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ZAMYSLENIE

M ilí čitatelia, začiatok niečoho nového 
je temer vždy sprevádzaný nádejou. 
Nikto sa predsa nepodujme na novú 
vec, ak od nej neočakáva nejaký prí-

nos. A hoci začiatky prichádzajú neraz nie z našej 
vôle, ale skôr ako nevyhnutnosť plynutia času, ba 
sú spojené s obavami z neznámeho, predsa v nás 
odhaľujú skryté možnosti a sily, s ktorými doká-
žeme vytvoriť  diela hodné obdivu a pamäti.

Práve v tejto nádeji, že dokážeme urobiť lepšie 
veci ako doposiaľ, sa zrodila nepísaná tradícia dávať 
si novoročné predsavzatia. Ja sa znova priznávam, 
že si ich nerobím. Nemám to rád. Nehovorím, že je 
to zlé, mňa to však veľmi ničím nenadchýňa. No... 
malo by. Veď je to niečo podobné ako po sv. spo-
vedi. Tam si tiež robíme predsavzatia – vyhýbať sa 
hriechu a smerovať k dobru, polepšeniu. A k tomu 
všetkému sa nám dáva Božie požehnanie a milosť. 
Je teda dôstojné a správne mať reálne predsazatia, 
ktoré by chce chceli a aj mohli vyplniť.

Predchádzajúci rok nebol zvlášť naplnený úspe-
chom a šťastím. Spoločenské nebo sa zatiahlo ne-
návisťou, podozrievaním, špionážnymi a konšpi-
račnými hrami, fundamentalizmom, terorizmom 
a bratovraždami. A to všetko v spoločnosti, kde 
sú kresťania viac či menej zastúpení, viditeľní, no 
nepočúvaní.

Možno práve preto by hlavným predsavzatím 
na tento rok malo byť zviditeľnenie pravého kres-
ťanského postoja v spoločnosti, v láske, bratskom 
napomenutí a v dôvere, že nikto nechce nikomu 
ublížiť či ho znevážiť. Úloha to nebude jednoduchá. 
Kresťanstvo sa silnými a bohatými ľuďmi aj masmé-
diami začalo označovať ako fundamentalistické 
hnutie, založené na nenávistnických, konzervatív-
nych postojoch k novátorským ideám. Ak chceme 
byť čestnými, tak si priznáme, že sme konzervátori 
a možno občas nevieme držať emócie na uzde. Ale 
pravde sa vyhýbať nebudeme, ani ju nevymeníme 
za nové idey či - lepšie povedané – ideológie, preto-
že ony na rozdiel od ideí, ktoré sú šírené slobodne 
a bez pomoci svetskej moci, sú nám priamo nanu-
cované záujmovými skupinami s podporou štátu. 

Nemáme radi ideológie, veď sme sa ich snaži-
li zbaviť štyridsať rokov a po dvadsiatich rokoch 
slobody sme sa potichu vrátili do socialistickej 
náruče. Akoby sme zabudli, že akýkoľvek socia-
lizmus, národný či internacionálny so svojimi 
koncentrákmi i gulagmi nemyslí na budúcnosť, 
ba ju priamo rujnuje nesprávnymi rozhodnutia-
mi a falošnou snahou o univerzálnu rovnosť. Tá 
je síce čisto kresťanská, snažiaca sa podľa Božie-
ho poriadku vážiť si všetkých, no neunificíruje 
všetkých so všetkými a vo všetkom. To môže byť 
krajným následkom socialistických snáh – rov-
nosť v pohlaví, odeve, názoroch, viere, atď. Uni-
formita. Ale kde vtedy bude sloboda?

Referendum o rodine, ktoré bolo nešťastne 
prenesené na február, čím ono bude drahšie 
a vina padne zas len na uvedomelých kresťanov, 
hoci oni chceli ušetriť i čas i peniaze občanov 
i zabezpečiť kvalitnú účasť popri komunálnych 
voľbách, je nutné a nesmie zostať nepovšimnuté 
z našej strany. Nechceme biť na poplach, ohlaso-
vať apokalypsu rodinného života, a tým aj spo-
ločnosti. No ak sa štát sám vyberá cestou záhuby, 
budeme sa zo strany prizerať? Toto kresťanom 
neprislúcha.

Dobré
predsavzatie

 Text: 

P. Michal 

Marhefka SVD

 Foto:
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Zatiaľ sa dá a aj sa prezentuje v médiách, že ide o boj oje-
dinelých fanatikov za svoje ciele. No kresťanstvo, ktoré pre-
žilo už nejednu vyspelú civilizáciu, nebojuje len za seba, ono 
bojuje za ľudstvo. Akí by sme boli radi, ak by sme sa vo svo-
jich víziách mýlili. História na príklade Grécka a Ríma už 
ukázala, ako sa končí scestné správanie spoločnosti – býva 
nahradené nižšou kultúrou, no so silnejšou rodinnou spolu-
patričnosťou a pevnou morálkou. Ak si neuvedomí moder-
ný západný svet cenu kresťanstva, ktoré tento svet obnovilo, 
bude onedlho s ľútosťou spomínať na staré dobré kresťanské 
časy. Kresťanov, ktorí sa nám prihovárajú s bratskou starost-
livosťou (hoci niekedy v hneve, lebo im na druhých záleží 
a nechápu, prečo si bratia vyberajú nesprávnu cestu), viac 
nechceme počúvať, veď máme slobodnú voľu. Na obzore je 
však komunita, náboženstvo či niektorá jeho krajná forma, 
ktorá sa netají svojimi svetomocenskými tendenciami – „dži-
hádistický“ islam. Tí sa nebudú pýtať, kto si čo vyberie. Tam 
nebude rovnosť nielen v spoločenstve, ale ani v rodine. Buď 
prijmeš ich názor, alebo ťa vôbec nebude.

