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začiatkom decembra, presnejšie na sviatok Nepo-
škvrneného počatia Panny Márie, začneme sláviť 
Rok milosrdenstva. Je to jedinečná príležitosť ob-
siahnuť veľké milosti od Boha prostredníctvom 
Cirkvi, a to najmä v oblasti očistenia a ospravedl-
nenia. Opäť niečo, čo si nezaslúžime, no pre našu 
túžbu dosahujeme. 

Nie každý chápe milosrdenstvo. Pre mnohých, 
dokonca veriacich ľudí, je skôr prežitkom, ele-
mentom, ktorý vôbec nepatrí do spoločnosti, skôr 
do rozprávky alebo do zašitého v horách kláštora, 
pretože v sebe predpokladá akúsi slabosť, neochotu 
bojovať za seba či nedostatočný záujem o zmenu 
druhých. Pre nich je hlavným znakom zrelej spo-
ločnosti spravodlivosť. To tiež nie je zlá hodnota, 
najmä ak sa pozrieme, ako ťažko je ju mnohým za-
chovávať. Spravodlivosť pred súdom, rovnosť šancí 
poznať pravdu. Aj keď sa hráme na rozvinutú spo-
ločnosť, opakujeme chyby minulosti, kde vyhráva 
nie pravdovravný, ale silnejší – teda bohatší.

Asi preto bude veľmi vhodné, aby veriaci boli 
naozajstnými priekopníkmi spravodlivosti medzi 
národmi, kde každý má svoje miesto, svoju kultú-
ru, svoje bohatstvo a hodnoty, ktoré budú záru-
kou jeho budúcnosti. Kresťan, aj keď mnohokrát 
znáša nespravodlivosť v duchu poslušnosti Kris-
tovej rade nastaviť druhé líce, práve týmto pou-
kazuje na nesprávnosť konania, ktorá ak nevyzve 
spytovanie svedomia u nespravodlivca, tak aspoň 
odpor ostatnej časti spoločnosti, ktorá predsa len 
cíti, ak sa niečo deje nie tak ako treba.

Spravodlivosť má však oveľa citeľnejšiu podobu 
nie v narúšaní zákona, ako skôr v materiálnej ne-
rovnosti. Tzv. distributívna spravodlivosť, ako o nej 
hovorí Katechizmus, má za úlohu rozdeliť Bohom 
zverené dobrá tak, aby sa z nich radoval každý, nie 
len hŕstka vyvolených. Ide o základný Boží plán 
od stvorenia sveta, ktorým bolo človeku zverené 
starať sa o zem a podmaniť si ju. Nebudeme tu chvá-
liť komunizmus, keďže naň máme zlé spomienky, 
ale spoločnú zodpovednosť jeden za druhého, ako 
to fungovalo v ranej Cirkvi. Tiež nebudeme hlásať 
bludy o tom, že bohatí musia byť hneď zlí a chudoba 

je isto známkou svätosti. Veď sama slovenská realita 
nám dáva jasne najavo, že byť spravodlivým a čest-
ným nezávisí od toho, čo máme alebo nemáme. 
Rozmanitosť ľudí a Božích darov, ktoré sú nám dané, 
spôsobuje, že niektorí vedia rýchlejšie a lepšie praco-
vať, zarobiť a chrániť bohatstvo. Iní sú skôr obdarení 
silou, vytrvalosťou a obetavosťou pri práci. Uvedo-
mujúc si našu rozmanitosť, ako aj vzájomnú závis-
losť, nemôže byť pravdou realita, kde by jedni vlast-
nili všetko a druhým by zostávali omrvinky. Musíme 
však smutne konštatovať, že žijeme v klamstve. Nie-
kto by tento stav rád zhodil na Boha obviňujúc ho 
z nespravodlivo rozdelených darov. No práve taká-
to rozmanitosť je základom súdržnosti spoločen-
stva ako aj jedinečnosti každého z jej členov. Ak by 
sme boli všetci „na jedno kopyto“, bola by to znova 
jednofarebná masa, akú produkujú totalitné režimy.

Jednou zo známok živej Cirkvi je charitatívna 
činnosť. V decembri spomíname na sv. Mikulá-
ša, ktorý je jedným z jej patrónov. Vychádzajúc 
z legendy o jeho pomoci trom mladým neves-
tám (od čoho je odvodená naša tradícia miku-
lášskej nádielky) chápeme, aký nám dal príklad.  
Áno, žijeme v klamstve, ako som napísal, pretože 
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majoritná spoločnosť trpí nespravodlivosť v rozdelení dobier, 
kde chytráci – zlodeji, ako aj lenivci – darmožráči (eufemiz-
my veci nepomôžu) žijú na úkor svedomitosti ostatných. To 
však neznamená, že veci sa nemôžu meniť. Je naším právom, 
ba povinnosťou učiť pomýlených pravde, otvárať oči slepým 
od bohatstva na potreby bratov. Plač, horekovanie a kritika 
v obývačkových kuloároch len zveličuje našu biedu. Pričom 
aktívna snaha nemlčať dáva nádej, že sa posunieme dopre-
du. Jedni sa uskromnia, druhí sa posnažia.

Možno dnes utópia a zajtra skutočnosť, dal by Boh. No 
on nechce, aby sme žili iba pre túto hodnotu. Spravodlivosť 
je vzácna vec, ale stále len v pozemskom duchu oko za oko. 
Boh nám nechce darovať len tak málo, koľko si zaslúžime, 
a to by sme stratili aj poslednú nádej. On chce dať viac, pre-
tože je nekonečne štedrý. Tu je základ jeho milosrdenstva 
– láska, ktorá sa nemôže nedávať, ktorá poslala svetu Syna, 
aby nás vykúpil a naučil dobrote Otca. Milosrdenstvo, ktoré 
môžeme obsiahnuť dennodenne, ak oň stojíme, sme pozvaní 
dávať ďalej. Teda nebyť iba konzumentmi bezplatnej milosti, 
ale zúročiteľmi odpustenia, dobroty a štedrosti.

Milí čitatelia, želám vám, aby začínajúci Rok milosr-
denstva vo vás naštartoval srdcia otvorené pre odpuste-
nie, obnovenie vzťahov, úcty k blížnym a trpezlivosti k ich 
chybám.  •
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▲ Bývalý apoštolský nuncius v Českosloven-
sku Giovanni Coppa oslávil 90 rokov

Giovanni Coppa, titulárny arcibiskup a kardinál, dl-
horočný diplomat Svätej stolice, bývalý apoštolský 
nuncius v Československu, na Slovensku a v Českej 
republike, oslávil 90 rokov. Narodil sa v Albe, v se-
verotalianskej provincii Cuneo, 9. novembra 1925.  
Počas druhej svätovej vojny študoval filozofiu a teo-
lógiu v miestnom seminári a v roku 1949 bol v rod-
nej diecéze vysvätený za kňaza. Doktorát dosiahol 
na Katedre filozofie a latinskej literaútry Katolíckej 
univerzity Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Miláne, 
súčasne tiež študoval nemčinu na rímsko Goetheho 
Inštitúte. V roku 1953 bol povolaný na vatikánske 
Apoštolské kancelárstvo, o päť rokov neskôr bol za-
radený na tamojší Štátny sekretariát. Pre svoju dob-
rú znalosť latinčiny pôsobil ako expert na Druhom 
Vatikánskom koncile, kde sa venoval prekladom 
a redakcii dokumentov. Z podnetu kardinála Gio-
vanniho Battistu Montiniho (neskorší pápež Pavol 
VI.) sa v roku 1963 pustil do štúdia a prekladu die-
la veľkého milánskeho arcibiskupa a jedného z naj-
významnejších latinských cirkevných otcov, sv. Am-
bróza, a v nasledujúcich viac než 30 rokoch postupne 
vydával komentované výbory a preklady jeho diela 
a kritické štúdie. V roku 1979 bol vymenovaný za ti-
tulárneho arcibiskupa sertského a v januári nasledu-
júceho roka prijal v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne bis-
kupské svätenie z rúk pápeža Jána Pavla II. O desať 
rokov neskôr, 30. júna 1990, sa ujal náročného diela 
obnovy ako apoštolský nuncius v Českej a Sloven-
skej federatívnej republike, po rozpadu spoločného 
štátu pôsobil od 1. januára 1993 v Českej a súčasne 
i v Slovenskej republike a od 1. marca 1994 výhrad-
ne v Českej republike. Funkciu apoštolského nun-
cia v ČR vykonával do 19. mája 2001. Na jeseň 2007 
ho pápež Benedikt XVI. vymenoval za kardinála. •

Milí misijní priatelia!

Vstúpili sme do obdobia očakáva-
nia narodenia nášho Pána Ježiša Kris-
ta. Je to čas modlitieb, spevov okolo 
adventného venca v  kostole, alebo 
doma s členmi rodiny. 

Je to čas opustiť cestu hriechu a vrá-
tiť sa k Bohu, čas práce na sebe a svo-

jom posvätení. Myšlienka blízkosti Boha má preniknúť 
celého človeka. Advent je čas hlbokej túžby – túžby po na-
šom lepšom „ja“. Je to iskra samotného Boha, ktorú do nás 
vložil, takže naše srdce je nespokojné, kým nenájde pokoj 
v Bohu. V nebi sa budeme večne tešiť z tohto Svetla. V ad-
vente si tiež uvedomujeme, že „blaženejšie je dávať ako 
prijímať“. Naše obdarúvanie vychádza z nášho vedomia, 
že Boh obdaroval nás a že tento dar chceme dávať ďalej. 
Darom máme vyjadriť lásku, ktorú cítime k druhému. Ob-
dobie adventu je príležitosťou, aby každý človek začal úpl-
ne nanovo. Preto advent je aj časom zmierenia. Je výzvou 
pripraviť sa na oslavu Ježišovho narodenia. Je to výzva ko-
nať pokánie a prosiť Boha, aby z nás sňal hriechy, aby sme 
sa mohli plnšie radovať z toho, že sme s Ježišom.  Prajem 
všetkým nám, aby sme tento čas prežili hlbšie s Bohom, čo 
sa prejaví aj v našej láske k blížnym •.  

Požehnaný čas očakávania a krásne Vianoce Vám praje  

Páter Martin Štefanec SVD, šéfredaktor

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Sv. omšu za odberateľov Hlasov 
odslúžim 3. decembra, za horliteľov  

4. decembra 2015,
Šéfredaktor
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▪ V jednom z najväčších utečeneckých táborov 
v Iraku posvätili nový kostol

V jednom z najväčších utečeneckých táborov v irackom Kurdistane bol po-
svätený nový kostol. Vybudovali ho kresťanskí vysídlenci z Mosulu a priali si 
ho zasvätiť Zvestovaniu Pána, na spomienku jedného z chrámov zničených 
v ich rodnom meste fundamentalistami Islamského štátu. Kostol svojím 
tvarom pripomína stan, ako odraz každodennej situácie, v ktorej už viac 
než rok žije 2500 kresťanských rodín vyhnaných islamistami z domovov. 
P. Emmanuel odišiel z Mosulu spolu so svojimi veriacimi a teraz zaisťuje 
duchovnú starostlivosť v tábore. Sväté omše sa budú v novom kostole slú-
žiť dvakrát denne. Okrem toho tam budú prebiehať aj lekcie katechizmu 
pre deti a skúšky zboru. Na posvätení nového kostola sa v hojnom počte 
zúčastnili predstavitelia chaldejskej i sýrsko-pravoslávnej komunity. Ide 
o viditeľné znamenie ekumenického zblíženia, ku ktorému dochádza me-
dzi kresťanmi Blízkeho východu v čase prenasledovania. •

▪ Albánci si pripomenuli zlom - 25. výročie 
od obnovenia náboženskej slobody 

Symbolickou udalosťou, dosvedčujúcou historický prelom v novodobých 
albánskych dejinách, bola prvá verejná svätá omša, slúžená 4. novembra 
1990 na cintoríne v Skadare. Iniciatíva vtedy vyšla od niekoľkých veriacich, 
ktorí si po dušičkovom vyzdobení hrobov svojich blízkych priali slúžiť 
za nich Eucharistiu. Na začiatku sa liturgie zúčastnila len hŕstka veriacich, 
v závere už okolo 500 ľudí. Jedenásteho novembra sa potom slúžila ďalšia 
verejná svätá omša za účasti tisícov veriacich. O niekoľko neskôr boli otvo-
rené tiež prvé mešity. V stredu si Albánci pripomenuli historický zlom opäť 
na skadarskom cintoríne. Liturgii predsedal arcibiskup Angelo Massafra, 
predseda albánskeho episkopátu. •

