoli boli veľmi do-

ráňaní. Situácia okolo Ježiša im poriad-
ne skomplikovala život. Možno cítili, že 
Ježiš ich zradil, lebo nesplnil ich očaká-
vania. A pritom oni toľko obetovali, keď 
sa rozhodli ho nasledovať. Cítili ale, že aj 
oni sami zradili. Ježiš si takýto postoj od 
nich nezaslúžil. Cítili sa mizerne. Sami 
zo seba. Jeden z druhého. Boli v totál-
nom zmätku. A Ježiš prichádza medzi 
nich so svojím pokojom. Bol to pokoj, 
ktorý bol výsledkom uzdravenia. 

Tomáš nechcel lacný pokoj
Tomáš tam nebol. A preto mu nebolo 
ľahké uveriť. Možno videl okolo seba 

svojich priateľov, ktorí boli uzdravení. 
Jasali totiž radosťou a sálal z nich po-
koj. Ale neuveril. Je možné mať aj lacný 
pokoj. On chcel pokoj opravdivý. Bol to 
pokoj od Pána alebo len nejaký iluzórny 
pokoj? Chcel preto vidieť Pána. Vlastne 
jeho rany. Rany, ktoré podľa neho mali 
byť ranami uzdravovania. A videl a uve-
ril. A Pán uzdravil aj jeho. 

Zrada bolí 
Toto je cesta pre každého z nás. Sme do-
ráňaní. Ako apoštoli. To, čo zraňuje, je 
zrada. Zrada má veľa prejavov. Mohli to 

byť (1) naše vlastné hriechy. Človek, kto-
rý precíti svoj stav, sa obyčajne stiahne. 
Hanbí sa. Nechce ísť von. Cíti sa zlým. 
Toto ale nie je stav, ktorý je stavom bo-
žím. To je stav, ktorý pochádza od zlé-
ho. Človek, ktorý sa motá okolo svojich 
hriechov a nevie sa z nich a z ich ná-
sledkov vymotať, inými slovami nevie 
precítiť odpustenie, nie je pod vplyvom 
Božieho Ducha. Obrátenie u takéhoto 
človeka sa prejavuje tak, že ide von a po-
núka svoju ranu spôsobenú hriechom 
ako prameň uzdravenia pre iných. 

Kňazi sa napríklad neraz dostávajú 
do dilemy. Majú pred sebou ľudí, ktorí 
ťažko zhrešili. Napríklad potratom. Sú 
to ženy, ktoré prežili traumu. Hovoriť 
o tom alebo nehovoriť? Ak by sme ho-
vorili, zraňovali by sme ešte viacej tieto 
ženy. Ony majú svoj kríž už aj tak dosť 
ťažký. Ak by sme nehovorili, možno sú 
tu pred nami ďalšie ženy, ktoré sa chys-
tajú na potrat. A tie naše posolstvo po-
trebujú. Čo robiť? Hovoriť. Prejavom 
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Ranený
uzdravovateľ

 Text: P. Milan Bubák SVD 

 Foto: Archív SVD

Človek, ktorý sa motá okolo svojich 
hriechov a nevie sa z nich a z ich 
následkov vymotať, inými slovami 
nevie precítiť odpustenie, nie je 
pod vplyvom Božieho Ducha.



opravdivého uzdravenia týchto žien je 
to, že jednak prídu k vnútornému po-
koju po vyrovnaní sa s týmto hriechom 
a že dokonca samé dokážu o tomto svo-
jom hriechu a jeho následkoch hovoriť. 
Tieto ženy budú najväčšími apoštolka-
mi posolstva hlásajúceho život. (Prí-
klad s Normou Hervey, o ktorej sme 
počuli na seminári o rodine v Sp. Pod-
hradí, ktorá bola jednou z dvoch žien, 
ktoré iniciovali potratový zákon v USA 
r. 1973, ktorá sa neskôr obrátila a dnes 
je najväčšou apoštolkou hnutia „Pro–
life“). Alebo prípady s uzdravenými al-
koholikmi a narkomanmi a pod. 

Zranenie hriechmi iných
Ďalšie zranenie môže byť spôsobené (2) 
hriechmi iných. Bolo voči nám spácha-
né bezprávie, nespravodlivosť, zrada, 
boli sme zranení. Ak dokážeme odpus-
tiť a prejsť cez proces uzdravovania, po-
tom nadobudneme pokoj a naša rana 
sa stane prameňom spásy pre iných, 

ktorým iní ublížili. Napríklad som bol 
nechceným alebo neprijatým dieťaťom, 
alebo niekto sa dopustil voči mne silnej 
agresie, alebo násilia, alebo zrady, alebo 
nespravodlivosti. Zahorel som nená-
visťou a prežíval v sebe hlbokú bolesť. 
Po uzdravení sa môžem stať apoštolom 
uzdravovania pre iných, ktorí sú v po-
dobnom väzení rán.

Ježišove rany boli uzdravené, 
oslávené
Ako sa to ale deje? Čo je podstatné pre 
tento proces? Aby naše rany boli uzdra-
vené. Ježiš prišiel medzi svojich apoš-
tolov s oslávenými ranami. T. j. jeho 
rany boli premenené, transformované, 
vychádzal z nich nie zápach a hnis, ale 
svetlo a vôňa. Toto je podstatné aj pre 
nás. V prvom prípade - v prípade vlast-
ných hriechov - ak by sa to nestalo, osta-
neme v depresii. Budeme sa možno deliť 
o svoje rany, ale to všetko by bol len taký 
exhibicionizmus, pri ktorom by sme vy-

stavovali na obdiv svoje neuzdravené 
rany. Tie nikomu nepomôžu. V dru-
hom prípade by to bolo podobné: ak by 
naše rany neboli transformované, boli 
by sme plní trpkosti, mrzutosti a jedu. 
Tak by sme ľuďom nepomáhali, ale na-
opak ich ešte viac otravovali. 

Možno nás - čo sa týka prvého prí-
padu, prípadu vlastných hriechov - za-
ujíma otázka: Či každý musí prejsť ra-
nami, ak chce uzdravovať? To znamená 
sám padnúť? Moja odpoveď je: Nemu-
sí. Sú ľudia, ktorí majú špeciálnu milosť 
rozumieť ľuďom a ich ranám a stotožniť 
sa s ich bolesťou aj bez toho, že by boli 
sami kedy prežívali podobný údel. To je 
napríklad prípad Don Bosca či Matky 
Terezy alebo Panny Márie. I mnohých 
iných milosrdných spovedníkov a ľudí, 
posluhujúcich druhým v ich bolestiach. 
To, že ide o milosť, postrehnete podľa 
toho, že tie rany iných na sebe ako by cí-
tili. Oni sa s ranami iných stotožnia. Ako 
Kristus: Rany, ktoré mal na sebe, neboli 
jeho rany, ale prijal na seba naše vlastné 
rany, aby sme my mohli byť uzdravení. 

„A on niesol naše neduhy,
vzal na seba naše bolesti.
Ale on bol prebodnutý 
pre naše neprávosti, 
pre naše zločiny strýznený.
On pre náš pokoj znášal trest 
a jeho rany nás uzdravili.“
(Iz 52,13–53, 12)

Títo ľudia ale, hoci sami sú svätého živo-
ta, predsa nie sú ušetrení od rán zo stra-
ny iných. Títo majú obyčajne najviac ne-
prajníkov a nepriateľov a sú doráňaní zo 
všetkých strán. Ako Kristus. Lenže to, čo 
im dáva silu stotožniť sa s ranami hrieš-
nikov, je práve ich schopnosť uzdravo-
vať za pomoci Božej milosti rany, ktoré 
dostali od iných. Ten druhý zdroj rán je 
teda silne napojený na ten prvý. 

Aj k takejto službe sme mnohí volaní. 
Takých bude ale asi málo. Väčšina z nás 
máme rany, ktoré sme si spôsobili vlast-
nými hriechmi.

Budem schopný ponúknuť ich Bohu 
ako nástroj uzdravovania pre iných?  •
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kladnej školy svojím spevom spes-
trili slávnostnú liturgiu. Hlavným 
celebrantom bol provinciál P. Ján 
Štefanec SVD, ktorý vo svojom prí-
hovore zdôraznil dôležitosť dob-
rých vzťahov, viery a lásky v rodi-
nách, ktoré sú potrebné k tomu, aby 
sa mladý človek slobodne mohol 
rozhodnúť pre akékoľvek povolanie 
alebo stav, do ktorého ho Boh volá. 
Jubilant Jozef vstúpil do Spoločnos-
ti Božieho Slova v roku 2001. V sú-
časnosti pôsobí v Misijnom dome 
v Nitre, predtým požehnane pôso-
bil vo farnostiach Nový Hrozenkov 
na Morave a v Mimoni v Severných 
Čechách. •

▪ Návšteva GSF v Žiline

P. Martin Madassery SVD navští-
vil 26. 2. 2015 známe Gymnázium 
sv. Františka z Assisi v Žiline. Toto 
gymnázium bude spolupracovať na 
jednom turnuse Misijných prázd-
nin, ktoré pripravujeme v  tomto 
lete. Páter využil túto návštevu aj 
na to, aby študentom gymnázia 
porozprával o svojej krajine - Indii 
a o povolaní rehoľníka - misionára. 
Ďakujeme gymnáziu za otvorenosť 
a spoluprácu. •

▲ Br. Jozef Marko SVD oslávil
50. narodeniny

24. februára oslávil brat Jozef Marko 
SVD svoje 50. narodeniny. Slávnosť 
jeho narodenín sa konala pri slávení 
sv. omše v jeho rodnej Zázrivej. Zú-
častnili sa jej viacerí kňazi, spolubra-
tia verbisti i tí, ktorí pôsobili v Zázrivej 
a okolí, veď patria k životu brata Joze-
fa. Na túto slávnosť prišiel aj značný 
počet veriacich zo Zázrivej. Deti zá-

▪ Návšteva z Pruského
v Misijnom dome 

Počas jarných prázdnin navštívili Mi-
sijný dom deti z farnosti Pruské. Z tej-
to farnosti pochádza P. Martin Štefa-
nec, ktorý sa venoval svojim rodákom 
a predstavil im misijnú činnosť ver-
bistov vo svete. Po premietnutí pre-
zentácie a besede si deti pozreli Mi-
sijné múzeum. Sprevádzal ich miestny 
pán farár Ivan Kňaze a niektorí rodi-
čia detí. •

▲ Pôstne krížové cesty

Počas pôstnych nedelí sa na Kalvárii 
v Nitre veriaci modlili krížové cesty. Pred 
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samotnou pobožnosťou krížovej cesty 
bývajú pôstne kázne. Jednotliví kňazi si 
pripravujú kázne na tému blahoslaven-
stiev. Pokiaľ to počasie dovoľuje, krížové 
cesty sa konajú vonku. Prichádzajú stov-
ky veriacich z Nitry aj okolia. •

▶ Katka Brychtová u verbistov

Známa moderátorka Katka Brychto-
vá navštívila 27. februára Misijný dom 
v Nitre. Dôvodom bolo natáčanie relá-
cie Nečakané stretnutia. P. Štefana Ger-
boca navštívili bývalí farníci, s ktorými 
sa dlho nevidel. Viac o tomto stretnutí 
sa dozviete v relácii Nečakané stretnu-
tia, ktorú bude RTVS vysielať okolo 
Veľkej noci. •

UDALOSTI 
apríl 2015

2. apríl – Zelený štvrtok 
Pánovej večere; výročie smrti 
sv. Jána Pavla II. (2005);
3. apríl – Veľký piatok Utrpenia 
a smrti Pána;
5. apríl – Veľkonočná nedeľa 
Pánovho zmŕtvychvstania;
12. apríl – Nedeľa Božieho
milosrdenstva;
29. apríl – Sv. Katarína Sienská, 
spolupatróna Európy, sviatok.