Strašné predstavy. Preto nesmieme mlčať, ani keď nás 
umlčujú, očierňujú, ba keď sa nám samým viac už nechce. 
Treba hovoriť, povzbudzovať, ohlasovať a hlavne žiť svoje 
kresťanstvo vyrastajúce v rodine, ju samotnú prerastajú-
ce a dávajúce chládok a pocit bezpečnej budúcnosti všet-
kých ľuďom.  •
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▪ Pápež prijal prezidenta Mozambiku
 
Pápež František prijal 4. decembra v Apoštolskom pa-
láci vo Vatikáne prezidenta Mozambickej republiky 
Armanda Emilia Guebuza, ktorý sa potom stretol s va-
tikánskym štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Pa-
rolinom a Mons. Antoinem Camillerim, podsekretárom 
pre vzťahy so štátmi. „Počas srdečných rozhovorov boli 
zdôraznené dobré vzťahy medzi Svätou stolicou a Mo-
zambickou republikou. V tejto súvislosti bol spomenutý 
zásadný prínos Katolíckej cirkvi k rozvoju krajiny pros-
tredníctvom jej výchovno-vzdelávacích inštitúcií a za-
riadení zdravotnej starostlivosti a jej dôležitá úloha pri 
podpore mieru a národného zmierenia. Nakoniec sa za-
merali na niektoré regionálne problémy, ako je odzbro-
jenie a boj proti chudobe a sociálnej nerovnosti“ – uvá-
dza sa v komuniké Tlačového strediska Svätej stolice. •

▪ Biskupi Konga: Násilie páchané na ženách  
je zločinom proti ľudskosti
 
“V našej krajine, ktorá je obeťou nekončiacich násilností, 
sa ženy a deti stávajú prvými obeťami ľudského barbarstva,” 
napísali biskupi Konžskej demokratickej republiky v po-
solstve na Svetový deň za odstránenie násilia páchaného 
na ženách, ktorý si svet pripomínal 25. novembra. “Nási-
lie páchané na ženách” - pokračuje vyhlásenie, ktoré zve-
rejnila agentúra Fides - “je porušením ľudských práv a má 
vážne následky, pretože môže zabrániť pokroku v mno-
hých oblastiach, napríklad odstráneniu chudoby, získaniu 
stability rodín, pokoju, istote a boju proti AIDS”.  “Chrá-
niť ženu znamená chrániť národ,” píše sa ešte vo vyhláse-
ní. “Ako matka žena prispieva k rozvoju a kvitnutiu novej 
spoločnosti”. “Naša krajina okrem úsilia uskutočneného 
na tomto poli musí ženám aj poskytovať podporu a pomá-
hať im v boji za spoločnosť, v ktorej ich práva budú nielen 
uznané, ale aj efektívne zabezpečené,” uzavreli biskupi. •

EDITORIÁL

Milí misijní priatelia!

Začíname nový rok a je to čas, 
kedy človek najčastejšie pre-
hodnocuje minulosť a určuje 
si akési priority pre budúcnosť. 
Výsledkom sú tradičné novo-
ročné predsavzatia, medzi kto-
ré často patrí: schudnúť, viac 

cvičiť, venovať sa viac rodine, prestať fajčiť... Zaiste, 
každé predsavzatie, ktoré vedie k nejakej pozitívnej 
zmene, je dobré a užitočné.
Je však prekvapujúce, že tieto predsavzatia len má-
lokedy „konzultujeme“ s Bohom. Nehľadáme jeho 
návrhy, nepýtame sa ho, čo chce, aby sme zmenili, 
vylepšili alebo začali v novom roku. Ak by sme sa 
spýtali, tak by sme dostali asi takéto návrhy:
Ukazujte viac ovocia Ducha vo svojom živote, ako je 
„láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dob-
rota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť“ (Gal 5, 22-23).
„Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všet-
kému stvoreniu“ (Mk 16, 15).
„Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo 
vás prenasledujú“ (Mt 5, 44).
„Buďte spokojní s tým, čo máte“ (Hebr 13, 5).
Podobných návrhov by sme vo Svätom písme našli 
oveľa viac. Ak chceme skutočne dobre využiť ener-
giu, ktorú vkladáme do napĺňania našich predsavzatí, 
tak by sme ich skutočne mali „konzultovať“ s Božím 
Slovom. Nielenže nájdeme to, čo je skutočne dôležité 
a podstatné pre náš život, ale budeme môcť počítať 
aj s Božou pomocou pri napĺňaní takýchto novoroč-
ných predsavzatí. 
Prajem Vám, milí čitatelia, dobrý štart do nového 
roka 2015. Nech Vás Pán aj sprevádza i žehná po celý 
nový rok. 