▪ V nórskom meste Trondheim položili 
základný kameň novej katolíckej katedrály

V nórskom meste Trondheime bol vo štvrtok položený základný kameň novej 
katolíckej katedrály. Bude zasvätená sv. Olafovi a nahradí kostol z roku 1973, 
ktorý bol v havarijnom stave a nedostačoval potrebám rastúcej katolíckej ko-
munity. Rozvrh novej katedrály sa inšpiruje klasickou bazilikálnou formou. 
Očakáva sa, že stavba bude dokončená na jeseň budúceho roka. Z celkom 113 
tisíc katolíkov registrovaných v Nórsku ich žije v trondheimskom regióne oko-
lo 10 tisíc a jej zložení je skutočne multikultúrne, patria k sedemdesiatim rôz-
nym národnostiam. Hrob sv. Olafa v Trondheime bol cieľom najvýznamnejšej 
pútnickej cesty kresťanského severu. Nádherná gotická katedrála nad hrobom 
tohto svätca, budovaná od roku 1070 a podľa pôvodného názvu mesta nazývaná 
tiež Nidoroská katedrála, je od roku 1537 v rukách luteránov a sídlom príma-
sa nórskej cirkvi. Podobne ako v prípade svätojakubskej cesty do Santiaga de 
Compostela, aj pútnická cesta za sv. Olafom bola v posledných rokoch obno-
vená. Sankt Olavs vel začína v Osle a od Trondheimu ju delí 640 kilometrov. •

▲ Svätá brána bude otvorená 
aj vo farnosti sv. Františka 
v sýrskom Aleppe

Sýria 10. novembra (RV) Zde-
cimované Aleppo nerezignuje 
na oslavy Svätého Roku milosr-
denstva. V nedeľu 13. decembra 
bude v tamojšej farnosti sv. Fran-
tiška otvorená Svätá brána. Ako 
pripomína taliansky denník Av-
venire, ide o miesto hlboko sym-
bolické, pretože práve tento kostol 
bol 25. októbra zasiahnutý a po-
škodený granátom. Hoci k útoku 
došlo počas slávenia liturgie, nedo-
šlo k žiadnym stratám na životoch. 
Granát sa totiž nedostal do interié-
ru a jeho explózia poškodila iba 
kupolu. Od roku 2012, kedy bolo 
sýrske mesto Aleppo obsadené, 
bola polovica z celkom tridsia-
tich miestnych kostolov zničená 
alebo znemožnená prístupnosť. 
Apoštolský vikár Aleppa, františ-
kán Georges Abou Khazen, však 
povzbudzuje veriacich k oslavám 
jubilea a zdôrazňuje, že v tejto voj-
ne je možné zvíťaziť "modlitbou, 
vzájomnou solidaritou a milosr-
denstvom". Pri príležitosti Jubilej-
ného roku budú v Sýrii otvorené 
ešte ďalšie dve Sväté brány - v Da-
masku a v Latakiy. •
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Sv. Ján Krstiteľ volá na púšti: „Pri-
pravte cestu Pánovi, vyrovnajte 
mu chodníky! Každá dolina sa 
vyplní a každý vrch a kopec sa 

zníži...“ Tou púšťou môže byť aj náš in-
dividuálny život. A tými kopcami a doli-
nami zase extrémy v našom živote, ktoré 
nám bránia naplno žiť vyvážený ľudský 
život. Keďže čas adventu je tým najvhod-
nejším časom na vyrovnanie si svojho 
života, skúsme pouvažovať o tom, ako to 
urobiť. Chcel by som sa sústrediť 
na tri body, o ktorých však nebu-
dem hovoriť oddelene, nakoľko 
patria k sebe: o spytovaní svedo-
mia, o vyznaní hriechov a o vyrov-
naní sa so svojím životom sme-
rom do budúcnosti. 

Kardinál Carlo Martini spomí-
na, že vo svojom živote mal časy, 
kedy sa mu ťažko spovedalo. Cítil 
sa pri spovedi nedobre. V istom momen-
te si hovorí: „Ak mi spôsobuje problém 
krátka uponáhľaná spoveď, prečo sa ne-
pokúsiť spovedať sa dlhšie a s väčším po-
kojom? Vypadá to paradoxne, ale takéto 
paradoxy niekedy pomáhajú vyjsť zo sle-
pej uličky. A vtedy som naozaj za pomoci 
kňaza prešiel od krátkej a uponáhľanej 
spovede k tomu, čo by som mohol nazvať 
kajúcim dialógom.“ 

Sústreďme sa teda spoločne, čo by taký 
kajúci dialóg mal obsahovať, aby bol dob-
rý a aby bol obohatením pre náš duchov-
ný život. Ak by sme niektorí mali prob-
lém nájsť miesto, kde by sme sa mohli 
spovedať takýmto kajúcim dialógom, nič 
to. Nasledujúce kroky môžu byť súčasťou 
aspoň našej prípravy na spoveď.

 I. Vzdávanie chvály a vďaky Bohu
Toto by malo byť naším zvykom aj pri 
každodennom spytovaní svedomia. 
Uvedomovanie si Božej lásky a Božej 
prítomnosti v našom živote je nevy-
hnutné na to, aby sme správne pocho-
pili aj svoj hriech. Boh ma stvoril, chcel 
ma tu mať, chcel ma mať presne také-
ho, akým som, má so mnou svoje plá-
ny, vedie ma, neustále sa o mňa stará... 
Všetko je darom, a tak za všetko treba 

ďakovať „Bohu Otcovi v mene nášho 
Pána Ježiša Krista“ (Ef 5, 20). 

Prípravu na spoveď môžeme začať po-
ďakovaním Bohu za všetky dary obdr-
žané v poslednej dobe: Čo bolo pre mňa 
v posledných dňoch, týždňoch, mesia-
coch či rokoch mimoriadnym prejavom 
Božej milosti, za ktorú mu chcem teraz 
poďakovať? Treba vychádzať z konkrét-
nych vnútorných zážitkov, vonkajších si-
tuácií, udalostí, vzťahov k blížnym, ktoré 
boli pre mňa zdrojom zvláštnej radosti. 
Prežíval som ich s vďačnosťou ako Bo-
žie dary? 

Človeku malej viery hrozí buď postoj 
domýšľavosti, ktorý ho presviedča, že 
za všetko ďakuje len sebe, alebo postoj 
naivity, ktorý mu hovorí, že všetko sa deje 

samo. Veriaci človek vie, že bez Boha ne-
môže vykonať nič. 

Často je v nás množstvo nespokojnosti 
so svojím životom. Pohŕdame sebou sa-
mými a svojich kvalít si nevážime. Poze-
ráme len na iných so závisťou, že oni majú 
všetko. A oni často robia to isté. Pokuše-
nie zlého sa začína obyčajne tvrdením: 
keby si bol v inej situácii, bol by si šťast-
nejší, keby si bol na inom mieste, bolo by 
to lepšie. Vo väčšine prípadov to nie je 
pravda. Ďakovať Bohu znamená prijímať 
s pokojom v srdci svoje miesto na svete. 
Ďakovať Bohu znamená byť spokojný 
s takým životom, aký mi dal Boh a s ta-
kou situáciou, do akej ma postavil. Bohu 
neďakujeme len za dary na prvý pohľad 
príjemné a dobré, ale aj za tie, ktoré sú 
bolestné a nepríjemné s tým, že aj oni 
nám môžu v konečnom dôsledku po-
slúžiť k dobru. 

II. Vyznanie hriechov
Zvykli sme si pri spovedi dôkladne vy-
menovávať zlé skutky a hriechy, ktoré sme 
spáchali od poslednej spovede. Spytova-
nie svedomia sa však nemôže uspokojiť 

Vyrovnajte mu
chodníky!

 Text: P. Milan Bubák SVD 

 Foto: P. Martin Štefanec SVD

Prejavená a nami prijatá dôvera 
v niekoho, kto nás miluje úplne 
nezištne, nás lieči z našich 
slabostí a životných rán, ktoré 
najčastejšie utŕžime práve 
z nedostatku dôvery voči sebe, 
voči ľuďom a voči Bohu.
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len s vypočítavaním hriechov, ale musí 
ísť ešte hlbšie. Musí skúmať hĺbku našej 
viery. Prvá otázka pri spytovaní svedo-
mia by sa mala týkať nášho postoja voči 
Bohu: aké miesto zaujíma Boh v mojom 
živote? Od neho sa potom odvíja všetko.

Skúmam vo svojom každodennom 
živote jeho vôľu? Mám v neho dôveru 
aj v ťažkostiach a nepríjemnostiach ži-
vota? Modlievam sa? Snažím sa byť pri 
modlitbe opravdivý? Snažím sa ho mi-
lovať? A potom milovať aj svojich blíž-
nych? Snažím sa vyrovnávať s pocitmi, 
ktoré stoja kdesi v hĺbke mojej bytosti? 
Všimnime si niektoré z možných pocitov. 

1. Pocity povýšeneckosti,  
domýšľavosti a pýchy
Tým, že nás Boh stvoril na svoj obraz, po-
volal nás k veľkosti. Naším nešťastím ale 
je, keď sa snažíme budovať si svoju veľko-
sť nie na ňom a na jeho vôli, ale na sebe 
samých. Toto je podstatou našej pýchy. 
Môže sa prejavovať rôznymi spôsobmi: 
usilovaním o úspech za každá cenu bez 
ohľadu na vlastné svedomie, na iných ľudí 
či na svoje zdravie; v prehnanej starost-

livosti a v používaní všetkých možných 
prostriedkov na jej udržanie; v urážlivosti 
a pomstychtivosti; v nekritickej domýš-
ľavosti, na ktorú nemáme žiadny dôvod. 
Pýcha je prvým zo všetkých hriechov a je 
koreňom všetkých ostatných hriechov. 
To je dôvod, prečo sa tak ťažko odhaľu-
je a priznáva. Malicherné upriamovanie 
sa na „malé hriešky“ môže byť znakom 
unikania pred odhalením a priznaním si 
hriechu pýchy. 

Pri spytovaní svedomia sa musíme 
pýtať: v ktorých životných situáciách, 
rozhodnutiach a súvislostiach sa preja-
vila moja pýcha a aké mala zafarbenie; 
ako sa prejavuje moja honba za vlastnou 
veľkosťou, za tým, čo je nad moje sily? 
Neusilujem sa o životnú kariéru za cenu 
kompromisov s vlastným svedomím? 
Neponižujem sa na jednej strane pred 
vysokopostavenými a naopak nepohŕ-
dam tými, ktorí sú nižšie postavení ako 
ja? Nepestujem v sebe pocit povýšenec-
kosti? Nepodlieham falošnému perfek-
cionizmu, ktorý mi velí cediť komára, ale 
prehltnúť (bez väčších problémov) ťavu? 
(por. Mt 23, 24) 

2. Pocit nespokojnosti, stiesnenosti, 
smútku a apatie
Pýcha je prameňom neuskutočniteľ-
ných túžob a snáh človeka. Keď sa také-
to túžby neuskutočnia - a uskutočniť sa 
nemôžu, pretože sú nereálne - prepadá-
vajú nás pocity nespokojnosti, stiesne-
nosti, smútku a apatie. Naša pýcha nám 
diktuje, aby sme sa trápili nad tým, že 
nie sme takí, akými by sme chceli byť. 
Podliehanie týmto pocitom je príčinou 
nedostatku aktivity, rezignácie na život, 
nedbanlivosti vo vykonávaní svojich 
povinností, lenivosti a  ťažkopádnosti 
v duchovnom snažení, egocentrizmu. 

Snažím sa uviesť do správneho pome-
ru nezdary, poklesky a slabosti tým, že 
prekonávam svoje znechutenia a svoju 
nespokojnosť? Snažím sa vzbudiť si vo 
svojom živote vieru v Božie pôsobenie? 
Neprenášam svoje depresívne stavy aj 
na iných, na svoje okolie a nenapĺňam 
atmosféru vo svojom okolí horkosťou 
a ponurosťou? Toto môže byť jed, kto-
rým otravujem životy ľudí, ktorých mi 
poslal do cesty Boh...

3. Pocity nepokoja a obáv
Často žijeme v stave nepokoja a obáv. 
Bojíme sa, máme zbytočné starosti a trá-
pime tým aj seba, aj svojich blížnych. 
Poddávanie sa strachu môže byť často 
prejavom nedôvery ako voči Bohu a svo-
jim blížnym, tak aj voči sebe. 

Nepoddávam sa pocitu obáv o seba 
samého a o svoju budúcnosť? Snažím 
sa zveriť Bohu rozuzlenie ťažkých situ-
ácií, v ktorých ja sám nevidím riešenie? 
Netrápi ma zbytočné úsilie a zbytočná 
starostlivosť o veci dočasné? Dôverujem 
v prozreteľnosť Božiu so mnou? 

4. Pocity neznášanlivosti,
odporu a nepriateľstva k iným
Tieto pocity sa nachádzajú z času na čas 
v každom z nás, prinajmenšom v niekto-
rých situáciách. Sú prameňom príkrych 
slov, neláskavých gest, odmietania po-
trebnej pomoci, zvaľovania zodpoved-
nosti za vzniknuté konflikty na  iných. 
Na tejto skutočnosti nemení nič  
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fakt, že náš odpor a agresivita voči iným 
bývajú často skryté v hĺbke nášho srdca. 

Pri príprave na spoveď sa preto často 
musíme pýtať: Nehnevám sa na niekoho? 
Ak áno, prečo? Nechovám v sebe odpor 
a neznášanlivosť voči niekomu? Chcem 
odpustiť tým, ktorí sa voči mne previnili 
a ak áno, čo pre to robím? Ako sa správam 
v konfliktoch? Ako pomáham ľuďom, 
ktorí sa nachádzajú v podobných situá-
ciách, ktorí sú osamelí, opustení, zranení 
životom? Ako si plním povinnosti voči 
členom rodiny či spoločenstva, v kto-
rom žijem? Nezriekam sa zodpoved-
nosti za nich? 