◆  ◆  ◆

Misijný úmysel apoštolátu 
modlitby na mesiac apríl:
Aby prenasledovaní kresťania 
cítili posilňujúcu prítomnosť 
zmŕtvychvstalého Pána
a solidaritu celej Cirkvi.
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Mons. Ladislav Belás
počas sv. omše v Beluši



Mons. Ladislav Belás
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Redakcia Hlasov vám blahoželá k vášmu 
jubileu. Stále ste plný sily a života. Stá-
le pôsobíte v diecéznej knižnici. Ako to 
vnímate? 
Vďaka Pánu Bohu žijem, hýbem, dý-
cham, som. I keď roky pribúdajú. Ani 
neviem, ako tých 85 rokov prebehlo. 
Keď mal môj otec 80 rokov, pýtal som 
sa: „Otče, kde si tie roky nahabal?“ A on 
mi so smiechom povedal: „Počkaj, ty 
ma o chvíľku dobehneš.“ Od tridsiat-
ky sa mi to akosi veľmi urýchlilo. Práve 
som našiel fotografi u, keď som oslavo-
val 80-ku. A už je tu 85. Beží to rýchlo. 

Aké máte spomienky na rodný kraj? 
Môj rodný kraj sa nachádza na Považí vo 
farnosti Považská Bystrica a mojím rod-
ným miesto je fi liálka Milochov. Má to 
veľmi pekné meno. Dá sa to označiť, že 
sa nachádza naproti kúpeľom Nimnica. 
Je to medzi Púchovom a Považskou Bys-
tricou. Narodil som sa 22. februára 1930 
v osade Milochovské jarky. Rodičia sa 
volali Vincent a Katarína. Tam som pre-
žil iba niekoľko rokov, lebo predtým ro-
dičia chodili na sezónne práce do Čiech. 
Tam som chodil zopár mesiacov do ško-
ly. Jeden čas sme bývali pár mesiacov aj 

v obci Udiča, čo bola rodná obec našej 
mamy. V Milochove sme bývali potom 
od roku 1937, teda od mojej prvej triedy. 

Čo vás ťahalo ku kňazstvu? Kto mal na 
tom podiel?
Čo sa týka povolania, mohol by som 
vám to povedať presne na rok, mesiac, 
deň a na hodinu. Na sviatok sv. Petra 
a Pavla v roku 1940 boli primície no-
vokňaza Vojtecha Štrbáka v Považskej 
Bystrici. Tamojší pán kaplán Vojtech 
Szabó chodieval v pondelky učiť nábo-
ženstvo do našej dediny. Bol som vtedy 
v štvrtej triede. Pred primíciami, uda-
losťou, ktorou žila celá dedina, nám 23. 
júna medzi 14-ou a 15-ou hodinou pán 
kaplán hovoril o primíciách a kňazstve. 
Položil otázku: „Chlapci, a vy by ste nie-
ktorí nechceli byť kňazmi?“ Ja som ruku 
zdvihol. To bol taký prvý impulz k po-
volaniu. Potom neskôr nastali aj zápasy. 
Otec veľmi nesúhlasil, aby som študoval 
za kňaza. Malo to ešte aj taký dôsledok, 
že keď sa rozhodovalo, kde pôjdem po 
ukončení 5. ročníka do školy v  roku 
1941, rozhodlo sa, že pôjdem do Nit-
ry. Bola možnosť študovať aj v Trenčíne 
u piaristov alebo u saleziánov 

ROZHOVOR

25 rokov medzi
knihami v Diecéznej 

knižnici v Nitre
 Text: P. Martin Štefanec SVD

 Foto: TKKBS/Matej Slávik, Juraj Štefanec 

Monsignor Ladislav Belás je kanonikom Nitrianskej diecézy,
opátom Zoborského kláštora svätého Hippolyta a riaditeľom

Diecéznej knižnice v Nitre. 22. februára sa dožil 85 rokov.
Narodil sa v r. 1930 v Milochove v považskobystrickom okrese.
V diecéznej knižnici pôsobí 25 rokov. Navštívili sme knižnicu
Nitrianskeho biskupstva a položili sme mu niekoľko otázok.



v Žiline. Pán kaplán Szabó, ktorý bol 
takou dušou všetkého, mi poradil Nitru 
a vybavil mi aj lacnejšie bývanie. Býval 
som v biskupskom internáte. 

Ako na vás pôsobili verbisti? Mali ste 
kontakt s rehoľníkmi? 
V Nitre som začal prvú triedu na gym-
náziu. 8. septembra v tom roku bola na 
Kalvárii v Nitre púť k „Malej Matke Bo-
žej“, ako sa v Nitre hovorí. Bol som vtedy 
po prvýkrát na Kalvárii u verbistov. Mal 
som jediný 5-haliernik pri sebe, tak som 
si kúpil jeden medailónik Panny Márie. 
V druhej triede gymnázia nás učil ná-
boženstvo páter Vojtech Bošanský SVD. 
Spoznával som aj ďalších verbistov. Veľ-
mi rýchlo som si zvykal na prostredie 
v Nitre. Páter Bošanský SVD si ma vši-
mol natoľko, že na konci školského roku, 
keď mal inšpekciu náboženstva, ma vy-
volal a celú hodinu ma trápil pred tabu-
ľou rôznymi otázkami zo Starého zákona. 
Neskôr sme so žartom na to spomínali. 
Povedal túto krásnu vetu: „Musel som sa 
pochváliť s tým, čo som mal najlepšie.“ 
V treťom ročníku na gymnáziu ma učil 
náboženstvo páter Peter Lajcha SVD. Ten 
nás učil Nový zákon. Veľmi som sa trá-
pil. Všelijakí nezbedníci vyrušovali cez 
hodinu. Mám jednu humornú 
spomienku. Keď skúšal prebranú 
látku a išlo o udalosť, keď Kristus 
Pán hovoril zástupom o Jánovi: 
„Čo ste vyšli na púšť vidieť? Trsti-
nu zmietanú vetrom?“ Spolužiak, 
ktorý odpovedal, si nemohol spo-
menúť na trstinu. Nemohla mu 
prísť na myseľ. A tak odpovedal: „Čo ste 
vyšli vidieť? Konopu vetrom klátenú?“ 
To sa pátrovi Lajchovi veľmi páčilo. Pá-
ter Lajcha nám dával duchovné cviče-
nia. Veľmi si na to spomínam. Všetky 
nasledujúce roky nám dávali duchovné 
cvičenia práve pátri verbisti: P. Solnica, 
Bošanský, Janega a ďalší. 

Takým spôsobom prešlo moje stre-
doškolské štúdium. Potom pátrov v noci 
z 3. na 4. mája 1950 odviezli počas Bar-
barskej noci preč. Pozerali sme na to zo 
seminára, ako to prebiehalo. Poobede 3. 
mája vypli telefón. Už predtým vyviezli 

iných rehoľníkov. Bola polnoc, za riekou 
bolo nefunkčné letisko. Zhromažďova-
li sa tam autobusy. Môj spolužiak Cyril 
Poljak z Tepličky mal na Kalvárii brata 
Štefana. Do misijného domu sme cho-
dievali veľmi často. U brata Genciána 
sme v kníhkupectve vždy nejakú kniž-
ku kúpili. Krásne spomienky mám na 
primície alebo aj na odovzdávanie mi-
sijných krížov v roku 1946. Takto som 
bol s misionármi spojený. 

Kde ste študovali teológiu? 
Štúdiá som dokončil na bohoslovec-
kej fakulte v Bratislave 21. júna 1953. 
Mal som to šťastie a dodnes si neviem 
vysvetliť, akým spôsobom som sa ne-
dostal do PTP. Nedostal som zvolávací 
lístok. Dostal som sa do seminára a pán 
biskup Ambróz Lazík ma vysvätil na 
kňaza. 28. júna som mal primície v Po-
važskej Bystrici v kostole. V tom istom 
kostole som bol aj pokrstený. 

Ktoré boli vaše pôsobiská? 
Moje prvé kaplánske miesto bolo v Ska-
litom, okr. Čadca, presne na poľskej 
hranici. Už o pár mesiacov som išiel za 
kaplána do mesta Čadca, kde som slúžil
9 rokov. V roku 1963 som prišiel za 

správcu farnosti do Beluše, okr. Pú-
chov. Tam som pôsobil skoro 8 rokov. 
Tá farnosť, to bolo pole neorané. Spo-
čiatku tam na prvé piatky pristupovalo 
veľmi málo ľudí na spoveď. Prvý piatok 
vo farnosti vyzeral tak, že miništrant 
na spoveď neprišiel ani jeden, žiak ani 
jeden. Veľmi ťažko sa to rozbiehalo. Už 
je to vyše 40 rokov, čo som odtiaľ preč. 
Práve týždeň pred mojimi 85. narode-
ninami tam urobili veľkú oslavu, za čo 
som farníkom vďačný. Cítil som sa, ako 
keby som len pred pár rokmi odtiaľ odi-
šiel. Mal som veľkú radosť. Z mojich žia-

kov štyria rodičia vychovali synov kňa-
zov. V roku 1970 som bol promovaný za 
doktora posvätnej teológie. Myslel som, 
že farnosti budem splácať, čo som štú-
diom zameškal. Od 1.1. 1971 som bol 
povolaný do Nitry na hrad za sekretára 
bikupa Mnos. Jána Pázstora. Tam som 
bol 10 rokov. Potom som v Charite pô-
sobil ako riaditeľ. V roku 1984 som pri-
šiel do redakcie Katolíckych novín, kde 
som pôsobil ako šéfredaktor do roku 
1985, kedy som prevzal faru Nitra - Dol-
né mesto. Spolupracoval som s pátrom 
Solnicom SVD, ktorý nám vo farnos-
ti veľmi pomáhal. Zaviedol som hro-
madnú sv. spoveď pred sviatkami. Písal 
sa rok 1986. To dovtedy v Nitre nebolo. 

Odkedy pôsobíte v diecéznej knižnici? 
25. januára 1990 som prišiel do diecéz-
nej knižnice. Dr. Janega, administrátor 
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Veľmi som bol rád, 
keď som dostával za totality
Hlasy z domova a z misií,
ktoré vychádzali štvrťročne 
v zahraničí.



diecézy, ma do tejto funkcie menoval. 
Ešte v roku 1967 bola tendencia, aby 
diecéza znova z rúk okresu získala späť 
diecéznu knižnicu. Uskutočnilo sa to 
až v roku 1990. Odvtedy som tu, žijem 
medzi knihami. 

Určite tu boli mnohí vzácni hostia. Na 
koho si spomínate? 
Bolo tu veľa vzácnych hostí. Spomínam 
si na protodiakona kardinála Jean-Lou-
is Pierre Taurana, ktorý uviedol a ohlá-
sil svetu zvolenie súčasného pápeža 
Františka. Keď som ho požiadal, aby sa 
podpísal do knihy návštevníkov, pozrel 
na mňa a povedal: „Ty si muž knihy“. 

Čo je v knižnici najvzácnejšie? 
Každá stará kniha je vzácnosťou. Po-
chopiteľne, že tie najstaršie knihy in-
kunábuly (prvotlače) sú najvzácnej-

šie. Sú to tlače do roku 1500, a takých 
máme 80. Sú latinské, dve sú nemecko-
-latinské a jedna je talianska. Najstaršia 
inkunábula je z roku 1473 vydaná v No-
rimbergu. Jej autorom je Boethius a má 
názov De consolatione philosophiae. 