Páter Martin Štefanec SVD
šéfredaktor

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Sv. omšu za odberateľov Hlasov 
odslúžim 2. januára, 

za horliteľov 5. januára 2015,
Šéfredaktor
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▪ Do kín prichádza novinka  
3D film s prehliadkou 
Vatikánskych múzeí

Pohľad na strop Sixtínskej kaplnky 
z pohodlia kinosály ponúka od 18. 
novembra približne 250 kín vo Veľ-
kej Británii a Írsku. Sedemdesiatmi-
nútový film v 3D, nakrútený s po-
mocou najmodernejšej techniky, 
ponúka dosiaľ nevídanú prehliadku 
Vatikánskych múzeí a najznámej-
ších umeleckých diel nachádzajú-
cich sa na území Vatikánskeho štá-
tu, informovalo vydanie denníka 
“Daily Telegraph”.
Film talianskeho režiséra Marca 
Pianigianiho predstavuje vzrušu-
júcu filmovú prehliadku 54 vatikán-
skych galérií a sál. Podľa komentáto-
ra anglických novín je “trblietavejší 
ako reklama na parfém” a ponú-
ka bližší pohľad na umelecké diela 
Vatikánu, než aký môžu získať mi-
lióny návštevníkov, či dokonca sa-
motní kardináli, ktorí volia pápeža 
v Sixtínskej kaplnke. Film s jedno-
duchým názvom “Vatican Museu-
ms 3D” je podľa oficiálnej webovej 
stránky určený pre medzinárod-
né publikum. Kedy bude v kinách 
k dispozícii pre ostatné krajiny sveta, 
zatiaľ nebolo zverejnené.  •

◀ Militanti Islamského štátu zničili kláštor rehoľných sestier v Mosule
 
Podľa zdrojov agentúry Fides 24. novembra militanti Islamského štátu, kto-
rí kontrolujú iracké mesto Mosul, s použitím výbušnín zdevastovali kláštor 
chaldejských rehoľných sestier Najsvätejšieho Srdca. Džihádisti doteraz kláš-
tor používali ako svoju logistickú základňu.
Podľa miestnych zdrojov sa deštrukcia kláštora s použitím výbušnín usku-
točnila v dvoch fázach. Keď prvý pokus zlyhal, militanti použili väčšie nálo-
že, ktorými zničili najmä kostol: ich cieľom bolo najmä strhnúť kríž, ktorý sa 
týčil nad chrámom. Pred odpálením výbušnín džihádisti upozornili miest-
nych obyvateľov na svoj zámer s tým, že si majú nechať otvorené okná, aby 
tak znížili pravdepodobnosť ich rozbitia po výbuchu. 
Podľa mienky miestnych obyvateľov islamisti kláštor opustili, pretože ho 
pokladali za skorý pravdepodobný cieľ náletov, ktoré proti Islamskému štá-
tu organizuje koalícia vedené USA. Zatiaľ sa zdá, že vedľa stojaci kláštor sv. 
Juraja, patriaci chaldejskej reholi antoniánov, nechali nedotknutý.
Konvent chaldejských sestier Najsvätejšieho kríža v Mosule bol postavený 
vďaka donácii, ktorú poskytol Saddám Hussajn, iracký prezident poprave-
ný 30. decembra 2006. •

▲ Pápež František daroval Fiat,  
bicykle a klobúk na dobročinnú lotériu

Svätý Otec František chce podporiť no-
vou iniciatívou charitatívny fond pre 
chudobných a  bezdomovcov. Pred-
mety, ktoré dostal do daru za posledné 
mesiace, sa rozhodol venovať do loté-
rie, ktorej výťažok pôjde na pomoc ne-
majetným. Prvou cenou bude biely Fiat 
Panda, druhou až štvrtou bicykle, pia-
tou tandemový bicykel. Na verejných 
predajných miestach Vatikánu sú k dis-
pozícii lósy, ktoré je možné kúpiť za 
cenu desať Eur. Predávať sa budú aj na 
vatikánskej pošte, v kníhkupectvách, 
v turistickej kancelárii, aj vo Vatikán-
skych múzeách.  •

▲ Prezident Obama diskutoval  
s arcibiskupom Cupichom o imigrácii
 
Washington 27. novembra (TK KBS) 
Nový arcibiskup Chicaga Blase Cupich 
sa v utorok 25. novembra stretol s pre-
zidentom Barackom Obamom a viedol 
s ním rozhovor o americkej imigrač-
nej reforme. Arcibiskup Cupich opísal 
stretnutie ako “príjemné” a  povedal, 
že prezident vyjadril svoj názor, podľa 
ktorého je “dôležité, aby spoločenstvá 
veriacich - akým je aj Cirkev - boli vý-
razne prítomné v spoločenstvách imig-
rantov a pomáhali ich ochraňovať pred 
tými, ktorí ich chcú len zneužívať.” 
O  stretnutí informovali noviny Chi-
cago Sun Times.  •

SPEKTRUM
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Britský spisovateľ Terence Han-
bury White v knihe Meč v ka-
meni (The Sword in the Sto-
ne, 1939) hovorí, že keď Pán 

Boh tvoril svet, všetko živé stvoril v em-
bryonickej forme. V  jedno odpolud-
nie si dal zavolať k sebe všetky embryá 
a hovorí im: „Každému jednému z vás 
chcem dať tri veci, ktoré si želá. Prichá-
dzajte teda ku mne po jednom a po-
vedzte mi, ktoré tri veci si želáte a ja 
vám ich dám.“ 

Predstúpilo teda prvé embryo a ho-
vorí: „Bože, ja by som chcel mať rúčky 
a nôžky vo forme vejára a s pazúrik-
mi, aby som mohol vyhrabať 
pre seba bezpečný príbytok pod 
zemou, ďalej by som chcel mať 
hrubú kožušinu, aby ma chrá-
nila v zime pred chladom a tiež 
by som chcel mať ostré predné 
zuby, aby som mohol trhať a žu-
vať trávu.”

„OK,” hovorí Boh, „buď svišť 
stepný!” Predstúpilo druhé embryo 
a hovorí: „Ja by som, Bože, chcel žiť vo 
vode, a tak chcel by som mať ohybné 
telo, aby som mohol v nej plávať, ďalej 
žiabre, aby som mohol pod vodou dý-
chať a nejaký systém, ktorý by mi udr-
žoval stálu teplotu tela v  akejkoľvek 
teplote vody.”