5. Miluj sám seba!
„Miluj svojho blížneho ako seba samé-
ho“ (Mt 22, 39). Keď o tomto prikázaní 
uvažujeme, často sa zameriavame len 
na jeho prvú časť s tým, že tú druhú buď 
prehliadame, alebo ju považujeme za sa-
mozrejmú. Veď predsa každý miluje sám 
seba, snáď niekedy až príliš. 

Je naozaj možné seba samého milo-
vať „príliš“, avšak iba nesprávnou láskou, 
ktorá sa prejavuje ako únik zo skutočné-
ho života do života zdanlivého: do ego-
istickej konzumácie alebo tiež do ilúzií 
o sebe samom. Správnou láskou nie je 
možné milovať „príliš“ nikdy a nikoho, 
ani seba samého. Je nevyhnutné, aby 
sme boli schopní odlíšiť egoistickú lásku 
od takej lásky, ktorá si vyžaduje od člove-
ka duchovnú vyspelosť, pokoru a obetavú 
prácu na zdokonaľovaní vlastnej osob-
nosti. Kto nemiluje seba samého zdravou 
láskou, nie je schopný milovať zdravo ani 
svojho blížneho. 

Vážim si naozaj svoj život ako dar sa-
mého Boha? Ako sa angažujem na tom, 
aby som prežíval svoj život správne v sú-
lade s Božou vôľou? Beriem vážne svoje 
povinnosti...? Neutekám od života a zod-
povednosti zaň k sneniu a ku rôznym 
druhom konzumizmu? Netratím már-
notratne čas bezcennými programami 
v TV, plytkými zábavami a pod.? Snažím 
sa o rozvoj svojich darov? Nie som lako-
mý a žiadostivý? Nekradnem? Neničím si 
svoju predstavivosť pornografiou a pod.? 
Neničím sa alkoholom a prejedaním? 

III. Dôveryplné odovzdanie sa 
do Božej vôle 
Sila sviatosti zmierenia nespočíva ani 
zďaleka len na ľudskej sile. Sila vôle ešte 
nikdy nikoho neuzdravila a nezmenila. 
Čím hlbšie prenikáme do svojho vnút-
ra, tým jasnejšie vidíme svoju malosť, 
obmedzenosť a slabosť. Toto poznanie 
- hoci ťažké a bolestné - nás vedie k sna-
he čo najúplnejšie naorientovať svoj ži-
vot na toho, ktorý je nekonečne dobrým 
a milosrdným. Spoliehať sa na Boha zna-
mená odpovedať svojou dôverou na jeho 
dôveru voči nám. Prejavená a nami pri-
jatá dôvera v niekoho, kto nás miluje 
úplne nezištne, nás lieči z našich slabostí 
a životných rán, ktoré najčastejšie utŕži-
me práve z nedostatku dôvery voči sebe, 
voči ľuďom a voči Bohu. 

Človek má hlbokú potrebu vyznať 
sa pred niekým druhým v atmosfére 
dôvery, zbaviť sa ťažoby zla, ktoré sa 
v ňom nahromadilo, vyjadriť svoje ná-
deje, túžby a bolesti. Preto vidíme, že 
tam, kde sa prestane praktizovať spo-
veď, vznikne potreba psychológie a psy-
choanalýzy. Ľudia nachádzajúci sa často 
v ťažkých situáciách nenachádzajú neraz 
nikoho, komu by sa mohli vyžalovať ale-
bo zdôveriť s tým, čo sa v nich odohráva. 
Psychológia je veľkou pomôckou, môže 
človeku objasniť veľa z jeho vnútra, ale 
nemôže ho vyliečiť ani dať mu silu, aby 
dobrovoľne a s odvahou mohol prijať 
a niesť svoj každodenný osud. Prame-
ňom života a sily človeka je totiž vždy 
jeho Stvoriteľ a Pán. 

Stáva sa často, že človek, ktorý hľa-
dá pomoc v psychológii, sa cíti nako-
niec ešte horšie, tak ako oná nemocná 
z evanjelia, ktorá minula celý svoj ma-
jetok na lekárov a bolo jej ešte horšie 
(por. Mk 5, 26). Je mnoho takých bo-
lestí, ktoré nemôže vyliečiť žiaden lekár. 
Uznávame význam kompetentných od-
borníkov (nakoniec, môže si ich pou-
žiť sám Boh k svojmu cieľu s nami), ale 
treba si nadobro uvedomiť, že to, čo 
potrebuje uzdravenie, je predovšetkým 
naše srdce. 

Sviatosť zmierenia poskytuje človeku 
zvláštny priestor, kde môže celkom otvo-
riť svoje srdce uzdravujúcej sile Božej lás-
ky, kde sa môže úplne vyznať zo všetkého, 
čo ho najviac trápi a bolí. Človeka veľmi 
bolí zlo, ktoré mu spôsobil niekto iný, 
alebo ktoré on spôsobil niekomu inému. 
No najviac ho bolí a aj najviac trpí, keď ho 
ľudia obviňujú z niečoho, alebo keď sám 
seba obviňuje. Toto obviňované alebo ob-
viňujúce ľudské srdce môže nájsť pokoj 
len v Bohu. „Lebo keby nám srdce niečo 
vyčítalo, Boh je väčší ako naše srdce a vie 
všetko“ (1Jn 3, 19-20). 

Dokážem sa počas tohtoročného ad-
ventu otvoriť pre takýto typ kajúcneho 
dialógu, ktorý by mi pomohol vyrovnať 
chodníky pre Pána? 

Podkladom pre túto úvahu mi bola 
kniha od Józefa Augustyna SJ: Jak se zpo-
vídat, Velehrad, 1994  •
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▪ Duchovné svičenia v Nitre

V mesiaci september a október sa kona-
li dva kurzy duchovných cvičení pre ro-
dičov spolubratov SVD a pre misijných 
horliteľov. Témou duchovných cviče-
ní bol Jozef Freinademetz a  jeho láska 
k misiám. Cvičenia viedol páter Martin 
Štefanec, ktorý sa zároveň mal možnosť 
bližšie spoznať misijných horliteľov, kto-
rí distribujú časopis Hlasy na mnohých 
miestach Slovenska. Sme radi, že Misijný 
dom v Nitre navštívili príbuzní verbistov 
a misijní horlitelia, vážime si ich pomoc 
a službu, ktorou sa podieľajú šírení Božie-
ho Slova vo svete. •

▼ Páter Stanislav Orečný SVD 
    odišiel na Filipíny

Koncom októbra odcestoval páter 
Stanislav Orečný na Filipíny, kde 
bude pôsobiť v provincii SVD juh. 
Páter Stanislav je novokňaz, vysvä-
tený bol v  júni tohto roku v Koši-
ciach. Deň po príchode na Filipíny sa 
ozval, že šťastne pricestoval: „Na za-
čiatku  sa chcem poďakovať za vaše 
modlitby a podporu. Let prebehol 
dobre a zdalo sa mi, že tých 24,5 ho-
din zbehlo velmi rychlo. Je tu vlhko 
a horúco, ale vraj v apríli až júli je to 
100-krát viac.” •

▼ Úvahy pátra Milana Bubáka 
     SVD v knižnej podobe

Známy hlas, ktorý nás sprevádzal li-
turgickým rokom prostredníctvom 
éteru Vatikánskeho rádia je zhmot-
nený v  jeho úvahách nad evanje-
liom, ktoré predstavujú dlhoročné 
skúsenosti pátra Milana Bubáka 
ako pastoračného kňaza a kazate-
ľa. Nedeľné úvahy Milana Bubáka 
vychádzajú v kompletnom vydaní 
všetkých troch liturgických rokov. •

UDALOSTI 
december 2015

1. december
Svetový deň boja proti
AIDS/HIV;
8. december 
Slávnosť Nepoškvrneného
počatia Panny Márie, prikázaný 
sviatok; výročie založenia
misijných kongregácií
Služobníc Ducha Svätého 
– SSpS (1889) a Služobníc Du-
cha Svätého ustavičnej poklony 
– SSpS AP (1896);
10. december 
Medzinárodný deň ľudských 
práv;;
12. december 
Panna Mária Guadalupská,
patrónka Ameriky, spomienka; 
18. december 
Medzinárodný deň migrantov;
24. december 
Štedrý deň;
25. december 
Slávnosť Narodenie Pána,
prikázaný sviatok;
27. december 
Nedeľa Svätej rodiny Ježiša,
Márie a Jozefa;
31. december 
Sv. Silvester I., pápež,
koniec občianskeho roka.

 ◆ ◆ ◆

Misijný úmysel
apoštolátu modlitby
na mesiac december:
Aby rodiny, najmä tie, čo trpia, 
našli v Ježišovom narodení 
znak pevnej nádeje.

▪  Nová kniha z vydavateľstva SVD 
Andreas Englisch. 
Keď hovorí Boh. 
Proroctvá a katolícka Cirkev.

Existujú moderné proroctvá? Sú ľu-
dia, ktorí im rozumejú? Boli posolstvá 
Panny Márie vo Fatime proroctvom 
o utrpení pápeža Jána Pavla II.? Splni-
lo sa poroctvo o obrátení Ruska? Pred-
povedal sv. páter Pio Karolovi Wojty-
lovi, že sa raz stane pápežom? Vedel 
Ján Pavol II., že jeho nástupcom bude 
Joseph Ratzinger? Andreas Englisch 
sa tentokrát vydáva na cestu skúma-
nia toho, či Boh naďalej hovorí k ľu-
ďom a akým spôsobom Cirkev a svet 
pristupuje k jeho posolstvám.

Kniha Keď hovorí Boh – Proroc-
tvá a katolícka Cirkev (2015) zakľuču-
je trilógiu autorových diel vydaných 
v slovenskom jazyku. Červenou niťou 
spájajúcou Englischove príbehy je Vati-
kán a osoba pápeža. V osobe pápeža sa 
stretajú a zároveň rozbiehajú príbehov 
do celého sveta, napísané osudmi ľudí 
v  rôznych dobách. Nová kniha bude 
v predaji od decembra. Má 312 strán 
a objednať si ju môžete v predajni Ver-
bum. Stojí 9 EUR. •
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Vianoce
našich misionárov

 Text spracoval: Martin Štefanec

 Foto: Archív SVD

Požehnané a milostiplné
Vianoce vám praje 
aj redakcia časopisu 

Hlasy

Narodenie Ježiša Krista neoslavu-
je len Panna Mária, sv. Jozef a azda 
niekoľko ich príbuzných, ako to 
býva, keď sa oslavujú narodeni-
ny človeka. Vianoce sa oslavujú na 
celom svete, od východu až po zá-
pad, od severu až po juh, od výšin 
neba až po posledné končiny zeme, 
kdekoľvek len úprimné ľudské srd-
ce žije. A to len preto, lebo oslavu-
jeme narodeniny samotného Pána 
Boha, ktorý sa v túto noc zjavil v 
ľudskej podobe. Kristus je výrazom 
lásky jeho a nášho Nebeského otca, 
o ktorom tajomstvo posvätnej noci 
hovorí, že: „Boh tak miloval svet, že 
dal (zaň) jednorodeného Syna svoj-
ho, aby nik, kto v neho verí, nezahy-
nul, ale mal život večný.“ (Jn 3,16).
Niektorí naši misionári posielajú 
svoje vinše z rozličných kútov sveta: 

▲ P. Michal Marhefka SVD, Rusko
Milí priatelia, nech novonarodený Ježiš 
žije vo vašich srdciach, aby betlehem-
ské svetlo nebolo len symbolom nie-
koľkých dní v roku, ale známkou živého 
kresťanstva, ktoré svedčí o nekonečnej 
láske Boha k ľuďom a v ľuďoch.  •

▲ P. Stanislav Orečný SVD, Filipíny
Drahí misijní nadšenci! K sviatkom na-
rodenia nášho Pána a do nového roku 
2016 vám prajem a vyprosujem, aby 

ste mali pre Boha vždy otvorené srdce, 
a tak všetkým prinášali jeho pravé mi-
losrdenstvo, opravdivú radosť a úžas-
ný pokoj. •

▲ P. Ludvík Málek SVD, Mexiko
Požehnané a pokojné prožití 
vánočních svátků,
radostné přijetí narozeného Spasitele,
hodně světla, lásky, porozumění 
a dobré vůle do vašich srdcích
a v novém roce 2016 hodně zdraví, 
štěstí a spokojenosti 
a především hojnost Božího požehnání 
a Boží milosti
vám všem ze srdce přeje a vyprošuje 
a také s láskou a vděčností vzpomíná

P. Ludvík Málek. 
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▲ P. Jozef Matis SVD, Rusko
I tieto Vianoce Boh nás pozýva zapo-
jiť sa do Jeho  kreatívnej fantázie lásky 
v prostote a jednoduchosti, ako sme to 
kedysi prežívali v našich rodinách. Naj-
cennejšie vianočné darčeky kupujme 
v supermarkete Advent - kde sa platí 
rorátmi, odriekaním a dobrými skut-
kami – tu buďme štedrí a bude štedrý 
k nám i On v Štedrý večer. •

