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V

o februári vrcholí plesová sezóna, kedy
rôzne spolky, pracovné kolektívy i iné
združenia upevňujú svoje formálne vzťahy
v neformálnej atmosfére, kde sa dá poznať
kolegov z tej čisto ľudskej strany. Sú to veselé podujatia, ktoré dávajú zabudnúť na ťažkosti i nedorozumenia, ktoré tak často sprevádzajú naše vzťahy.
Vôbec, ľudia sa neustále snažia nájsť spríjemnenie života. Nemáme radi nielen bolesť, trápenie, ale
ani nepríjemné pocity, ktorými sa všetko začína. Je
prirodzené, že človek túži po tom, čoho sa mu veľa
nedostáva. No z druhej strany chápeme, že naším
cieľom nie je večné šťastie tu na zemi, ale v nebi.
Z takejto perspektívy možno vidieť a vychutnať si
radosť zo života omnoho skôr. Prečo chcem trochu porozmýšľať nad utrpením? Pretože 11. februára si pripomíname aj Svetový deň chorých, pre
ktorých je utrpenie každodennou realitou, no nie
vždy tragédiou.
Znie to ako paradox, ale je to fakt. Nám kresťanom by to malo byť omnoho jasnejšie, lebo poznáme zastupiteľské utrpenie Krista, ktoré sa stalo príčinou radosti pre mnohých. A keď i samotní
predstavitelia pohanského sveta ako Epikuros, najslávnejší predstaviteľ filozofie hedonizmu, tvrdili,
že ani neptretržité utrpenie, bolesť nemôže prekážať pôžitku, lebo si človek na ňu zvykne a už si
ju priveľmi nevšíma. No nie Epikuros nám má byť
príkladom.
My chápeme, alebo by sme aspoň chceli, že bolesť, utprnie a smrť sú neoddeliteľmou časťou života. Je to, žiaľ, dôsledok ľudského pádu – hriechu.
Starozákonný Izrael chápal súvzťažnosť hriech
– bolesť – choroba – smrť. V istom čase vývoja
veriaceho spoločenstva to bol výchovný faktor,
ktorý v skutočnosti čiastočne platí aj dnes. Veď
ak vedome narušujeme pravidlá, pokyny, riskujeme úraz alebo aj smrť. Takáto schéma hriech –
smrť by bola jasná, ak by nebolo viacero výnimiek
z obidvoch strán: utrpenie nevinných a šťastie nenásytných zloduchov.
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Kniha Jób sa snaží dať odpoveď, že ľudský život,
história a svet nie sú v žiadnom prípade čierno-bielymi pásmami striedania dobra so zlom, no mnohorakými odtieňmi, kde šedej ponurosti utrpenia
môže byť pridaná pestrá farba nádeje na záchranu
a spravodlivý koniec. Jóbovi priatelia mali pochopiť, že aj spravodlivý môže trpieť, a to nie pre svoje
hriechy, lež ako príklad, že aj touto cestou sa dá získať požehnanie a životná múdrosť, ktorá koniec-koncov prináša naozajstné bohatstvo.
My sa bojíme utrpenia, hoci ho neraz znášame,
a to i hrdinsky. Treba si uvedomiť, že najmä ak ide
o chorobu, sa svojím utrpením môžeme podobať
Kristovi. Bojíme sa hlavne ešte ako zdraví, lebo
nevieme presne, čo nás čaká. S každou bolesťou,
ktorá sa nám posiela, daná je aj sila ju zniesť, pretrpieť, dať je zmysel, správne ju obetovať. Tu je jej
skutočný význam a cieľ – obeta. Kristus tiež všetko svoje utrpenie prekonal ako obetu za hriešnikov, za ich očistenie. Každý, kto trpí nespravodlivo, bez príčiny, je pozvaný ku spoluúčasti na
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spásnom utrpení Vykupiteľa. S týmto vedomím sa možno
nezmenší bolesť, no zmnohonásobí radosť a nádej, že môžeme pomôcť tam, kde už iní nevedia. Tým miestom sú najmä zaťatí hriešnici.
Preto je veľmi smutné, ako sa moderní ľudia snažia zbaviť
utrpenia eutanáziou. Nechápu jeho cenu. U mnohých je viac
lásky k umierajúcim zvieratám ako k blížnym. No len rozumný človek môže obetovať svoje utrpenie. Nerozumné bytosti,
nech by boli akokoľvek milé a šikovné, toho nie sú schopné.
Preto je humánne nepredlžovať ich muky. Okrem toho oni
boli dané človeku slúžiť a je v našej moci rozhodnúť o ich smrti, vždy so zreteľom na slávu Stvoriteľa. Naši blížni však nie sú
zvieratká, ale Božie deti. Naše telo nie je len zhlukom buniek,
ale spojené s dušou sa stáva chrámom Ducha Svätého, preto
si ako také vyžaduje patričnú úctu i starostlivosť do poslednej
prirodzenej chvíle.
Milí čitatelia, želám vám, aby ste sa nemuseli trápiť a boli
čím dlhšie zdraví. No predovšetkým, aby ste s láskou prijímali
svoje starosti, bolesti i tých, ktorí ich majú a sú na vás odkázaní,
lebo takto môžete získať požehnanie, ktorého cena sa odhalí
až na tej druhej strane. •
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EDITORIÁL

Milí misijní priatelia!
Obetovanie Pána, ktoré slávime
začiatkom mesiaca, je sviatok,
ktorý možno až tak neregistrujeme. Tento sviatok však môže byť
pre nás povzbudivý z perspektívy
Simeona, ktorý túžil uzrieť malého Ježiša. Toto aj nás môže spojiť
s Bohom; otvoriť si srdcia pre Boha a blížnych. Simeon
v proroctve predpovedal Márii, že skrze jej syna, „aby
vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc, ” jej vlastnú dušu
prenikne meč (Lk 2, 35). Simeon vedel z vlastnej skúsenosti, že zjavenie Božej lásky si vyžaduje srdce naplnené
súcitom pre znetvorenú tvár ľudského hriechu. Aj Mária bola naplnená žiaľom, keď uvidela, ako hriech siaha
na život jej syna. To, čo zažil Simeon, zažívame neraz aj
my. Keď sa nám Ježiš dá poznať, jasnejšie uzrieme tmavé
stránky nášho srdca. Duch nás vedie k tomu, že si uvedomíme svoju náchylnosť zameriavať sa na veci tohto
sveta a odmietať prísľub Božieho kráľovstva.
Áno, keď uzrieme Božiu dobrotu, začneme chápať, ako
veľmi potrebujeme Ježišovo milosrdenstvo, a prekypujeme radosťou nad tým, že jeho milosť sa hojne vylieva na nás. Budeme túžiť po Duchu, aby sme zo svojho
vnútra odstránili každé odmietnutie Boha. Túžba Simeona a Anny po Mesiášovi ich viedla k poznaniu, že musia otvoriť svoje srdcia. Náš nebeský Otec chce, aby sa to
isté udialo v našom vnútri - nie preto, aby sme upadli do
depresie, ale preto, aby nám daroval väčšiu slobodu. Boh
chce vyzdvihnúť naše duše do večného kráľovstva, aby
sme zažili jeho slávu a stali sa novým stvorením. Túži
nás očistiť od hriechu a naplniť nás dobrými vecami.
Ponúknime Ježišovi svoje srdcia a prosme ho o hlbšie zjavenie jeho lásky. Chcel by som vás, milí čitatelia,
pozvať na púť nášho časopisu do Svätej Zeme. Budem
veľmi rád, keď sa stretneme na spoločnej púti zemou,
kadiaľ chodil Pán Ježiš. Verím, že táto púť nás duchovne
povzbudí, navzájom sa spoznáme a načerpáme znova
potrebné duchovné sily pre náš život. Informácie o púti
a možnosti prihlásenia sa nájdete na poslednej strane
tohto časopisu. Využime tento jedinečný čas (marec)
na duchovnú obnovu vo Svätej Zemi.
Páter Martin Štefanec SVD
šéfredaktor
DÔLEŽITÉ OZNAMY

Sv. omšu za odberateľov Hlasov
odslúžim 5. februára,
za horliteľov 7. februára 2015,
Šéfredaktor
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▪ V USA klesá počet potratových kliník
Počet potratových kliník v USA klesol za posledných
5 rokov o 23%, informoval magazín National Catholic
Register s odvolaním sa na údaje organizácie Operation
Rescue. Za rok 2014 bolo v USA zatvorených 73 potratových centier. Operation Rescue tvrdí, že od roku 1991
bolo zrušených až 75% chirurgických centier v USA, ktoré
slúžili ako potratové kliniky. Pokles počtu týchto centier
možno podľa magazínu National Catholic Register pripísať viacerým faktorom - medzi nimi najmä menšiemu
dopytu po chirurgických potratoch, rozšírenejšiemu používaniu “tabletky deň po” a novej legislatíve, ktorá výrazne
zvýšila bezpečnostné štandardy pre potratové kliniky. •

▪ Herečka Angelina Jolie bola vo Vatikáne
8. januára navštívila Vatikán americká herečka Angelina
Jolie. Podľa slov riaditeľa Tlačového strediska Svätej stolice pátra Federica Lombardiho SJ, herečka sa zúčastnila
na premietaní filmu „Unbroken“ v sídle Pápežskej akadémie vied. „Ide o film, ktorý prezentuje pozitívne hodnoty
z ľudského a duchovného hľadiska, obzvlášť odpustenie,“
povedal hovorca Vatikánu, pričom uviedol, že na premietaní boli prítomní aj niektorí veľvyslanci a osobnosti z Vatikánu, medzi inými aj Mons. Sanchez Sorondo,
kancelár Pápežskej akadémie sociálnych vied. Po premietaní sa Angelina spolu so svojimi dvoma deťmi, svojím
bratom, ktorý je protagonistom filmu a ďalšími, v rátane
Mons. Sancheza, presunula do jednej zo sál Apoštolského
paláca, kde skupinku krátko pozdravil pápež František
a venoval im spomienkový darček – ruženec či medailón. Ako ďalej uviedol páter Lombardi, nevie sa presne,
čo Svätý Otec prítomným povedal, no každého osobne
pozdravil. Hovorca Vatikánu zároveň zdôraznil, že nešlo
o audienciu, ale o krátky pozdrav trvajúci len niekoľko
minút, preto k tejto udalosti nevychádza oficiálne komuniké. Zaujímavosťou je, že starým otcom tejto americkej
herečky bol Slovák, ktorý do USA emigroval z Košíc. •

SPEKTRUM

◀ Pápež František vyzval veriacich k modlitbe za nových kardinálov

▪ Viedenská katolícka charita
hľadá 200 dobrovoľníkov
Projekt viedenskej katolíckej charity “LeO” sa rozrastá. V roku
2015 k existujúcim jedenástim
miestam výdaja potravinovej pomoci pribudne ďalších päť vo Viedni a v Dolnom Rakúsku. Viedenská
Caritas preto naliehavo hľadá 200
dobrovoľníkov, ktorí by potraviny
rozvážali dodávkami na výdajné
miesta. Prezident charity Landau
v rozhovore pre magazín Kuriér
povedal, že od roku 2009, kedy sa
projekt LeO rozbehol, pomohli už
11 466 domácnostiam a takmer 30
000 ľuďom v núdzi. “A dopyt neustále stúpa,” dodal Landau. Pre
charitu je tento zatiaľ najväčší dobrovoľnícky projekt “veľmi dôležitý”,
zdôraznil Landau, “na jednej strane preto, že prostredníctvom výdaja potravín za symbolické ceny
pomáha ľuďom, ktorí sa dostali do
ťažkostí. Na druhej strane preto, že
im prostredníctvom poradenstva
otvára novú perspektívu, nádej
na vystúpenie zo špirály chudoby.” Charita sa prostredníctvom
projektu LeO (“Lebensmittel und
Orientierung” - “potraviny a orientácia”) sústreďuje na pomoc vedúcu k svojpomoci. •

„Ako už bolo oznámené, 14. februára budem mať to potešenie viesť konzistórium, počas ktorého vymenujem pätnástich nových kardinálov, pochádzajúcich zo 14 národností a z každého kontinentu, ktorí vyjadrujú
nerozlučné puto medzi cirkvou Ríma a miestnymi cirkvami prítomnými
vo svete. V nedeľu 15. februára budem predsedať slávnostnej koncelebrácii
s novými kardinálmi, zatiaľ čo 12. a 13. februára budem viesť konzistórium
so všetkými kardinálmi s cieľom uvažovať nad usmerneniami a návrhmi
na reformu Rímskej kúrie.“ Týmito slovami 4. januára Svätý Otec oznámil
významné personálne rozhodnutie, ktoré prislúcha pápežovi pri riadení
Cirkvi. Oznámil mená pätnástich kardinálov voličov a vzápätí i ďalších
piatich, ktorí už prekročili vek 80 rokov a prijmú tak kardinálsky titul ako
ocenenie ich celoživotnej služby. Celkovo tak Cirkev dostane 14. februára
20 nových kardinálov. Kardinálsky zbor sa takto rozrastie počas pontifikátu pápeža Františka už po druhý raz. Pred rokom podobne vymenoval
19 kardinálov, z ktorých 16 bolo voličov. Pápež František vyzval veriacich
k modlitbe za nových kardinálov týmito slovami: „Modlime sa za nových
kardinálov, aby obnovujúc si svoju lásku ku Kristovi boli svedkami jeho
evanjelia v meste Ríme a vo svete a svojou pastoračnou skúsenosťou mi
boli čím intenzívnejšiu oporu v mojej apoštolskej službe.“ •

▲ Katolícka cirkev poskytne tri milióny na zintenzívnenie boja s ebolou

▲ Univerzita Al Azhar: Ako moslimovia nemôžeme toto násilie tolerovať

Svätá stolica vysoko oceňuje prácu miestnych cirkví v Guinei, Libérii
a Sierre Leone, ktorú vynakladajú na
zastavenie epidémie eboly. Na posilnenie ich činnosti reagujúcej na krízový
stav im poskytne finančný príspevok
vo výške troch miliónov eur. Cirkev,
ktorá už po mnohé desaťročia vyvíja
svoju službu v oblasti Západnej Afriky
v oblasti pastoračnej, zdravotníckej,
vzdelávacej a sociálnej, takto zintenzívni svoju činnosť, do podpory ktorej
je zapojených viacero zložiek Svätej
stolice a medzinárodných katolíckych
charitatívnych agentúr. •