Každé storočie je v knižnici zastú-
pené. Mám tu napríklad Bernolákovu 
Gramaticu Slavicu, Bernolákov Slowár, 
máme tu niektoré knihy v bernolákov-
skej slovenčine. Je tu aj v bernolákov-
skom pravopise Palkovičov preklad Sv. 
písma. Máme tu aj tzv. Kamaldulskú 
bibliu. Je to preklad Biblie do sloven-
činy uskutočnený mníchmi kamal-
dulmi, ktorí mali kláštor v Nitre na 
Zobore a v Červenom Kláštore. Prá-
ve z Červeného Kláštora sa zachoval 
jeden exemplár tejto Biblie, ktorý sa 
nejakým spôsobom dostal na faru do 
Cífera a slavistický kabinet SAV to pre-

niesol do Nemecka, kde urobili kópiu 
tejto knihy. To všetko máme tu. Je to 
slovenský preklad v predbernolákov-
skej slovenčine. Podľa mňa to prekla-
dali pátri, ktorí pochádzali z moravsko-
-slovenského pomedzia. Prezrádzajú to 
niektoré bohemizmy v texte. Samozrej-
me, že tu máme aj misijnú tlač. 

Koľko návštevníkov do knižnice prichá-
dza?
Nepočítame to. Prichádza sem veľa 
ľudí, často máme návštevy zo škôl. Naj-
lepší návštevníci sú práve deti. Nedáv-
no tu boli malí druháci. Jeden z nich sa 
ma opýtal: „A máte tu aj inkunábuly?“ 
Odpovedal som protiotázkou: „A vieš 
ty, čo to je?“ Odpovedal mi: „No predsa 
prvotlače.“ Prichádzajú sem aj mnohí 
pútnici, ktorí sa tu pri návšteve Nitry 
často zastavia. 

Čo odkážete čitateľom Hlasov? 
Veľmi som bol rád, keď som dostával 
za totality Hlasy z domova a z misií, 
ktoré vychádzali štvrťročne v zahrani-
čí. Za socializmu bola činnosť Hlasov 
prerušená, ale bol to časopis, ktorý vy-
konal počas dlhých rokov mnoho po 
náboženskej stránke pre ľudí na Sloven-
sku. Tento časopis informoval o misi-
ách. Prajem redakcii Hlasov, aby tento 
úspech pokračoval ďalej. Dnes už časo-
pis vediete na vyššej náukovej úrovni, čo 
doba aj vyžaduje. Dnes je potrebné pri-
nášať evanjeliové posolstvo rečou dneš-
ka. V tomto vám prajem veľký úspech 
a z toho aj veľkú radosť.  • 

• Mons. Belás sprevádza v Diecéznej knižnici 
veriacich z Horných Kočkoviec

• Budova Kňazského seminára sv. Gorazda, 
oproti ktorej sa nachádza Diecézna knižnica

• Mons. Belás má v rukách Bibliu z Thajska.
 Dar od rehoľnej sestry Márie Stanislavy 

Bošňákovej, ktorá pôsobila v Bangkoku 
• Kardinál Jean-Louis Pierre Tauran
 bol jedným zo vzácnych hostí,
 ktorí Diecéznu knižnicu navštívili 
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Jemné
víťazstvá

 Text spracoval: P. Ján Halama SVD

 Foto: Archív SVD

Opakovane som zdôrazňoval 
úlohu ľudskej vôle v spás-
nom oslobodení. Bolo by 
príliš ľahké pozerať sa na 

vykúpenie ako na čisto Božiu záleži-
tosť. Podobne som zdôrazňoval úlohu 
milosti pri askéze a premene. To nás 
môže nabádať k tomu, že sa na ne bu-
deme pozerať, akoby celkom záviseli od 
ľudského úsilia. Môžem s istotou pove-
dať, že každý autentický krok k slobode 
v sebe nesie spoluprácu milosti a vôle. 

Keďže neviem vysvetliť spolupôso-
benie milosti a vôle, musím odstúpiť od 
objektivizujúcej debaty a porozprávať 
pár príbehov. Rozhodol som sa , že bu-
dem hľadať túto spojitosť so skúsenos-
ťou troch ľudí, ktorí prekonali závislosť. 
Boli to ľudia, ktorí nemali nejaký osobit-
ný záujem o duchovný rast. Jednoducho 
chceli byť slobodní od svojej závislosti. 
Ich príbehy odhaľujú tajomné a jemné 
cesty, ktorými spolupôsobí pretvorenie 
a spásne oslobodenie. Všetky tri príbe-
hy sú o úspechu, a to z jediného dôvo-
du: títo ľudia ničím nezaplnili prázd-
ny priestor, ktorý zostal po závislosti. 
Ako a prečo boli uschopnení žiť v tej 
priestrannosti, zostáva tajomstvom.

Jednoducho si nedal ďalší pohárik
Jeden alkoholik mi hovoril: „Jedného 
dňa som šiel do potravín a práve tam 
som na chodníku objavil vnútorný 
pokoj.“ Trpel alkoholizmom niekoľko 
rokov, a ten deň vôbec nevyzeral inak 
ako tie ostatné. A predsa, v jednodu-

chom zázračnom momente sa jeho ži-
vot zmenil. Odvtedy už nepil. Neopísal 
svoju skúsenosť náboženskými výraz-
mi. Všetko čo vedel povedať bolo, že nič 
z toho, čo sa dozvedel, naučil sa a robil, 
nespôsobilo túto zmenu. 

Muž, ktorého prenikla pokojná vy-
rovnanosť na ceste do obchodu, bol ro-
botníkom v oceliarni v stredných ro-
koch. Zápasil s alkoholizmom mnoho 
rokov. Pretvoril svoje správanie mi-
nimálne sedemkrát a bol bez kvapky 
alkoholu dokonca až osem mesiacov. 
Chodil aj na individuálnu, aj skupino-
vú psychoterapiu, chodil aj do AA. Ro-
zumovo chápal princíp AA „odovzdať 
sa vyššej moci“, ale ako to sám vyjadril: 
„Nikdy som naozaj nerozumel, čo to 
znamenalo a ako sa to robí.“ Niekoľko-
krát bol celkom na dne, ale vôbec mu to 
nepomohlo k oslobodeniu. Jeho man-
želka ho kvôli pitiu dvakrát opustila, 
jeho odrastené deti ho zriedka navští-
vili. Dokázal si udržať prácu, ale jeho 
miesto bolo ohrozené kvôli chybám, 
ktoré robil. Všetky jeho pokusy prestať 
s pitím boli komplikované a rozbúrené, 
plné zlyhávania v predsavzatiach a zo-
slabnutej sily vôle, boli presýtené seba-
obviňovaním a depresiou. Ale po tom 
momente na chodníku sa všetko zme-
nilo. Nebolo to o tom, že sa rozhodol 
prestať piť. Bolo to o tom, že si jedno-
ducho už nedal ďalší pohárik. Súčasťou 
toho bola disciplína a úprimný úmysel, 
ale žiadne predsavzatia ani sila vôle. Ako 
to neskôr opísal: „Už som viac nezápasil 

s túžbou piť. Jednoducho som nepil.“ To, 
čo bolo predtým tak komplikované, sa 
stalo úplne jednoduché. Nie ľahké, ale 
jednoduché. A to bolo ono. Pokračoval 
v stretnutiach AA, pretože mu to pomá-
halo zostať ostražitým. Ale nevypesto-
val si náhradnú závislosť. Tam, kde bol 
alkohol, zostala prázdnota. Opísal mi 
pocity strachu z prázdnoty, ale len nad 
nimi rozmýšľal a nechal ich tak. Nieke-
dy v čase, keď chodieval piť, jednoducho 
sedel a pozeral sa na oblohu. Necítil sa 
byť pyšný na to, že prestal piť, ale cítil sa 
dobre. Jeho uväznenie sa skončilo. 

Viac som za ňou nešiel
Iný muž v stredných rokoch, právnik, 
bol závislý od istého sexuálneho po-
meru. Dlho ho jeho kolegyňa priťa-
hovala a keďže úzko spolupracovali na 
dlhodobom projekte, zaľúbili sa. Celé 
to držal v tajnosti pred svojou ženou 
a celý ten podvod mu bol odporný, ale 

Výber z knihy G. Maya - Závislosť a milosť.
Láska a spiritualita v uzdravovaní závislostí.
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jeho milenka mu dávala pocit, ako-
by ožil a bol po mnohých rokoch slo-
bodný. Spočiatku to vôbec nevyzeralo 
ako závislosť, hoci nedokázal myslieť 
takmer na nič iné ako na ňu. 
Spočiatku to bolo skutočne ro-
mantické. Stretli sa raz do týžd-
ňa, priniesol jej darčeky, počúval 
o jej túžbach. Po čase však začal 
cítiť nutkanie do tohto vzťahu. 
Žiadala sa mu jeho dávka seba-
vedomia a sexuálneho uspoko-
jenia, ale po každom stretnutí sa cítil 
deprimovaný. Niekedy sa mu dokonca 
ani nechcelo ísť, ale mal pocit, že musí. 
Jeho milenka toto vycítila a ich vzťah 
začal byť napätý. Niekoľkokrát sa roz-
hodli, že tento ľúbostný pomer ukon-
čia, ale vždy nanovo skončili v objatí. 
Úprimne sa snažili nestýkať sa, ale zly-
hali. Modlil sa za odpustenie a zbave-
nie sa toho vzťahu, ale ako keby sa nič 
nedialo. Začal sa strašne báť, že to jeho 

žena zistí alebo že jeho milenka začne 
byť pomstychtivá. Začal chodiť na te-
rapiu a zdôveril sa jednému priateľovi. 
Nikto mu nedokázal pomôcť zmeniť 

jeho správanie, no pomohlo mu to po-
chopiť, že bol oveľa viac naviazaný ako 
zaľúbený. Postupne časom sa to nega-
tívne odzrkadlilo aj na jeho práci. Veľa 
hodín o tom so svojou milenkou roz-
prával a snažili sa nájsť riešenie. Potom 
jej jedného dňa povedal: „Dnes som 
tu poslednýkrát.“ Odpovedala mu: „Ja 
viem.“ A bolo to tak. Potom povedal: 
„Jednoducho som už za ňou nešiel, a to 
je celé. Bolo to ťažké. Myslel som na ňu 

a prichádzali spomienky na spoločné 
chvíle. Ale tiež som vedel, že stojím za 
oveľa viac ako toto a takisto aj ona. Už 
som sa tam nevrátil.“ 

Závislá od stresu
Jedna žena na vedúcej pozícii sa stala 
závislou od stresu. Vždy bola v práci na 
seba náročná a presahovala bežné ná-
roky, ale jej život zostával vyvážený až 
dovtedy, kým ju nepovýšili za vedúcu 
svojho oddelenia. Do tejto novej pozí-
cie vstúpila s veľkým zanietením a do-
siahla oveľa viac ako jej predchodcovia. 
Brala si prácu domov a keď dokončo-
vala projekt, často zostávala hore dlho 
do noci. Pracovala počas voľných dní 
aj počas dovolenky. Jej manžel a deti 
ju v tom chvíľu podporovali. Nikdy ju 
nevideli takú plnú energie a života. Ale 
zašlo to priďaleko. Začala mať problé-
my so spánkom a keď sa potrebovala 
sústrediť, v hlave sa jej pretekali myš-
lienky. Stratila schopnosť byť pozor-
ná voči svojej rodine. Keď sa pokúša-
la uvoľniť sa a oddýchnuť si, začala sa 
triasť od nervozity. Jej priatelia a rodina 
si začali robiť starosti. Povedali jej, že 
musí spomaliť. Súhlasila s tým. Začala 
chodiť na aerobik, ale aj keď jej cviče-
nie pomohlo viac spať a cítila sa lep-
šie, stále sa cítila unavenejšia. Zobrala 
si dovolenku na niekoľko týždňov, ale 
neustále si robila starosti o svoje odde-
lenie. Pokúšala sa meditovať, ale napä-
tie v jej myšlienkach ju priviedlo sko-
ro k šialenstvu. Pokúšala sa vrátiť sa ku 
svojim starým koníčkom, ale vôbec ju 
už nezaujímali. Zdalo sa jej, že smeruje 
k nervovému zrúteniu. Vyzeralo to tak, 
že s tým nevie nič urobiť. Nakoniec za-
čala rozmýšľať, na čo to celé je. Vyzeralo 
to tak, že vôbec nič z toho za to nestojí. 
Jej úspech v práci nespasí svet. Jej ne-
ustála aktivita ju vôbec nerobila lepším 
človekom. Dokonca aj jej boj o oddych 
k ničomu neviedol. Na základe tejto 
úvahy si povedala: „Prestanem s tým.“ 
Nemala na mysli to, že chce prestať 
so snažením alebo prestať so snahou 
oddýchnuť si, ani prestať pracovať, 
ani žiadnu inú konkrétnu vec.  