▲ P. Ondrej Pešta SVD, Bolívia
Štedrý deň je síce v Bolívii normálnym 
pracovným dňom, ale keď ľudia prídu 
z práce, večer mávame sv. omšu. Veria-
ci prinášajú do kostola sošky jezuliat-
ka. Tieto sošky počas omše posvätíme 
svätenou vodou. Pre ľudí to má veľký 
význam. Odnášajú si tieto sošky do-
mov do svojich príbytkov, a tam ich 
majú na významnom mieste. Prajem 
všetkým požehnané a milostiplné via-
nočné sviatky. •

▲ P. Peter Dikoš SVD, Rím
Slovo sa stalo telom. Svetlo prišlo na 
svet. Nech sa na tieto sviatky nikto necí-
ti sám. Prajem vám, aby sa Boží Syn vo 
vás znova narodil a naplnil vás citom, 
nehou, radosťou, vďakou a ochotou po-
slúžit’ Božiemu dieťaťu v druhom člo-
veku, kedykoľvek o to požiada. Prajem 
vám požehnané Vianoce! •

▲ P. Martin Cingel SVD, Keňa
Krásne Vianoce vám všetkým chcem 
priať, aby človek človeka vždy mal rád, 
aby jeden druhému viac šťastia prial, 
aby ten nový rok za to stál. Milostiplné 
Vianoce a požehnaný nový rok 2016 
praje a vyprosuje Martin Cingel SVD. •

▲ P. Václav Mucha SVD, Holandsko
Aby sa stal človek človekom, potrebuje 
Boha s ľudskou tvarou. A práve to slá-
vime na Vianoce ako kresťania. Prajem 
vám radostné prežitie tejto jedinečnej 
božskej udalosti. •

▲ P. Peter Dušička SVD, Rakúsko
Vianoce sú o čare a o zázrakoch. Nes-
mierny Boh, ktorého celý vesmír ne-
môže obsiahnuť, prichádza na „malú“ 
Zem, a zjavuje sa v podobe útleho no-
vorodeniatka. Ľudské oko dovtedy nič 
také nevidelo. No zázrakom je aj to, ak 
ľudské oko dokáže v tvári najmenšieho 
a núdzneho rozpoznať a prijať veľkého 
Boha, ktorý prišiel na svet. 
Oči pre tieto dva zázraky a požehnané 
vianočné sviatky praje

P. Peter Dušička SVD 
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Jasličky v Steyri
 Text: Ursula Mauritz 

 Foto: TV Steyr

V  hornorakúskom meste Steyr 
sa nachádza jedno z posled-
ných európskych bábkových 
divadiel. V roku 2014 oslávila 

táto jedinečná jasličková hra sto rokov 
jestvovania.

To nie sú vôl a osol, pastie-
ri a ovce, anjeli a králi, čo majú 
v týchto jasličkách hlavné slovo 
popri Svätej rodine, ale remesel-
níci, kupci a krčmári. Tu je pe-
kár, ktorý v pekárni miesi cesto, 
tu zasa je šenkárka, nočný strážca a ko-
minár. Tieto a mnohé iné postavy ne-
chávajú v meste Steyr ožiť biedermeie-
rovskú dobu.

Jasličky v Steyri sa počítajú k atrakci-
ám hornorakúskeho „vianočného mes-
tečka“ počas adventu a Vianoc. V roku 

2014 oslávili jasličky v Steyri jubileum: 
v stodole v Starom meste v Innerbergu 
sa predstavujú už sto rokov. Tým sú jas-
ličky jedným z najstarších európskych 
bábkových divadiel.

Od roku 1850 boli v Steyri dvoje pu-
tovné jasličky. Oboje splynuli v jedny. 
Do súboru patrí 455 postáv, pohybu-
je ich šestnásť bábkohercov. Jedným 
z nich je Gerhard Nezbeda, hráva už 
šesťdesiat rokov, z toho tridsať rokov 
sa stará o hladký priebeh.

Javisko s tromi úrovňami
Postavy vyrezané z  dreva sú vysoké 
pätnásť až šestnásť centimetrov, oble-
čenie majú ušité z látky. Majú zložitú 
mechaniku z drôtu a šnúr, mnohé fun-
gujú už vyše dvesto rokov. Sú pripev-
nené buď na doštičkách a po koľajnič-
kách sa pohybujú sem a tam, alebo ide 
o bábky na paličkách vedených drážka-
mi v podlahe javiska. Texty a piesne sa 
tradujú ústne a bábkoherci ich hovoria 
prípadne spievajú.

Toto javisko je rozčlenené na tri čas-
ti – na dolnom javisku s betlehemskou 
maštaľkou sa predvádzajú náboženské 
výjavy od Jozefa Egyptského až po prí-
chod troch kráľov. Na strednom javis-
ku sa nachádzajú dielne a  obchody 
remeselníkov a živnostníkov. Horné 
javisko zobrazuje mesto Steyr a je ja-
viskom svetského diania.

Osobitosťou jasličiek sú rázovité 
ľudové výjavy. Tak vidieť napr. vý-
stup na hole alebo starý lodný vlek 
na rieke Enns a steyrskú železničku, 
možno stretnúť Krampusa a Nikola, 
a návštevníci môžu zažiť aj procesiu 
na Božie Telo.  •

V roku 2014 oslávili jasličky 
v Steyri jubileum: v stodole 
v Starom meste v Innerbergu
sa predstavujú už sto rokov.
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Jubilejné 
kostoly v Ríme
počas 
Mimoriadneho 
roku
milosrdenstva

 Text a foto: TKKBS 

Na oficiálnej stránke Jubilea milosr-
denstva (www.im.va) boli publikova-
né nové informácie týkajúce sa jubilej-
ných chrámov. Podľa vôle Svätého Otca 
Františka má byť tento Mimoriadny 
svätý rok intenzívne prežívaný v kaž-
dej miestnej cirkvi, aby každý mohol 
zakúsiť milosrdenstvo Boha Otca. Naj-
viditeľnejším znakom tejto pastoračnej 
starostlivosti Cirkvi je možnosť otvo-
riť Bránu milosrdenstva vo všetkých 
diecézach a umožniť tak hlboko prežiť 
tento mimoriadny čas aj tým, ktorí ne-
môžu cestovať do Ríma.

Jubilejné chrámy sú kostoly, do kto-
rých sa putuje pre získanie odpustkov 
na základe splnenia stanovených pod-
mienok. V Ríme bude mať Svätú bránu 
každá zo štyroch pápežských bazilík -  
Bazilika svätého Petra, sv. Jána v Laterá-
ne, Santa Maria Maggiore a Bazilika sv. 
Pavla za hradbami. Jubilejnými kostolmi 
sú tiež baziliky vo Svätej zemi.    V ostat-
ných častiach sveta sú za jubilejné chrá-
my považované kostoly a pútnické chrá-
my, ktoré za také označí miestny biskup 
a v ktorých bude aj Brána milosrdenstva.

V prípade Ríma ide okrem štyroch 
pápežských bazilík aj o tri kostoly, kto-

ré zahŕňa tradičná púť „siedmich kos-
tolov“ (sette chiese), a  to Bazilika sv. 
Vavrinca za hradbami, Bazilika Svä-
tého Kríža z Jeruzalema a Bazilika sv. 
Šebastiána za hradbami. Počas Jubilea 
milosrdenstva a súčasne pri príležitosti 
500-ročnice narodenia sv. Filipa Neriho 
sa odporúča, aby bola obnovená prax 
tejto kajúcej púte, ktorú Rimanom za-
nechal práve tento svätec. Preto aj púť 
do každého z týchto kostolov bude prí-
ležitosťou získať jubilejné odpustky.

Rímska diecéza dáva počas Mimo-
riadneho svätého roku milosrdenstva 
- od 8. decembra tohto roku do 20. no-
vembra 2016 - k dispozícii tiež viaceré 
kostoly a pútnické chrámy pre mimo-
riadnu službu vysluhovania sviatosti 
zmierenia. Ide  napríklad o  svätyňu 
Divino Amore  a kostol Santo Spirito 
in Sassia, známy ako „svätyňa Božie-
ho milosrdenstva“, ktorý sa nachádza 
v blízkosti Námestia sv. Petra.

Napokon kostoly, ktoré trvalo po-
skytujú privilégium získania odpust-
kov pre veriacich, ktorí spĺňajú sta-
novené podmienky, budú takýmito 
miestami aj počas Jubilea milosrden-
stva, ako bolo vopred stanovené pre 
každé z týchto miest.

Pre získanie odpustkov sa okrem 
obvyklých podmienok vyžaduje otvo-
renosť srdca, aby milosť mohla pri-

niesť požadované ovocie. Ďalej sa 
vyžaduje vyznanie viery a modlitba 
za Svätého Otca a jeho úmysly, a to as-
poň jeden Otče náš - modlitba, ktorou 
nás sám Ježiš učil obrátiť sa k Otcovi 
ako deti. Odporúča sa tiež modlitba 
pápeža Františka pre Jubilejný rok 
a invokácia „Milosrdný Ježišu, dôve-
rujem v Teba“. Pápežská rada na pod-
poru novej evanjelizácie zverejnila aj 
kalendár podujatí v  rámci Svätého 
roka milosrdenstva.  •

Divinio Amore

Santo Spirito
in Sassia
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Písal sa rok tisícosem-
stoosemdesiattri. Od 4. 
septembra sa v hájovni 
za  Frivaldom (dnes je 

to Rajecká Lesná) ozýval u Šá-
lekovcov plač prvorodeného 
chlapčeka. Otec Ján pochádzal 
z Frivalda a bol hájnikom. Jeho 
mamička Juliana bola rodená 
Kompánková z Rajca a aby Štev-
ko nemusel chodiť peši dva ki-
lometre do dediny, rodičia dali 
chlapca do ľudovej školy v Raj-
ci a býval u príbuzných. Vtedy 
nik netušil, akými cestami sa 
bude uberať jeho život. Pretože 
bol nadaný, pokračoval v rokoch 
1895-1899 v štúdiách na Piaris-
tickom gymnáziu v  Trenčíne, 
kam ho odporučil matkin strý-
ko vdp. Jozef Kompánek, de-
kan - farár v Ostraticiach. Počas 
štúdií v Trenčíne boli Štefano-
vými veľkými dobrodincami 
rektor piaristov Karol Krasňan-
ský a predseda Krajského súdu 
JUDr. Siebenfreud, ktorý mu dal 
odporúčanie na Učiteľský ústav 
v Kláštore pod Znievom.

Keď v  roku 1902 počas pô-
sobenia vdp. Ľudovíta Blaže-
ka postavili vo Frivalde novú 
dvojtriednu školu, zvolili Štefana 
dňa 20. augusta 1903 za učiteľa 
na rímskokatolíckej škole vo Fri-

valde a dňa 24. marca 1905 za or-
ganistu – učiteľa. Bola to radosť 
učiť tie detváky a po večeroch sa 
venovať aj tým starším.

Mal gazdinú, ktorá vedela 
mnohé pesničky, čo pochytila vo 
svete. A tak sa od nej naučil i via-
nočnú pieseň Hor’ sa k radosti, 
hor’ sa k  spevu. Koľká radosť 
na Vianoce, keď znela dvojhlasne 
táto jednoduchá melódia so zau-
jímavými slovami plnými nielen 
radosti: „Však aj anjeli prespevu-
jú. Hľa, maštaľka tu, biedne jasle, 
na slame leží Dieťa krásne.“ Ale 
aj nádeje: „Dušička biedna, ach, 
poď, poď sem, hľa, skutočnosť tu, 
nie je to sen“. V druhej slohe sa 
Ježiš predstavuje ako Kráľ poko-
ja, ku ktorému prichádzajú všet-
ci bez rozdielu: „Keď Ježiš prišiel, 
vtedy pokoj nastal po mnohých 
búrnych rokoch, preto ho všetci 
privítali, biedni pastieri, múd-
ri králi.“ A pozýva všetkých, čo 
túžia po pokoji: „Pokoj prosiaci, 
ach, poďte sem, hľa, skutočnosť 
tu, nie je to sen.“ A poslovenčo-
val české koledy, ako napríklad 
koledu Sem pospešte, vtáčatká 
alebo tú Vstaňte, vstaňte, pastie-
ri milí s bohatým kristologickým 
obsahom.

Keď sa v r. 1905 oženil s An-
nou Jakúbekovou z  Rajca, Pán 

Hor’ sa k radosti,
hor’ sa k spevu
Štefan Šálek, 
učiteľ a organista (1883-1955)  

 Text: Beáta Pekná

 Foto: Archív SVD

V prvej polovici minulého sto-
ročia pôsobili na našich dedi-
nách v školách mnohí učitelia, 
ktorí súčasne vykonávali služ-
bu organistu v chráme a ktorí 
svojou prácou na kultúrnom 
poli zvyšovali vzdelanosť po-
spolitého ľudu. K takýmto uči-
teľom môžeme právom zara-
diť aj Štefana Šáleka, od smrti 
ktorého uplynie na sviatok 
svätého Mikuláša šesťdesiat 
rokov.