Najväčšia islamská akademická inštitúcia, Al-Azhar sa jednoznačne dištancovala od atentátu na redakciu francúzskeho časopisu Charlie Hebdo. Jej
vrchný imám Ahmend Al Tajíb a všetci ďalší predstavitelia tejto inštitúcie,
spolu s káhirským muftim vyhlásili, že
„ako moslimovia nemôžu toto násilie
tolerovať“. Mahmoud Abdel Gawad,
člen poradného zboru vrchného imáma tejto univerzity, vyhlásil v rozhovore pre katolícky denník La Croix, že
„fundamentalizmus nemá žiadnu súvislosť s islamom“ a „kto zabíja v mene
Alaha, robí tak iba za seba“. •
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Ako bojovať
s pokušeniami?
Text: P. Milan Bubák SVD
P. Martin Štefanec SVD

N

a prvú pôstnu nedeľu budeme schopnosti premôcť ich, môžeme si byť
vidieť pred sebou Ježiša, kto- takmer istí, že sa postupom času dostarý odišiel na púšť, aby tam bol neme do vážnych problémov.
Pravdou je, že na odhalenie svojich
pokúšaný. Vlastne evanjelista
Marek hovorí, že ho tam hnal Duch. Po- pokušení pred inými treba veľa pokokúšania sú bežnou súčasťou života člo- ry. Ale úľava z toho pochádzajúca sa
veka, ktorý sa snaží rásť v plnení Božej takmer okamžite dostaví, zvlášť vtedy ak
vôle. Ba môžeme povedať, že pravidlom ten, komu sa s nimi zdôveríme, reaguje
je: čím je človek pokročilejší v duchov- bez prekvapenia a ak o nich hovorí ako
nom živote, tým viacej pokušení môže o čomsi normálnom v živote kresťanov,
očakávať. Iba tí, ktorí žijú v hriechu, ne- ktorí sa snažia rásť v blízkosti k Bohu.
majú pokušenia. Niet k čomu. Čím väčší hriech, tým menšia pravdepodobnosť 2. Snaž sa nájsť v pokušení lož
pokúšania.
„Satan je otcom lží,“ lží, ktoré sa snažia
Pokušenia sú myšlienky, ktoré sa podmínovávať ľudí tým, že ich privádzav človeku objavia vtedy, keď sa
nachádza v stave vnútornej bezútešnosti (dezolácie), t. j. keď sa
nachádza akoby na púšti. Sú aj
Nech nám Pán, ktorý bol pokúšaný,
iné pokušenia k hriechu, ale my
pretože bol bez hriechu, pomôže
sa tu zameriavame len na túto
prijímať pokušenia v našom živote
jednu formu pokúšania: keď som
s pokojom a s pocitom, že cez ne
na púšti.
napredujeme na ceste k nemu.
Čo robiť, keď prežívame pokušenia? Uvediem tu 12 zásad,
ktoré duchovní autori uvádzajú
ako rady pre tých, ktorí sú pokúšaní. jú k strate odvahy alebo k pochybnosZnova však pripomínam, že tieto zása- tiam. Často sa stane, že stačí obyčajná
dy sú platné len pre tých, ktorí sú v du- bezvýznamná vec alebo ťažkosť, a my
začneme prežívať neúmerne veľké, ba
chovnom živote už pokročilejší.
priam obrovské a nebezpečné problémy.
1. Pokušenia neskrývaj
V našej mysli nám začnú blúdiť scenáre,
Dobrou pomôckou je, keď sa o svoje ktoré sú jednoznačne absurdné. Človek
pokušenia podelíme s človekom, ktorý potom začne mať pokušenie uveriť im
nás je schopný pochopiť. Môže to byť alebo začne mať strach, že by to, čo mu
spovedník alebo duchovný priateľ. Ak blúdi mysľou, mohlo byť pravdou. Nasa boje tohoto typu ukrývajú, obyčajne príklad po malom všednom hriechu
časom ešte viacej zosilnievajú. Človek alebo nejakej drobnej nedokonalosti
v pokušeniach nesmie zostať s nimi sám. sa v ňom ozve: „Som hnilý vo svojom
Ak sa budeme spoliehať na svoje vlastné jadre“ alebo, „som si istý, že všetci ma
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za toto zavrhnú.“ Tu by sme sa mali za
pomoci iných snažiť vyniesť tieto myšlienky na povrch a lož sa snažiť odhaliť
a vyvrátiť ju pravdou viery, ktorá pochádza z Božieho zjavenia.
3. Pomenuj to
Človek sa musí naučiť priznať si: „Som
pokúšaný.“ Toto mu dá schopnosť ustúpiť pár krokov dozadu (ako keď sa z väčšej diaľky pozerám na obraz) a presne
vidieť, čo sa to vlastne deje. Ďalším krokom by mala byť snaha pomenovať tento
druh pokušenia, dať mu presné meno.
Je to znechutenie? Márnosť? Sebapochybovanie? Útek od nejakého záväzku,
nutkanie niekoho z čohosi obviňovať
alebo niekoho posudzovať? Už samotné
meno často prinesie úľavu. „Veď to nie
je až také zlé,“ povieme si. „Poznáme to.
Mnoho ľudí prešlo cez podobné veci.“
Ak však svoje pokušenia necháme nejasnými a nedefinovanými, nevedomosť
človeka, ktorý je pokúšaný, môže spôso-
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očistilo. Uvedom si, že ak ho miluješ,
mal by si ho milovať pre neho samého
a nie preto, aby si od neho dosiahol pocit pohody alebo útechy.
8. Snaž sa vidieť svetlo na konci
tunela
Čo často robí čas pokušení ešte horším
je pocit, že nejestvuje žiadna cesta von,
žiaden východ, že je tu len čistá temnota. Čo nám v takýchto chvíľach pomôže
hľadieť dopredu a tešiť sa na chvíľu úľavy je jedine viera a nádej. Povedz si teda
v pokušení: „Toto pokušenie je len chvíľkové. Keď prejde, budem na tieto chvíle
hľadieť spätne a budem si želať, kiež by
som bol býval v nich stál pevne.“ Keď sa
ľudia nachádzajú dolu, potrebujú, aby
im niekto pripomenul, že príde chvíľa,
keď budú zasa hore.

biť, že pokušeniu udelí viac dôležitosti,
než si zaslúži (alebo menej).
4. Choď opačným smerom
Ak ťa pokušenie presviedča, aby si šiel na
juh, choď na sever. Ak ťa vedie k strate
odvahy, dôveruj v Boha a daj sa do toho,
k čomu ťa Boh volá. Ak ťa vedie k pochybnostiam, ver. Ak ťa vedie k pýche,
vyber si pokoru. A podobne. Vždy treba ísť v pokušeniach opačným smerom.
5. Neutekaj
Robiť nejaké vážne zmeny vo chvíľach
zúfalstva alebo vnútornej nepohody je
vždy zlé a osudné. Je dôležité vytrvať
v tom, kde práve som, bez ohľadu na to,
ako zle sa momentálne cítim. Preto sa
rozhodni držať sa, byť pevným až dovtedy, kým nezakúsiš stav vnútornej pohody a slobody od pokušenia. Je to len
otázka času. Než k tomu príde, je dôležité vypĺňať si čas nejakým praktickým
zamestnaním.

6. Daj súhlas k skúške
Problémy by sme nemali vyhľadávať
(„neuveď nás do pokušenia!“), keď však
už na nás prišli, mali by sme zápas s nimi
prijať. Často sa vec stane horšou iba preto, lebo človek zostane rozpoltený a nerozhodný. Nauč sa povedať si: „Dobre,
teda som pokúšaný. Toto je pre mňa čas,
aby som bojoval. Aj Ježiš bol pokúšaný.
Svätí boli pokúšaní. Nemal by som teda
očakávať, že práve ja budem od pokušení ušetrený.“ Potom skutočnosť, že si
pokúšaný, prijmi bez sťažností.
7. Verne vytrvaj v láske
Pokušenia sú tiež skúškou lásky. Je ľahké
milovať, keď ide všetko dobre. Ale keď
začne duť nesprávny vietor, máme pokušenia sa zachovať podľa vetra a ujsť.
Niekedy sa stane, že Ježiš náš Pán sa
vzdiali zo zážitkov našej viery, hoci
v skutočnosti z nášho života nikdy neodchádza. Môže od nás odňať pocit
svojej blízkosti, a to pre to, aby nás to

9. Nepoddaj sa strachu
Na tých, ktorí sú v pokušeniach, dolieha strach najrozličnejších druhov. Prežívať strach je normálne. Lenže taktikou nepriateľa nášho duchovného rastu
je ohrozovať nás podobne, ako to robí
priviazaný pes (hlučné, zúrivé štekanie;
vycerené zuby; naježená srsť; skákanie
na nás) až sa necháme celkom paralyzovať strachom a úplne sa tomuto strachu
poddáme. Lenže treba si uvedomiť, že
všetky tieto jeho praktiky sú nanič, pretože je priviazaný.
Preto keď si v pokušeniach, prestaň
hľadieť na seba a hlaď iba do Pánovej
tváre. Pokračuj v tom až dovtedy, kým
sa nedostaví pokoj. Pán je plný lásky voči
tebe a nedovolí, aby sa tomu, koho miluje, nejakým spôsobom ublížilo.
10. Snaž sa niečoho zachytiť
V človeku, ktorý má pokušenia, sa niekde nachádza miesto, ktoré by bolo
možné využiť ako „rukoväť“. To, čo sme
si povedali v bode 2, že v pokušeniach je
veľa lži, je pravdou. Lenže je pravdou aj
to, že v tom celom sa predsa kdesi nachádza aj kus pravdy. Ak by tak nebolo,
potom by útok zlého na nás nebol býval
možný. Ak by totiž človek nemal žiadnu slabosť, potom by nemohol
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byť skúšaný práve týmto konkrétnym
spôsobom. Snaž sa teda u seba identifikovať chybu alebo slabosť, ktorá je pre
pokušenie achilovou pätou. Potom sa
snaž v tomto bode čosi viac robiť, aby si
z problému aspoň trocha vyrástol.
11. Všimni si šablónu, podľa ktorej
sa pokušenia v tvojom živote
správajú
Po čase sa istý druh pokušení, ktoré pravidelne do tvojho života vstupujú, ukáže
vo svojej nahote. Budú mať určitý presne opakovaný postup a správanie. Snaž
sa nad touto šablónou tohto pokušenia
uvažovať a presne ju popísať, pretože
ona ti jasne povie, aké praktiky by si mal
používať vo svojom duchovnom raste,
ktoré by ti pomohli s pokušeniami tohoto druhu sa ľahšie vyrovnávať. Čo je pre
teba ako konkrétnu osobu najvhodnejšie? Pravdou je, že pokušenia toho istého
druhu majú tendenciu po čase oslabnúť
a zmiznúť, čo je znakom toho, že sa hýbeš smerom vpred.
12. Pokušenia sú normálnymi
prostriedkami duchovného rastu
Sú znakom toho, že duchovne žiješ. Bez
pokušení má človek tendenciu stáť na
mieste, ba dokonca začať úplne stagnovať. Obrazy zápasu (konflikt, vojna, boj)
proti nepriateľom sú veľmi užitočné pre
tých, ktorí upadajú do pokušení. Pre človeka, ktorý chce rásť, je nevyhnutné, aby
pozbieral svoju duchovnú energiu, aby
vynaložil námahu, aby zhromažďoval
svoje dosiaľ nepoužívané sily k tomu,
aby reagoval na nové výzvy od Pána
a aby sa k Pánovi stále obracal v pokore. A aby si vždy a stále uvedomoval, že
ho potrebuje. A aby na sebe ukázal, že
bezpodmienečne dôveruje v jeho milosť, v jeho milosrdenstvo a v jeho vernú lásku.
Nech nám Pán, ktorý bol pokúšaný,
pretože bol bez hriechu (a pripomínam,
čo sme si už povedali: čím svätejší život,
tých väčšie pokušenia), pomôže prijímať
pokušenia v našom živote s pokojom
a s pocitom, že cez ne napredujeme na
ceste k nemu. Amen. •
6
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▶ Duchovná obnova
pre mladých mužov
Víkend od 12. do 14. decembra 2014
bol v Misijnom dome Arnolda Janssena pomerne rušný. Konala sa duchovná obnova pre mladých mužov
hľadajúcich svoje povolanie a taktiež sa v túto nedeľu konal 12. ročník Misijného jarmoku, na ktorom
mali aj účastníci obnovy možnosť
participovať. Obnovu pre chlapcov
viedol Páter Ján Kušnír SVD, ktorý
sa zamýšľal nad povolaním vo svetle povolania Panny Márie. Poslúžila
mu na to krásna a hlboká modlitba
Anjel Pána, ktorú postupne rozoberal. Túto tému umocňovala aj spomienka Panny Márie Guadalupskej,
ktorá sa slávila 12. 12., presne v deň
začiatku duchovnej obnovy. •
▪ Misijný jarmok v Nitre
Podobne ako v Bratislave aj v Nitre
sa konal tradičný Misijný jarmok,
ktorého výťažok poputuje na výstavbu kostola na Kube. Ďakujeme
všetkým rehoľníkom, farníkom a veriacim, ktorí sa do prípravy zapojili
a pomohli nám takto vyzbierať úctyhodných 1810 EUR. •
▪ P. Jankeje SVD oslávil
90. narodeniny
Najstarší člen SVD na Slovensku
P. Ľudovít Jankeje SVD sa 14. decembra 2014 dožil 90. narodenín.
Oslávencovi blahoželáme a prajeme hojnosť Božieho požehnania,
zdravia a spokojnosti. Páter Jankeje sa narodil v Chynoranoch. Za
socializmu vyštudoval aj medicínu
a pôsobil aj ako zubný lekár. Potom
dostal možnosť pôsobenia v pastorácii. Po páde totality viedol vydávanie časopisu Hlasy z domova
a z misií, kde požehnane pôsobil
od roku 1990 do roku 2005. •