Povahu kontemplatívnosti
v sebe nesie každý, kto sa
stretol s prázdnotou
a rozhodol sa neutekať.
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Povedala mi: „Ani neviem, s čím som 
prestala, jednoducho som prestala.“ 
Bolo to úplne nelogické a nevedela to 
nikomu vysvetliť. Prestať znamenalo, že 
nerobila nič výnimočné, ale znamenalo 
to aj, že robila presne to, čo bolo práve 
potrebné. Nebolo to predsavzatie, jed-
noducho prestala. Po tomto rozhodnutí 
zakúsila pokoj. Jej hektické tempo po-
kračovalo ešte dlho a jej myšlienky sa 
stále pretekali. Ale vnútri pocítila po-
koj. A po čase, keďže robila iba 
ďalšiu vec, ktorá bola potrebná, 
spomalila. 

Pozvanie
Tieto tri príbehy vykresľujú ta-
jomný spôsob prekonania závis-
losti. Každý príbeh v sebe nesie 
úprimný pokus o pretvorenie. 
Každý z nich ide ponad silu vôle. 
A každý obsahuje aspoň určitú mieru 
spásneho oslobodenia. U týchto troch 
ľudí to nejako „zabralo“. V každom 
z týchto prípadov sa závislé správanie 
zmenilo a neprišlo nahradenie. Títo ľu-
dia sú, tak ako my všetci, stále náchylní 
k závislosti a naučili sa byť mimoriad-
ne ostražití tam, kde ide o ich závislosť. 
Ale boli skutočne oslobodení. Oceliar 

pokračuje v  stretnutiach s AA každý 
mesiac, pomáha mu to zostať v bdelos-
ti. Keď sa ho opýtate, povie, že je uzdra-
vujúci sa alkoholik a nerobí z toho veľký 
rozruch. Občas pocíti túžbu po pohári-
ku, ale hovorí: „Jednoducho si nedám.“

Právnika priťahovalo ešte mnoho 
iných žien, ale vyrovnáva sa s  touto 
príťažlivosťou veľmi rýchlo a jednodu-
cho. „Začnem myslieť na to, aké by to 
bolo s nejakou konkrétnou ženou a po-

tom zbadám ten starý vzorec mysle-
nia. Nebojujem s predstavami. Nesna-
žím sa ich vyhnať z hlavy. Jednoducho 
sa v nich len nevyžívam a oni odídu. 
Chvíľu som si myslel, že si tie predstavy 
môžem vychutnávať bez toho, aby som 
na ne reagoval. Ale nebolo to adekvát-
ne a dostačujúce. Tak ich jednoducho 
zaregistrujem a nechám ich samé odísť. 
Je to podobné situácii, keď sa potrebu-
ješ zbaviť mačky z ulice. Nemusíš do 
nej kopať, stačí keď ju nebudeš kŕmiť.“ 
Hovorí, že má rád spoločnosť žien viac 
než kedykoľvek predtým. „Teraz je pre 
mňa žena človekom, nie predmetom.“

Vedúca oddelenia musí byť stále 
opatrná v tom, aby to nepreháňala, ale 
už vie, kedy sa to začína stupňovať. Je 
to veľmi špecifi cký pocit. Opisuje, ako 
sa to začína: „Všimnem si, že predbie-
ham prítomnú chvíľu. Už sa nepozerám 
na to, čo je, ale namiesto toho sa sústre-
dím na to, čo bude.“ Vníma ten pocit 
ako signál nebezpečenstva, znamenie, 
aby sa zhlboka nadýchla a poobzerala 
sa okolo seba. Ako aj tí predchádzajúci 
ľudia, ani ona sa nesnaží zápasiť s pri-
chádzajúcim vzorcom závislého sprá-
vania, jednoducho do neho nevstupuje. 

Všetci títo ľudia vedia, že sú zraniteľ-
ní. Veľmi ľahko by mohli upadnúť späť 

do svojho starého závislého správania. 
Niekedy, keď na to pomyslia, cítia sa, 
ako keby kráčali po veľmi úzkej ceste, 
akoby po úzkom vysokohorskom hre-
beni. Veľmi ľahko z neho môžu spad-
núť. A predsa, čo je paradoxné, málo-
kedy pocítia, že je pre nich ťažké kráčať 
rovno. Ako keby sa naučili, že doká-
žu kráčať rovno iba vtedy, ak neboju-
jú. Kráčajú rovno jednoducho vďaka 
tomu, že sa nenakláňajú poza kraj cesty. 

Aj keď títo traja ľudia neopisujú svoj 
príbeh náboženskými výrazmi, sú to 
príbehy, ktoré v sebe odzrkadľujú jem-
nú duchovnú vlastnosť. Má to niečo 
spoločné s jednoduchosťou ich úmys-
lu, priamou zraniteľnosťou, s ktorou za-
registrujú svoje myslenie a otvorenosť, 
v ktorej zostávajú zameraní na prítom-
nosť. Som si istý, že tieto vlastnosti vy-
chádzajú z toho, že títo ľudia svoje zá-
vislosti ničím nenahradili. Stretli sa 
s priestrannosťou. A do určitej miery 
sa s ňou spriatelili. 

Povaha týchto príbehov by bola iná, 
keby oceliar povedal: „Vždy, keď mám 
chuť na pohárik, dám si kávu.“ A keby 
právnik povedal: „Tie sexuálne myš-
lienky iba vyženiem z hlavy.“ A keby 
šéfk a povedala: „Každý deň si šetrím 
dvadsať minúť na meditáciu.“ Také vy-
jadrenia by naznačovali, že bol zaplne-
ný prázdny priestor, že títo ľudia sa stále 
snažia mať svoje správanie pod kontro-
lou svojou vlastnou vôľou. Títo traja ľu-
dia práve naopak preukazujú transpa-
rentnosť, jemnú a  predsa dôstojnú 
otvorenosť voči skutočnosti. V mojom 
pomenovaní sú kontemplatívni. Posta-
vili sa k životu skutočne bez obranného 
postoja a s otvorenými očami. 

Povahu kontemplatívnosti v  sebe 
nesie každý, kto sa stretol s prázdno-
tou a  rozhodol sa neutekať. V  tých-
to ľuďoch zostáva pocit vyrovnanosti 
v priestrannosti ako okno medzi ne-
konečnom a svetom v každodennosti. 
Nie sú múdrejší a pokornejší iba kvô-
li svojej závislosti, sú tiež dostupnejší. 
Cez ich priestrannosť sú neustále po-
zývaní k návratu domov. Vlastne svo-
ju cestu návratu domov už začali.  •

Knihu si môžete objednať:
V kníhkupectve Verbum, 
Kalvária 3, 949 01 Nitra 
alebo telefonicky: 037 776 94 20 
a tiež prostredníctvom
internetového obchodu:
www.verbum.verbisti.sk
alebo e-mailom: verbum@svd.sk

„Všimnem si, že predbieham 
prítomnú chvíľu. Už sa nepozerám 
na to, čo je, ale namiesto toho
sa sústredím na to, čo bude.“
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Rád by som sa s vami podelil 
so svojou skúsenosťou o tom, 
ako som ja prežíval pôstne 
obdobie v našom sýrsko-ma-

labarskom obrade. 
Pochádzam z  indického štátu Ké-

rala, kde táto Sýrsko–malabarská ka-
tolícka cirkev má svoje arcibiskupstvo 
so sídlom v Emakulame. Má okolo 3,7 
milióna veriacich, ktorí majú korene 
u Tomášových kresťanov. Apoštol sv. 
Tomáš v roku 52 AD zakladá kresťan-
skú komunitu v  Kerale. Následkom 
kolonizácií Portugalcov a násilnej la-
tinizácie sa táto kresťanská komunita 
v roku 1653 na čas oddelila od Ríma, 
ale čoskoro sa vrátila späť. 

V roku 1992 bola cirkev povýšená na 
väčšie arcibiskupstvo. V roku 2001 bola 
vytvorená Sýrsko-malabarská epar-
chia v USA. 

Pôst je dôležitým obdobím pre túto 
cirkev. Postíme sa takmer 50 dní. 

V mojom rodnom malayalamskom 
jazyku voláme pôst - Anpath Nomp. 

Cez pôstne obdobie sa snažíme zdr-
žiavať sa mäsitých pokrmov, mlieka, 
vajec a rýb. Taktiež viac odolávať teles-
ným pokušeniam, alkoholu a jesť viac 
zeleninu, ako aj intenzívnejšie rozjí-
mať o utrpení, smrti a zmŕtvychvstaní 
Ježiša Krista. 

Začíname pôstne obdobie od nede-
le pred Popolcovou stredou a končíme 
Veľkonočnou nedeľou. Preto máme 50 
dní pôstneho obdobia. Nedeľa pred Po-
polcovou stredou sa volá Petrutha, čo 
v sýrskom jazyku znamená zmierenie 
alebo pozrieť sa späť na svoj život. Po-
čas pôstneho obdobia ľudia z rôznych 
častí Indie prichádzajú na pútnické 
miesto, na vrch Malyatoor, kde sv. To-
máš apoštol si postavil kaplnku. 

Ľudia robia pokánie tým, že veľa ki-
lometrov putujú pešo a modlia sa krí-
žovú cestu, pričom nesú drevené kríže 
na svojich pleciach. Je pozoruhodné, 
že medzi kresťanmi sa nájdu aj mosli-
movia a hinduisti. 

Aj oni veria zázrakom. 

4 divy Indie 
nájdu veriaci na vrchu Malyatoor.
1. Aana kuthia Palli - kaplnka, ktorá 
bola takmer udupaná slonmi.
2. Studňa, ktorá dáva vodu v každom 
období roka. 
3. Kalpadangal – odtlačky nôh (stopy) 
sv. Tomáša na skale.
4. Ponnum Kurish - kríž z číreho zlata, 
ktorý postavil sv. Tomáš. 

Osobne som pravidelne chodieval 
pešo na toto pútnické miesto. Najmä 
v období pôstu a úprimne povedané, to 
boli moje najhlbšie zážitky viery. Často 
som na svojej púti stretal manželov so 
svojimi deťmi a zároveň som obdivo-
val tieto malé deti, ako sa nechceli dať 
zahanbiť a  s veľkým sebazapieraním 
kráčali ďalej do kopca. 

Teda snažme sa tak prežívať toto ob-
dobie milosti a prípravy na najväčšie 
sviatky Cirkvi, aby sme získali požeh-
nanie pre nás samotných, naše rodiny 
a naše krajiny.
Prajem vám všetkým milostiplné veľko-
nočné sviatky. P. Martin Madassery SVD

Pôstne
obdobie
v Indii

 Text a foto: P. Martin Madassery SVD
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Sr. Kanízia začína svoje spomienky:
„Narodila som sa 1. 1. 1928 na krás-
nej Orave v Hruštíne ako piate dieťa 
mojich rodičov. Boli sme 9 súrodenci. 
Hruštín je od Oravského Podzámku 
vzdialený 7 km a z Dolného Kubína 
je to 16 km. Naši rodičia, Štefan Hojo 
a Mária rod. Martvoňová, žili jedno-
ducho a hoci práce bolo dosť, žili svoju 
vieru, a tak viedli aj svoje deti.