Keď sa 
v r. 1905 
oženil 
s Annou 
Jakúbekovou 
z Rajca, 
Pán Boh im 
požehnal 
deväť detí, 
no dvaja 
chlapci 
zomreli 
v útlom 
veku. 
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Boh im požehnal deväť detí, no 
dvaja chlapci zomreli v  útlom 
veku. Postupne vychovali päť 
synov: Ctibora, Valéra, Aurela, 
Jozefa, Štefana a dve dcéry Ly-
giu a Júliu.

Do  toho prišla prvá svetová 
vojna a po vojne presun na nové 
miesto do  Lietavskej Lúčky, 
do bytčickej farnosti. V októbri 
1919 ho vláda vyslala ako expo-
novaného učiteľa do Spišskej Sta-
rej Vsi. Keďže jeho život bol ne-
ustále v ohrození, v júli 1920 ho 
úradne odvolali a vrátil sa späť 
do Lietavskej Lúčky, kde bývala 
jeho početná rodina. Okrem svo-
jich detí vychovali s manželkou 
i dve siroty.

Štefan sa celkom oddal svo-
jej práci ako i kultúrno-výchov-
nej a  osvetovej činnosti. Život 

medzi frivaldským ľudom, ako 
sám napísal medzi „tým íreči-
tým sedliackym, slovensky sta-
točným, charakterným ľudom“, 
opísal v krátkych novelách Žiač-
ka, Beľuša, Čižmičky, Zážitky 
Gašpara Kekecíka, Diviak v ze-
miakoch. Cit materinskej lásky 
krásne opísal v poviedke Bozk 
milovanej matky i v krátkom prí-
behu Nezábudka.

Po nástupe do Lietavskej Lúč-
ky ho vyhľadali robotníci miest-
nej cementárne a požiadali ho, 
aby ich naučil hrať na dychové 
nástroje. Zriadil teda 17-člennú 
dychovú kapelu, neskôr zalo-
žil i 7-členný jazzový orchester. 
Založil i miestny ochotnícky di-
vadelný súbor a nacvičil 86 diva-
delných hier a tiež šestnásť ope-
riet. Napísal aj divadelnú hru so 

spevmi v  troch dejstvách Sen 
sirôt československého legio-
nára, vysielali ju aj v  rozhlase. 
Hru vydali v  dvoch vydaniach 
v  Učiteľskom nakladateľstve 
Trávniček v Žiline, druhé vyda-
nie vyšlo v roku 1937. Dňa 28. 
októbra 1937 pri odovzdávaní 
školy v  Lietavskej Lúčke pred-
niesol prejav, v ktorom podal vý-
vin školstva vo farnosti Bytčica, 
do ktorej patrí Lietavská Lúčka 
ako filiálka. Na tejto budove je 
dodnes pamätná tabuľa.

Mali spevokol, ale i dychov-
ku, a tak na Vianoce zaznieva-
li koledy v  bytčickom kostole 
o  to slávnostnejšie. Ako orga-
nista sa venoval i komponova-
niu v oblasti chrámovej hudby. 
A tak v tridsiatych rokoch vznik-
la celá vianočná omša pre zbor 
a orchester. Nielen na úvod Po-
spiechajme k Betlehemu, ale aj 
Veríme v Boha Otca a Hajaj, bú-
vaj, Jezuliatko, na záver Hor’ sa 
k radosti. Táto pieseň sa vo via-
nočnom období dodnes spieva 
v  oboch jeho pôsobiskách, vo 
frivaldskom i bytčickom kostole.

Malá osemročná Lygia Bróso-
vá si spevy tejto omše zapamäta-
la po celý život. A keď sa po ro-
koch stala jej dcéra organistkou 
práve v tom mieste, odkiaľ po-
chádzal pán správca, zaspievala 
jej tieto spevy a Beáta to vložila 
do notovej osnovy.

Pán večnosti si povolal pána 
správcu k sebe pred šesťdesiatimi 
rokmi na sviatok svätého Miku-
láša. Pochovali ho na cintoríne 
v  Lietavskej Lúčke. Prežívajme 
tento mesiac v radostnej náde-
ji, aby sme sa na Vianoce mohli 
vzniesť „hor’ k  radosti, hor’ 
k spevu“, veď Dieťa v jasliach, to 
je skutočnosť, nie sen. •

Ako organis-
ta sa veno-
val i kom-
ponovaniu 
v oblasti 
chrámovej 
hudby. A tak 
v tridsia-
tych rokoch 
vznikla celá 
vianočná 
omša pre 
zbor a or-
chester. 

13HLASY Z DOMOVA A MISIÍDECEMBER 2015

HISTÓRIA



Sr. Mária Bernadeta Gromanová SSpS 
napĺňa svoje misijné povolanie v Ju-
hoafrickej republike. V nasledujúcich 
riadkoch vám ponúkame možnosť na-
hliadnuť do misie, kde ju poslal a po-
dopiera Pán. Píše:

„V malej dedine na africkom vidie-
ku žije rodina Malepe – manželia so 
štyrmi dcérami a piatimi synmi. Dva-
ja dospelí synovia už žijú samostatne, 
oddelene od  rodičov a najstarší syn 
je už vo večnosti (zomrel na  HIV/
AIDS). Finančná situácia rodiny je 
zlá – až do tej miery, že bez pomoci 
iných by rodina hladovala. Otec rodi-
ny sa stará o malú farmu. Je situova-
ná poblíž rieky. Majú v nej nasadenú 
zeleninu a  ovocné stromy, prevažne 
mangá. Jeho manželke sa podarilo zís-
kať prácu na polovičný úväzok, a tak 
má rodina aspoň malý príjem každý 

mesiac. Ich deväť detí ešte navštevu-
je školu. V Juhoafrickej republike je 
vzdelanie detí zdarma, a preto osem 
z deviatich detí navštevuje štátne školy. 
Najmladšie dieťa – Solomon - je žia-
kom na našej Cirkevnej škole Ducha 
Svätého v London Mission. V snahe 
pomôcť rodine sme zamestnali jeho 
mamu ako upratovačku na polovičný 
úväzok v škole. Chlapcovi sme odpus-
tili platenie školného a darovali mu 
výbavu do školy - školskú tašku, perá, 
ceruzky, atď. 

Aj napriek istému zamestnaniu fi-
nancie rodiny sú nepostačujúce. Preto 
sme sa my sestry rozhodli pomôcť aj 
inak. Z projektu pre siroty a deti zo so-
ciálne slabých rodín sme sponzorovali 
zakúpenie školských potrieb a unifo-
riem pre všetky deti v rodine. Keďže 
projekt potreboval kuchárku pre deti, 

ponúkli sme pani Malepe toto miesto, 
aby si mohla vylepšiť mesačný finanč-
ný príjem, čomu sa nesmierne potešila.

Dievčatá z  rodiny Dellilah a Lin-
diwe sú pracovité a spoľahlivé. Preto 
sme im ponúkli možnosť upratova-
nia priestorov budovy projektu a mi-
sie. Raz do týždňa, obyčajne v sobotu, 
prídu nám poupratovať priestory a do-
stanú za to stravu aj financie. 

Nášmu novému členovi komuni-
ty - sestre Vierke - pomohli dievčatá 
s konverzáciou v angličtine. Pretože 
Dellilah je aj inteligentná a dobre sa 
učila (ako jediná z rodiny zatiaľ zma-
turovala), pomohli sme jej s prijímač-
kami na vysokú školu, kam sa úspeš-
ne dostala a teraz na nej už druhý rok 
študuje. Rodina do nej vkladá veľkú 
nádej, lebo vysokoškolské vzdelanie 
je prísľubom istého zamestnania a tým 

Krôčik
za krôčikom

 Text: Sr. Mária Bernadeta Gromanová SSpS

 Foto: Archív
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aj lepšej budúcnosti pre všetkých. 
Malepe rodina je jednou z mnohých 
v Južnej Afrike, ktorá sa borí s exis-
tenčnými problémami a vydobýja si 
malé víťazstvá, keď sa jej podarí 
zabezpečiť každodenný chlieb 
(v ich prípade každodennú ku-
kuričnú kašu) na stôl. Napriek 
ťažkostiam a tvrdosti života sa 
nevzdávajú. Nesťažujú sa, ne-
prepadajú depresii, nevybíjajú 
si zlosť a frustrácie na iných. Ne-
vidíte ich zamračených, nahne-
vaných. Nestali sa z nich zatrp-
knuté kyslé uhorky. Vždy, keď 
dievčatá stretnem, usmejú sa 
na mňa a ja viem, že môj deň sa za-
čal príjemne. Keď mi je ťažko, spo-
meniem si na rodinu Malepe a v tom 
momente viem, že všetko sa dá a všet-
ko je možné.

Stačí sa sústrediť na malé denné víťaz-
stvá a v prípade prehry pokračovať ďalej. 
Nevzdávať sa. Neprepadávať frustrácii. 
Spraviť si pokoru a trpezlivosť priori-

tami. A ešte dôverovať Bohu ... nech sa 
deje čokoľvek. Výsledok sa dostaví. Vo 
svojom vlastnom čase. V Božom čase...“

Milí čitatelia, dnes viac ako inokedy 
je potrebné modliť sa za misionárov – 

ohlasovateľov evanjelia. Vyprosujme 
si navzájom, nech odvážne svedčíme 
o Kristovi a nech máme srdce vždy viac 
otvorené pre Krista. Nech sa nebojí-
me upriamiť svoju pozornosť na Toho, 
ktorý nás nekonečne miluje a pozýva 
nás k osobnému obráteniu. Nech naša 
dôvera v Jeho vedenie a odovzdanosť 
do  Jeho rúk je vždy väčšia ako náš 
strach. Pretože: „Misionár vie, že Kris-
tus kráča s ním.“ (apoštolská exhortá-
cia Evangelii gaudium, 266)

Nech vám Pán odmení každé dobro, 
ktoré ste urobili pre šírenie evanjelia. 
Ďakujeme za vaše modlitby, obety i fi-
nančnú podporu. 

Zároveň vám všetkým prajeme po-
žehnané a milostiplné Vianoce! S lás-
kou v modlitbe ostávame spojené.

Misijné sestry služobnice Ducha 
Svätého.  •

Stačí sa sústrediť na malé
denné víťazstvá a v prípade 
prehry pokračovať ďalej. 
Nevzdávať sa. Neprepadávať 
frustrácii. Spraviť si pokoru 
a trpezlivosť prioritami.
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Mons. David Tencer OFP Cap.
prijal biskupskú vysviacku

 Text a foto: TKKBS 

Nový biskup Reykjavíku. 
52-ročný slovenský kapu-
cín Mons. Dávid Tencer 
prijal 31. októbra biskup-

ské svätenie. V Katedrále Kris-
ta Kráľa v Reykjavíku bol jeho 
svätiteľom bývalý reykjavícky 
biskup Mons. Peter Bürcher, 
spolusvätiteľmi boli apoštolský 
nuncius na Islande Józef Hen-
ryk Nowacki a žilinský biskup 
Mons. Tomáš Galis. Na vysviac-
ke sa zúčastnilo takmer sto rodákov 
zo Slovenska.

Ako biskupské heslo si Mons. Ten-
cer zvolil slová „Gaudium et Spes” - 
Radosť a nádej. „Nejdem byť biskup 

katolíkov, ale katolícky biskup, a to je 
veľký rozdiel, lebo to, že som katolíc-
ky biskup znamená, že mám na zreteli 
tých, ktorí chcú, ale aj tých, ktorí nech-

cú, mám sa modliť aj za tých, ktorí tu 
len bývajú a vôbec nič nevedia o Pánu 
Bohu, teda zahŕňa to tých, ktorí sú 
na území Islandu, lebo to je moja die-
céza,“ povedal Mons. Dávid Tencer.

K  prioritám v  službe biskupa sa 
Mons. Tencer vyjadril: „Tie ešte ne-
mám celkom jasné, ale viac menej mi 
napadá ako prvé a  dôležité, okrem 
toho osobného – dostať sa do  neba 
a spasiť svoju dušu a duše mne zvere-
ných ľudí – starať sa o mojich kňazov, 
lebo to sú moji bratia a najbližší spo-
lupracovníci, a starať sa aj o nové po-
volania, lebo ich tu potrebujeme ako 
soľ. Prosím všetkých čitateľov, aby sa 
za mňa modlili, lebo to veľmi potre-
bujem a ja s radosťou každému jed-
nému z  nich chcem aj touto cestou 
požehnať.”

Mons. Dávid Tencer OFM Cap. sa 
narodil 18. mája 1963 v Novej Bani 

Katolícka cirkev na Islande 
je mladá, dynamická a rastúca, 
je tam desaťkrát viac krstov 
ako pohrebov.