▪ Misijná beseda na základnej
škole v Nemšovej
V predvianočnom čase navštívil páter Martin Štefanec SVD Katolícku základnú školu sv. Michala v Nemšovej.
Počas dvoch stretnutí mal besedu pre
žiakov, kde rozprával o misiách vo svete, priblížil žiakom pôsobenie verbistov
a zároveň im predstavil aj možnosť stať
sa misionárom, kňazom, bratom alebo
misijným dobrovoľníkom. Pri tejto príležitosti páter Martin slávil aj sv. omšu vo
farskom kostole, kde ho prijal vdp. dekan
Anton Košík. Vďaka Bohu v nemšovskej
farnosti pretrváva živý záujem o misie.
Vo farnosti máme 120 čitateľov Hlasov
a misijných kalendárov. Z tejto farnosti pochádza i jeden misionár verbista. •
▪ Noví akolyti
V Kostole sv. Arnolda Janssena, sa počas
prvej adventnej nedele 2014 konala slávnosť, pri ktorej P. provinciál Ján Halama,
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SVD uviedol do služby nových akolytov
Spločnosti Božieho Slova. Tento rok do
tejto služby uviedol Frt. Juraja Beganyho,
SVD zo Senice, Frt. Mateja Reinera, SVD
z Markušoviec a Donieho Sequeiru z Indie. Akolytát je služba mimoriadneho
rozdávateľa sv. prijímania, ktorú prijímajú kandidáti kňazstva ako druhú v poradí po službe lektora. Mimoriadny značí,
že akolyta je k dispozícii kňazovi, ak je
potrebné sv. prijímanie priniesť chorým
a starým ako aj počas sv. omše, ak je taká

pastoračná potreba. Vyprosujemne veľa
Božieho požehnania našim spolubratom
v ich službe. Misijný jarmok v Bratislave 14. decembra sa v Misijnom dome sv.
Arnolda Janssena v Bratislave konal misijný jarmok. Veľké ďakujem patrí každému, kto prispel ku skvelej atmosfére
na jarmoku a k nazbieranej sume 7005
EUR, ktorou podporíme stavbu kostola
na Kube vo farnosti, kde pôsobí náš misionár Lukáš Mizerák SVD. •

2. február – sviatok
Obetovania Pána, Hromnice;
Medzinárodný deň zasväteného
života;
3. február – výročie úmrtia
blahoslavenej Márie Heleny
Stollenwerk SSpSAP,
spoluzakladateľky Misijnej
kongregácie Služobníc Ducha
Svätého (SSpS) (1900);
sv. Blažej, biskup a mučeník;
11. február – Preblahoslavená
Panna Mária Lurdská; Svetový
deň chorých;
18. február – Popolcová streda
– začiatok pôstneho obdobia;
22. február – celoslovenská
zbierka na charitu;
25. február – výročie úmrtia
Márie Michaely Adolfíny
Tönnies, spoluzakladateľky
a prvej predstavenej
kongregácie Služobníc Ducha
Svätého ustavičnej poklony
(SSpS AP);
25.,27. a 28. február – jarné
kántrové dni; obsah kántrových
dní: Príprava na pokánie
a na sviatosť zmierenia
a činorodá láska k blížnemu.
◆ ◆ ◆

◀ Misijné Vianoce
Na sviatok Troch kráľov oslavujeme zjavenie sa Ježiša Krista nielen vyvolenému
Izraelskému národu, ale celému ľudskému pokoleniu. Je to veľký sviatok aj pre
misionárov verbistov, pretože má misijný
charakter. Pri tejto príležitosti sa už tradične slávili misijné Vianoce v Misijnom
dome v Nitre, kde s programom vystupoval spevácky zbor Cor Unum a páter
Ján Mátik SVD predstavil svoju misiu vo
Venezuele a v Kolumbii. •

Misijný úmysel apoštolátu
modlitby na mesiac február:
Aby rozvedení manželia našli
prijatie a oporu v kresťanskej
komunite.
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Misionár v pralesoch
Venezuely a Kolumbie
Text: P. Martin Štefanec SVD
Foto: Archív P. Jána Mátika SVD

Páter Ján Mátik SVD je od roku 2012 na juhoamerickom kontinente.
Jeho misijným pôsobiskom je provincia Kolumbia - Venezuela.
Počas troch rokov doterajšej misijnej práce pôsobil v obidvoch
týchto krajinách. Viac prezradil v nasledujúcom rozhovore.
P. Ján Mátik SVD využil svoje
skúsenosti i pri oprave kostola

Odkedy pôsobíš v Kolumbii a ako si sa
tam dostal?

Do Kolumbie som prišiel v roku 2012 na
podnet generálneho vedenia z Ríma, ktoré mi toto „prekvapenie“ pripravili. Keď
som bol na jazykovom kurze v Írsku, tak
mi zavolali prostredníctvom pátra Milana Bubáka, či by som prijal misijné určenie Kolumbia - Venezuela. Tieto krajiny
som si nežiadal, ani som sa do nich nepýtal. Ako Božie znamenie na druhý deň
prišiel na kurz kolumbijský kňaz, s ktorým sme sa skamarátili a on ma povzbudil, že Kolumbia je krásna a aby som sa
toho nebál. Tak som to prijal. Keď som
prišiel do Kolumbie, tak som ho kontaktoval a mal som tam hneď niekoho známeho. Býval blízko hraníc medzi Venezuelou a Kolumbiou. To bola veľmi dobrá
pozícia, lebo keď som cestoval, mohol
som sa u neho zastaviť.
Prišiel si medzi verbistov. Aké sú tam podmienky?

V Kolumbii má SVD zastúpenie provinciálneho vedenia pre obe krajiny –
Kolumbiu a Venezuelu. Mesto Bogota je
základný tábor pre verbistov, kde treba
prísť, vybaviť si dokumenty, pobyt, víza
a pod. Z Kolumbie som žiadal aj víza
do Venezuely. Zo Slovenska sa to nedalo, lebo Venezuela u nás nemá veľvyslanectvo.

Na začiatku si pár mesiacov absolvoval jazykový kurz. Kde si sa pohol potom?

Po jazykovom kurze v Bogote prišli spolubratia z Venezuely a pýtali sa ma, či už
idem s nimi na misiu do Venezuely. Nemal som ešte víza, ale išiel som sa tam
pozrieť. To bolo v auguste 2012. Prvého
pol roka som bol na misii bez víz, musel
som prechádzať hranicu von a dnu. Potom som tam bol ešte rok, počas ktorého
som už mal víza.
Ako si si zvykal? Čo bolo iné oproti Európe?

Na začiatku to bol v prvom rade jazyk. Aj
keď som pri príchode tam španielsky rozumel, muselo prejsť ešte veľa mesiacov,
aby som sa už úplne odvážil slobodne
sa pohybovať medzi ľuďmi a vyjadrovať
sa. Samozrejme, že sú tam rôzne oblasti s rôznymi dialektmi, tak niekedy som
nevedel ako zareagovať. Keď som prišiel
z Bogoty na pobrežie do Maracaibo, Cali,
tak som začínal skoro od začiatku, lebo
som nerozumel, čo hovoria. Boli to viaceré úrovne prostredia, jazyka a jedla. V Bogote bol väčší výber. Mohol som zájsť do
obchodu a kúpiť si niečo, čo sa podobalo
na naše jedlo. Vo Venezuele a na misijných staniciach sa potraviny veľmi kúpiť
nedali, lebo sme boli mimo miest a musel
som jesť to, čo bolo. Niekedy to bolo ťažké. Ak som bol niekde medzi ľuďmi, pre

ktorých som mal sv. omšu alebo nejaké
stretnutie, niečo sme spolu zjedli a musel
som sa spoľahnúť, že to je dobre uvarené.
A nie vždy bolo. Niekedy sa stalo, že to
nebolo hygienicky alebo tepelne spracované. Po pár hodinách som bol hladný, smädný, tak som s nimi niečo zjedol,
ale nebolo to vždy zdravotne blahodarné.
V čom spočívalo tvoje misijné pôsobenie
vo Venezuele?

Bola to pastoračná práca vo farnosti, ale
bolo treba viac ísť medzi ľudí. Nemôžeme čakať, že ľudia prídu do kostola sami.
V našom kostole sme nemali ani stabilné
časy sv. omší okrem jednej sv. omše v nedeľu. Mali sme rozdelené sektory, farnosť
bola v priemere 40 km dlhá a široká. Vo
vytvorených sektoroch pôsobili kontaktné osoby, ktoré zorganizovali nejakú sv.
omšu. Keď ma ľudia spoznali, volávali
ma už aj sami od seba krstiť, pochovávať,
slúžiť sv. omšu alebo im urobiť katechézu. Časom sa to rozbehlo, tak som mal
náplň počas každého dňa. Navštevoval
som tie rôzne sektory. Obyčajne prišiel
po mňa indián, nasadli sme do terénneho auta a doviedol ma do nejakej osady.
Stretol som sa s ľuďmi pod stromami,
slúžil som sv. omšu alebo som pre nich
mal katechézu.
Vo Venezuele, v oblasti pestovateľov
kávy, už žili ľudia civilizovanejšie.
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V oblasti Guaramacal si títo ľudia sami
postavili kaplnky a keď nemajú kňaza,
sami sa stretávajú pri čítaní Božieho Slova. Modlia sa aj ruženec. Kňaz sa tam dostane len zriedka.
Ako ľudia prijímajú misionárov zvonku?

Amerika je rôznorodá a multikulturálna.
Pre nich nie je zvláštnosťou, keď k nim
príde Európan. Je tam však trošku priepasť, keď začnem rozprávať a sadnem si
s nimi. Je cítiť, že nás majú za „bohatých
Američanov“. A to, bohužiaľ, niekedy
niektorí aj zneužívajú.
Po práci vo Venezuele si opäť šiel do Kolumbie?

rieke“. Do je voda. Tam boli aj názvy
indiánskych osád napr. Chacherado,
Chiwugado a pod. To boli všetko osady
na rieke. V tejto oblasti je väčšinou čierne obyvateľstvo, ktoré má pôvod v kedysi
dovezených afrických otrokoch, ktorí
z pobrežia ušli hore po rieke do pralesov,
kde ich nikto nenaháňal.
Čo je v pralese potrebné pre úspech misie?

Keď som tam prišiel, doplnil som komunitu našich msionárov. Je to oblasť, kde
sme ako cudzí element. Aj v tej kultúre
sme niečo iné. Samotný kňaz je tam stratený, o to viac, ak je cudzinec. Je potrebné
vytvárať komunitu, aj keď je to náročné,
aby sme si rozumeli. Sme tam odkázaní
na vlastnú spoluprácu. Nie je to ľahké. Aj
keď sme spolubratia, sme predsa z rôznych kontinentov a každý má iné chute.

Áno. Vo Venezuele som spadol, zlomil
som si ruku a musel som sa ísť do Kolumbie liečiť. Tam ma aj operovali, skrutkovali mi výstuž kosti. Provinciál mi povedal,
že by som mohol svoje talenty využiť aj Ako tam prebieha misijná práca?
v Kolumbii a nemusím sa vrátiť do Ve- Kostol už je postavený, ale nie je stabilnezuely. Keď som mal zlomenú ruku, ný. Celá oblasť má nestabilné podložie.
nemohol som niekoľko mesiacov napl- Naša misia a kostol funguje asi 40 rokov.
no slúžiť ľuďom. Keďže mám skúsenosti Španielski a nemeckí misionári tu na zas kreslením budov, provinciál ma pozval, čiatku pôsobenia postavili kostol, ktorý
aby som nakreslil a naplánoval prestav- však už doslúžil a pod vplyvom poveterbu nášho misijného domu a kníhkupec- nostných zmien sa sčasti rozpadol. V potva. Tak som sa na tom podieľal.
Spolu sme robili projekty a konštrukčné výkresy. Toto mi dávalo
Misijná práca je aj pre nás misionátechnicko-pracovnú náplň v čase,
rov veľkým dobrodružstvom,
keď som nemohol pracovať melebo objavujeme tajomstvo Božie
dzi ľuďmi. Potom ma poslali do
aj v týchto ešte nepreniknutých
Chocó na rieke Atrato.
kmeňoch a kultúrach.
Kde vidíš základné rozdiely medzi
Kolumbiou a Venezuelou?

Kolumbia je civilizovanejšia, stabilnejšia, zodpovednejšia aj veriacejšia ako
Venezuela. Ľudia v Kolumbii viac prijímajú kňazov, aj k otázkam viery majú
zodpovednejší postoj. Vo Venezuele je
tiež pekná pastoračná práca, ale je tam
väčšia ľahostajnosť.
Od januára 2014 mi povedali, že som
menovaný na misijnú stanicu Murindo
na rieke Atrato. Je to farnosť, kde pôsobil
aj P. Pavol Sochuľák SVD z Oravy.
Všetky slová končiace sa na -do sú
z indiánskeho jazyka a znamenajú „na
10
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sledných rokoch sa kostol prestavuje a na
tejto práci mám podiel aj ja.
Ako sa pracuje medzi tamojšími ľuďmi?

S ľuďmi musíme pracovať veľmi opatrne
a pomaly. Nejde o to postaviť kostol rýchlo. Pre nás je dôležité dať im povedomie,
že ten kostol je ich a že sa oň musia starať.
To ide veľmi pomaly, lebo sami bývajú vo
veľmi jednoduchých domoch.
Väčšinu času sme trávili mimo kostolov navštevovaním indiánskych a černošských osád, kde nie sú žiadne kaplnky.
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Ako prebieha taká návšteva?

Do indiánskej osady ideme vždy na
pozvanie a sprevádzaní indiánmi. Oni
zabezpečia, že tam neprídeme zbytočne, ľudia nás budú očakávať a že sa
s nami stretneme. Indiáni majú veľkú
úctu k duchovnu a k posolstvu spásy,
ktoré očakávajú a potrebujú. Vnímajú jeho nutnosť, a preto sú veľmi šťastní a sú radi, že misionár k nim prišiel
a sprostredkúva im Boha. Nemôžeme od nich očakávať veľké veci. V ich
podmienkach, keď sú pokrstení, je to
už veľká vec. Návšteva prebieha tak,
že do takejto osady ideme za sprievodu indiánov a sprievodcov niekoľko hodín člnkami cez labyrint riečok
a potokov.
Stalo sa, že niekedy sa obila loďka alebo vrtuľa motora o skaly, ale s tým sa musí
rátať. Je to misia, ktorá sa musí financovať
od veriacich z iných častí sveta. Indiáni

ROZHOVOR

• Pri návšteve osady v pralese
nechýba nikdy sv.omša
• Misijná práca vo veľkomeste vyžaduje
aj slúženie sv. omší v nákupných centrách

Prečo sú tam povstalci? Ako to kontrolujú?

Povstalci vznikli z myšlienky priniesť
rovnoprávnosť medzi najchudobnejších
v napätí medzi chudobnými a bohatými,
ktoré tam bolo a je. V 50.-60. rokoch začali prenikať myšlienky z Kuby a známa
postava Cheguevara ich začal zásobovať
zbraňami, aby strážili poriadok. Na začiatku boli títo povstalci úctyhodní ľudia,
ktorým išlo o to, aby priniesli spravodlivosť a pomoc ľuďom. Bohatá spoločnosť
sa bránila, lebo im siahali na majetok.
V Kolumbii sa aj samotný štát zaujíma
o rôzne sociálne programy. Takže na to
netreba povstalcov. A v tom ich myšlienka skrachovala. Pole pôsobnosti sa otočilo na obchod s narkotikami. Aj preto
ostali medzi pralesom a civilizáciou a na
okraji spoločnosti. A z tohto sa teraz asi
ani nevedia dostať.
Ako vychádzajú s indiánmi?

nám nedávajú na benzín alebo na stravu,
ale boli veľmi šťastní, že sme tam prišli.
Dohodli sme sa, že večer pri západe slnka sa stretneme. Tam je zbytočné hovoriť o čase. Toto bol dôležitý východiskový
bod. Vtedy sme slávili sv. omšu a dohodli
sme sa, koľko detí chcú pokrstiť. Medzitým sme zahrali nejaké hry s deťmi, robili
sme základné katechézy.
Ako vnímajú misionára indiáni?