„OK, ty buď ryba,” hovorí Boh.
Takto popredstupovali všetky em-

bryá a dostali, čo si žiadali. Keď všetky 
odišli (a odišli spokojné, treba pove-
dať), zostalo tam už iba jedno. Toto sa 
zdalo veľmi hanblivé a nesmelé až tak, 

že Boh ho musel doslova fyzicky po-
hnúť dopredu. „OK, posledné embryo, 
ktoré tri veci si žiadaš ty?” „Ja neviem, 
ako to, Bože, povedať, ale akosi... vieš, 
nechcem, aby si si myslel, že som ne-
vďačný, pretože to by nebola pravda... 
vieš... No, akosi nateraz by som ťa pro-
sil, keby si mi nedával nič. Aby som zo-
stal tým, čím som teraz. Snáď neskôr, 
niekedy v budúcnosti, keď budem veci 
poznať lepšie, ťa poprosím o tri veci, 
ktoré by som si želal a ty mi ich po-
tom dáš alebo... ak ma chceš mať nie-
čím konkrétnym už teraz, daj mi, čo ty 
myslíš, že by som mohol potrebovať...”

„OK, buď teda človekom,” povedal 
Boh, „budeš večným embryom, a preto 
budeš mať vládu nad všetkými ostatný-
mi embryami!”

Ježiš výzvu adresoval ľuďom
V evanjeliu máme výzvu Ježišovu adre-
sovanú najprv všetkým ľuďom a potom 
ďalšiu adresovanú výlučne apoštolom: 
„Kajajte sa a verte evanjeliu!” a „Na-
sledujte ma!” Ježiš – Boh, túto výzvu 
k pokániu, k obráteniu, k zmene zmýš-
ľania, k rastu nepovedal kameňom ani 
vtákom, ani rybám... Tie majú už svoju 

dokonalosť. Tam niet čo meniť. Ježiš ju 
povedal ľuďom. Povedal ju svojim uče-
níkom, opakoval ju iným ľuďom, ktorí 
ho počúvali a opakuje ju počas dejín 
všetkým ľuďom všetkých čias. 

Prečo sa máme meniť? 
Prečo táto výzva? Prečo táto výzva zo 
všetkého stvorenia iba nám ľuďom 
(a nie napríklad zvieratám, povedzme 
v takej forme, že by nám Boh prikazo-
val, aby sme zvieratá menili)? Prečo, 
nám stále niekto nedá pokoj? Rodičia 
deťom, učitelia žiakom, kňazi veriacim, 
Cirkev spoločnosti? Prečo tu musí byť 
stále niekto, kto nám pripomína, že 
potrebujeme obrátenie, zmenu, rast, 
napredovanie? Prečo nie sme dobrí 
takí, akí sme? 

Faktom je, že my ľudia, ako to hovorí 
vyššie spomenutá rozprávka, sme ne-
dokončenými bytiami. Sme síce stvo-

„Poď, nasleduj ma, staň sa niečím, 
kráčaj, formuj sa, urob zo seba 
niečo. Embryom nemôžeš zostať 
celý život.”
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prirodzenosť
Mk 1, 14-20
 Text: P. Milan Bubák SVD 
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rení, avšak nie sme jednoznačne vy-
formovaní. 

Zvieratá to majú v sebe
Psychológ, známy znalca ľudských duší 
Scott Peck hovorí, že neďaleko jeho 
bydliska žije kŕdeľ čajok, ktoré sa pred 
každou zimou sťahujú na juh do teplej-
ších krajín. Robia to každý rok, presne 
o tom istom čase. Niekto by sa mohol 
čudovať nad úžasnosťou ich organiz-
mu. Robia to každý rok a s takou úžas-
nou presnosťou... Je to obdivuhodné, 
no je tu predsa jeden háčik: nerobia to 
slobodne. Taká čajka si nemôže pove-
dať: „Tento rok nejdem do Talianska, 
ale idem na Havaj alebo niekde do Ira-
ku.” Čajky idú každý rok presne na to 
isté miesto... Majú v sebe inštinkt, ktorý 
ich vedie k tomu, že robia presne to, na 
čo sú „naprogramované”. Majú do seba 
všetko vložené, a tak podľa toho už iba 

letia. A keď robia, čo robia, nenesú za 
to zodpovednosť. 

Človek má slobodu
My ľudia nemáme takéto úžasné kódy 
v sebe. My sa môžeme rozhodnúť buď 
cestovať na Havaj alebo do Talianska, 
alebo do Škandinávie, alebo zostať 
doma. My máme, žiaľ alebo našťastie, 
slobodu. My máme slobodu byť tým, 
čím chceme.

Ježiš to povedal ľuďom, nedokonče-
ným embryám, tým, ktorí sú večným 
nedokončeným surovým materiálom: 
„Poď, nasleduj ma, staň sa niečím, krá-
čaj, formuj sa, urob zo seba niečo. Em-
bryom nemôžeš zostať celý život.”