16 HLASY Z DOMOVA A MISIÍ DECEMBER 2015

BISKUPSKÁ VYSVIACKA



a teologické štúdiá ukončil na CMBF 
v Bratislave. Za kňaza bol vysvätený 
15. júna 1986, pričom bol inkardi-
novaný do  diecézy Banská Bystrica. 
Následne pôsobil štyri roky ako kap-
lán. V roku 1990 vstúpil do slovenskej 
provincie kapucínov. Po noviciáte po-
kračoval v štúdiách v Ríme, kde v roku 
1994 dosiahol licenciát z teológie. 28. 
augusta 1994 zložil rehoľné sľuby. Pô-
sobil ako farár v Holíči, v r. 1996 zalo-
žil v Hriňovej nový kláštor ako miesto 
na formáciu kapucínskych postulan-
tov a do roku 2002 bol jeho rektorom, 
od r. 2003 bol predstaveným kláštora 
v Žiline. V roku 2004 odišiel na Island, 
aby sa venoval misiám a priviedol tam 
kapucínov. Začal ako vikár v kostole 
Stella Maris v Reykjavíku a následne 
sa stal farárom vo farnosti S. Þórlákur 
v Reyðarfjörðure.

Reykjavícka diecéza založená pred 
47 rokmi je jedinou katolíckou diecé-
zou na Islande. Na ostrove s 320-tisí-
covou populáciou žije roztrúsených 
13 000 katolíkov, čo predstavuje 3,5 
percenta. V  rámci škandinávskych 
krajín je to najväčšie percento katolí-
kov. Prvá evanjelizácia ostrova sa da-
tuje do 10. storočia.

Katolícka cirkev na Islande je mla-
dá, dynamická a  rastúca, je tam de-
saťkrát viac krstov ako pohrebov. Dô-
ležitou udalosťou pre krajinu bola 
návšteva pápeža Jána Pavla II. v  r. 
1989. V roku 2014 na 25. výročie jeho 
návštevy biskup Bürcher zasvätil nový 
kostol a  novú farnosť v  rozsiahlom 
regióne Keflavík sv. Jánovi Pavlovi II. 
V roku 2013 bolo na Islande publiko-
vané prvé vydanie Rímskeho misála 
v islandskom jazyku a odvtedy sa po-
užíva vo všetkých tamojších farnos-
tiach. Reykjavícky biskup je členom 
Škandinávskej biskupskej konferen-
cie. •

Misijný týždeň vo Vitanovej
 Text: Farnosť Vitanová

Svätý Jozef Freinademetz pove-
dal:  „Misia musí byť záležitos-

ťou srdca.“ Ak sme prijali svetielko 
Ježišovej lásky, tak sa máme starať 
o to svetielko, nech jeho jas prežia-
ri cez nás a svieti všade, kde sme, 
v našich rodinách či v zamestnaní. 
Každý z nás má pracovať na mies-
te, kde ho povolal Boh. Svetlo, kto-
ré prijímame, snažme sa dávať ďa-
lej, a tak láska Božia bude rozliata 
do sŕdc ľudí.

V  našej farnosti Vitanová 
na Orave sme týždeň od 12. do 18. 
10. 2015 prežívali v duchu misií. 
V rámci tohto misijného týždňa 
bola vo štvrtok misijná svätá omša 
za účasti detí, na ktorej pán farár 
pomocou prezentácie a videa všet-
kým priblížil misie, úlohu misioná-
ra, misiu sestry Kataríny Pavelovej 
v Afrike.  Svätá omša sa začala mod-
litbou misijného ruženca, ktorý sa 
modlili deti v oblečení typickom 
pre všetky kontinenty. Počas svätej 
omše deti čítali lekciu, prosby, v kto-
rých prosili za Svätého Otca, kres-
ťanov, misionárov, rodičov a taktiež 
za samých seba, aby sa stali malý-
mi misionármi a spolu s obetnými 
darmi priniesli modlitby za všetky 
deti sveta, za  ich potreby, starosti 
a radosti. 

V piatok sa program začal ružen-
com, po ktorom nasledovala svätá 
omša, do ktorej sa aktívne zapojili 
birmovanci čítaním lekcie, prosieb, 
nesením obetných darov si spome-
nuli na všetkých hladných a smäd-
ných, ktorí potrebujú posilu nielen 
na tele, ale aj na duši. Keďže bez tejto 
posily nie sme schopní vyplniť svo-
ju misiu – poslanie milovať celým 
srdcom, celou dušou, celou silou 
a celou mysľou, tak po svätej omši 

nasledovala adorácia pred Najsvä-
tejšou Sviatosťou lásky sprevádzaná 
modlitbou, čítaním zo Svätého pís-
ma, piesňami, meditáciou, odpro-
sovaním, ďakovaním, ale aj prosba-
mi za  nás a misionárov. 

Program celého týždňa vyvr-
cholil na Misijnú nedeľu, kedy sa 
obidve sväté omše niesli v duchu 
misií. Počas svätej omše mal kňaz 
štólu z Mexika, lektori a speváci 
boli oblečení v goralských krojoch, 
typických pre našu dedinu. Takto 
sme počas svätej omše symbolicky 
spojili naše domovy so svetom – 
spojili sme misiu milovať a svedčiť 
o láske v našich rodinách s misijný-
mi cestami do všetkých kútov sveta. 
Liturgiu hudbou a spevom sprevá-
dzali heligonkári tiež v goralských 
krojoch. Po obidvoch svätých om-
šiach bol misijný jarmok, počas kto-
rého si mohli veriaci za dobrovoľný 
príspevok zakúpiť výrobky, ktoré 
pripravili deti, mamky, staré mamy 
a dobrovoľníci z  farnosti, či dary 
veriacich z iných farností. Výťažok 
z tohto misijného jarmoku, ktorý 
bol v hodnote 875 €, poputuje pre 
rehoľné sestry Služobnice Ducha 
Svätého a ich misiu v Afrike. Všet-
kým dobrovoľníkom, ktorí akokoľ-
vek pomohli, či už prípravou výrob-
kov alebo pečením rôznych dobrôt, 
vyslovujeme Pán Boh zaplať!

Okrem misijného týždňa si mi-
sie pripomíname počas celého roka 
zbieraním poštových známok,  kto-
ré priebežne odosielame. Prekva-
pením boli známky, ktoré nám po-
slali ľudia na základe článku, ktorý 
bol uverejnený v časopise HLASY 
v roku 2013. Známky sme odoslali 
na misie. Taktiež ďakujeme týmto 
darcom.   •
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Island,
najmierumilovnejšia
krajina na svete

 Text: P. Martin Štefanec SVD 

 Foto: Archív SVD

I sland je malá ostrovná krajina 
s rozlohou niečo cez stotisíc km², 
kde žije zhruba 290 500 Islanďa-
nov. 90 % je protestantského vy-

znania, katolíkov je len asi 2,5 %.

Krajina
Island je stále sa tvoriacou krajinou so-
pečného pôvodu. Vďaka sopečnej čin-
nosti je tu mnoho gejzírov, sopiek a ja-
zierok. Nachádza sa tu vyše 200 sopiek 
a z toho je 30 činných. K výbuchu sopky 
dochádza približne raz za 5 rokov. Sneh 
a ľad pokrýva jednu desatinu ostrova. 
Nachádza sa tu asi 700 horúcich pra-
meňov. Na ostrove je rozvinutý rybár-
sky priemysel, ktorý tvorí 70 % zisku 
z vývozu tovaru. Island je samostatný 
od roku 1944 a nemá vlastnú armádu. 
Krajina nemá žiadne dopravné tep-
ny. Jedinú diaľnicu postavili Američa-
nia, keď si tu vybudovali malú vojen-
skú základňu asi šesťdesiat kilometrov 
od Reykjavíku a k nej postavili letisko. 
Keď odišli, oboje zostalo Islanďanom. 

Priťahuje turistov
V posledných rokoch Island priťahu-
je turistov. V nedávnej minulosti sem 
v jednom roku zamierilo cez tristotisíc 
turistov. Ich počet prekročil počet oby-
vateľov. Island je krajinou sopiek, ale 
predovšetkým krajinou nespočetných 
krásnych vodopádov. Krajinky s  roz-
siahlymi ľadovcami, väčšími než v Al-
pách, a s radom horúcich gejzírov trys-

  

Zaujímavosti Islandu
• Island nemá rozvinutý zahraničný obchod,
• veľmi dôležitý je rybolov, 
• horúce premene využívajú na vykurovanie,
• polárna noc trvá pol roka,
• Islanďania dedia priezviská po krstnom mene otca, takže otec a syn väč-

šinou nemajú rovnaké priezvisko (pokiaľ sa obidvaja nevolajú Erik Eri-
ksson). Synovia tak majú priezvisko zložené z mena otca s koncovkou 
-son a dcéry s koncovkou -dóttir. Priezvisko sa ale nepoužíva a všetci 
všetkých oslovujú krstnými menami a tykajú si, vrátane prezidenta. Do-
konca aj v telefónnom zozname sú mená zoradené podľa krstných mien.

• najstarší parlament na svete – Alting,
• je tu najzachovalejšie životné prostredie v Európe,
• vydáva sa tu najviac kníh na jedného obyvateľa na svete,
• podľa štatistík je to najmierumilovnejšia krajina na svete. 
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Pápež Slovákom: 
Nech vaša návšteva Ríma 
posilní povedomie k Cirkvi
 

Pápež František 11. novembra po-
zdravil pútnikov zo Slovenska. Jeho 
pozdrav zaznel počas pravidelnej ge-
nerálnej audiencie vo Vatikáne. Po-
zdrav z talianskeho do slovenského 
jazyka pretlmočil Mons. Jozef Kriš-
tof, pracovník Štátneho sekretariátu 
Svätej stolice. Slovenských pútnikov 
pápež pozval k intenzívnemu sprevá-
dzaniu biskupov modlitbou pri náv-
števe ad limina apostolorum, ktorá 
prebieha tento týždeň, a poprosil aj 
o modlitbu za seba. Po audiencii si 
podal ruku s jednotlivými biskupmi, 
prijal dar od vedenia Televízie LUX 
a požehnal ružence pre členov Klu-
bu TV LUX. 

„S láskou vítam pútnikov zo Sloven-
ska, ktorí sprevádzajú svojich bisku-
pov počas ich návštevy „ad limina 
apostolorum“, osobitne kňazov, se-
minaristov, zasvätené osoby i všet-
kých veriacich. Drahí bratia a sestry, 
vaša návšteva Ríma nech posilní po-
vedomie príslušnosti k Cirkvi. Spre-
vádzajte vašich biskupov intenzív-
nymi modlitbami a nezabudnite na 
modlitbu aj za mňa. Zo srdca žeh-
nám všetkých vás i vašich drahých 
vo vlasti," prihovoril sa Svätý Otec 
František. Pútnici zo Slovenska ho za 
pozdrav odmenili potleskom. Semi-
naristi zo Spiša po pozdrave zboro-
vo zaspievali refrén pápežskej hym-
ny V sedmobrežnom kruhu Ríma 
"Živ Bože, Otca Svätého, námestníka 
Kristovho".

kajúcich každú chvíľu do veľkej výšky. 
Ich priam vriacou vodou privádzanou 
v potrubiach sa vykuruje celý Reykjavík. 
V mnohých oblastiach má návštevník 
skôr dojem mesačnej krajiny. Na mno-
hých miestach nie sú žiadne stromy 
a žiadny porast, len rozosiate kamenie 
zo sopiek alebo stuhnutá láva. Všetko 
je porastené lišajníkmi alebo drobným 
machom, takže krajina je miestami ble-
dosivou zvlnenou planinou. 

Rímskokatolícka cirkev
Rímskokatolícka cirkev nie je na Islan-

de príliš rozšírená, v súčasnej dobe má 
asi 12 000 veriacich. Počet katolíkov po-
merne rýchlo narastá, a to hlavne vďaka 
imigrantom z katolíckych stredo a vý-
chodoeurópskych krajín (najmä z Poľska, 
Slovenska či Litvy). Územie štátu pokrý-
va diecéza Reykjavík, ktorá je rozdelená 
do šiestich farností. Zaujímavosťou je, že 
islandská diecéza nespadá pod žiadnu 
cirkevnú provinciu, teda pod žiadneho 
arcibiskupa-metropolitu. Islandský bis-
kup je teda zodpovedný priamo Svätej 
stolici. Islandskí biskupi sú členmi Škan-
dinávskej biskupskej konferencie.   •
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Nasledovanie Ježiša je život-
ná cesta, na  ktorej človek 
spoznáva Božiu spásonosnú 
prítomnosť. Cesta s Ježišom 

je zážitok lásky a radosti a zároveň je 
to realita pozemského života, kde v pl-
nom svetle vidím, ako som veľmi hrieš-
ny a potrebujem Kristovo odpustenie. 

Prehĺbenie duchovného poznania 
sa najlepšie spozoruje, potom prijí-
ma a vnútorne sa prežíva v tajomstve 
Vzkriesenia. Pretože tam, kde vládla 
smrť, nastáva život. Tam, kde nebola 
žiadna nádej, Ježiš garantuje všetku ná-
dej. Preto kresťan hneď po prijatí 
krstu hovorí: „Už nežijem ja, ale 
vo mne žije Kristus“ (Gal 2,20); 
týmto spôsobom môžeme upo-
zorniť, že v malom ľudskom „ja“ 
je od  tej chvíle prítomné veľké 
Božie „JA“. Skúsme sa správne za-
hľadieť do tváre svätým – tak mu-
čeníkom ako vyznávačom – sú to 
ľudia, ktorí síce prežili veľa utrpe-
nia, ale z ich tvárí žiari už v tomto 
svete svetlo Božieho sveta.