Keď misionár príde, ľudia sú veľmi šťastní. Vykladajú veci z loďky. Okolo bol kŕdeľ detí. Kým som sa obzrel, môj batoh
už lietal hore-dole. Oni sa tešia. Prišla
návšteva. Pre nich to znamená, že veci
misionára sú teraz aj ich vecami. Skúšali
si moje tričká, niektoré veci z batohu povyťahovali. Trochu som sa obával, ale ich
vodca mi povedal: „Nebojte sa, tu sa nič
nestratí.“ Potom ich vyhrešil a všetko sa
vrátilo naspäť do batoha.

Čo pre teba znamená táto misia?

Misijná práca je aj pre nás misionárov
veľkým dobrodružstvom, lebo objavujeme tajomstvo Božie aj v týchto ešte
nepreniknutých kmeňoch a kultúrach.
Indiáni si to vážia. Nemôžeme ľudí presviedčať násilne. My im Božie Slovo ponúkame. Nie vždy ho prijímajú tak, ako
by sme chceli alebo očakávali. V Chocó
som bol pol roka. Je to misijná stanica,
v ktorej sa žije ťažko. Je tam veľa prenasledovania, nebezpečenstva zo strany povstalcov a potom aj zdravotných
problémov, ktoré sa u každého prejavujú ináč. Aj ja som bol pre povstalcov
veľkým výkričníkom. Mal som tiež veľa
zdravotných problémov z vody, stravy
a bodavého hmyzu. Po polroku v pralese
som zasa pôsobil vo farnosti v Bogote,
kde už bola normálna mestská farská
pastorácia. Je dobré sa po nejakom čase
vrátiť do normálu.

Povstalci využívajú indiánov na pestovanie koky alebo dolovanie zlata a drahých
kameňov. Indiáni sú často pre nich akoby
pracovnými silami.
Prišiel si do nejakého konfliktu s povstalcami?

Ani nie. Sú to ľudia mysliaci si, že napätie
a agresiu netreba produkovať. V indiánskych osadách som sa stretol s ozbrojenými povstalcami. Stalo sa nám, že do
rána sme sa pozerali na oblohu, lebo na
nás svietili baterkami a stále nás kontrolovali, aby sme niekam neodišli. Boli sme
pod dozorom. Ak sme boli „poslušní“
a venovali sa iba indiánom a katechéze,
nerobili nám problémy.
Sú tam potrební noví misionári?

Je potrebné, aby misionári pracovali
v týchto oblastiach. Pracujú pre ľudí a na
šírení Božieho kráľovstva. Treba zapojiť
sily aj z iných provincií a vytvoriť pre ľudí
víziu a dlhodobejšie projekty. •
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Závislosť
a milosť
Text spracoval: P. Ján Halama SVD
Foto: Archív SVD

Na nasledujúcich stránkach vám predstavíme ukážku z knihy
Závislosť a milosť – láska a spiritualita v uzdravovaní závislostí
od amerického autora Geralda Maya. V knihe nenájdeme návod
ako na to, skôr naopak. Autor nás láskavo sprevádza „dolinou
smrti“, čiže uvažovaním o temnej ľudskej stránke závislostí
a pomáha nám chápať, že tou „dolinou“ musí každý z nás prejsť.
Zároveň nás uisťuje, že Boh po nej kráča s nami. Neodstraňuje
bolesť, lebo práve ona je dôležitým barometrom našej túžby po
slobode a láske, čiže po Bohu.
Jednoduchosť
Ak príde na to, ako prekonať závislé
správanie, mohli by sme dúfať, že odpoveď bude komplikovanejšia. Napokon
sme sa dostali na posledné stránky celej knihy o závislosti. Musí tu byť predsa niečo viac ako tie dve – tri slová. Nie
sú. V kontexte toho, čo môžeme urobiť,
aby sme skončili so závislosťou, všetky ostatné slová iba dokazujú, že nie je
nič iné. Všetko smeruje k tomu, aby sa
s tým prestalo, teda aby sme nevstúpili
do ďalšieho konania v závislosti, už sa
do toho nezapájali, nevychutnávali si
ďalšie pokušenie.
Ak je niekto závislý od silných chemických látok, ktoré majú nebezpečný potenciál prudkej spätnej väzby, je
potrebné postupné ukončenie pod lekárskym dohľadom. Znižovanie dávky
môže predĺžiť proces ukončenia o pár
dní alebo týždňov, ale stále je to iba
ukončenie.
Nezáleží na tom, ako to vyrozprávame a rozvedieme, skončenie so závislým
správaním je v podstate vždy o tomto:
nerob to, odmietni to a stále to odmietaj. Je to také jednoduché, že to vyzerá
ako nemožné. A predsa to pre tých troch
ľudí z príbehov v predchádzajúcej kapi12
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tole bolo možné. Nemali žiadne spletité nahradenie, zostali úplne bez akéhokoľvek nahradenia. Nemali ani žiadne
komplikované psychologické alebo teologické porozumenie, ktoré by im pomohlo v ich zápase. Všetko to predtým
vyskúšali, ale zbytočne.
Keď boli títo ľudia uschopnení
k tomu, aby prekonali svoju závislosť,
urobili to s jednoduchosťou. Nezaoberali sa ďalším pokušením. Vnímali,
že pokušenie prichádza, ale ani s ním
nezápasili, ani sa od neho neodvrátili
k niečomu inému. Jednoducho a vecne
sa rozhodli do toho vlaku nenastúpiť.
Čo urobili namiesto toho? Nič. Nechali
svoju priestrannosť tak, ako je.
Táto podstatná jednoduchosť je znakom, ktorý je u ľudí po prekonaní závislosti rovnaký. Je to tiež znak autentického duchovného rastu.
Pri závislosti, a tak aj v celom živote, všetko prehnane komplikujeme, len
aby sme sa vyhli pravde. Systémy nášho mozgu sú inteligentné a veľmi radi
sa bláznia vo svojich intelektuálnych
schopnostiach. Môžeme márniť čas
uvažovaním nad komplikovanosťou
našich závislostí namiesto toho, aby
sme s nimi prestali. Týmito myšlien-
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kami môžeme zaplniť celý potenciálny priestor, ktorý nám Boh dáva. Môžeme rozmýšľať o modlitbe namiesto
toho, aby sme sa naozaj modlili. Toto
neznamená, že by sme mali udusiť náš
intelekt, ale ak zistíme, že sa naša myseľ snaží vyberať si cestu cez gordický
uzol myšlienok, bolo by rozumné zhlboka sa nadýchnuť a pozrieť sa na to,
či sa nevyhýbame nejakej jednoduchej
pravde – jednoduchému kroku, ktorý je
potrebné urobiť – alebo jednoduchému
odmietnutiu pokušenia. V ideálnom
prípade bude jednoduchosť vo všetkom, čo robíme. Jednoduchosť závislosti je v tom, že neurobím ďalší krok
v závislosti. Jednoduchosť duchovného života spočíva v žití svojho života
s láskou.
Milovať svoju túžbu
Obávam sa, že toto je všetko. Možno ste
si všimli, že som nehovoril o odovzdaní sa, ktoré je súčasťou zasväteného zá-

HLASY Z MISIÍ

pasu so závislosťou. Je to preto, že odo- dané priamo, musíme dospieť k tomu,
vzdanosť si nemôžeme spôsobiť. Pokus aby sme milovali svoju túžbu.
Akýkoľvek autentický zápas s naviao odovzdanie sa Bohu by predčasne
spôsobil iba ďalší klam mysle, spôsob, zanosťou musí so sebou prinášať nedoako sa pokúsiť uniknúť pred zodpoved- statok, depriváciu. Musíme zostať hladnosťou, napokon by to mohlo byť skôr ní a neuspokojení, musíme po niečom
pokúšaním ako dôverou. Ale Boh je prahnúť. A to bolí. Abstinenčné príznaskutočne v tom všetkom s nami
a kedykoľvek sme uschopnení
k jednoduchému rozhodnutiu
Jednoduchosť závislosti je v tom,
a náš zámer zostáva nemenný,
že neurobím ďalší krok v závislosti.
posilnenie prichádza skrze miJednoduchosť duchovného
losť. Nemôžeme robiť oveľa viac
života spočíva v žití svojho života
ako sa stále pokúšať a hľadať Bos láskou.
žie pozvanie a pátrať po jednoduchosti.
Jeden postoj však môže zásadne ky sú skutočné, a tak či tak ich zakúsime.
vplývať na to, ako budeme pristupovať Ak dokážem túto bolesť prijať a predpok našim naviazanostiam. Môže nás to kladať, budeme oveľa lepšie pripravení
pripraviť na Božie objatie. Už som to na to, aby sme sa postavili konkrétnej
naznačil skôr, keď som zdôrazňoval naviazanosti v zápase. Môžeme to dovýznam priznania sa k svojej túžbe po konca vnímať ako pôrodné bolesti, ktoré
Bohu, zasvätenia našej túžby a zostáva- ohlasujú zrodenie našej slobody a vykúnia v ochote znášať priestrannosť. Pove- penie z nášho otroctva. Ak očakávame

pohodlie alebo narkózu, budeme oveľa
viac znepokojení, keď príde bolesť nedostatku. Bude sa nám zdať, že niečo nie
je v poriadku. Budeme zmätení a oveľa
ľahšie podľahneme sebapodvádzaniu.
Dôsledky prijatia bolesti sú pri vyrovnávaní sa s konkrétnou závislosťou
významné, ale stanú sa ohromnými, ak
sa týkajú základného postoja k životu.
V našej spoločnosti sme uverili tomu,
že cítiť sa nepohodlne znamená, že niečo nie je v poriadku. Sme naučení myslieť si, že pri pocitoch rozrušenia, bolesti, nedostatku, túžby a prahnutia nie je
v poriadku náš spôsob života. Naopak,
my sme presvedčení, že dobrý spôsob
života nám prinesie naplnenie, zavŕšenie a zostaneme bez rozruchu. Pohodlie znamená „dobre“ a rozrušenie znamená „zle“. Vplyv takého presvedčenia
dusí ľudského ducha. Musíme sa znovu
nejako vrátiť k pravde ako jednotlivci,
ale aj ako spoločnosť. Pravdou je, že sme
nikdy neboli určení na to, aby sme boli
úplne uspokojení.
Ak nás Boh naozaj stvoril v láske,
z lásky a pre lásku, potom sme určení
na život radosti a slobody, nie na nekonečné utrpenie a bolesť. Ale ak nás Boh
stvoril s vrodenou túžbou po Bohu,
potom je tiež ľudský život určený na to,
aby v sebe niesol túto túžbu, túto neúplnosť a nedostatok naplnenia. Žiť ako
Božie dieťa znamená žiť s láskou, nádejou a rozvíjať sa, ale tiež to znamená žiť
so žiadosťou, s túžbou, s prahnutím po
plnosti lásky, ktorá nie je nikdy celkom
v našej moci. Keď sa uvoľní naviazanosť
a budú zhodené modly, budeme sa tešiť z narastajúcej slobody. Ale súčasne
budú naše srdcia cítiť ešte väčšiu, čistejšiu, hlbšiu bolesť. Táto špecifická bolesť
je niečím, čo nás nikdy neopustí.
Autentická duchovná celistvosť je
zo svojej podstaty otvorená bez jednoznačného záveru. Je vždy procesom
stávania sa, ktoré je vždy neukončené.
Ak by to bolo inak, nikdy by sme nemohli mať účasť na Božom dare, ktorým je právo podieľať sa na neustále
pretrvávajúcom tvorení. Smerovanie
nášho života je presne také,

FEBRUÁR 2015

HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

13

HLASY Z MISIÍ

ako to naznačil Augustín: Naše srdcia nie a uschopňovanie a žitie skrze všetky
nenájdu spokojnosť, ani nie sú určené bunky, ktorými nás stvoril, chráni našu
na to, aby nachádzali spokojnosť, kým slobodu nekonečne intímne blízkou lásnespočinú v Bohu. Tento vzácny ne- kou vo všetkom, čo robíme a čím sme.
pokoj je sprostredkovaný a vyjadrený A vždy nás necháva nespokojných, aby
skrze naše fyzické bytie, skrze spoločný sme ho volali. Aby sme sa mohli dožadomoment zápasu buniek mozgu a celého vať nášho nároku, nášho právoplatného
tela, keď hľadajú harmóniu a rovnová- miesta v našom osude. Sladkú bolesť nahu vo svojom nekonečnom prispôso- šej neúplnosti musíme nielen prijať, ale
bovaní sa podmienkam.
sa k nej aj priznávať a uznať ju vo svojom
Náš základný neduh je súčasne pres- srdci. Musíme nejako dospieť k tomu, že
ným neurologickým fenoménom i naj- sa do nej zamilujeme.
vzácnejším darom od Boha. Nie
je znakom toho, že niečo nie je
v poriadku, ale že niečo je na
Ak nás Boh naozaj stvoril v láske,
veľmi hlbokej rovine v poriadz lásky a pre lásku, potom sme
ku viac, ako by sme si dokázali
určení na život radosti a slobody,
vôbec predstaviť. Nie je to probnie na nekonečné utrpenie a bolesť.
lém, ktorý by mal byť vyriešený,
nie je to patológia, ktorá by mala
Citoval som Pavla, započúvajme sa
byť opravená, nie je to choroba, ktorá
by mala byť liečená. Je to náš pravý po- ešte raz do jeho slov: „Sám Duch spoklad, najvzácnejšia vec, ktorú máme. Je lu s naším duchom dosvedčuje, že sme
to Božia pieseň v našej duši.
Božie deti. Ale ak sme Božie deti, sme
Navyše, nie je to jednoducho pie- aj dedičia: Boží dedičia a Kristovi sposeň, ktorú nám Boh spieva z ďalekého ludedičia; pravda, ak s ním trpíme, aby
neba. Je súčasne výrazom toho, ako je sme s ním boli aj oslávení. A utrpenia
Ježiš s nami a Duch v nás, ako s nami tohto času nie sú hodné porovnávaznáša naše utrpenie a nepokoj, tvore- nia s budúcou slávou, ktorá je pre nás

pripravená. Stvorenie bolo podrobené
márnosti – nie z vlastnej vôle, ale z vôle
Boha, ktorý mu dal nádej, že bude oslobodené z otroctva skazy; a tak stvorenie
túžobne očakáva toto oslobodenie. Od
začiatku až doteraz celé stvorenie vzdychá a zvíja sa v pôrodných bolestiach.
A nielen ono, ale aj my, ktorí máme prvotiny Ducha, vo svojom vnútri vzdycháme a očakávame oslobodenie, vykúpenie tela.“ (Rim 8, 16 – 23)
Konkrétne zápasy, ktorými si prechádzame s našimi závislosťami, sú odrazom tej požehnanej bolesti. Byť ukrátený o jednoduchý predmet naviazanosti
znamená okúsiť hlbšiu a svätú depriváciu našej duše. Zápasiť o prekonanie
akejkoľvek modly znamená dotknúť sa
posvätného hladu, ktorý nám dal Boh.
V takom svetle už to, čo sme nazvali askézou, nie je vyrovnávaním sa so
závislosťou, ale je to skutok lásky. Je to
ochotný, chcený, žiadaný čin vstúpenia
do púšte našej prirodzenosti, je to láska
k prázdnote púšte, pretože istota vedomia toho, že Boží dážď bude pršať a istota toho, že sme aj dedičia, aj spolutvorcovia úžasného zázraku, ktorý tu teraz
je a Edenu, ktorý ešte len príde. •