Vyrástla som v  kresťanskej rodi-
ne, kde sa dávala prednosť modlitbe 
pred všetkým ostatným, zvlášť sv. omši. 
Aj cez týždeň, keď bola žatva, 
aspoň jeden člen rodiny išiel 
na sv. omšu, aby priniesol do-
mov požehnanie pre nastávajúci 
deň. Otec často hovorieval de-
ťom: „Deti, čas ktorý dáme Pánu 
Bohu, nie je nikdy stratený.“ 

Všetci sme sa tešili na nede-
ľu a na sviatok, pretože vtedy sa 
už žiadne práce nerobili.  Nede-
le a sviatky boli dňami radosti 
a vďačnosti Bohu za všetky dobrode-
nia. Vtedy celá dedina svätila.“

Základnú školu navštevovala v rodnej 
dedine a ako druháčka bola na prvom 
svätom prijímaní. Sviatosť birmovania 
prijala roku 1939 z rúk spišského bisku-
pa Jána Vojtaššáka. Rozália už od detstva 
mala túžbu po zasvätenom živote. Ako 
žiačka vstúpila do združenia „Detinstvo 
Ježišovo“ aby mohla podporiť nepokrs-
tené deti v misiách buď modlitbou alebo 
malou obetou, alebo aj drobnou fi nanč-
nou podporou. Pravdepodobne tu bolo 
zasiate semeno misijného povolania ses-
try Kanízie, ako sama spomína:

„Túžba ísť do misií ma sprevádzala 
od druhej triedy základnej školy. Keď 

som o tom povedala nášmu vtedajšie-
mu pánu farárovi, povedal mi: „Tam 
nechoď, tam ťa zabijú!“ Chcel ma od-
strašiť, ale neodstrašil. Ja som mu len 
na to: „A nech ma zabijú!“

Neskôr k  nám prišiel pán kaplán 
Alojz Pirožek(+), rodák z Poľska, a ten 
v našej dedine veľmi rozvíjal misijnú 
myšlienku. Rozprával nám o tom, že 
nie všetci ľudia poznajú Pána Boha 
a zdôrazňoval nám potrebu modlitieb 
za týchto ľudí. Vyrobil nám pečiatky, 
rozdal zošity, kde sme si zapisovali, čo 

sme obetovali pre misie. Keď mi mama 
dala 10 halierov, odložila som ich pre 
misie. V srdci som stále cítila, že chcem 
ísť do misií! Pán kaplán mi len s úsme-
vom povedal, že najprv musím  vycho-
diť školu. Keď som doma spomínala, 
že by som chcela ísť do misií, otec bol 
veľmi otvorený tejto myšlienke. Vravel: 
„Ja by som vás tam všetky dal, keby ste 
chceli ísť!“ Mama už mala na túto vec 
iný názor, i keď nás mala všetkých rada. 
Napriek tomu, že som stále chcela ísť do 
kláštora, keď som vyrastala, mala som 
všelijaké vrtochy. Potom prišla vojna, 
tak som nemohla vstúpiť k sestrám.“

Po vojne sa Rozália dozvedela, že 
v Spišskom Štiavniku sa konajú du-

chovné cvičenia pre dievčatá. Bol rok 
1947. Prihlásilo sa niekoľko dievčat. 
V  Spišskom Štiavniku sa jej mnohé 
veci vyjasnili a túžba po zasvätenom 
živote vzrástla natoľko, že po návrate 
domov si hneď písala žiadosť do Ivan-
ky pri Nitre o prijatie do Kongregácie. 
Odpoveď o prijatí prišla na faru, lebo 
rodičia ešte nevedeli o jej úmysle. Keď 
mala vybavené všetky náležitosti, ozná-
mila to rodičom. 

„Všetky veci ohľadom vybavovania 
vstupu do kláštora som vtedy robila na 
čierno, bez rodičovského súhlasu. Ro-
dičia nič nevedeli. Neskôr, keď som už 

Spomienky
sr. Kanízie, SSpS

 Text a foto: Misijné sestry SSpS
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Sr. Kanízia vždy túžila ísť do misií. 
I keď v misiách nebola, nikdy 
nestratila misijného ducha.
Hovorí: „Ďakujem Bohu za každý 
deň. Duch Svätý dáva veľkú silu 
všetko prekonať.“
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som mala toho dosť vybaveného a roz-
mýšľala som, ako s tým na svetlo Božie, 
nebolo mi všetko jedno. Hľadala som 
vhodnú príležitosť, ako povedať doma, 
že chcem vstúpiť do Misijnej kongre-
gácie Služobníc Ducha Svätého. Otec 
súhlasil, ale mama stále nevedela. Keď 
som sa jej neskôr zverila, vtedy blesky 
lietali. Hovorila: „Nevymýšľaj, ešte sú 
pred tebou štyri! Veď tam nemôžeš ísť 
naprázdno!“ (V tom čase sa deti vydá-
vali a ženili podľa poradia od najstaršie-
ho. Ja som si teda nemohla nárokovať 
odchod z domu, keďže som bola „až“ 
piata.) Mama bola stále proti. Smiech... 

Bolo to milé. Neskôr sa však uspokojila. 
Nakoniec som už z domu utekala, lebo 
jeden mladík začal mať o mňa záujem.“

Rozlúčka bola ťažká pre obidve stra-
ny, lebo v tej dobe podľa rehoľných pra-
vidiel sestra sa už nemala nikdy vrátiť 
domov.

7. apríla 1948 Rozália opustila rodný 
dom i rodný kraj a cestovala vlakom cez 
Leopoldov do Ivanky pri Nitre, kde už 
na ňu čakala jedna zo sestričiek, aby ju 
priviedla až do kláštora. „Vstúpila som 
do kláštora v Ivanke pri Nitre. Vstúpili 
sme tri, ale vydržala som len ja, hrieš-
na duša. Obidve dievčatá museli odísť 
zo zdravotných dôvodov.“

Pri obliečke 6. januára 1949 Rozá-
lia dostala rehoľné rúcho a nové meno, 
sestra Kanízia. Noviciát nedokonči-
la v  Ivanke, pretože prišiel rok 1950 
a  s  ním likvidácia kláštorov. Sestra 
Kanízia 11. októbra 1951 odchádza 
z Ivanky pri Nitre s ostatnými sestra-
mi a novickami do fabriky TEXLEN 
v Hornom Starom Měste u Trutnova, 
kde zložila svoje prvé sľuby i nasledu-
júce, za zatvorenými dverami kostola. 

Vo fabrike pracovala osem rokov a po-
tom v roku 1959, keď sestry ukončili 
svoju prácu vo fabrike, sestra Kanízia 
bola presunutá do Charitného domu 
v Bílej Vode u Javorníka. V tom čase 
tam bolo sústredených 14 reholí. Tlači-
li sa v jednotlivých domoch, ale všetky 
svorne nažívali. Významné dni sestier 
museli zostať utajené, aj príprava na 
zloženie doživotných sľubov. Duchov-
né cvičenia boli útržkové, samotná 
slávnosť skladania doživotných sľubov 
bola 7. decembra 1960 večer v jedálni. 
Bolo to ako v katakombách. Spomína 
na výrok P. Dreveka SVD: „ Ak sa už 
tu do Bílej Vody nevrátime, ale tie ste-
ny, tu, bozkom uctiť iste aspoň po smr-
ti prídeme.“ Bílú Vodu sestra Kanízia 
opustila 15. februára 1969 a ešte jeden 
rok pracovala ako sanitárka v domo-
ve dôchodcov v Jindřichoviciach pod 
Smrkem. Už 1. januára 1970 odchá-
dza defi nitívne na Slovensko do Zla-
tých Moraviec, kde sa otvorila výroba 
paramentov pod patronátom Spolku 
Sv. Vojtecha. V paramentike sr. Kaní-
zia pracovala 25 rokov. Potom ako dô-
chodkyňa vypomáhala v exercičnom 
dome v Spišskom Štiavniku a od roku 
2000 v  Ivanke pri Nitre pri chorých 
sestrách. Kým jej sily stačili, rada na-
vštevovala choré ležiace sestry a spre-
vádzala ich modlitbou. Momentálne 
je už aj ona sama odkázaná na pomoc 
iných. Vždy je však pripravená po-
vzbudiť slovom či modlitbou.

Sr. Kanízia vždy túžila ísť do misií. 
I keď v misiách nebola, nikdy nestrati-
la misijného ducha. Hovorí: „Ďakujem 
Bohu za každý deň. Duch Svätý dáva 
veľkú silu všetko prekonať.“  •

SLUŽOBNICE DUCHA SVÄTÉHO
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Misie sú naplnením Ježišovho 
príkazu, aby učeníci náro-
dom zvestovali radostnú 
zvesť: „Choďte teda, učte 

všetky národy a krstite ich v mene Otca 
i Syna i Ducha Svätého a naučte ich za-
chovávať všetko, čo som vám prikázal. 
A hľa, ja som s vami po všetky dni až do 
skončenia sveta.“ (Mt 28, 19-20)

Učeníci prijali Krista s  radosťou 
a v jeho škole postupne pochopili Boží 
plán spásy. Ježišovo oživujúce slovo, 
príklad modlitby, viera v Otca, ale naj-
mä zážitok plnosti časov, kedy Ježiš pri-
jíma utrpenie a smrť na kríži a zjavuje 
im seba ako zmŕtvychvstalého, 
teda toho, kto premohol hriech 
a smrť – to všetko sú chvíle vnú-
torného poznania a naplnenia 
ich osobného života. Viera prija-
tá naozaj srdcom dáva vnútornú 
silu ÁNO pre KRISTA a ÁNO 
pre SLUŽBU BLÍŽNYM a člo-
vek odhodlane, ochotne a s ra-
dosťou dokáže odísť z domova, 
od svojich blízkych a skutočne 
svojím životom ukázať živého Krista. 

Z tradície vieme, že niektorí apoš-
toli boli starší vekom. Ale keď prijali 
Ducha Svätého a vnútorne dozreli vo 
viere, rozišli sa po celom svete a ohlaso-
vali Ježišovu radostnú zvesť. Pôvodom 
z Palestíny, boli na okraji Rímskej ríše, 
a predsa mali všetky možnosti cesto-
vať po celom vtedy známom svete. Kde 
prišli Rimania, tam doniesli Pax Roma-
na – teda poriadok a právo – podpori-
li rozvoj veľkého a rôznorodého štátu. 
Prosperitu obchodu a priemyslu pod-

porovala rozsiahla sieť kvalitných rím-
skych ciest. 

Apoštol národov sv. Pavol je príkla-
dom misionára, ktorý dokázal efektív-
ne využiť fungujúcu cestnú a námornú 
sieť dopravy v Rímskej ríši. Precestoval 
veľa kilometrov a strávil na misijných 
cestách mnoho dní a týždňov. Dokázal 
osobne založiť a navštíviť mnohé ko-
munity kresťanov a zašiel do rôznych 
regiónov vtedy známeho sveta. 

Írsky mních Kolumbán a jeho cesta
Pri pohľade na sv. Kolumbána (543-
615) – írskeho mnícha, opáta a misio-

nára rodiacej sa Európy – práve o ňom 
sa emeritný pápež Benedikt XVI. zmie-
ňuje ako o „európskom svätcovi“, sa 
môžeme pýtať, čo ho vnútorne povzbu-
dzovalo, aby neúnavne zakladal klášto-
ry a staval kostoly, viedol veľmi prísny 
asketický život a vypracovanou regulou 
ponúkol spôsob ako nasledovať Ježiša 
v  mníšskom (rozumej zasvätenom) 
živote. Stretnutie s Kristom – v samo-
te, v modlitbe, v pôstoch, pri namáha-
vej práci, pri duchovnom vedení, pri 
spovedi – vedel odovzdať s presvedči-

vou  láskou, ktorá napĺňala každého, 
kto bol ochotný prijať takéto vyzvanie. 