Ako sa človek správa podľa ľudskej 
prirodzenosti? 
Scott Peck vo svojej knihe Ďalej nevy-
šlapanou cestou (Further Along the 

Road Less Travelled, 1993) v kapitole 
Spiritualita a ľudská prirodzenosť píše: 
„Ľudia sa ma často spytujú, čo je to 
ľudská prirodzenosť. A moja odpoveď 
znie, hoci nie je na počutie príjemná: 
„Ľudská prirodzenosť je vyšpiniť sa do 
nohavíc.” Znie to dosť naturalisticky, 
ale pozrime sa zblízka, čo tým myslí. 
Keď sa človek narodí, špiní do plienok. 
Tým menej trpezlivejším rodičom to 
poriadne lezie na nervy. To, o čo sa ro-
dičia snažia v celom svojom vplyve na 
dieťa, je naučiť ho nešpiniť do nohavíc, 
tzn. robiť niečo, čo je proti jeho pri-
rodzenosti. Keby sa im to nepodarilo 
a keby im ich syn, povedzme vo veku 
dvadsať rokov, povedal, že predsa on 
nerobí nič zvláštneho, on robí len to, 
čo je jeho prirodzenosťou, asi by neob-
stál. A nielen pred rodičmi. A toto platí 
aj v iných oblastiach. Výchova je naučiť 
človeka konať proti svojej prirodzenos-
ti. Na to je zameraná nielen spirituali-
ta, ale aj kultúra. Kultúra pochádza od 
slova kultivovať. Kultivujeme pôdu, 
ale kultivujeme aj človeka. Kultúra je 
podľa antropológa Tyrola: „Naučené 
správanie spoločnosti.” Spoločnosť sa 
dohodne (akosi podvedome) na neja-
kých svojich princípoch, a tieto potom 
praktizuje z generácie na generáciu, kde 
niektoré pokolenia čosi uberú a iné pri-
dajú. Celé generácie sa kultivujú podľa 
týchto dohodnutých pravidiel, a tým sa 
formujú. V spiritualite sa ide omnoho 
ďalej. Tam sa nepoukazuje na nutnosť 
správať sa podľa dohodnutých princí-
pov spoločnosti, ale podľa povolania, 
ktoré mi zjavuje Ten, ktorý ma stvoril. 

Je to naozaj také zlé s tou našou priro-
dzenosťou? Nechcem nikoho presvied-
čať nasilu, ale aspoň jeden argument: 
snáď nikdy nebola teória Sigmunda 
Freuda o základných pudoch človeka 
tak silne manifestovaná (a jej plody vi-
diteľné) ako práve dnes. Freud hovorí, že 
v každom človeku sú základnými pudmi 
(alebo hnacími silami) sexualita a ag-
resivita. Ak si nedáme pozor a ak tieto 
dve sily nekultivujeme, staneme sa po-
stupne totálne ich obeťou. Minulé spo-
ločnosti sa snažili dbať o to, aby 
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tieto dva pudy boli vhodne kultivované 
a udržiavané pod kontrolou (či to robili 
vždy vhodným spôsobom, o tom sa sa-
mozrejme dá diskutovať). Dnes sa stre-
távame s názormi, že treba dať ľuďom 
slobodu, nech si vyberú. Že netreba ro-
biť žiadne regulácie a zákazy. Skúsenosť 
však začína byť hrozivá. Hollywood, kto-
rý sa riadi výslovne trhovo, je znameni-
tým príkladom takéhoto správania. Je 
zaujímavé, že kiná s ich filmami sú plné. 
No to nech nás nemýli. Bodaj by nebo-
li, keď je tu voľným spôsobom kŕmená 
prirodzenosť ľudí. Tieto ich filmy ľudí 
čnostiam neučia: ani trpezlivosti, ani 
sebaovládaniu, ani disciplíne, ani mrav-
nej zdržanlivosti. Je dokázané, že ľudia, 
ktorí sa kŕmia týmito hollywoodskymi 
perlami, postupne preberajú správanie, 
ktoré sa im tu (často v preidealizovanej 
forme) predkladá a sami ho takto nasle-
dujú. Dôsledky sú dosť viditeľné: násilie, 
sexuálna promiskuita, pomstychtivosť 
a pod. Inštitúcie, ktoré sa snažia tieto 
dva pudy regulovať, či už sú to inštitúcie 
spoločenského charakteru alebo Cirkev, 
nebudú nikdy populárne. Dosť často sa 
však na ne obracajú ľudia, ktorí odda-
ním sa svojej prirodzenosti pohnoja nie-
len svoj vlastný život, ale aj životy iných. 

Kristus nás pozýva k vyšším cieľom
Dnes nás Kristus volá, aby sme sa po-
stavili proti svojej prirodzenosti. Aby 
sme ju nahradili inou prirodzenos-
ťou (často to aj povieme: keď sa člo-
vek za pomoci disciplíny naučí neja-
kej zručnosti, povie sa o ňom, že sa to 
stalo jeho „druhou prirodzenosťou”). 
Máme slobodu povedať nejdem, nech-
cem opustiť stav a miesto, na ktorom 
žijem. Nechcem prestať – v symbolic-
kom slova zmysle – špiniť do nohavíc. 
Ale máme aj slobodu povedať idem 
a zanechať tie „siete” (čokoľvek môžu 
tie siete symbolizovať) a pohnúť sa za 
Ním. Pôjdeme?

„To čo som, je dar Boha mne; to čím 
sa stanem, je môj dar Bohu.” (Anonym)

„Každý svätec má nejakú minulosť, 
každý hriešnik má nejakú budúcnosť.” 
(Oscar Wilde)  • 
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▲ Kríž svetových dní mládeže  
v UPeCe Bratislava

Kríž Svetových dní mládeže navštívil 
18.11.2014 Univerzitné pastoračné 
Centrum v Mlynskej doline v Brati-
slave. Pápež Ján Pavol II., dnes už svä-
tý, ho 22. apríla 1984 daroval mladým, 
aby s ním putovali po celom svete. Od 
roku 1984 kríž obišiel takmer celý svet 
a bol prítomný na všetkých ďalších 
Svetových dňoch mládeže. Študenti ho 
priniesli do veľkej sály, kde nasledova-
la sv. omša. Správca UPeCe P. Ján Šte-
fanec a P. Juraj Cibula slúžili sv. omšu 
a po nej sa konala krížová cesta v uli-
ciach študentského mestečka medzi 
internátmi, kde bývajú tisíce študentov 
z celého Slovenska i zo zahraničia. Za-
myslenia k jednotlivým zastaveniam si 
pripravili vysokoškoláci, ktorí sa zá-
roveň striedali pri nesení kríža. Kríž 
v UPeCe bol prijatý s hlbokou vierou 
a úctou mladých, o čom svedčí aj ich 
hojná účasť na sv. omši a krížovej ces-
te. Tá sa skončila o polnoci a po nej si 
ešte mnohí prišli uctiť kríž, ktorý bol 
vystavený vo veľkej sále. •
  