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
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Počuli ste
už o Ježišovi?
Text a foto: P. Pavol Filadelfi SVD,
misionár v Japonsku

N

bude vianočná párty, na tú sa tešili asi
najviac. No zároveň očakávali, čo sa
bude diať predtým, mala byť totiž svätá omša. Domáca pani, ktorá všetko
zorganizovala, sa detí najskôr opýtala, či vedia, prečo slávime Vianoce a či
už počuli o Ježišovi. Hŕba detí sediacich na gauči a prichystaných už okolo provizórneho oltára iba pokrútila

edávno sme tu mali
Vianoce. Veriaci nás
Často sme aj tu svedkami,
poprosili, či by sme
že Boh hýbe srdcami ľudí. Je vidieť
neprišli odslúžiť sväveľa obrátení a sú obdivuhodné,
tú omšu do Gera. Gero je mesto
ľudia sami nachádzajú pevnú vieru
v prefektúre Gifu, kde patríme aj
a dôvod prečo veriť.
my, ale už bližšie k horám smerom
k Naganu, vzdialené asi osemdesiat kilometrov. Nie je tam síce kostol, no hlavou. Uvedomil som si, že mám pred
táto oblasť patrí do našej farnosti.
sebou poslucháčov, ktorí naozaj nevedia
Svätá omša sa mala konať v rodin- nič o Ježišovi, nevedia nič o kresťanstve.
nom dome a prítomní mali byť domáci Vianoce síce trochu poznajú, no skôr iba
a ich známi zo Singapuru, navyše mi- ich atmosféru. V požičanom tablete som
estni z okolia. Ponúkol som sa, že pôj- narýchlo našiel obrázok jasličiek a počas
dem. Dom, v ktorom sa konala svätá krátkeho príhovoru deťom ukazoval
omša, stál opodiaľ cesty trochu osamo- malého Ježiška, skutočný dôvod Vianoc.
tený pod neďalekým lesom. Ako jediný
Táto udalosť mi pomohla viac
bol osvetlený vianočnou výzdobou. Po pochopiť, že Japonsko je v určitom
mojom príchode sa začali schádzať mi- zmysle stále „prvomisia“, ako to my
estni ľudia a najmä veľa detí. Vedeli, že v našom misionárskom slovníku vo-

láme. Počas pobytu v seminári prišiel
k nám spolubrat z Madagaskaru
a povedal: „Chlapci, Madagaskar je
prvomisia, tam mnohí ešte o Kristovi
nepočuli, to je krásna misia...“ Samozrejme, že nás to nadchlo, no až teraz
som si uvedomil, čo to znamená. Totiž,
v Európe aj nepokrstení vedia o Ježišovi
Kristovi, vedia o Cirkvi, hoci nevedomky vedú život, ktorý je presiaknutý
kresťanskými tradíciami a hodnotami,
no v prvomisii nie. Tam sa začína od
nuly. Ľudia nevedia, v čo by mali veriť
a najmä prečo by mali veriť. Prečo by sa
napríklad mali stať katolíkmi, keď celý
život verili v niečo iné. Často sme aj tu
svedkami, že Boh hýbe srdcami ľudí.
Je vidieť veľa obrátení a sú obdivuhodné, ľudia sami nachádzajú pevnú vieru
a dôvod prečo veriť. Ale zároveň je tu
viditeľná potreba misie a zvlášť, aby sme
my misionári správne pochopili, ako sa
má táto misia uskutočňovať.
Milí čitatelia Hlasov, milí veriaci
na Slovensku, chcem sa touto cestou
poďakovať aj za vaše neúnavné modlitby
a obety za misie, ktoré pomáhajú obracať
srdcia ľudí. Oni sú vašou službou, ktorú
konáte pre Cirkev – Kristovo telo, prejavom lásky k našim blížnym. •
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Z austrálskeho
leta do slovenskej
zimy
Text a foto: Misijné sestry SSpS

Z

dá sa mi to ako včera, keď som odrážala aj v našich triedach, kde sme
odlietala z viedenského letiska mali deti pochádzajúce takmer z celédo Brisbane v Austrálii. V sku- ho sveta.
Nielen vo farnosti a škole som zažitočnosti sú to už viac než tri
roky, čo som tam pôsobila. V Austrálii la takúto rozmanitosť kultúr. Aj moja
je momentálne najteplejšia časť roka, vlastná komunita sestier predstavovaa tak sa tu na Slovensku na pár mesia- la spleť národností. Zo siedmich sestier
cov „ochladím”.
sme všetky boli z inej krajiny: Austrália,
Moja misia a služba v Austrálii Slovensko, Indonézia, Vanuatu, Južná
v Brisbane bola prevažne zameraná Kórea, Východný Timor, Čína. Naše
na starostlivosť o starších ľudí
v našom Domove Ducha Svätého. Austrálska provincia MisijMilovať Boha je veľká radosť,
ných sestier Služobníc Ducha
pretože spoznávame, ako veľmi nás
Svätého má v správe niekoľko
Boh miluje a má v nás zaľúbenie.
takýchto domovov. Mojou úloA to je „good news”, dobrá správa,
hou bolo priučiť sa finančnému
ktorú chcem priniesť ľuďom,
manažmentu a pomáhať finančne spravovať takúto inštitúciu.
ku ktorým som poslaná.
Počas dva a pol roka práce v tejto oblasti som spolupracovala
hlavne s laikmi, ktorí boli oduševnení spolužitie bolo veľmi veselé, no niekedy
a zapálení pre poskytovanie čo najlep- si vyžadovalo veľa trpezlivosti u každej
šej starostlivosti starým ľuďom.
z nás. Sv. Jozef Freinademetz povedal:
Pôsobila som tiež v jednej z farností „Reč lásky je reč, ktorej rozumejú všetBrisbanu Inala, ktorá je jednou z naj- ci ľudia,” a tak som si túto vetu mohla
väčších a najmulti-kultúrnejších far- vyskúšať na vlastnej koži a ono to funností v Brisbane. Žijú tam mnohí pri- govalo aj v mojom živote v Austrálii.
Po dva a pol roku práce v Brisbane
sťahovalci a utečenci z celého sveta,
ktorí sa v Austrálii usadili. Ja som sa som sa presunula trochu južnejšie do
zapájala do chodu cikrevnej základnej Sydney, kde som sa od januára do konškoly, kde som pracovala ako dobro- ca októbra 2014 pripravovala na zloževoľníčka asistujúc učiteľom v rôznych nie večných sľubov. Každoročne naša
triedach predškolákov a prvákov. Po- austrálska provincia poskytuje miesto,
skytovala som asistenciu deťom pri čí- formátorku a program na túto príprataní, písaní a počítaní, najmä deťom, vu pre naše sestry z celého sveta. Ja som
ktoré boli pozadu za svojimi spolužiak- bola jednou z troch šťastných v roku
mi. Multikultúrnosť tejto časti mesta sa 2014, spolu s jednou sestrou z Číny
16
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a ďalšou z Japonska. Počas programu
sme sa venovali štúdiu, modlitbe, reflexii, práci a apoštolátu v neďalekom
domove dôchodcov. Jedným z najkrajších zážitkov nášho programu však boli
30-dňové duchovné cvičenia v jednom
z duchovných centier neďaleko Sydney.
Toto centrum je priamo v austrálskom
buši alebo lese, a teda naše meditácie
boli veľmi spontánne a plné života,
keďže sme boli obklopené nádhernou
prírodou. Na celý tento program spomínam s veľkou vďakou a verím, že
mnohé inšpirácie z neho mi vydržia
ešte do ďalších rokov.

SLUŽOBNICE DUCHA SVÄTÉHO

Svätý Otec v mariánskej
svätyni vyprosoval
uzdravenie rán Srí Lanky

Po skončení mojej prípravy na večné
sľuby som priletela na Slovensko, kde
som 8. decembra 2014 zložila doživotné sľuby v Misijnej kongregácii Služobníc Ducha Svätého. Dvomi slovami sa
dá opísať, ako som sa v ten deň cítila:
bola som nesmierne šťastná a vďačná.
Šťastná, že môžem povedať svoje áno,
ktoré je odpoveďou na Božie áno mne.
A vďačná za všetky dary, ktorými ma
Boh doslova zasypáva deň čo deň, no
najmä za dar povolania. Počas tejto liturgie bolo slávnostne oznámené aj
moje misijné určenie pre Austráliu,
a teda mandát pre pokračovanie mojej

Sr. Jana Františka Oceľová, SSpS

Vatikán / Srí Lanka 14. januára V druhý deň návštevy Srí Lanky po
rannej kononizačnej slávnosti Jozefa Vaza v Kolombe sa Svätý Otec vrtuľníkom presunul 250 km na sever
ostrova do Madhu, aby sa tu spolu
s polmiliónovým zhromaždením
veriacich pomodlil v hlavnej mariánskej Svätyni Ružencovej Panny
Márie. Mesto Madhu s prevahou
populácie Tamilov patrí k diecéze
Mannar s 33% katolíkov. Svätyňa
leží v zóne, ktorá bola v posledných
troch desaťročiach svedkom ťažkých
vojnových konfliktov medzi vládnymi silami a tamilskými povstalcami
a ku koncu vojny sa stala symbolom pokoja a zmierenia, keď socha
Matky Božej z Madhu putovala po
celom ostrove. O 15.30 popoludní pred Svätyňou v Madhu privítal
pápeža Františka biskup Mannaru
Mons. Joseph Rayappu a miestne
autority. Samotnú bohoslužbu slova
otvoril biskup Mannaru Mons. Joseph Rayappu. V krátkom uvítacom
príhovore spomenul krv mučeníkov Mannaru, ako aj úctu veriacich
k Božej Matke, prejavovanú početnými návštevami pútnického miesta nielen 15. augusta v deň hlavnej
púte. V tamilčine a sinhálčine zaznel
hymnus k Duchu Svätému a čítanie úryvku z Matúšovho evanjelia
(5,4.9-10): «Blahoslavení plačúci,
lebo oni budú potešení. Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú
volať Božími synmi. Blahoslavení
prenasledovaní pre spravodlivosť,
lebo ich je nebeské kráľovstvo.» Nasledoval príhovor Svätého Otca, ktorého zhrnutie bolo následne prečítané aj po sinhálsky a tamilsky. Pápež
pripomenul význam miesta, ktoré
nazval „domom našej Matky, do
ktorého všetci Srílančania, rovnako
Tamilovia ako Sinhálci, prichádzajú
ako členovia jednej rodiny.“ •
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• V Ivanke pri Nitre 8. decembra 2014,
skladanie mojich doživotných sľubov
• V Základnej škole Sv. Mareka, 1. ročník
• Spolusestry
• Sydney počas prípravy na večné sľuby
so spolusestrami z Japonska a Číny
• Duchovné centrum počas 30-dňových
duchovných cvičení
• Pred jedným z našich Domovov
Ducha Svätého

misie v Austrálii, kde sa po niekoľkomesačnej dovolenke vrátim.
Ako motto pred zložením sľubov
som použila citát, ktorý ma hlboko
zachytil svojou jednoduchou pravdivosťou: „Aká veľká radosť je milovať
Boha.” Verím, že v dnešnom svete, ako
nás vyzýva aj pápež František, je potrebné vnášať radosť. Milovať Boha je
veľká radosť, pretože spoznávame, ako
veľmi nás Boh miluje a má v nás zaľúbenie. A to je „good news”, dobrá správa,
ktorú chcem priniesť ľuďom, ku ktorým
som poslaná.
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Otcovia
zasväteného života
v dejinách Cirkvi
Text: P. Peter Kubík SVD
Foto: Archív SVD