Sv. Kolumbán študoval v rôznych ír-
skych kláštoroch a stretol opátov sväté-
ho života. V kláštore Bangor ako mladý 
mních napredoval v askéze, v modlitbe 
a v štúdiu pod dohľadom opáta Com-
galla, a tu prijal kňazské svätenia. 

Sv. Kolumbán sa ako 50-ročný roz-
hodol – ako to bolo vtedy zvykom v Ír-
sku – vykonať peregrinatio pro Christo, 
teda stať sa pútnikom pre Krista. Zane-
chal zelený ostrov a v spoločenstve dva-
nástich mníchov sa spoločne vydali na 
misijnú cestu na kontinent. 

Uvedomme si, že v tom čase Rímska 
ríša už neexistovala, vznikli nové krá-
ľovstvá, boli tu usadené národy, ktoré 
mali iných bohov. Jednoducho, aj tie 
krajiny, čo už boli dávno kresťanské, 
sa stali nanovo pohanskými. Bola po-
trebná nová evanjelizácia a pravdivé 
svedectvo kresťanského života. Jeho 

Sv. Kolumbán z Írska
– misionár rodiacej
sa novej Európy 

 Text: P. Peter Kubík SVD

 Foto: Archív SVD

ROK ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA

Prvé prikázanie je to, aby sme 
milovali Pána z celého srdca, 
pretože ON nás miloval ako prvý,
na začiatku vekov, ešte predtým, 
ako by sme prišli na tento svet.
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pohľad na kresťanskú Európu bol však 
neobyčajne moderný. V liste pápežovi 
Gregorovi Veľkému (okolo roku 600) 
po prvýkrát nájdeme vyjadrenie totius 
Europae – teda vo význame: o celej Eu-
rópe; nakoľko sa vyjadruje k Cirkvi na 
európskom kontinente.

Sv. Kolumbán začal svoju misiu vo 
Francúzsku, najskôr v Bretónsku a po 
určitom čase putovania získal od kráľa 
Frankov bývalú rímsku pevnosť s po-
zemkom – teda zničenú, v ruinách, bez 
strechy nad hlavou, kde rástli iba stro-
my – aby túto púšť zúrodnil, aby zem 
priniesla úrodu, tak pre telo, ako aj pre 
ducha. Založil kláštor, postavil kostol, 
začal obrábať zem. 

Vedel dať veci do pohybu
Boh jeho úsilie požehnával. Bolo po-
zoruhodné sledovať, ako sa veci hý-
bali. Musíme obdivovať, ako jednal 
s kráľmi, s biskupmi, s ľuďmi. Musíme 

však vidieť aj to, koľko bolo potrebné-
ho prísneho odriekania, pôstov, mod-
litieb, asketických skutkov. Mnísi boli 
nároční voči sebe, a takto učili aj no-
vých kresťanov. 

Sv. Kolumbán okolo 20 rokov pôso-
bil vo Francúzsku v opátstve Luxeill. 
V tom čase napísal diela: Regula mo-
nachorum pre mníchov ako majú žiť 
svoje osobné zasvätenie a Regula co-
enobilias taktiež pre mníchov, ako sa 
majú správať v kláštore. Sv. Kolumbán 
bol prvý, kto sa zaoberal spoveďou; vy-
svetlil a zaviedol osobné a súkromné 
vyznanie hriechov kajúcnika kňazovi 
a presne určil, aká bude pokuta za kon-
krétny hriech. 

Vplyv opátstva a  írskych mníchov 
rástol. Ponúkali kláštorné školy, učili 
čítať a písať, vytvárali skriptóriá, teda 
miesta, kde sa odpisovali knihy a vzni-
kali ilustrácie do kníh. Intenzívne obrá-
bali zem a úroda bývala bohatá, sadili 

vinič, olivy, ovocné stromy, mali stáda 
oviec. V realite života prinášali Božie 
požehnanie viditeľným spôsobom. Pre 
bohatých a vplyvných ľudí neboli cel-
kom po chuti, nakoľko Božie zákony 
boli pre nich na prvom mieste. Lenže aj 
ťažkosti a trápenia im Pán vynahrádzal 
100-násobne. Keď museli odísť z jedné-
ho miesta na druhé, kláštory a kostoly 
ostali a prichádzali ďalší mnísi, najmä 
benediktíni, ktorí pokračovali v ohla-
sovaní evanjelia, tak po duchovnej ako 
aj po hmotnej stránke. 

Misijná cesta pokračovala. Do 
dnešného dňa sa mnísi modlia a vzdá-
vajú Bohu chválu v opátstve zvanom 
Sankt Gallen vo Švajčiarsku. Prešli 
a hlásali Krista na niekoľkých miestach 
v Nemecku a potom prešli do Talianska. 
V mestečku Bobbio postavili kláštor 
a vytvorili opátstvo San Colombano, 
ktoré taktiež funguje do dnešného dňa. 
V tomto opátstve sv. Kolumbán zomie-
ra (23. novembra 615) a je pochovaný 
v krypte kláštora. 

1400 rokov od jeho smrti
V tomto roku si Cirkev pripomína vý-
ročie 1400 rokov od smrti sv. Kolum-
bána. Spomeňme na jeho slová v spise 
Instructiones: „Ak človek bude správne 
používať schopnosti, aké mu Boh ude-
lil do jeho duše, tak vtedy bude podob-
ný Bohu. Pamätajme si, že mu (Bohu) 
musíme vrátiť všetky dary, ktoré do 
nás vložil, keď sme boli ešte v pôvod-
nom stave milosti. Naučil nás žiť v sta-
ve milosti prostredníctvom svojich pri-
kázaní. Prvé prikázanie je to, aby sme 
milovali Pána z celého srdca, pretože 
ON nás miloval ako prvý, na začiatku 
vekov, ešte predtým, ako by  sme prišli 
na tento svet.“ 

Sv. Kolumbán ukazuje aj dnešným 
časom svojou duchovnou energiou 
a vierou, svojou láskou k Bohu a k blíž-
nemu, kde sú korene, z ktorých môže 
nanovo vyrásť naša súčasná Európa: 
zrekonštruovať v sebe Boží obraz a zá-
roveň pracovať na tom, aby zem priná-
šala úrodu a nanovo obnovovať ľudskú 
spoločnosť.  •

ROK ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA
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Spoločnosť 
Božieho
Slova na Slovensku
a správy pre Generalát v Ríme

 Text: Tomáš Gerboc SVD

 Foto: P. Martin Štefanec SVD

Po udalostiach likvidácie kláš-
torov a  rehoľných domov 
v noci z 13. na 14. apríla a z 3. 
na 4. mája 1950 bolo 255 čle-

nov Spoločnosti Božieho Slova inter-
novaných v sústreďovacích a kárnych 
(nápravných) kláštoroch. Z tohto počtu 
bolo stosedemdesiatšesť internovaných 
v Podolínci na severovýchodnom Slo-
vensku, šesťdesiatsedem v Kostolnej 
pri Trenčíne, deväť vo Svätom Beňa-
diku (dnešný Hronský Beňadik) a traja 
v Báči. Spojenie s okolitým svetom (ro-
dinní príslušníci, známi, vedenie Spo-
ločnosti v Ríme či okolité provincie) 
nebolo nemožné, avšak vyžadovalo 
spojencov „zvonku“. Pri tomto fakte je 
nutné spomenúť, že jedna z možností, 
ako pomocou správy informovať ko-
hosi, kto sa nenachádzal v internácii, 
bolo poslať správu po známom, ktorý 
ofi ciálne či neofi ciálne navštívil sústre-
ďovací kláštor a podarilo sa mu tajne 
odovzdať správu alebo odkaz.

Niekoľko takýchto správ sa nám z ob-
dobia prvej polovice päťdesiatych rokov 
zachovalo. Ponúkajú zaujímavý pohľad 
na udalosti, ktoré sa od apríla a mája 
1950 odohrávali na území Českosloven-
ska, konkrétnejšie medzi členmi Spoloč-
nosti Božieho Slova. Skôr, ako by sme sa 
pozreli na správy z obdobia po likvidácii 
reholí, uvedieme jednu správu, pravde-
podobne poslednú, ktorú dostali pred-
stavení Spoločnosti v Ríme.

Správa P. Vojtecha Bošanského 
SVD Generálnemu asistentovi SVD 
P. Jánovi van der Hayden
z 31. marca 1950
Ak chceme hodnotiť korešpondenciu 
vypovedajúcu o stave rehole a rehoľní-
kov s najvyšším predstaveným Spoloč-
nosti v Ríme a jeho radou, radi by sme 
uviedli pravdepodobne posledný list, 
ktorý do Ríma odoslal vtedajší provin-
ciál Spoločnosti v Československu, páter 
Vojtech Bošanský SVD 31. marca 1950 
z Nitry. Adresovaný bol členovi generál-
nej rady a asistentovi Generálneho su-
periora pátrovi J. van der Heyden SVD. 
Obsah tohto listu nijako nenasvedčuje, 
že by v Československu malo dôjsť k ne-
jakým dramatickým udalostiam. Okrem 
tradičných oslovení obsahuje list krátke 
zamyslenie nad udalosťami Veľkej noci 
a príprave primícií pátra Galisa SVD, 
ktorý bol vysvätený práve v roku 1950.

Na základe tohto môžeme konštato-
vať, že s najväčšou pravdepodobnosťou 
ani vedenie Spoločnosti v Ríme nebolo 
celkom informované o politickej a cir-
kevnej situácii v Československu, ako 
ani o možnom nebezpečenstve.

Ak malo vedenie Spoločnosti len ta-
kéto informácie zo Slovenska, nie je sa 
čomu čudovať, že následné udalosti boli 
obrovským prekvapením.

Prvé dve správy, ktoré vieme po uda-
lostiach likvidácie doložiť, pochádzajú 
od pátra Kališa, a to z 15. a 24. mája 1950.

Správy a pohľadnica P. Richarda 
Kališa SVD z 15. a 24. mája 1950
V  období medzi aprílom a  májom 
1950, kedy došlo k likvidácii Misijného 
domu Annuntiata v Spišskom Štiavni-
ku, sa na Generalát SVD, pokiaľ je nám 
známe (a neprítomnosť listu, pohľadni-
ce či akejkoľvek správy v Archíve SVD 
(AGSVD) v Ríme to len potvrdzuje), 
neodoslala žiadna správa o strate domu 
a zaistení rehoľníkov. Oba listy (prvý je 
datovaný ku dňu 15. mája a druhý ku 
dňu 24. mája 1950) sú v AGSVD spoje-
né v jeden. Sú napísané jedným písacím 
strojom a podpísané „Ihr ehemaliger 
Chronist“ – teda kýmsi, kto sám seba 
nazval vtedajším kronikárom.

List obsahuje informácie o všeobec-
nej situácii v  republike. O  tom, že 
miestni biskupi sú v internácii, osob-
né stretnutie s nimi nie je možné. Bis-
kupské kancelárie sú obsadené civil-
nými zamestnancami a zmocnencami, 
ktorí vykonávajú správu biskupských 
úradov. Celková situácia je zlá a Cirkev 
v republike je pod nátlakom a v snahe 
o rozbitie.

Bazilika sv. Petra vo Vatikáne
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Druhá časť listu informuje o reho-
liach. V priebehu dvoch mesiacov (apríl 
a máj – pozn. autora) došlo k elimino-
vaniu veľkých mužských reholí v  re-
publike. Po zásahu zo štvrtka na piatok 
– z 13. na 14. apríla, ostala časť kláštorov 
prázdna a bez správy. Pravdepodobne, 
ako uvádza autor správy, budú ďalej vy-
užívané na sociálne služby a na pomoc 
obyvateľstvu republiky.