Vzkriesený človek nasle-
duje Krista v láske, a to v láske 
do krajnosti. Tu máme na mys-
li lásku voči ľuďom, ktorí ju ne-
môžu ani pochopiť, ani prijať, 
lebo žijú v temnotách hriechu a smrti. 
Ako hovorí sv. Ján: „My vieme, že sme 
prešli zo smrti do života, lebo miluje-
me bratov. Kto nemiluje, ostáva v smr-
ti“ (1 Jn 3,14). 

Vzkriesený človek vo všetkom hľa-
dá a nachádza Boha. Toto poznanie 
patrí každému pokrstenému človekovi 
a zasvätení muži a ženy prehlbujú lásku 

a odpustenie v obetách pre bratov a ses-
try, ktorí sa nachádzajú v potrebách tela 
a ducha. Je to jednoduché, keďže Ježiš 
napĺňa vnútro a s Jeho pomocou a v Jeho 
sile je možné aj to, čo sa podľa ľudských 
predstáv javí ako nemožné...

Vzkriesený Kristus sa po smrti vrá-
til do života na zemi a priniesol radosť, 
ktorá dáva útechu: „Ježiš povedal: Po-
koj vám. Ako to povedal, ukázal im 
ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď 
videli Pána“ (Jn 20, 19-20). Tajomstvo 
Vzkriesenia však zjavuje Ježiš, človek 
ho nevidí. Mária Magdaléna nepoznala 

svojho Majstra, pokiaľ jej neotvoril oči 
ON sám. Existuje celý rad biblických 
miest, ktoré ukazujú, že aj útecha zo 
vzkriesenia môže byť ohrozená a môže 
sa zmeniť na falošnú útechu:

Človek zostane stáť nad hrobom. 
Sem patrí pokušenie, ktorému podľa-
hol Tomáš: „Ostatní učeníci mu hovo-
rili: ´Videli sme Pána.´ Ale on im po-

vedal: ´Ak neuvidím na  jeho rukách 
stopy po klincoch a nevložím svoj prst 
do  rán po klincoch a nevložím svo-
ju ruku do jeho boku, neuverím.´ Je-
žiš mu povedal: ´Uveril si, pretože si 
ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, 
a uverili“ (Jn 20, 25.29). Tomášovi vy-
dali svedectvo apoštoli, nemohol ho 
prijať. A tajomstvo ani nepochopil, ale 
Pán dovolil, že mohol precítiť okamih, 
že nevidím, ale uverím Ježišovi.

Pokušenie, že apoštoli nepôjdu 
do Galilei. Výrazne to vidíme v scéne 
nanebovystúpenia: „Mužovia galilejskí, 
čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, 
ktorý bol od vás vzatý do neba, príde 
tak, ako ste ho videli do neba odchá-
dzať“ (Sk 1,11). Nanebovystúpenie je 
v Galilei; čiže tam, kde ľudia žijú a pra-
cujú; a nie tam, kde si myslia, že príde 
v ideálnej situácii; podľa ľudí sa všetko 
naplánuje a pripraví. Ježišovi sa však 
verí v každej situácii. 

Pokušenie nevšímať si napätie viery. 
To znamená, že nevieme vydržať napä-

Vo mne
žije Kristus

 Text: P. Peter Kubík SVD

 Foto: Cathal McNaughton

Príroda je preniknutá jasom ne-
beského svetla a Tichon Zadon-
ský opisuje vzkriesenie obrazom 
jarného prebúdzania: Všetko, čo 
pozorujeme na jar, sa uskutoč-
ní v pravom zmysle pri vzkriesení 
z mŕtvych. Na jar sa celá zem obno-
vuje. Takto to bude aj pri vzkriese-
ní. Na jar z lona zeme vypučí kaž-
dá tráva, každé semiačko. To isté 
sa stane pri vzkriesení v posledný 
deň: mŕtvi vstanú z hrobov...
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tie, ktoré spočíva v tom, že hoci sme už 
vykúpení, všetci ešte čakáme na plné 
vykúpenie. Cirkev v každom slávení 
Eucharistie vyjadruje, že pozná toto 
napätie: „Smrť tvoju, Pane, zvestujeme 
a  tvoje zmŕtvychvstanie vyznávame, 
kým neprídeš v sláve.“ V prvokresťan-
ských spoločenstvách bolo veľké napä-
tie medzi tými, ktorí boli presvedčení, že 
Pán príde už za ich pozemského života 
a tými, ktorí tvrdili, že „deň a hodina“ 
Pánovho príchodu sú neznáme. 

Človek začne lipnúť na svojich skúse-
nostiach. Zmŕtvychvstalý Kristus sa pri-
hovára Márii Magdaléne takto: „Už ma 
nedrž, veď som ešte nevystúpil k Otcovi; 
ale choď k mojim bratom a povedz im: 
Vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu 
Otcovi, k môjmu Bohu a vášmu Bohu“ 
(Jn 20,17). Voľnejšie by sme mohli tento 
text preložiť asi takto: „Nelipni na svo-
jich skúsenostiach, ani na duchovných 
zážitkoch, ale buď otvorená pre budúc-
nosť; ži v nádeji a otvor sa viere v stále 
väčšieho Boha!“

Apoštoli Peter, Ján a Jakub však už 
skôr videli Ježiša premeneného na vrchu 
Tábor. Preto východní mnísi usilovali 
o to, aby aj oni uvideli svet premenený 
Kristovým víťazstvom. V  tom videní 
nachádzame pravú duchovnú útechu. 
Niektorí si pomáhali opisom prekrásnej 
prírody, ako to o niekoľko storočí neskôr 
vedel podať a opísať sv. František Saleský. 

Príroda je preniknutá jasom nebes-
kého svetla a Tichon Zadonský opisuje 
vzkriesenie obrazom jarného prebúdza-
nia: „Všetko, čo pozorujeme na jar, sa 
uskutoční v pravom zmysle pri vzkrie-
sení z mŕtvych. Na jar sa celá zem ob-
novuje. Takto to bude aj pri vzkriesení. 
Na jar z  lona zeme vypučí každá trá-
va, každé semiačko. To isté sa stane pri 
vzkriesení v posledný deň: mŕtvi vstanú 
z hrobov... V zime sa rastliny a stromy ja-
via akoby vyschnuté, ale na jar sú všetky 
naplnené novou miazgou, ktorá im dáva 
život. Tým, ktorí nechápu vzkriesenie, sa 
mŕtvi zdajú ako zničené existencie. Holé 
stromy a rastliny sa na jar odejú novými 

kvetmi a listami... V čase vzkriesenia sa 
to isté stane s mŕtvymi; ich telá sa pre-
menia, stanú sa priehľadnými a krás-
nymi na pohľad.“

Skutočne, Tichon si veľmi vážil svia-
tok Premenenia Pána na vrchu Tábor. 
Na  povzbudenie mníchom napísal: 
„Sväté telo, na vrchu Tábor, nás napĺňa 
dôverou a posilňuje v nádeji, že vyvo-
lení budú mať účasť na večnom živo-
te a na rovnakej sláve... V čase skúšok 
a smútku snaž sa svoju pozornosť ob-
rátiť tam, kde žiari Kristova tvár ako 
slnko, kde sa skvejú spravodliví ako 
hviezdy.“ A ďalej sa pýta akoby jazykom 
dnešných ľudí: „Čo sa nám vlastne zja-
vilo v tajomstve premenenia? Čo bolo 
nové a neznáme na vrchu Tábor? Čo 
videli na tomto vrchu apoštoli v Kris-
tovi? Plnosť zjavenia Ducha Svätého, 
ktorý na Kristovi spočinul a skrze neho 
premenil celé tvorstvo. Bolo to zjavenie 
krásy. Bolo to videnie nového neba a no-
vej zeme, premeneného sveta, žiariaceho 
krásou.“  •
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Vianočná novéna
Alfonz Mária de Liquori
Nechajte sa unášať zmyslom 
svätého Alfonza pre detaily.
Aké krásne myšlienky doká-
zal svätec rozvinúť pri pohľa-
de na Dieťa, ktoré je Vykupi-
teľom sveta! Nech nám jeho 
texty zapália srdce, aby hore-
lo láskou k Bohu, ktorý sa pre 
nás stal človekom...
75 strán, cena: 4,60 EUR

Stať sa sebou,
žiť Božie sny
Stasi Eldredge
Stasi Eldredge sa v knihe delí 
o  svoju cestu „žitia Božích 
snov“, hľadania zmyslu kaž-
dého dňa i svojich potrieb. Sa-
mozrejme, robí to z pohľadu 
veriaceho človeka, ktorý miluje 
Ježiša a vie, že nik iný nemôže ...
258 strán, cena: 7,50 EUR

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

Každý deň s Božím slovom
Božie Slovo na každý deň. 
Knižka obsahuje zároveň aj 
kalendár, meniny, cirkevné 
sviatky, Božie slovo a rozjíma-
nie na každý deň
375 strán, cena: 4,40 EUR

Objatie
Matka Elvíra
Mnoho mladých ľudí pad-
ne až na dno. Možno viac, 
ako si človek dokáže pred-
staviť. Objatie je zázračný 
dar, jedna veľkosť sedí všet-
kým. Matka Elvíra odpove-
dala na Božie volanie, kto-
ré ju pobádalo k tomu, aby 
pomohla mladým narko-
manom a  bezdomovcom. 
Objatie - Príbeh Komuni-
ty Cenacolo je rozprávaním 
o sile lásky a odhodlania.
125 strán, cena: 6,80 EUR

Vianoce
Chiara Lubichová
Autorka do svojho osobné-
ho dialógu s pravým tajom-
stvom Vianoc zapája všet-
kých okolo seba. S postojom 
hlbokej pokory a vďačnosti 
aktívne hľadá a ponúka spô-
soby ako darovaním lásky 
a radosti môžeme s istotou 
opätovať aj ten najväčší dar.
72 strán, cena: 5,50 EUR

Utrpenie a radosti očistca
Franz Spirago
niha Franza Spiraga Utrpenie 
a radosti očistca obsahuje sú-
hrn najdôležitejších očistco-
vých tém. Stojí na učení cir-
kevných autorít a je plná vízií 
a mystických zjavení svätých. 
Duše v očistci. Úbohé, a pred-
sa také mocné.
103 strán, cena: 4,90 EUR

Požehnania na pomoc
v životných skúškach
Bernard-Marie OFS
Autor knihy Požehna-
nia na  pomoc v  životných 
skúškach Bernard-Marie, 
o.fs. (františkánsky tretí rád), 
je doktor teológie a  znalec 
biblických jazykov. Napísal 
viacero diel, do  slovenčiny 
bola preložená kniha Mod-
litby v  ťažkých situáciách. 
„Pane, ráč požehnať svojho 
služobníka a  svoju služob-
nicu tu pred tebou!“ Mnoho 
kníh ponúka modlitby, no 
máloktoré svojich čitateľov 
povzbudzujú modliť sa žeh-
naním. Požehnania v našom 
dielku nie sú určené výhrad-
ne kňazom. Naopak, pre všet-
kých otvárajú cestu k preko-
návaniu skúšok a  každý si 
môže ľahko nájsť požehnanie 
či požehnania, ktoré zodpo-
vedajú jeho vlastnej potrebe 
alebo situácii jeho blízkych. 
Knižka prinesie veľa svetla 
i veľké milosti, ak sme nao-
zaj ochotní vykročiť tak, ako 
sa chodí na púť! 
124 strán, cena: 4,00 EUR

Milí naši čitatelia!
Cez náš časopis Hlasy by som sa Vám všetkým chcela poďakovať za priazeň a záujem o ponúkané knihy a de-
vocionálie. Kúpou kníh pomáhate misiám nielen finančnou čiastkou, ale aj šírením Božieho Slova. 
Blíži sa advent, kedy sa pripravujeme na príchod božského dieťaťa. To „dieťa“ sa má však narodiť v každom 
z nás. Klope na naše srdcia, aby ich otvorilo pre lásku. Preto sa stíšme, aby sa pre nás adventné obdobie stalo 
časom požehnania. Láska sa dáva v tichu...
Požehnanie Pána nech je s Vami po celý nasledujúci rok. 