▪ Rok zasväteného života otvorili  
v Nitre na Kalvárii

Modlitbou slávnostných vešpier 
v  kostole Nanebovzatia Pan-

ny Márie v  Nitre otvoril nitrian-
sky biskup Mons. Viliam Judák 
Rok zasväteného života. Na otvore-
nie a  spoločnú modlitbu prišli de-
siatky rehoľníkov a rehoľných sestier 
z  rôznych miest nitrianskej diecézy.  
Mons. Viliam Judák vyjadril v úvode 
svojho príhovoru radosť, že sa môže 
stretnúť so zasvätenými na začiatku 
nového cirkevného roka, ktorý Svätý 
Otec František zasvätil práve tým, kto-
rí sa zasväteným spôsobom rozhod-
li nasledovať v  duchu evanjeliových 
rád Ježiša Krista. Prítomným priblí-
žil príhovor Sv. Otca, ktorý adresoval 
zasväteným 27. novembra tohto roku, 
keď prijal aj 80 účastníkov prebieha-
júceho plenárneho zasadnutia v Kle-
mentínskej sále Apoštolského paláca. 
V úvode svojho príhovoru reagoval na 
myšlienku z Evanjelia sv. Marka: „Nové 
víno do nových nádob.“ Niektoré z   
myšlienok Sv. Otca pripomenul Mons. 
Judák počas otvorenia Roka zasväte-
ných: „Povzbudzujem vás, aby ste aj 
naďalej pracovali s veľkorysosťou a vy-
naliezavosťou   vo vinici Pánovej pre 
podporu rastu a dozrievania zelených 
strapcov, z  ktorých môže vzísť víno 
ušľachtilé, ktoré môže oživiť v Cirkvi 
jej život a potešiť srdcia mnohých bra-
tov a sestier v núdzi skrze vašu úsluž-
nú a materinskú starostlivosť.“ Mons. 
Judák ďalej povzbudil zasvätených 
k  budovaniu spoločenstva v  rámci 
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1. január – slávnosť Panny Márie 
Bohorodičky, prikázaný sviatok; 
22. výročie vzniku SR; Svetový 
deň pokoja;
6. január – slávnosť Zjavenia 
Pána, prikázaný sviatok;
11. január – nedeľa Krstu Krista 
Pána, koniec vianočného obdobia;
15. január – sviatok sv. Arnolda 
Janssena, zakladateľa Spoločnosti 
Božieho Slova;
18. január – Svetový deň 
migrantov a utečencov;
18. január – začiatok týždňa 
modlitieb za jednotu kresťanov;
25. január – sviatok Obrátenia 
sv. Pavla, záver týždňa modlitieb 
za jednotu kresťanov;
29. január – sviatok
sv. Jozefa Freinademetza, prvého 
misionára Spoločnosti Božieho 
Slova v Číne.

Misijný úmysel apoštolátu 
modlitby na mesiac január:
Aby členovia rehoľných 
spoločností v tomto roku, 
ktorý je Rokom zasväteného 
života, opätovne našli 
radosť v nasledovaní Krista 
a s horlivosťou sa venovali 
službe chorým.

Počas sv. omše požehnal nový obraz 
sv. Alžbety Uhorskej a chorým vyslú-
žil sviatosť pomazania chorých. K úcte 
boli vystavené novozískané relikvie sv. 
Alžbety Uhorskej, ktoré boli dovezené 
z Viedne. Duchovní správcovia Fakult-
nej nemocnice P. Pavol Kobliha SVD 
a P. Ján Paluch SVD spolu s veriacimi 
a zdravotným personálom ďakujú za 
duchovnú a finančnú pomoc všetkým 
dobrodincom, ktorí sa podieľali na 
výrobe a  inštalácii nových lavíc, ako 
aj dreveného reliéfu pod obetný stôl. 
Relikvie sv. Alžbety Uhorskej sú od-
teraz stálym exponátom určeným pre 
nemocničnú kaplnku vo Fakultnej ne-
mocnici v Nitre. •

▶ Ľudové misie vo farnosti Domaniža

V dňoch od 16. do 23. novembra sme 
viedli ľudové misie vo farnosti Doma-
niža. K farnosti patria aj filiálky Malé 
Lednice a Čelková Lehota. Verbisti P. 
Ján Kušnír, P. Jozef Strečka a P. Johny 
Ambatu prišli do tejto farnosti na po-
zvanie správcu farnosti vdp. Mariána 
Ďurčana.   Ľudové misie sú pre tých, 
ktorí potrebujú povzbudenie vo viere, 
ale aj pre ľudí, ktorí hľadajú alebo ne-
veria, no v hĺbke srdca cítia, že jestvuje 
láska a dobro, pred ktorým sa skláňajú. 
Všetci potrebujeme povzbudenie k ná-
deji, a to dostávame od Ducha Božieho, 
ktorého cez misie stále privolávame. 
Misie sú teda určené pre ľud, pre všet-
kých – preto ľudové.  •

svojich rehoľných komunít, farností 
alebo diecézy. Po modlitbe vešpier ce-
lebroval Mons. Judák sv. omšu a od sto-
la Eucharistie sa potom všetci prítom-
ní presunuli do auly Misijného domu, 
kde sa počas pohostenia posilnili na 
tele a využili príležitosť stretnutia na 
vzájomné rozhovory. •