Autor, ktorého vieme identifi kovať aj 
na základe dvoch vsuviek napísaných 
českým jazykom, uvádza i ďalšiu novú 
správu pre Generalát SVD. Opäť v noci 
z 3. na 4. mája došlo k obsadeniu a vy-
prázdneniu zvyšných kláštorov. Túto 
noc nazýva „druhou ranou“. Dozvedá-
me sa i o miestach, kde boli sústredené 
niektoré veľké a najaktívnejšie rehole - 
v ktorých konkrétnych sústreďovacích 
kláštoroch. Nie celkom správne uvá-
dza, že členovia Spoločnosti Božieho 
Slova boli všetci sústredení v Podolín-
ci. Pravdepodobne ešte 15. mája nemal 
podrobné informácie o tom, kde všade 
sú jeho spolubratia sústredení. Rehoľ-
né sestry pomáhajúce v rehoľných do-

moch a kláštoroch boli ponechané na 
miestach pôsobiska, tie, ktoré pracovali 
v mužských kláštoroch, neboli zaistené, 
ale ponechané na slobode.

Dozvedáme sa, že pre tamojšie štátne 
zriadenie predstavujú rehoľníci nebez-
pečenstvo, a tak dôjde pravdepodobne 
k snahe o ich úplné eliminovanie. Zau-
jímavosťou, podľa autora tohto listu, je 
nový termín, ktorý vznikol v Českoslo-
vensku – „sústreďovací kláštor“. Tento 
pojem predtým neexistoval a stal sa ter-
mínom, ktorý priniesol strach a obavy 
medzi rehoľníkov.

Zaujímavá s ohľadom na aktuálnosť 
je tretia časť tohto listu. Autor uvádza, že 
rehoľníci provincie zasvätenej Sedem-
bolestnej Panne Márii skutočne zná-
šajú príkoria a bolesti bolestnej Matky. 
Dodáva, že všetko, čo píše, je pravdivé. 
Ako dôležitú informáciu pre Genera-
lát uvádza, že Misijný dom Annuntia-
ta bol obsadený a jeho členovia zaistení 
už v prvej fáze obsadzovania kláštorov 
– v noci z 13. na 14. apríla. V máji došlo 
k obsadeniu ostatných troch Misijných 
domov a zaisteniu ich osadenstva. Za-

ujímavosťou môže byť, ako sa pisateľ 
snaží navodiť atmosféru, v ktorej sa toto 
všetko dialo, napr. i udaním názvu pies-
ne, ktorú verbisti spievali počas zaisťo-
vania (Neopúšťaj nás!).

V závere prvého listu píše kronikár, že 
s pohľadom na budúcnosť bude potreb-
né predovšetkým zostať verným Cirkvi 
i svojmu povolaniu a konštatuje, že ver-
nosť a oddanosť povolaniu a Bohu v služ-
be bude najväčším motívom pre nasle-
dovanie Krista i v ťažkých podmienkach.

Druhý list alebo správa s dátumom 
napísania 24. mája 1950 pochádza od 
toho istého autora s takmer identickým 
podpisom ako v prvom liste: „ehemali-
gen Kronisten“. Obsahom je sčasti su-
marizácia už napísaného o  likvidácii 
Misijného domu na Spiši, pričom pri-
náša i nové informácie – o likvidácii ďal-
ších troch domov začiatkom mája 1950. 
Najviac priestoru venuje informáciám 
o likvidácii materského domu v Nitre na 
Kalvárii. Prináša podrobné informácie 
o zásahu jednotlivých zložiek pri obsa-
dzovaní kláštora na Kalvárii a postupu 
vo vnútri objektu, ako i balení si malého 
množstva potrebných vecí. Taktiež in-
formuje o rozlúčke s Misijným domom 
a Matkou Božou spoločnou piesňou 
Neopúšťaj nás. Iná verzia podľa „kro-
nikára“ hovorí, že sa v závere spievalo 
slávnostné či skôr na tú dobu smútoč-
né Te Deum. Po nastúpení do autobu-
sov sa tieto pohli smerom na Trenčín, 
Žilinu a Poprad do Podolínca. Zastavili 
sa v Kostolnej, kde boli vyložení novici 
Spoločnosti. Spomína aj pomoc obyva-
teľstva, ktoré keď videlo, že autobusmi 
sú transportovaní rehoľníci, prinášalo 
mlieko, chlieb, klobásky, pivo. Po prí-
chode do Podolínca opisuje autor listu 
tamojšie podmienky, ako i priestor na 
prácu. Opisuje i situáciu zabezpečenia 
tábora i možnosti komunikovania s oby-
vateľstvom v obci. Taktiež spomína tajnú 
formáciu a štúdium v Podolínci. Neme-
nej dôležitá je časť, kde informuje o po-
stoji obyvateľstva, ktoré nesúhlasí s in-
ternovaním rehoľníkov.

Napriek tomu, že tento druhý list 
je obsažnejší, neprináša nové  
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informácie v zásadných oblastiach, mô-
žeme povedať, že len ide s informácia-
mi do hĺbky.

Súčasťou „zbierky“ týchto dvoch lis-
tov je i pohľadnica, ktorej autorom je 
páter Richard Kališ SVD. Napísal ju 25. 
mája 1950 pre svoju sestru (do Nemec-
ka) a odovzdáva v nej pozdravy aj pre 
zvyšok svojej rodiny. O svojom živote 
v Podolínci informuje len v krátkos-
ti, hodnotí ho ako uspokojujúci. Dá sa 
predpokladať, že on je i autorom dvoch 
vyššie uvedených listov. Svedčí o tom 
čeština, ktorá je použitá v listoch, ako 
i to, že sa podpísal ako „kronikár.“ P. Ka-
liš totiž zastával vo viacerých domoch 
SVD na Slovensku pozíciu kronikára.

Posledným tretím listom, ktorý nate-
raz spomenieme, je list P. Lapšanského.

Správa P. Štefana Lapšanského 
SVD rodičom, september 1950
Nevieme presne ako, ale list pátra Lap-
šanského zaslaný z Podolínca v septem-
bri 1950 rodičom, sa dostal až na Gene-
ralát SVD. Pravdepodobne ho prepísali 
jeho rodičia a zaslali do Talianska svoj-
mu staršiemu synovi – Michalovi, ktorý 
v tom čase pracoval v Talianskej provin-
cii v meste Varone. Podľa tohto listu sú 
pátri Lajcha a Mihálik vo väzení v Brati-
slave, pátri Lazecký, Škrobánek, Rosner 
a Baran sú v Belušských Slatinách. Os-
tatní pátri a bratia sú v Kežmarku – teda 
v Podolínci. V liste sa uvádza, že nálada 
v Podolínci nie je zlá i napriek nátlaku 
a nie vždy vyhovujúcim podmienkam 
na život. Každý deň sa môžu rehoľníci 
zúčastniť omše, popoludní pobožnosti, 
v nedeľu slávia slávnostnú omšu, počas 
ktorej celebrant môže i kázať.

Ako problém uvádza P. Lapšanský 
to, že niekedy je veľa práce, inokedy ani 
nie – čo prinášalo nestabilitu a neistotu 
do každodenného života. O novicoch 
a junioroch uvádza, že sú internova-
ní a pracujú pri Púchove. Posledným 
údajom, ktorý udáva list, je, že Misijné 
sestry sa nachádzajú vo svojom dome 
v Ivanke pri Nitre, pričom však novic-
ky a postulantky poslali domov k ro-
dičom.  •

P resne pred dvoma rokmi 
bol v konkláve zvolený za 
nástupcu sv. Petra Jorge 
Mario Bergoglio, ktorý si 

zvolil meno František. Z balkóna 
Vatikánskej baziliky vtedy pove-
dal tieto slová: „A teraz začíname 
túto púť, biskup a ľud. Púť rímskej 
Cirkvi, ktorá predsedá v láske všet-
kým cirkvám. Púť v bratskej láske, 
vzájomnej dôvere. Vždy sa modlime 
za seba, jeden za druhého. Modlime 
sa za celý svet, aby zavládlo medzi 
nami bratstvo.“

Pri príležitosti výročia zhrnul ria-
diteľ Tlačového strediska Svätej stoli-
ce páter Federico Lombardi SJ v roz-
hovore pre Vatikánsky rohlas hlavné 

Páter Lombardi:
Tri momenty
druhého roka
Františkovho pontifikátu

momenty druhého roku pontifi kátu. 
Ako tri emblematické obrazy, ktoré 
tento rok vystihujú, uviedol nasle-
dovné:

1. spoločné objatie, ktoré pred Mú-
rom nárekov v Jeruzaleme zjednotilo 
pápeža, rabína a moslimského lídra,

2. bratské ekumenické gesto v pra-
voslávnej katedrále v Konštantínopo-
le, keď sa pápež sklonil pred ekume-
nickým patriarchom Bartolomejom 
s prosbou o požehnanie,

3. nadšené prijatie pápeža Fran-
tiška na Filipínach, kde k nemu ľu-
dia dvíhali na rukách svoje deti, aby 
ich požehnal, čo je vyjadrením ná-
deje pre budúcnosť ázijského konti-
nentu.  •

APRÍL 2015
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Objednávací kupón Objednávam si záväzne na dobierku uvedené tituly: 

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

Mesto, PSČ: Podpis:   Tel.:

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

Pod krížom – meditácia
Jozef Šuppa SJ
Nahovorená kniha meditácií 
P. Jozefa Porubčana, ktorá za-
čína slovami: „Nauč ma, Kris-
te, ako žiť, nauč ma milovať! 
Evanjeliu uveriť, život obja-
vovať. Pod Tvojím krížom, 
Ježišu...“ 

Zastavenia krížovej cesty
Bolívijská mystička Catalina 
Rivas je v katolíckom svete veľ-
mi dobre známa a uznávaná. 
Je jednoduchou ženou, skrze 
ktorú Pán Ježiš odkrýva svetu 
zmysel a tajomstvá svätej omše, 
svätej spovede, adorácie…
32 strán, cena: 0,50 EUR

Z histórie
Nitrianskej Kalvárie
Štefan Rácz
Táto publikácia je pokusom 
zosumarizovať historické 
údaje o nitrianskej Kalvárii, 
aby sa vytvoril podklad pre 
ďalší odborný výskum.
52 strán, cena: 4 EUR

Nasledovanie Krista
Tomáš Kempenský
Kniha bola dlho považovaná za 
najdôležitejší návod na nasledo-
vanie života Ježiša Krista, ktoré-
ho téma je v kresťanstve prí-
tomná vo viacerých rovinách 
od jeho počiatkov. Uznanie si 
dielo vyslúžilo nielen u katolí-
kov, ale aj u protestantov.
320 strán, cena: 5 EUR

Kníhkupectvo Verbum
TEL: 037/7769420; FAX: 037/7769437; 
MAIL: VERBUM@SVD.SK

Modlitby v hodine
milosrdenstva (1.diel)
Pre ctiteľov Božieho milosr-
denstva pripravila Kongregá-
cia sestier Matky Božieho Mi-
losrdenstva zbierku modlitieb 
v hodine milosrdenstva, ktoré 
boli zoradené podľa období li-
turgického kalendára. Poslúžia 
všetkým, ktorí v hodine milosr-
denstva vedú modlitby v spolo-
čenstvách alebo individuálne.
472 strán, cena: 8 EUR

Svätá spoveď
Peter J. Matuška
Hlavná hodnota príručky 
spočíva v  tom, že neoslo-
vuje predovšetkým tých 99 
spravodlivých a slušných, ale 
onoho jedinca lopotiaceho sa 
v tŕní svojich morálnych pre-
činov a človeka pokoreného 
osudom svojich hriechov.
203 strán, cena: 3 EUR