J

ežiš si povolal svojich učeníkov.
Z evanjelia vieme, že sa modlil celú
noc a potom si vyvolil, koho chcel.
Učeníci s nadšením nasledovali
svojho Majstra a ON ich učil mnohým
veciam. Vedel na ich otázky vždy odpovedať: KTO ho poslal? – Otec, ktorý
je v nebi; pre KOHO prišiel? – pre ľudí
dobrej vôle, ktorí uverili Slovu života; ČO
konkrétne obetuje? – svoj vlastný život za
spásu ľudí. V Jeruzaleme mohli na vlastné oči sledovať Ježišovo utrpenie a potupnú smrť na kríži a najmä boli svedkami Jeho víťazstva nad hriechom a smrťou
v okamihu slávneho zmŕtvychvstania.
Biblický rozmer – povolanie do služby Bohu a blížnym – bol učeníkom
odovzdávaný krok za krokom Ježišom:
osobne, dôrazne a každý deň. Učeníci
ho videli, dotýkali sa ho, spolu sa s ním
modlili a pracovali, pravidelne spoločne
kráčali po cestách a chodníkoch Judey,
Galiley, Samárie a z poverenia Majstra
navštívili rôzne dediny i mestá a hlásali
radostnú zvesť o Božom kráľovstve.
Učeníci s radosťou prijímali do svojich sŕdc všetky Ježišove slová, s vrúcnosťou sa modlili a ako vieme z evanjelií,
všímali si Jeho príklad modlitby – vrúcnej, v plnom sústredí, dlhé hodiny a celé
noci – až nabrali odvahu a poprosili ho,
aby ich naučil modliť sa. A Ježiš ochotne
svojich učeníkov naučil modlitbu Otče
náš, ktorú sa dodnes všetci kresťania
modlievame.
Po zmŕtvychvstaní sa im Ježiš zjavoval, a predsa od veľkej radosti tomu
nemohli uveriť. Pri nanebovstúpení im
však zanechal príkaz: „Choďte teda, učte
18
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všetky národy a krstite ich v mene Otca
i Syna, i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.
A hľa, ja som s vami po všetky dni až do
skončenia sveta.“ (Mt 28, 19-20)
A učeníci prijali Ducha Svätého
a rozišli sa do celého sveta. Hlásali slovo, povzbudzovali a upozorňovali, znášali príkoria, tešili sa z mnohých obrátení, videli na vlastné oči, ako sa viera
rozširuje a postupne vychovávali nových
kresťanov, aby mohli správne prijať Ježišovo učenie a dokázali osobne odpovedať Ježišovi nielen počas modlitby, ale aj
v praktickom živote obety voči blížnym.
Vedení Duchom Svätým zapísali do
kníh Ježišovu náuku a niektorí z apoštolov písali listy veriacim podľa potrieb
kresťanského spoločenstva a na rôzne
miesta vtedy známeho sveta. Postupom
času pochopili, že im roky života pribúdajú a sily ubúdajú a vyvolili si nasledovníkov, ktorí prevzali ťažké bremeno zodpovednosti za Cirkev a veriacich.
Boli to časy nielen radostné a úžasné, ale aj časy prenasledovania Cirkvi
a mnohí boli podrobení skúškam. Jedni
obstáli v čase súženia a iní vo svojej slabosti podľahli a vybrali si inú, azda ľahšiu
a bezproblémovú cestu života. Prišiel rok
313 po narodení Krista a Cirkev dostala slobodu slova a všetky možnosti, aby
naplno vyjadrila vieru v jediného Boha
a lásku voči blížnym.
Sv. Bazil Veľký
Sv. Bazil Veľký (330-379), uctievaný
v Cirkvi tak na Východe ako aj na Západe, vyrastal v časoch priaznivých a po-
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kojných. Mal možnosť študovať v Konštantínopole a Aténach, teda študoval
klasických gréckych a rímskych autorov.
Bol nadaný, v štúdiu úspešný a otvárali
sa mu obrovské možnosti uplatnenia.
A predsa, cítil nepokoj a prežíval rozčarovanie z úspechov, ktoré dosiahol vo
svojom živote. Sám hovorí: „Jedného
dňa, akoby zobudený z hlbokého sna,
som sa obrátil k obdivuhodnému svetlu
pravdy evanjelia a zaplakal som nad svojím biednym životom.“
Rozhodol sa, odišiel do samoty, stal
sa pustovníkom a niekoľko rokov žil
v ústraní, veľa sa modlil a meditoval
nad Svätým písmom, prijímal rady od
učiteľov duchovného života. Po návrate do rodného kraja pripravil smernice
pre mníšsky spôsob života. Na základe
vlastnej skúsenosti a mnohých meditácií napísal Veľkú regulu a Malú regulu
a rôzne iné spisy. Ponúkol návod a model mníšskeho života.

ROK ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA

Sv. Bazil získal pomenovanie Veľký za
vytvorenie mestečka, kde dal vybudovať
komplex ošetrovní, hospicov, nemocníc,
útulkov pre malomocných, jednoducho
miesto, kde bolo postarané o každého
chorého, biedneho a nevyliečiteľne trpiaceho. Môžeme smelo povedať, že takéto
miesto opatery, úľavy a posily v bolestiach je základom dnešných moderných
kliník, nemocníc a špecializovaných zariadení. Toto mestečko pomenovali podľa neho – Baziliade.

Sv. Bazil Veľký

Osvietený Duchom Svätým však zároveň priniesol novinku, pretože duchovné veci spájal so skutkami milosrdnej lásky blížnym v konkrétnosti
života kresťanskej komunity. Už nezatvára mníchov do samoty, aby v samote a tichu slúžili Bohu, práve naopak,
jeho regula je otvorená pre kresťanskú
komunitu. Mnísi sú jednou časťou veriacich, ba dokonca mnísi sú predvojom veriacich, lebo majú za úlohu animovať a približovať svojím duchovným
životom Krista, keďže nasledujú Krista
nielen vo viere, nielen v pevnom postoji lásky, ale predovšetkým v milosrdnej
láske voči blížnym.
Ako napredoval v čnostiach, mnohí
si všimli jeho život v skrytosti a zároveň
obetavý život pre tých, ktorí potrebovali konkrétnu pomoc. Postupom času ho
vysvätili za kňaza a keď zomrel biskup
Eusébius, stal sa biskupom v Cézarei
v Kapadócii, v dnešnom Turecku.

Vedel pomenovať problém
V duchovnom živote vedel upozorniť
na problém hriechu, ktorý nedovolí,
aby človek mohol počuť Boha. Na základe biblického textu z knihy Genezis
o Jakubových studniach vypracoval veľmi dôležité ponaučenie: tieto Jakubom
vykopané studne (Gn 26, 15) zasypali Filištínci. Bolo ich treba opäť prekopať a vyčistiť, aby sa v nich objavila čistá
voda. Pre sv. Bazila bola duša človeka ako
studňa živej vody, z ktorej hovorí Duch
Svätý. Človek ho však nepočuje, pokiaľ
je zasypaná hriechom, podobne ako Jakubove studne hlinou a špinou. Lectio
divina je podľa sv. Bazila liek, ktorý túto
zranenú, zasypanú dušu lieči a očisťuje.
Keď je duša vyliečená (studne sú vyčistené), tak človek opäť počuje Boží hlas
vo vlastnom svedomí.
Vo svojich homíliách bol odvážny a jedinečný a otvorene pomenoval neduhy
vtedajšej doby. Napríklad v Homílii proti
bohatým, kde vysvetľuje odpoveď Ježiša
bohatému mladíkovi, čítame: „Predaj, čo
máš, a rozdaj chudobným,“(Mt 19,21)
pretože hoci si nezabil alebo nescudzoložil, alebo nekradol, alebo krivo neprisahal, to ti neposlúži na nič, ak neurobíš aj
poslednú vec (tu myslí na predaj majetku
a jeho rozdanie): iba takto môžeš vojsť do
Božieho kráľovstva.“
Radikálny postoj k biednym
a chudobným
V inej homílii – Homília v čase hladu a sucha – vyjadril radikálny postoj
k biednym a núdznym: „Si chudobný?
pýta sa – tvoj blížny je chudobnejší ako

ty. Ty máš chleba na desať dní, on iba na
jeden deň. Čo ťa obohacuje a dáva výhodu, to ako osoba dobrá a prajná rozdeľ
narovnako s tým, kto potrebuje jedlo.
Nepochybuj a daruj z tvojho mála, nerob si žiadnu výhodu, keď je všeobecná
hrozba hladu. Ak tvoje jedlo je iba jediný
chlieb a pred tvojimi dverami stojí žobrák, vyber zo skrýše tvoj jediný chlieb
a ruky zlož a pohľadom smerom k nebu
povedz lamentujúc a zároveň prosiac:
mám iba tento chlieb, Pane, a nebezpečenstvo hladu je tak blízko. Preto predo
mňa dávam tvoj príkaz a z môjho mála
ponúknem jednu časť hladnému bratovi. Takže, Ty sám, Pane, príď na pomoc
tvojmu služobníkovi, ktorý je v nebezpečenstve. Poznám Tvoju dobrotu, dúfam
v Tvoju silu.“
Sv. Bazil konal veľké skutky a skutočne
dokázal zapáliť mnohých pre Krista. On
sám však vedel, že bez živého Boha sme
len slabí a nemohúci ľudia. Odporúčal
prijímať Eucharistiu každý deň, pretože
je to nesmierny dar od Boha: „Prijímať
každý deň sväté telo a krv Ježiša je dobrá
vec a užitočná, lebo On sám jasne hovorí:
Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život (Jn 6, 54); kto teda pochybuje, že
pravidelné prijímanie života nie je život
v plnosti? Jedným slovom, Eucharistia
je nevyhnutne potrebná, aby sme prijali
pravdivý život, večný život.“
Vo svojom Príhovore k mládeži sa dotýka veľmi dôležitej témy – mladí ľudia
žili a boli vychovávaní v pohanskej kultúre, teda bolo skutočne dôležité vysvetliť, aký postoj majú k tejto kultúre zaujať.
Odmietavý alebo benevolentný? Všetko
majú odmietať alebo niečo prijať a niečo si nevšímať? Sv. Bazil vysvetľuje, že je
možné aj v klasických literárnych gréckych a rímskych dielach nájsť príklady
na správny život. Tieto príklady môžu
byť pre mladého kresťana užitočné pri
hľadaní pravdy a povedú ho, aby správne
rozlišoval, akú pravdu prijíma.
Sv. Bazil Veľký prežil intenzívny život
s Kristom a bol neúnavný v službe svojim blížnym. Prosme ho, aby sme Ježiša
prijali do našich životov a naučili sa poslúžiť každému, kto nás potrebuje. •
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Priebeh likvidácie

Misijného domu
Matky Božej v Nitre
na Kalvárii
(dokončenie)
Text: Tomáš Gerboc SVD
Foto: Archív SVD

T

ransport verbistov z Misijného
domu na Kalvárii začal približne
o 01.30 hod. v noci. Viedol smerom na Leopoldov (tu si niektorí
mysleli, že ich cieľová stanica je tamojšie väzenie), Trenčín, Žilinu, Štrbu a cez
Poprad na sever. Po prechode Popradom
a zmene smeru na sever rehoľníci predpokladali, že neostanú na Slovensku. Táto
cesta totiž bola známa ako cesta vývozu.
Šlo o vývoz nepohodlných ľudí pre režim sovietskou NKVD na ťažké (dalo by
sa povedať likvidačné) práce, cez Poľsko
do Sovietskeho zväzu. (V spomienkach
verbistov či exverbistov by sme sa mohli
dočítať i o tom, že mnohí mladí klerici
priam túžili po mučeníctve. Verili, že ich
vezú na istú smrť, a teda prichádza chvíľa,
kedy môžu prejaviť svoju vieru, oddanosť
a nádej v Boha. Ich príchod do Podolínca
bol pre niektorých, paradoxne, dokonca
miernym sklamaním.)
Počas cesty, ako spomínajú viacerí rehoľníci, sa niektorým podarilo napísať
lístok či krátky odkaz na fotografie pre
rodičov a vyhodiť ich von oknom autobusu. Ďalšou možnosťou, ako odovzdať
odkaz. bolo napísať správu podobným
spôsobom a vhodiť ju do kanví od mlieka. Mlieko v kanvách priniesli na zastávku v Štrbe (kde vodiči autobusov čerpali
pohonné hmoty) ženy a dievčatá zo Štrby.
Autobusy však neputovali viac na sever, ako predpokladali rehoľníci. Ich cieľom bola obec Podolínec a na veľké prekvapenie tamojší kláštor. Nebol to však
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kláštor rehoľný, slobodný, ale internačný, ktorý vznikol likvidáciou komunity
redemptoristov.
Ak by sme sa ešte vrátili k priebehu
likvidácie kláštora, môžeme vidieť zopár zaujímavých faktov. Správu o priebehu likvidácie kláštora stručne prináša
zápisnica spísaná ešte v noci (nadránom)
4. mája, v ktorej zmocnenec Sadecký prináša konštatovanie, že:
1. vyprázdňovanie prebiehalo veľmi
hladko,
2. nálada medzi obyvateľmi v mieste
kláštora bola kľudná,
3. 1 nemocný rehoľník bol prevezený
do Št nemocnice, po odvoze rehoľníkov
v kláštore zostali: 14 civilných zamestnancov, z tých sú: 6 mužovia a 8 žien.
Tito ďalej pracujú v kláštore, ženy zamestnané v kuchyni a v záhrade. Ponechaní budú: ošetrovateľ hydiny a ošípaných, ostatní muži budú daní k dispozícii
Úradu ochrany práce. Ženy budú zatiaľ
ponechané na svojom mieste.
4. Kuchyňa je vybavená dobrým zariadením asi pre 150 osôb. Stav zásob je
dobrý, taktiež ubytovanie je dobré.
Zápis z prvého dňa zásahu o 14 civilných zamestnancoch, ktorí ešte ostali
bývať v Misijnom dome, bol 5. mája poopravený – civilov ostalo v kláštore bývať
15 (7 mužov a 8 žien).
Po odchode rehoľníkov museli kuchárky Misijného domu pripraviť jedlo
pre vyše 200 mužov. Bolo to pre zmoc-
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Fotografia zo sústreďovacieho
tábora v Podolínci urobili
verbisti. Jeden z nich tam tajne
prepašoval fotoaparát.

nencov a tých, ktorí im pri obsadzovaní
pomáhali.
Pri správe o tomto počte zväčša ozbrojených mužov (nakoľko nie len NB a ŠtB,
ale i ĽM mali výzbroj), môžeme vidieť,
aký strach či obavu mali iniciátori likvidácie z rehoľníkov, resp. ako sa chceli zabezpečiť pred možnými komplikáciami.
Takýto rázny zásah (v sile zasahujúcich)
sa už v dejinách povojnového Československa neopakoval. Je pravdou, že táto
udalosť zo začiatku 50-ych rokov sa udiala v čase, kedy bola demonštrácia sily „in“.
Zároveň bola prejavom, ktorý poukazoval na snahu o ochranu štátu pred nepriateľom (avšak len vykonštruovaným).
Verejnosť sa o vývoze rehoľníkov dozvedela v samotnú noc, nakoľko mnohí
veriaci, ako sme už spomenuli, situáciu
pred zásahom i po ňom pozorovali zo
svojich domovov. Toto boli správy neoficiálne. Avšak o likvidácii rehole mali
údajne priniesť informácie v dennej tlači. V nej mali byť uvedené informácie
o množstve potravinových článkov, ktoré
sa nachádzali v Misijnom dome (pri vyše
stovke ľudí trvalo príslušných k domu
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boli desiatky kilogramov mäsa, mäsových výrobkov, zemiakov, múky či vajec
samozrejmosťou). Tieto „usvedčujúce
skutočnosti“ však neboli tým najhorším,
čoho sa mali rehoľníci dopustiť. Horším
boli podozrenia z ukrývania zbraní, ktoré sa mali i potvrdiť. Noviny uverejnili fotografiu nákladného auta, ktoré odváža
z kláštora nebezpečné zbrane (aj keď tieto
zbrane boli atrapami, ktoré priniesli rehoľníci do misijného múzea alebo slúžili
pri divadelných hrách ako rekvizity; jednalo sa predovšetkým o šípy, luky, oštepy,
sekery, nože, mačety a pod).
Zaujímavosťou je i postoj veriacich,
ktorí nechceli prijať výsledok likvidácie
– vývoz rehoľníkov. Našli sa jednotlivci,
ktorí zorganizovali podpisovú akciu proti
vývozu. Tá bola adresovaná Slovenskému
úradu pre veci cirkevné. Súčasťou podpisovej akcie boli hárky, na ktorých bolo
podpísaných 593 ľudí. Aktivisti – organizátori boli identifikovaní a bolo nariadené ich stíhanie. Nejednalo sa o súdne
stíhanie, ale o postih spoločenský – nakoľko šlo o študentov, bolo zabránené ich
ďalšiemu štúdiu.