▲ Duchovné cvičenia pre kňazov 
v Misijnom dome v Nitre

9.-14. novembra 2014 sa konali v Mi-
sijnom dome v Nitre duchovné cviče-
nia. Zúčastnili sa ich verbisti, ktorí pô-
sobia na Slovensku i v Českej republike 
a tiež aj jeden diecézny kňaz. Exercí-
cie viedol P. Peter Dušička SVD, ktorý 
v  súčasnosti pôsobí ako koordinátor 
Zóny SVD Európa v Misijnom dome 
St. Gabrieli pri Viedni. Počas záverečnej 
sv. omše na konci duchovných cvičení 
páter provinciál Ján Halama pripome-
nul a zablahoželal všetkým jubilantom, 
ktorí počas roka slávili rôzne jubileá, či 
už životné alebo rehoľné. •

▶ Biskup Judák požehnal nový obraz 
v nemocničnej kaplnke v Nitre

Dňa 17. novembra 2014, na sviatok 
sv. Alžbety Uhorskej, sa konala sláv-
nostná sv. omša v kaplnke nitrianskej 
nemocnice celebrovaná nitrianskym 
biskupom Mons. Viliamom Judákom. 

UDALOSTI
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P. Hans Tom Dedyanto SVD
Kde si sa narodil a v akej rodine si vy-
rastal? 
Narodil som sa v Kupang na ostrove Ti-
mor v Indonézii v roku 1984. Môj otec 
je učiteľ, a pretože mal prácu na ostrove 
Rote Island, celé detstvo som prežil tam. 
Tam som chodil do škôlky a potom aj do 
základnej školy. V roku 1993 sme sa opäť 
vrátili na Timor. Chodil som na strednú 
školu v Kupangu. V roku 2003 som vstú-
pil do SVD na ostrove Flores. 2 roky som 
bol v noviciáte, potom som v roku 2005 
študoval v seminári. Štúdiá som ukončil 
v roku 2013, potom som mal diakonskú 
vysviacku a 23. októbra 2013 som bol vy-
svätený za kňaza. V júni 2014 som prišiel 
na Slovensko. 

Koľko máš súrodencov? 
Mám dvoch bratov a jednu sestru. Som 
najstarší. 

Ako sa ti páči Slovensko? Je to podľa tvo-
jich predstáv? 
V roku 2011 som si v seminári v Ledalero 
v Indonézii pred večnými sľubmi písal 3 
krajiny, kde by som chcel pôsobiť. Naj-
skôr som si napísal Kanadu, Južnú Kóreu 
a Indonéziu – provinciu Java. Pôvodne 
som nemal v úmysle uchádzať sa o mi-
sijné pôsobenie na Slovensku. Potom 

som sa rozprával s niektorými mojimi 
známymi, ktorí mi rozprávali o Sloven-
sku, a tak som si namiesto Javy napísal 
Slovensko. A túto krajinu mi Generalát 
SVD vybral pre moje misijné pôsobenie. 

Na Slovensku si už skoro pol roka. Ako 
vnímaš kultúrne rozdiely medzi Sloven-
skom a Indonéziou? 
Veľkou novinkou bol pre mňa spočiatku 
jazyk. V Indonézii sme počuli cudzie reči 
ako napríklad angličtinu, španielčinu, 
nemčinu, ale nikdy nie slovenčinu. Slo-
venčina je pre mňa osobne dosť ťažká, 
ale zvykám si. Tak isto si zvykám na od-
lišnú stravu od tej našej. Chcem sa dobre 
naučiť jazyk, aby som lepšie porozumel 
celej kultúre. 

Ako vyzerá jazykový kurz? Koľko máte 
hodín?
Pondelok a stredu mávame hodiny slo-
venčiny v meste (Bratislava), v utorok 
a piatok mávame slovenčinu v misijnom 
dome. Každý týždeň je to asi 10 hodín 
slovenčiny. 

Ktoré miesta si už navštívil na Slovensku? 
Nitra, Tatry, Domaniža, Pruské. 

Kedy si slúžil na Slovensku prvú sv. omšu 
po slovensky? 

Indonézski kňazi
na Slovensku

 Text: Martin Štefanec SVD

 Foto: Archív SVD

P. Hans Tom Dedyanto SVD a P. Matias Apraricio da Costa SVD sú dvaja 
verbisti – kňazi z Indonézie. Misijné určenie dostali práve ku nám, a preto 

prišli koncom júna 2014 na Slovensko. Učia sa reč, zvykajú si na našu kultúru, 
spoznávajú krajinu a ľudí. Predstavujeme vám ich v krátkom rozhovore. 

Seminaristi SVD v kňazskom seminári
v meste Ledalero, Indonézia
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Bolo to v Domaniži pri Považskej Bys-
trici a bolo to asi mesiac po príchode 
na Slovensko.

P. Matias Apraricio da Costa SVD
Kde si sa narodil? 
Narodil som sa v malom mestečku Oe-
cusse na východnom Timore. Je to his-
torické miesto, totiž keď Portugalci prišli 
na Timor, vstúpili na tento ostrov práve 
v Oecusse. Portugalskí moreplavci prišli 
do Východného Timoru prvýkrát oko-
lo roku 1514. Narodil som sa 11. febru-
ára 1985. Rodičia mi dali meno Matias 
Aparicio. 

Ako sa má tvoja rodina? 
Rodičia stále žijú. Môj otec bol vojak. 
Teraz pôsobí ako učiteľ. Mama je v do-
mácnosti. Mám troch bratov a tri sestry. 
Ja som tretí v poradí. 