Svätá Gemma Galgani – 
Dynamika blčiaceho srdca
Peter Juan Pablo Bako
Súčasťou knihy tejto knihy 
o tejto svätici je obšírny životo-
pis; preklady extáz, listov, den-
níka, Autobiografi e; Deviatnik 
s cirkevným schválením; ob-
rázková príloha; a deväť ob-
šírnych tém podľa pestrosti 
z Gemminho života a teológie 
so zreteľom na duchovný roz-
bor života každého kresťana.
488 strán, cena: 12,90 EUR

Táto prosba je akousi výzvou 
pre nás všetkých, aby sme sa 
spolu s Ježišom pozreli na svoj 
život na vlastné zlyhania, ale 
aj na nádej, ktorá je v tajom-
stve kríža daná nám všetkým 
– ako pozvanie nechať sa prijať 
Bohom a rásť tak v jeho láske.
cena: 4,51 EUR
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Drahý čitateľ, naši prví dvaja mi-
sionári, ktorí odišli do Číny, P. 
Anzer a P. Freinademetz, po 
svojom príchode spočiatku 

pracovali u biskupa Raimondiho. Prá-
ve to je ten biskup, ktorý ma povzbudil 
pred pár rokmi založiť náš misijný dom 
v Steyli. Nebolo možné však natrvalo 
zostať pod jeho správou. Rím nariadil 
v roku 1878, aby sme sa usilovali založiť 
vlastnú misiu a aby sme sa ohľadom nej 
poradili s františkánmi, pretože im bola 
zverená celá provincia Šantung. 
Toto územie patrilo pod miest-
neho biskupa Cosiho, ktorý sa 
rozhodol, že  našim misionárom 
je ochotný dať istú časť územia. 
Toto Božie pole nebolo malé. 
Veď to bol celý južný Šantung. 
Pre pastoračnú službu bolo po-
trebné vybrať zástupcu biskupa. 
Rozhodlo sa, že sa bude voliť me-
dzi dvomi kandidátmi: P. Anzerom a P. 
Freinademetzom. Ja som osobne navr-
hoval P. Anzera a biskup Cosi radšej P. 
Freinademetza. On uňho videl iné po-
vahové vlastnosti ako u P. Anzera, zdal 
sa mu skromnejší, pokornejší a prístup-
nejší. A práve táto skromnosť P. Freina-
demetza sa ukázala, keď biskupa Cosiho 
na kolenách prosil, aby upustil od tohto 
úmyslu. A tak sa stal P. Anzer zástupcom 
otca biskupa Cosiho. 

Ale neostalo to iba pri tom. Do Číny 
boli vyslaní aj ďalší naši spolubratia. 
Vďaka tomu mal južný Šantung mož-
nosť právne sa oddeliť od biskupa. 
A preto P. Anzer prichádza naspäť do 
Európy. Pápež Lev XIII. ho 4. decembra 
1884 prijíma na súkromnú audienciu. 

V tomto období sme otvorili aj ge-
nerálnu kapitulu, na ktorej sa P. Anzer 
zúčastnil. Po jej ukončení sme odišli do 
Ríma a ja sám som prosil o povýšenie 
južného Šantungu na apoštolský vika-
riát. Kardinálska komisia v Ríme roz-
hodla a pápež Lev XIII. dekrétom z 13. 
decembra 1885 potvrdil, že južný Šan-
tung bude vikariátom a P. Ján Krstiteľ 
Anzer jeho biskupom. Táto správa pri-
niesla do našej spoločnosti veľkú radosť. 
Dostali sme prvé pole, ktoré nám Pán 

pripravil. A nielen to, naša spoločnosť 
mala aj prvého biskupa. 

P. Anzer prijal biskupskú vysviacku 
24. januára 1886 u nás v Steyli. Hlavným 
svätiteľom bol arcibiskup Kremetz z Ko-
lína, spolusvätiacimi biskupmi boli bis-
kup Boermans z Roermondu a biskup 
Korum z Trevíru.

V predchádzajúcich riadkoch som 
spomenul, že naša spoločnosť mala 
generálnu kapitulu. Na nej sa zostavi-
li aj nové pravidlá nášho života, kto-
ré upravili rehoľný charakter steylskej 
misijnej spoločnosti. Čo to znamená? 
Bolo potrebné zaviesť rehoľný novici-
át a čakateľskú dobu, počas ktorej by sa 
bohoslovci, kňazi a bratia pripravovali 
na rehoľný spôsob života. Na túto úlo-

hu som povolal svojho priateľa lazaris-
tu P. Meditsa. Už v apríli 1886 sa pustil 
do práce. Spomedzi svojich spolubratov 
som za budúceho magistra novicov vy-
bral P. Bernarda Eikenbrocka. P. Meditz 
verne plnil svoju úlohu. Všetci novici 
mali povinnosť navštevovať ho a osob-
ne sa s ním rozprávať. V týchto rozho-
voroch mohli naši spolubratia hovoriť 
o všetkých starostiach, ale aj radostiach 
súvisiacich s pomermi v Steyli. P. Me-
ditz sa vďaka sa tomu zasadil za mno-
hé veci, ktoré sa uplatnili aj v našom 
dome. Príkladom je presadenie prís-
nej klauzúry v celom dome, oddelenie 
novicov od ostatných chovancov, aby 
sa počas noviciátu čo najviac sústredi-
li na duchovný život a uchránili sa od 
rôznych roztržitostí. Jemu vďačíme aj za 
zlepšenie stravy. Podarilo sa mu odstrá-
niť aj mnohé dni pôstu a zdržovania sa 
mäsitých jedál. Je pravda, že sa životná 
úroveň v našom dome zvýšila, ale celá 
životospráva ostala v rámci života jed-
noduchých ľudí vtedajších čias. 

Aspoň v týchto pár riadkoch, milý 
čitateľ, som ti chcel predstaviť, ako naša 
spoločnosť postupne rástla. P. Meditz 
vnášal do našej spirituality ešte väčšiu 
duchovnosť, ktorá je potrebná pre rehoľ-
ný spôsob života. Preto prajem aj tebe, 
drahý čitateľ, nájdi si čas pre Pána a obo-
hať svoj duchovný život.  • 

Arnold Janssen 
– prvé misijné územie
a duchovná formácia

 Text: Juraj Begany SVD

 Foto: Archív SVD

Vnášal do našej spirituality 
ešte väčšiu duchovnosť, ktorá 
je potrebná pre rehoľný spôsob 
života. Preto prajem aj tebe, 
drahý čitateľ, nájdi si čas pre Pána 
a obohať svoj duchovný život.
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Modlitba sv. Faustíny Kowalskej

Pane, celá sa chcem premeniť na tvoje
milosrdenstvo a byť tak živým obrazom teba; 
nech k mojim blížnym prúdi cez moje srdce 
a dušu tvoje nepochopiteľné milosrdenstvo.
Pomôž mi, Pane, aby boli moje oči milosrdné, 
aby som nikoho neupodozrievala a nesúdila 
podľa vonkajšieho zdania ale hľadala to,
čo je v dušiach mojich blížnych pekné
a ponáhľala sa im na pomoc.
Pomôž mi, aby bol môj sluch milosrdný,
aby som bol naklonená k potrebám svojich 
blížnych, aby moje uši neboli ľahostajné voči 
ich bolestiam a stonaniu.
Pomôž mi, Pane, aby bol môj jazyk milosrdný, 
aby som nikdy nehovorila zle o svojich blížnych, 
ale pre každého mala slovo útechy a odpuste-
nia. Pomôž mi, aby boli moje ruky milosrdné 
a plné dobrých skutkov, aby som svojmu 
blížnemu robila iba dobre a sama preberal 
ťažšie, namáhavejšie práce.
Pomôž mi, Pane, aby boli moje nohy milosrdné, 
aby som sa napriek vlastnej únave a vyčerpa-
nosti vždy ponáhľala svojim blížnym na pomoc.
Pomôž mi, Pane, aby bolo moje srdce milosrd-
né, aby som vedela spolucítiť s každým utrpe-
ním svojich blížnych. Svoje srdce nechcem pre 
nikým zatvárať, ani pred tými, ktorí zneužívajú 
moju dobrotu. O vlastných utrpeniach chcem 
mlčať a ponoriť sa do tvojho najsvätejšieho 
srdca. Kiežby som sa stala miestom odpočinku
pre tvoje milosrdenstvo. Amen.

Zimanová Irena – Poluvsie 200,- EUR • H.A. – 
Kalinovo 50,- EUR • Bohuznáma Anna – Obyce 
50,- EUR • Ruža 7 – Nitra Chrenová 50,- EUR • 
Združenie kresťanských seniorov – Nitra Kalvária 
50,- EUR • Odberatelia Hlasov – Huncovce 80,- 
EUR • J. Cintulova – Sila 100,- EUR • Čitatelia 
Posla Veľké Zálužie 60,- EUR • Bohuznáma rodina 
z Lukáčoviec 70,- EUR • Bohuznámi veriaci z Me-
leku 100,- EUR • Odberatelia Hlasov Žabokreky 
n/N 20,- EUR • Odberatelia hlasov Prusy 30,- EUR 
• Odberatelia hlasov divina 157,20,- EUR • B. Z. 
Gbeľany 50,- EUR • veriaci Bojničky 35,- EUR • 
Ctiteľky B.Srdca Ježišovho Machulince 10,- EUR 
• Odberatelia Hlasov Čierne pri Čadci 56,- EUR 
• Bohuznáma z Červeníka 100,- EUR • Odbera-
telia hlasov V. Uherce 85,- EUR • Predvianočný 
deviatnik Sp. Štiavnik 40,- EUR • Bohuznáme 
Naháč 30,- EUR • Veriaci zo Šuňavy 280,- EUR • 
Odberatelia Hlasov Ivanka pri Dunaji 208,20,- EUR 
• Odberatelia Hlasov zo Župkova 80,- EUR • 

DAROVALI NA MISIE, MISIJNÝ 
DORAST, MISIJNÉ DOMY

Všetkým darcom vyslovujeme 
Pán  Boh zaplať! 

25HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

HLASY Z MISIÍ



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

Uprostred všetkých aktivít a činnosti Cirkvi sú 

tie, ktoré sú zvlášť zamerané na ohlasovanie evan-

jelia medzi neveriacimi. Preto si Boh povoláva 

mužov a ženy, ktorí sa venujú práve tomuto posla-

niu. Ohlasujú Krista tým, ktorí ho nepoznajú, po-

máhajú novým kresťanským komunitám k tomu 

aby sa stali pevnými vo viere a povzbudzujú ku 

kresťanským hodnotám ako je pokoj, spravodli-

vosť, sloboda a vzájomné spolunažívanie. 

Chceš mať aj ty účasť na tejto misii Cirkvi?

Spoločnosť Božieho Slova prijíma mladých mu-

žov, ktorí majú záujem stať sa misionármi, kňaz-

mi, alebo rehoľnými bratmi.  Sme rodinou sväté-

ho Arnolda Janssena, muža s veľkou túžbou po 

záchrane ľudí všetkých národov. Sme rodinou 

s trvalým rozhodnutím žiť pre misie Ježiša Kris-

ta. Sme rodinou ľudí mnohých národov s povo-

laním od Boha slúžiť tým, ku  ktorým nás posiela.

Podmienkou k prijatiu je úprimná túžba nasle-

dovať Krista v službe bratom a sestrám, fyzické 

a psychické zdravie, maturita a život viery.

Prihlášky do Spoločnosti Božieho Slova 

posielajte do 30. apríla 2015 na adresu: 

P. Ján Kušnír SVD, Misijný dom Matky Božej, 

Kalvária 3, 949 01 Nitra

Viac informácií nájdeš na www.verbisti.sk 

Staň sa misionárom

„Deti
si prosili

chlieb, 
a nebolo, 
kto by im

ho lámal“ 
(Nár 4,4)