Osudy rehoľníkov po likvidácii
(vývoze) z Misijného domu Matky
Božej
Väčšina rehoľníkov (108, resp. 118), ako
sme už spomínali, nastúpila do autobusov a skončila v internácii v Podolínci.
Internačný (centralizačný) kláštor
v Podolínci bol zriadený 14. apríla z kláštora redemptoristov. Jeho prvými obyvateľmi boli príslušníci rehole z domu,
postupne od 04.00 hod. k nim pribudli
verbisti, dominikáni a iní rehoľníci. Popoludní 14. apríla bolo v kláštore sústredených približne 200 rehoľníkov zo siedmich reholí. 4. mája, keď do Podolínca
dopravili verbistov z Kalvárie, bolo v kláštore sústredených okolo 600 rehoľníkov.
Po internácii ostali verbisti, niektorí dni,
poniektorí i týždne v Podolínci. Z Podolínca odchádzali na preškolenie do Kostolnej pri Trenčíne, potom na stavbu
„Priehrady mládeže“ neďaleko Púchova
a následne do civilného života. Iní ostali
v Podolínci ešte niekoľko mesiacov, prípadne boli prekladaní do iných centralizačných či „kárnych“ kláštorov. Veľká
časť z verbistov odišla, resp. „narukova-

la“ k armáde – do služby v PTP (od septembra 1950).
Klerici s pátrami sa v Podolínci okrem
práce a modlitieb snažili i ďalej študovať
a skladať skúšky. Dôležité pre nich bolo
ukončiť semester, ktorý začali v Nitre. Nešlo to ľahko, avšak snaha klerikov a dobrá
vôľa skúšajúcich dodávala zmysel životu
a priblížila aspoň o kúsok k vytúženému
cieľu – kňazstvu.
Rehoľníci vo večných i časných sľuboch museli po udalostiach v apríli a máji
1950 dlhé roky „zápasiť“ o identitu rehoľníka. Viacerým sa to podarilo. Niektorí
pátri sa po internácii a nútených prácach
dostali do pastorácie (väčšina však až
v druhej polovici 60-tych rokov). Časť
rehoľných bratov vo večných sľuboch
ostala v civile a snažila sa udržiavať kontakt s predstavenými, resp. pomáhať pátrom vo farnostiach. Niektorí bohoslovci
a bratia zanechali rehoľný život (väčšina
však nie preto, že by oň nemala záujem,
ale skôr z dôvodu nemožnosti pokračovať vo formácii a štúdiách, ktoré by boli
ukončené večnými sľubmi a u bohoslovcov kňazskou vysviackou). I preto sa rozhodli založiť si rodiny. Niektorí ostali
v civilnom živote so všemocnou snahou
o dosiahnutie kňazského svätenia. Niektorým sa to podarilo skôr (začiatok 60ych rokov), iným aj o 30 rokov neskôr.
Rektor domu P. Jozef Škoda bol v „kárnom“ kláštore v Báči od 4. mája do 7. septembra 1950. 7. septembra bol prevezený do Podolínca. Po sústredení ho čakal
osud podobný osudu spolubratov, práca
v civilnom zamestnaní, neskôr možnosť
pastorácie.
Osud kostola a Misijného domu
Matky Božej v Nitre po likvidácii
(vývoze) rehoľníkov
V budove Misijného domu ostali v noc
vývozu civilní zamestnanci a spolu s nimi
zmocnenci a príslušníci ozbrojených zložiek, ktoré zabezpečovali likvidáciu kláštora. Zaujímavosťou je, že po vývoze rehoľníkov prišli do kláštora opäť rehoľníci
– františkáni. Šlo o P. Václava Černáka
OFM, Matúša Reháka OFM a Michala
Grejtovského OFM. Ubytovaní
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boli v „novom kláštore“, pričom ich pri- ňom bol krátku dobu správcom kostola
jatie od veriacich bolo rozpačité. Na Kal- kňaz Jozef Čičmanec. V druhej polovivárii a v nemocnici vykonávali pastoráciu ci roku 1989 prišiel na jeho miesto kňaz
od začiatku mája do konca augusta 1950, Valent Licsko, a ten viedol duchovnú
v rámci tohto pripravili a zabezpečili i púť správu Nitra–Kalvária do pádu komuk Matke Božej 15. augusta.
nizmu a opätovného príchodu verbistov.
Koncom augusta odišli františkáni
Po páde komunistického režimu bol
z Kalvárie a na ich miesto prišiel ako niekoľko týždňov správcom kostola P.
správca kostola Mons. Dr. Štefan Dub- Dominik Bako SVD. Po ňom viedol
ravec, ktorý prednášal v nitrianskom duchovnú správu P. Jozef Hanzély SVD,
diecéznom seminári a od roku 1947 bol ktorý sa stal v marci 1990 rektorom Mitajomníkom biskupského úradu. Ten sijného domu.
Budova starého i nového kláštora –
vystriedal rehoľníkov, ktorí, ako sa zdá,
proklamovali vernosť štátu a prejavi- Misijného domu od roku 1950 slúžila
li ochotu spolupracovať v rámci snahy pedagogickým účelom. V starej časti
o zaradenie do pastorácie.
kláštora („starom“ kláštore) bola zriaV novembri 1958 bol Štefan
Dubravec zaistený a vzatý do väzby. Súd ho odsúdil (za údajné ilegálne vyučovanie bohoslovcov)
Počas cesty, ako spomínajú viacerí
na 11 rokov väzenia, avšak vďaka
rehoľníci, sa niektorým podarilo
amnestii (v r. 1960) sa dostal po
napísať lístok či krátky odkaz
necelých dvoch rokoch na slobona fotografie pre rodičov a vyhodiť
du. Po jeho internácii správu kostola Matky Božej prevzali kapláni
ich von oknom autobusu.
dolno–mestskej farnosti.
V rokoch 1961-62 bol správcom kostola kňaz Ladislav Kyška,
v roku 1963 kňaz Eduard Mokráš. V ro- dená internátna ubytovňa pre žiačky
koch 1964-65 kňaz Ján Sirota a v rokoch – študentky zdravotníckej školy. Podľa
Návrhu KNV v Nitre malo byť v Misij1966-68 kňaz Emil Šafár.
Po Emilovi Šafárovi bol za správcu nom dome („nový“ kláštor) zriadené
menovaný P. Anton Mihálik SVD. Vyko- pedagogické gymnázium s internátom
návanie tohto úradu začal 15. septembra a zriadený bol Pedagogický inštitút s in1968. O rok neskôr došiel ako kostolník ternátom. Z tohto obdobia pochádza
na Kalváriu verbista brat Bernard Vin- i zákaz zvoniť zvonmi na poludnie, na
cent Škvarka SVD a v auguste 1970 brat „Anjel Pána“, nakoľko zvony „vyrušoGencián Ján Lechovič SVD, ktorý sa stal vali“ študentov pri výučbe.
v kostole organistom a v komunite kuV roku 1952 bola v novej časti kláštochárom. P. Anton Mihálik bol správcom ra zriadená Katedra traktorov a motokostola (viedol duchovnú správu) na rov Vysokej školy poľnohospodárskej,
Kalvárii do roku 1979. Pre jeho horlivú pričom vysoká škola postupne obsačinnosť, kontakty so spolubratmi v re- dila všetky voľné priestory – i v starom
publike i zahraničí a tajnú organizáciu kláštore. Krátku dobu bola v priestorehole (v tomto čase zastával i úrad pro- roch novej časti kláštora zriadená Návinciála) bol preložený do Uhrovca, kde rodná škola.
17. júla 1955 vypukol z nezistených
začal pôsobiť od 5. júla 1979.
Po P. Mihálikovi bol za správcu kal- príčin v Misijnom dome požiar. Ten znivárskeho kostola menovaný kňaz, ne- čil takmer celú strechu, ktorá už nebola
skorší biskup, František Rábek. Duchov- obnovená v pôvodnej forme. Asi najviac
nú správu viedol od júla 1979 do jari viditeľnou zmenou bola zámena zniče1989, kedy bol preložený na Kysuce. Po ného tympanonu na čelnej strane domu.
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Tympanon zobrazoval obraz rozoslania
apoštolov do sveta ohlasovať učenie Ježiša Krista a jeho zmŕtvychvstanie. Tento už obnovený nebol a bol nahradený
prestavbou.
Hnuteľný a nehnuteľný majetok,
okrem budov, osud ktorých sme spomínali vyššie, bol po likvidácii spísaný
a čakalo sa i na jeho likvidáciu. Niektoré
praktické veci, ktoré súc i opotrebované
sa dali naďalej používať, prebrali mnohé
kostoly v Nitre a okolí. Veľká časť potravín, no nie len nich, ale i postele, textil,
bielizeň, lampy a pod., bola postupne
presúvaná do sústreďovacích a kárnych
kláštorov pre rehoľníkov tam sústredených. Hospodársky majetok (záhrady
a ich plodiny, taktiež časť chovaných zvierat) prebrali Všeužitočné závody mesta
Nitra, komunálny podnik. Devocionálie, knihy, sviece a iné predmety z kníhkupectva prebralo Slovenské chrámové
družstvo, ktoré ho potom ďalej distribuovalo do predajní. Niektoré predmety
prebrali i menšie podniky (Okresné národné výbory z okolia, opravovne áut,
ale i súkromné osoby či bazáre). Zbierku obrovskej hodnoty (nielen finančnej,
ale i kultúrnej a zberateľskej) prevzalo do
svojich zbierok Múzeum v Bojniciach.
Potraviny, živý hospodársky majetok
(chované zvieratá) a všetok hnuteľný
majetok bol ocenený na milióny vtedajších korún v starej a na státisíce v novej
mene. Spracovanie tejto problematiky
– nakladanie s majetkom Spoločnosti
Božieho Slova v Misijných domoch by
si vyžadovalo priestor minimálne diplomovej práce. Tieto informácie sme
uviedli ako ukážku a príklad nespravodlivého postupu, ktorý jednoznačne odporoval vtedajším právnym normám. Tieto normy však vtedajší režim
často a rád, i smerom k cirkvám, verejne deklaroval.
Až v r. 1959 bol vykonaný prevod
majetku zo Spoločnosti Božieho Slova
na Československý štát, na Vysokú školu poľnohospodársku na základe vládneho nariadenia č. 15/1959 Zb. n, i keď
žiadosť o prevod majetku bola avizovaná
už o niekoľko rokov skôr. •

Kníhkupectvo Verbum
TEL: 037/7769420; FA X: 037/7769437;
MAIL: VERBUM@SVD.SK
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Božie stopy. Zázraky
a katolícka Cirkev.
Andreas Englisch
Kniha môže byť pozvánkou
k ďalšiemu hlbšiemu štúdiu
katolíckej Cirkvi a viery, ktorú
hlása už viac ako dvetisíc rokov.

Krížová cesta – Meditácie
Alfonz Márie de ´ Liguori
Predkladáme čitateľovi prvú
časť textov o Ježišovom utrpení. Prvým je Krížová cesta.
Druhým textom je Pätnásť meditácií o utrpení Ježiša Krista.

Hovor Pane
Marcel Hertsens
Autor by sa chcel s vami
rozprávať o Ježišovi, aby si
vypočul jeho podnecujúcu
výzvu, ktorú ti – ako v minulosti, tak aj teraz – adresuje...

Vyznania
Sv. Augustín
Dielo antického kresťanského
filozofa, teológa, učiteľa Cirkvi,
ktoré inšpiruje kresťanské myslenie všetkých generácií od čias
svojho vzniku až dodnes.

376 strán, cena: 7,50 EUR

61 strán, cena: 2,10 EUR

184 strán, cena: 5 EUR

452 strán, cena: 10 EUR

Prečo žiť, prečo umrieť
John Powell, SJ
Autor ponúka v tomto diele
najprv dôkladný pohľad na
situáciu človeka v sekularizovanom svete. Zamýšľa sa nad
svetom, ktorému dominuje vysoké životné tempo, výdobytky
vedy a techniky, presadzovanie
ľudskej individuality, honba za
výkonom a uznaním.

Meditácie
na Pôstne obdobie
Mária Celesta Crostarosa
Tretia kniha meditácií Márie
Celesty Crostarosy, zakladateľky rehole sestier redemptoristiek. Po meditáciách na
Advent a na Pôstne obdobie
sú to texty na obdobie Cez
rok. Sú veľmi vhodné práve
na čas po Zjavení Pána.

Bezvýhradná láska
John Powell, SJ
Prijať lásku ako životný princíp zmysluplnej existencie nepovažuje súčasná spoločnosť
za dobré rozhodnutie. V spôsobe života, ktorý si dnes
mnohí ľudia vyberajú, sa ustavične opakuje neľútostné spochybňovanie existencie skutočnej a trvalej ľudskej lásky.

Pred Oltárnou sviatosťou
Richard Tobin
Malá škola modlitby, tak by
sme mohli nazvať knihu,
ktorá si kladie za cieľ sprevádzať čitateľa pri jeho prvých krokoch pri adorácii
Oltárnej sviatosti. Vovádza
do modlitby, ktorá plynie
z hĺbky srdca. A vedie k počúvaniu Boha.