Veľa Božích milostí vyprosuje Zuzana Húciková a Emília Šlosárová
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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

Perly zo života
svätých
Wilhelm Schamoni,
Karl Besler
Kniha Perly zo života svä-
tých prináša príbehy svät-
cov, ktorých Pán Boh 
obdaril zvláštnymi, nad-
prirodzenými, teda cha-
rizmatickými vlastnosťa-
mi, aby mohli pôsobiť ako 
nástroje jeho vôle. Nepo-
núka nám len zaujímavé 
historické svedectvo, ale 
chce nás podnecovať k úva-
hám o  kresťanskom uče-
ní, o  pravdivosti evanjelia 
a  o  nutnosti návratu sve-
ta k  jeho pravdám, skrze 
pravú Cirkev Ježiša Kris-
ta. Nájdete tu príbehy zná-
mych aj menej známych 
svätých, ako napríklad: sv. 
Januária, sv. Jána Nepo-
muckého, pátra Clavera, 
bl. Markusa z  Aviana, sv. 
Klementa Máriu Hofbau-
era, Magdalény z Canossy, 
Márie Magdalény Postel, 
sv. Jána Bosca a  mnohých 
ďalších. 
183 strán, cena: 6,90 EUR

Kvapky požehnania
Kolektív autorov
Dvadsať skutočných sloven-
ských príbehov o  Božích 
zázrakoch. Prijať osvieže-
nie, Pocítiť, že Kristus je tu 
uprostred nás v Žiline, v Ša-
rišských Michaľanoch, v Bra-
tislave aj v Lackovej. Lebo 
žiadna iná téma nemá prven-
stvo, keď sa Božie deti roz-
hodnú vyrozprávať skutky 
Pánove.
152 strán, cena: 5,90 EUR

CD Krásne Vianoce
Titul „Krásne Vianoce, ob-
sahuje, ako jeho názov pre-
zrádza, 15 najkrajších via-
nočných piesní v  podaní 
interpretov: Karel Gott, Pa-
vol Habera, Helena Vondráč-
ková, Lucie Bílá , Boni Pueri, 
Berco Balogh , Lucia Lužin-
ská, Gabriela Blasko, Peter 
Dvorský, Slovenská filhar-
mónia, Zbor Konzervatória 
v  Bratislave, Blažena Mar-
tinková, Jerguš Judin, Bra-
tislavský chlapčenský zbor, 
Hector Sandoval, Christmas 
Band, Peter Baraník Dália 
Izraelová, Michal Dočolo-
manský
cena: 7,70 EUR

Obraz – Božie Milosrdenstvo
Rozmery 12 x 17 cm
cena: 8,00 EUR

Narodenie Ježiška
Ilustrovaná knižka pre deti 
vo veku 2 rokov s krásnymi 
ilustráciami a "dotýkavkami" 
predstavuje malým čitate-
ľom príbeh o narodení Je-
žiška. Deti sa pri čítaní môžu 
dotýkať rôznych imitujúcich 
materiálov. Kniha je tlačená 
na tvrdých doskách.
cena: 5,70 EUR

Šťastný rok
Anselm Grün
Anselm Grün OSB v  tej-
to knižke ponúka čitate-
ľom na  každý deň v  roku 
dva krátke texty na zamys-
lenie. Cieľom textov je kaž-
dé ráno a každý večer vy-
tvoriť priestor na zastavenie 
sa uprostred každodenného 
náhlenia a nechať si inšpira-
tívnymi slovami preniknúť 
dušu. Ak sa raz rozhodne-
me, že sa budeme po  celý 
rok takto zastavovať, získa-
me vnútorný pokoj. Ak náj-
deme vnútorný pokoj, ne-
budeme sa už viac kŕčovito 
držať ľudí alebo vonkajších 
istôt. Objavíme svoje vnútro 
a to nám umožní čeliť živo-
tu bez obáv. Vytvoríme tak 
predpoklad pre to, aby náš 
ďalší rok bol šťastný.
397 strán, cena: 9,90 EUR



D rahý priateľ, ďakujem vše-
mohúcemu Trojjedinému 
Bohu, že mi dožičil i tento 
raz napísať Ti pár riadkov. 

V predchádzajúcom liste som sa Ti, 
ako dobre vieš, zmienil o P. Freinade-
metzovi, ktorý pôsobí v Číne. Predstavil 
som Ti jeho spôsob života, ako i starosť 
o duše, ktoré mu sú zverené, ale i (v ne-
poslednom rade) starosť, akú má o mi-
sionárov. Dnes Ti chcem porozprávať 
o pátrovi trocha z iného uhla a to, čo 
je pre neho dôležité a čo sa nachádza 
i dnes v jeho srdci. 

Jeden biskup, ktorý P. Freinademetza 
dobre pozná, raz povedal: „Modlitba je 
živlom jeho srdca a jeho životnou ra-
dosťou.“ Áno, je tomu naozaj tak. Jeho 
život je presiaknutý modlitbou. Svoje 
kňazské povinnosti aj teraz na sklonku 
svojho života berie zvrchovane vážne. 
Ani v predchádzajúcich rokoch a ani 
počas dlhých a namáhavých misijných 
ciest nikdy nevynechal modlitbu bre-
viára. Zároveň jeho srdcovou záležitos-
ťou je slávenie svätej omše. V minulosti, 
aby ju mohol slúžiť, musel často aj nie-
koľko hodín putovať. A to nie je všetko. 
Podľa tradície cirkvi P. Freindademe-
tz dodržiaval prísny pôst pred svätým 
prijímaním. 

P. Freinademetz nám o týchto dvoch 
veciach – modlitbe breviára a slávení 
svätej omše – napísal a zanechal niekoľ-
ko listov. Veľmi mu záleží na tom, aby 
vštepil túto lásku novým duchovným 
povolaniam, a preto tieto svoje listy po-
siela hlavne seminaristom a rehoľníkom.
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ARNOLD JANSSEN

Arnold Janssen 
– Páter Freinademetz 
ako vzor misionárov

 Text: Juraj Begany SVD

 Foto: Archív SVD

Od našich spolubratov sa dozvedám, 
že na P. Freinademetzovi ich najviac 
oslovuje jeho modlitba pred bohostán-
kom, ktorá častokrát trvá aj niekoľko 
hodín. Už zavčas ráno chodieval a na-
ďalej i chodieva do kostola a podobne aj 

neskoro večer, keď už sa všetci odobe-
rajú na spánok, aby sa utiahol a modlil 
sa. Takýto duchovný život P. Freinade-
metzovi dáva počas celého života nevy-
čerpateľnú silu do práce a oduševnenie 
v službe Božieho kráľovstva. V nepo-
slednom rade nemôžem zabudnúť spo-
menúť aj jeho časté pokánie a telesné 
umŕtvovanie. 

Keď P. Freinademetz prišiel do Stey-
lu, bolo na  ňom vidieť istú príťažli-
vú dobrotu, ktorou sa vyznačuje až 
dodnes. Táto jeho dobrota a vľúdnosť 
často priťahuje mnoho ľudí. Jeden kňaz 
sa ohľadom tejto jeho dobroty zmienil 
slovami: „Páter Freinademetz je pre 
mňa osobnosťou, ktorá vyžaruje du-
ševnú vyrovnanosť, ducha lásky, hlbo-
kú radosť, vnútorný pokoj, miernosť 
a mravnú zodpovednosť.“ A iný, biskup 
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NAŠI DOBRODINCI

Bohuznámy Bziny 100,- EUR • Bohuznáma Prievidza 
20,- EUR • Odoberatelia Hlasov Šúrovce a Várov Šúr 
42,- EUR • S.J. Nitra 20,- EUR • I. a A. K. Nitra 10,- EUR 
• Čitatelia Hlasov Veľké Zálužie 20,- EUR • Anna 
a Mária Červeňanové Brezno 50,- EUR • Bohuznámy 
Trebišov 25,- EUR • Bohuznáma Zempl. Teplica 50,- 
EUR • Mária Chlebašková Zempl. Teplica 10,- EUR • 
Bohuznámy 20,- EUR • K.V. Čereňany 5,- EUR • A. Š. 
Čereňany 5,- EUR • pani K. Čereňany 5,- EUR • H.D. 
Veľký Lapáš 30,- EUR • F.H. Vinodol 50,- EUR • Odbe-
ratelia hlasov Čierne pri Čadci 66,- EUR • Bohuznáma 
z Oravskej Jasenice 100,- EUR • Bohuznáme Naháč 
25,- EUR • Odberatelia Posla Petrova Ves 9,- EUR 
• Misijní dobrodinci z Lovče 105,- EUR • Ružencové 
bratstvo Hlohovec 100,- EUR • Kresťanskí seniori 
z púte Lokce, Šaštína 45,- EUR • Čitatelia hlasov 
Štefanov nad Oravou 110,- EUR • Bohuznáma rodina 
Gbeľany 50,- EUR • Odberatelia hlasov Petrova Ves 
120,- EUR • Odberatelia hlasov Župkov 100,- EUR • 
Ružencové bratstvo Vinodol 100,- EUR • Odberatelia 
hlasov Žabokreky n.V. 20,- EUR • Odberatelia hlasov 
Čierne pri Čadci 50,- EUR • Bohuznáma Trenčín 35,- 
EUR • Odberatelia hlasov Prusy 60,- EUR • MZDSV 
a čitatelia Hlasov z Považskej Bystrice 80,- EUR • 
Veriaca rodina z Diviny 200,- EUR • Bohuznáma z Kľa-
čan pri Hlohovci 50,- EUR • Bohuznámy Veľké Zálužie 
300,- EUR • Odberatelia hlasov Dežerice 105,- EUR 
• Ružencové bratstvo Lazany 30,- EUR • Ružencové 
spoločenstvo Žlkovce 220,- EUR • Odberatelia hlasov 
Gbelany 192,- EUR • Bohuznámy 20,- EUR • Ružena 
Kolembusová 20,- EUR • Antónia Trizuljaková 50,- 
EUR • Kostol sv. Arnolda Janssena 1 660,- EUR • 
Ružencové spoločenstvo z Chrenovej č. 17 20,- EUR 
• Ružencové spoločenstvo Nitra-Zobor 100,- EUR 
• Dobrodinci z Chmelnice 370,- EUR • Bohuznámy 
z Vrábel 10,- EUR • Farnosť Veľké Uľany 240,- EUR 
• Farnosť Nový Hrozenkov 685,- EUR • Ružencové 
bratstvo z Vinodolu 100,- EUR • Odberatelia Hlasov 
z Čierneho pri Čadci 50,- EUR • Odberatelia Hlasov 
Prusy 60,- EUR • MZDSV a odberatelia Hlasov z Po-
važskej Bystrice 80,- EUR • Veriaca rodina z Divinej 
200,- EUR • Odberatelia Hlasov z Dežeric 105,- EUR 
• Odberatelia Hlasov z Kameničan 71,- EUR • Ružen-
cové bratstvo z Lazan 30,- EUR • 

Predplatné na rok 2016 je 12 EUR

Oznámenie o zmene účtu
Dovoľujeme si vám oznámiť, že
Spoločnosť Božieho Slova, Kalvária 3, Nitra
od 1. 12. 2015 prestane používať toto číslo 
účtu: 00805945001 / 5600 (Primabanka)
Nové číslo účtu Spoločnosti Božieho Slova je 
5029115971 / 0900 (Slovenská sporiteľňa)

Ďakujeme za porozumenie
Spoločnosť Božieho Slova, Nitra-Kalvária

DAROVALI NA MISIE, 
MISIJNÝ DORAST, 

MISIJNÉ DOMY
Všetkým darcom vyslovujeme  

Pán Boh zaplať! 

Henninghaus, povedal: „Jeho najcha-
rakteristickejšou črtou je azda jeho 
veľká a láskavá dobrota. A cez túto ne-
únavnú dobrotu a priateľskosť získava 
srdcia ľudí. No páter Freinademetz má 
aj nekonečnú trpezlivosť a lásku, pros-
tredníctvom ktorých zabúda na seba.“ 

O pátrovi Freinademetzovi, drahý 
priateľu, nesmiem zabudnúť spomenúť 
ešte jednu dôležitú vec. Nikdy nechcel 
opustiť svojich zverencov v čase nebez-
pečenstva. Dovolím si povedať, že mal 
priam strach, že sa bude musieť vrá-
tiť do Európy. Veď Číňania sa mu stali 
drahými bratmi a sestrami. A táto zod-
povednosť sa prejavila i pri jeho spolu-
bratoch. Nikdy nechcel dovoliť, aby boli 
misionári vystavení nebezpečenstvu, 
pretože vnímal, že on – ako ich pred-
stavený – je zodpovedný za ich životy. 

Drahý čitateľ, som vďačný za P. Frei-
nademetza, že nám je aj dnes príkla-
dom viery a oddanosti Trojjedinému 
Bohu. A k tejto oddanosti chcem po-
zvať aj Teba. Zamiluj si modlitbu i ado-
ráciu. Navštevuj Pána čím častejšie, aby 
si sa naučil hľadať i plniť jeho najsvä-
tejšiu vôľu. 

V láske Trojjediného Boha páter Ar-
nold Janssen.  • 



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

Vianoce
Marta Pacovská, Široké

www.verbisti.sk

Vločky tíško poletujú,
prírodu tak ozdobujú. 
Čas vianočný 
klope na dvere,
betlehemské svetlo 
nás ohreje.

V každom dome 
dobroty voňajú,
k prestretému stolu 
s radosťou sadajú.
Na svojich zosnulých
všetci si spomeňte
a vo svojom srdci
miesto im pripravte.

Stromčeky sa rozžiaria,
detské očká zaiskria.
S veľkou chuťou večerajú,
na Ježiška už čakajú.
Svoje sny sa im splnia,
keď darčeky rozbalia.

Zvony tíško vyzváňajú,
na polnočnú nás volajú,
preto poďme, neváhajme,
Ježiškovi úctu vzdajme.

Tichú noc si zaspievame,
lebo veľkú radosť máme,
že sme mohli opäť znova,
na polnočnú do kostola.