210 strán, cena: 6 EUR

164 strán, cena: 5,20 EUR

86 strán, cena: 3,30 EUR

118 strán, cena: 3,30 EUR

Objednávací kupón Objednávam si záväzne na dobierku uvedené tituly:
počet ks
-

stručný názov

Meno a priezvisko:
Mesto, PSČ:

cena

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

– príchod bratov
Spoločnosti Božieho Slova
Text: Juraj Begany SVD
Foto: Archív SVD

U

ž v predchádzajúcom liste som
ti, milý čitateľ, opísal, aká bola
situácia v našom misijnom
dome. Počet obyvateľov neustále rástol, a preto bolo potrebné neustále čoraz viac rozširovať náš dom.
Už od začiatku som si kládol otázku, či
všetci kandidáti, ktorí vstupujú do nášho
domu, sa chcú aj stať kňazmi. Videl som,
že naše dielo a naša spoločnosť bez mužov modlitby a práce nemôže pevne stáť.
Snažili sme sa, aby sa náš misijný dom
už od samého začiatku osamostatnil.
Svoju ekonomickú situáciu sme zaistili
vydávaním časopisu, no musím dodať, že
i napriek tomu sme museli žiť skromne
a chudobne. Zo študentov, ktorí sa u nás
učili, sa mi podarilo vyškoliť spolupracovníkov, ktorí pracovali za „Božiu odmenu“, teda bezplatne. Za veľmi dôležité
som považoval, aby svoju prácu vykonávali najmodernejšími metódami a vždy
na najnovších strojoch. Spolupracovníkom sa nemohol stať hocikto. Títo muži
museli byť zbožní a svoju prácu a seba
mali chcieť dať k dispozícii Bohu. Keď
sa na to spätne pozerám, už v tej dobe
títo muži žili ako ozajstní rehoľníci, ktorí
pracovali nadšene a oduševnene. Hľadal
som rozličné spôsoby, ako ich povzbudzovať. Veľký úspech som videl v tom,
keď som ich staval pred veľké úlohy,
pričom podrobnosti a nápady na zlepšenia som ponechával ich slobodnému
rozhodnutiu.
Vo veľmi krátkom čase som si uvedomil, že títo muži nemôžu iba pracovať.
Aj oni majú ísť do misií ako ostatní. Ich
vzťah k dielu musí byť hlbší, nielen čisto
pracovný. Preto som už spočiatku rozli24
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šoval robotníkov od tých, ktorí majú rehoľné povolanie. Osobne som sa snažil
každého poznať, pozrieť sa na jeho život
a rozoznávať prvky a kroky jeho povolania. A tak sa v našom dome začali objavovať bratia – kandidáti.
V otázke bratov Spoločnosti Božieho
Slova sa začalo diskutovať už v zime na
prelome rokov 1875 a 1876. Už v prvých
návrhoch štatútov v marci 1876 sa hovorí o laických bratoch ako o členoch našej
spoločnosti. O objavení bratov krásne
hovorí aj svedectvo istého farára, ktorý
napísal potrebné svedectvo pre prijatie
do nášho domu Himmelsona, ktorý bol
mladým tkáčskym majstrom z Bruggenu. Pán farár v liste píše, že odporúča
svojho chovanca „pre prijatie do duchovného spoločenstva“. Himmelsa som preto poslal do Kevelraenu, aby sa tam lepšie
vyučil u kníhviazača Arnolda Giebena.
Smutná správa avšak prišla, keď som sa
dozvedel, že náš mladík v januári 1877
náhle zomrel. Po ňom prichádzali ďalší
a ďalší, ale neostalo z nich veľa. Málokto
ostal v misijnom dome viac ako rok. Od
jari 1877 sa objavili noví uchádzači, ktorí
sami dúfali, že raz budú môcť byť bratmi
našej spoločnosti. Z tohto obdobia si jasne pamätám na Jána Bachlubiho, Augusta Kiechela a Friedricha Müllera. Títo
traja boli po prvý raz uvedení ako oficiálni kandidáti pre bratský postulát. Ale až
od leta 1878 som sa pri prijímaní nových
záujemcov vyjadroval takto: „Chcem ho
prijať ako postulanta a rátam s prípadom,
že uchádzač v skúšobnej dobe bude definitívne prijatý ako brat. Pritom chcem
poznamenať, že bratia zatiaľ nenosia duchovné rúcho pre súčasné okolnosti.“
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Z prvých desiatich kandidátov, ako
si dobre pamätám, zložili len štyria doživotné sľuby a zomreli v misijnej spoločnosti. Konkrétne to boli Schwerdtfeger,
Elskemper, Götten a Jürgens. Koncom
roku 1881 bol počet bratov postulantov 33 a počet robotníkov za „Pán Boh
zaplať“ 60. Od tohto momentu sa počet
robotníkov znižoval. Okrem spomínaných štyroch postulantov ešte ďalší šiesti
zložili večné sľuby, no dvaja z nich sa stali
kňazmi mimo steylského diela.
Kandidáti v prvých rokoch vykonávali v misijnom dome domáce práce.
Len niekoľkí pracovali v tlačiarni. Kiecher bol krajčírom, Elskemper prevzal
v roku 1888 pekáreň a iní prevzali ďalšie funkcie. Je dôležité si pripomenúť,
že Elskemper pražil v našom misijnom
dome aj kávu, pretože zaobstaral stroj
na praženie. Postupne prichádzali ďalší a ďalší remeselníci. Tak sa stal misijný dom po niekoľkých rokoch centrom
mnohých remesiel a prác a už nebol závislý od dediny.
Prví kandidáti mi sami navrhli nový
denný poriadok, ktorý mal zreteľné črty
kláštorného života. Súčasne s tým mi
predostreli pravidlá života. Postupom
času sa tieto pravidla vyformovali z vznikol z toho denný poriadok pre bratov
Spoločnosti Božieho Slova. Kandidáti
na bratov a neskôr aj všetci bratia vstá-

NAŠI
HLASY
DOBRODINCI
Z MISIÍ

DAROVALI NA MISIE, MISIJNÝ
DORAST, MISIJNÉ DOMY
Všetkým darcom vyslovujeme
Pán Boh zaplať!

vali ráno o 4:15. O 4:45 začínali
deň rannou modlitbou a meditáciou. O 5:15 sa slávila svätá omša
a o 45 minút na to začínali pracovať. O 8:00 hod začínali spoločné raňajky a potom pokračovali
v práci. O 11:53 si bratia spytovali svedomie a po ňom o 12:00 bol
spoločný obed s modlitbou. Od
13:30 sa konalo duchovné čítanie a práca. O 15:30 bola prestávka na kávu s duchovným čítaním.
O 17:30 sa bratia navečerali. Záver dňa o 20:30 sa končil večernou
modlitbou a duchovným čítaním.
Potom sa o 21:30 bratia pripravovali na odpočinok.
Dovolím si povedať, že na našich
bratoch sa stavala naša spoločnosť.
Oni naplno patria do našej misijnej spoločnosti a každý z nich má
mať účasť na všetkom dobre, čo sa
v dome vykonáva. Bratia majú byť
podobní samému Ježišovi, teda neprišli na to, aby vládli, ale aby slúžili. A preto každý, kto počas postulátu a noviciátu nerád pracoval
alebo sa nerád ponížil alebo kto
nerád prijal poníženie, bol neskôr
odmietnutý.
Milý čitateľ, v týchto pár riadkoch som ti predstavil prvé momenty príchodu našich bratov do

spoločnosti. No nechcem zostať iba
pri tom. Aj ty, keď čítaš tieto riadky, pripoj aj modlitbu za nové bratské povolania. Spojme sa na tento
úmysel v tejto krátkej modlitbe za
misie a misionárov.
Pane, Ježišu Kriste, pozri, prosíme, na svojich misionárov, ktorí
opustili všetko, aby vydávali svedectvo Tvojmu slovu a Tvojej láske.
Požehnaj ich, keď nám prídu ohlasovať tvoje Evanjelium. Veď ich,
aby mohli viesť nás. Dvíhaj ich na
duchu, aby mohli dvíhať nás. Osvecuj ich v protivenstvách a nebezpečenstvách svojím slovom, aby nám
mohli zapaľovať v dušiach Tvoje
svetlo. Nech ich sprevádza zástava
kríža ozdobená Tvojím obrazom.
V ťažkostiach apoštolského života daj im vytrvalosť, aby sme povzbudení ich príkladom zotrvávali pevní vo viere. Ozdob ich práce
takým ovocím, po akom sami túžia, nehľadajúc odmenu a dobrá
tejto zeme. Nech sa usilujú spasiť
naše nesmrteľné duše. Nech nás
vedú k tebe, ktorý si Cesta, Pravda
a Život. Daj, aby spolu s rastúcim
počtom veriacich oslavovali Teba,
vzdávali Ti vďaky, lebo Ty si nás vykúpil a chceš nás všetkých priviesť
do neba. Amen. •

Ruža č. 17 – Nitra-Chrenová 10,- EUR • Bohuznáma z Rišňoviec 100,- EUR • Odberatelia Hlasov a Posla – Rišňovce
120,- EUR • Odberatelia Hlasov – Veľké Vozokany 85,- EUR •
Odberatelia Hlasov a Posla z Bánova 90,- EUR • Odberatelia
Hlasov – Kaplná 70,- EUR • Bohuznáma – Kaplná 50,- EUR
• H.D – Veľký Lapáš 20,- EUR • Anna Mária Červeňanová –
Brezno 50,- EUR • Odberatelia Hlasov – Šintava 50,- EUR •
Odberatelia Hlasov – Kluknava 140,- EUR • Členky Bratstva
Božského Srdca Ježišovho – Čab 40,- EUR • Odberatelia
Hlasov – Pečeňany 130,- EUR • Urminčeková – Telince
50,- EUR • Čitatelia Posla a Hlasov z Loviec 40,- EUR •
Odberatelia Hlasov – Šaľa 100,- EUR • Ruža č. 11 – Nitra-Chrenová 30,- EUR • Farnosť Široké 40,- EUR • Veriaci
z Čierneho – Vyš. Koniec 40,- EUR • Bohuznáma z Červeníka
100,- EUR • Odberatelia hlasov Žabokreky n.V. 20,- EUR •
Bohuznáma Žabokreky n/N. 50,- EUR • Na dorast veriaci zo
Soblahova 150,- EUR • Odberatelia hlasov Rajec 200,- EUR
• Odberatelia hlasov pri kostole sv. Heleny Trnava 60,- EUR •
Odberatelia hlasov Valaská Dubová 115,- EUR • Odberatelia
hlasov Sp. Belá 50,- EUR • Odberatelia hlasov Trnava – Modranka 100,- EUR • Odberatelia hlasov Modrová 50,- EUR
• Odberatelia časopisov Hlasy a Posol Hontianske Nemce
30,- EUR • Odberatelia časopisu Hlasy Spišské Bystré
145,- EUR • Odberatelia hlasov Veľké Krškany 35,- EUR
• Odberatelia hlasov z Krakovian 20,- EUR • Odberatelia
hlasov Kapušany 60,- EUR • Odberatelia hlasov Jabloňové
100,- EUR • Čitatelia hlasov Brezovica n/ Torysou 35,- EUR
• Na dorast odberatelia hlasov Žabokreky n/N 25,- EUR
• Bohuznámy 10,- EUR • Odberatelia Hlasov zo Zelenča
40,- EUR • Odberatelia Hlasov z Opatovej nad Váhom
150,- EUR • Odberatelia Hlasov z Olcnavy 10,- EUR • Irena
Meňhertová 85,- EUR • Bratstvo sv. Ruženca z Obyc 40,- EUR
• Odberatelia Hlasov a Posla z Koplotoviec 150,- EUR •
Odberatelia Hlasov z Dolného Hričova 20,- EUR • Duchovné
matky z Rimavskej Soboty 170,- EUR • Ružencové bratstvo
z Jovsy 40,- EUR • Ružencové spoločenstvo z Hrnčiaroviec
nad Parnou 50,- EUR • Odberatelia Hlasov z Novote 25,- EUR
• Odberatelia Hlasov z Nemšovej 130,- EUR • Odberatelia
Hlasov z Topoľovky 120,- EUR • Odberatelia Hlasov z Udavského 100,- EUR • Margita Hamráková z Kluknavy 140,- EUR
• Odberatelia Hlasov z Plavnice 40,- EUR • Odberatelia
Hlasov zo Zohora 100,- EUR • Odberatelia Hlasov z Alekšiniec
40,- EUR • Odberatelia Hlasov z Pečenian 150,- EUR •
Odberatelia Hlasov a Posla z Trenčína 80,- EUR • Odberatelia
Hlasov z Cífera 188,- EUR • Ružencové spoločenstvo zo
Šelpic 50,- EUR • Odberatelia Hlasov z Kamenice 35,- EUR
• Bohuznáma 50,- EUR • Odberatelia Hlasov z Horného
Vadičova 100,- EUR • Ružencové bratstvo z Belej 40,- EUR •
Spolok sv. Ruženca z Bošian 50,- EUR • GCM Nitra 350,- EUR
• Bohuznámy 200,- EUR • Anna Majerčinová z Tepličky
50,- EUR • Anna Hrušovská z Tepličky 20,- EUR • Odberatelia Hlasov z Brezovice nad Torysou 35,- EUR • Odberatelia
Hlasov z Modrovej 50,- EUR • Odberatelia Hlasov a Posla
z Hontianskych Nemiec 30,- EUR • Odberatelia Hlasov zo
Spišského Bystrého 145,- EUR • Odberatelia Hlasov z Veľkých Krškan 35,- EUR • Odberatelia Hlasov z Krakovian 20,EUR • Odberatelia Hlasov z Kapušian 60,- EUR • Odberatelia
Hlasov z Jablonového 100,- EUR •
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Poďte aj Vy do Sv. Zeme
Poďte aj Vy s časopisom Hlasy z domova
a misií do Sv. Zeme v dňoch 19.3. - 26.3.
s cestovnou kanceláriou AwerTour
Púť sa bude konať v jedinečnom čase pred Veľkou
nocou, čo je pre takúto púť najlepší čas v roku.
• Každý deň bohatý program. Doba zájazdu 8 dní.
• Autentické biblické miesta.
• Výborný sprievodca.

• Jar vo Sv. Zemi je najkrajšie ročné obdobie,

ktoré si netreba nechať ujsť!

• Cena 670.- Eur a 70 USD na mieste

• Kto potrebuje poistenie plus 21Eur, teda 691.-

Teší sa na skutočne hodnotnú cestu
Vášho života P. Martin Martin Štefanec SVD
a odborný sprievodca Dp. Michal Pitoniak
Prihlasovať sa môžete na adrese:

Misijný dom Matky Božej, Kalvária 3, 94901 Nitra
Prihlásenie je potrebné urobiť do konca mesiaca január.
Platbu poukážte na: Spoločnosť Božieho Slova
Č. účtu: 5029115971/0900, Uveďte heslo: Sv. Zem
Alebo poštovou poukážkou na adresu Misijný dom Matky Božej.

Odchod z Bratislavy

Pri prihlásení uveďte adresu, aby sme vás mohli informovať
o ďalších potrebných informáciách ohľadne púte, ako miesto
a čas odchodu atď.
Informácie Vám poskytne P. Martin Štefanec SVD.
Píšte na mail martins@svd.sk, alebo volajte na č. 0903 809632
Podrobný program púte nájdete v minulom
(januárovom) čísle Hlasov.

ODOSIELATEĽ:

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

POŠTOVNÉ ÚVEROVANÉ
949 04 NITRA 4