Kde si študoval? Poznal si nejakého slo-
venského misionára?
Slovenského misionára som už nestre-
tol žiadneho. Ale na Timore sme mali 
spevník, ktorý zostavil páter Vincent 

Lechovič SVD, Slovák. Tento spevník 
sme používali na Východnom Timo-
re. Bol to veľmi dobrý spevník liturgic-
kých piesní. Niektoré boli v angličtine, 
niektoré v indonézčine. 

Ako sa cítiš na Slovensku? 
Už v roku 2009 som mal prísť na Sloven-
sko ešte ako študent. Avšak to sa muselo 
zrušiť, lebo som nedostal víza. Potom sme 
si písali krajiny, kde by sme chceli praco-
vať. Napísal som si Brazíliu, Slovensko 
a Ende – provinciu v Indonézii. Genera-
lát SVD mi vybral Slovensko. Po piatich 
mesiacoch tu na Slovensku stále pociťu-
jem ťažkosti. Predstavení v seminári nám 
hovorili, že keď sa dostaneme do zahrani-
čia, zažijeme kultúrne rozdiely, ktoré nám 
spôsobia mnohé krízy a ťažkosti. Máme 
sa prispôsobiť novým situáciám. A presne 
toto som tu našiel. Problémy s jazykom, 
rozdielnym počasím, inou stravou ako je 
u nás. Všetko je tu pre mňa nové. Najťaž-
šou úlohou je pre mňa v súčasnosti naučiť 
sa dobre jazyk. Robíme pokroky, ale vyža-
duje to svoj čas. Myslím si, že východoe-
urópske jazyky sú pre nás veľmi náročné. 

Navštívil si aj nejaké iné miesta na Slo-
vensku okrem tých, ktoré spomínal 
Hans? 
Navštívil som práve tie miesta, o ktorých 
hovoril Hans. Okrem toho aj obec Zlaté 
(okr. Bardejov), Biele Karpaty.
 
Čo ťa najviac prekvapilo na Slovensku? 
Pre mňa to bol jazyk. Nikdy som pred-
tým slovenčinu nepočul. 

V akej oblasti by si chcel pôsobiť? 
Rád by som pracoval v bežnej pastorácii 
niekde na vidieku. 

Ako vnímaš ľudí na Slovensku? Našiel si 
si nejakých priateľov? 
Je to stále ťažký čas pre mňa, kvôli jazy-
ku. Ale našiel som si priateľov i napriek 
jazykovým bariéram. Ľudia sú milí. 
Často sa snažím rozprávať, ako najlepšie 
viem po slovensky. A to mi pomáha. Slo-
venčinu sa snažím používať, kde sa dá, 
či už s bohoslovcami, alebo keď pomá-
ham rehoľnej sestre v misijnom dome 
v kuchyni.  •

• Indonézia, dlhý tvar Indonézska republika,
 je štát v juhovýchodnej Ázii a Oceánii
 tvorený 17 508 ostrovmi
• S viac ako 230 miliónmi obyvateľov ide
 o štvrtý najľudnatejší štát sveta a takisto
 o štát s najväčším počtom obyvateľov 

hlásiacich sa k islamu
• Štátnym zriadením krajiny je republika
 s voleným prezidentom a parlamentom. 

Hlavným mestom Indonézia je Jakarta
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Poď aj ty s časopisom Hlasy 
z domova a misiíí do Sv. zeme, 
v dňoch 19.3. - 26.3. s cestovnou 
kanceláriou Awer tour.

• 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 21 Eur - 

teda 691.- Eur

Teší sa na skutočne hodnotnú cestu Vá-
šho života P. Martin Štefanec SVD a Dp. 
Michal Pitoniak.
Prihlasovať sa môžete na adrese: Mi-
sijný dom Matky Božej, Kalvária 3, 
94901 Nitra, martins@svd.sk
Prihlásenie je potrebné urobiť do konca 
mesiaca január. 
Platbu poukážte na: Spoločnosť Bo-
žieho Slova č. účtu: 5029115971/0900
Uveďte heslo: Sv. Zem

Alebo poštovou poukážkou na adre-
su Misijný dom Matky Božej, P. Mar-
tin Štefanec.

Odchod z Bratislavy
Pri prihlásení uveďte adresu, aby sme 
vás mohli informovať o ďalších potreb-
ných informáciách ohľadne púte, ako 
miesto a čas odchodu atď. 

PROGRAM PÚTNICKÉHO ZÁJAZDU:
1. deň: stretnutie skupiny na letisku s ná-
sledným odletom  do Tel Avivu. Od-
chod autobusom  do Betlehema. Veče-
ra a nocľah. 

2. deň: po raňajkách prehliadka  Betle-
hema - bazilika Narodenia Ježiša  Kris-
ta, Pole pastierov, jaskyňa Mlieka.  Po-
poludní návšteva Ain Karem, návšteva 
miesta narodenia Jána Krstiteľa a miesta 
Navštívenia Panny Márie u Alžbety. Ve-
čera a nocľah. 

3. deň: po raňajkách  odchod ku Gene-
zaretskému  jazeru: hora Blahoslaven-
stiev, Kafarnaum - dom sv. Petra, Tabgha 

- miesto zázračného rozmnoženia chle-
bov a rýb, miesto Primátu sv. Petra. Pri 
jazere možnosť zakúpenia obedu tradič-
nej ryby sv. Petra.  Návšteva Jardenitu /
rieka Jordán/ - obnovenie krstných sľu-
bov, miesta prvého zázraku v Káne Ga-
lilejskej, kde si manželia môžu obnoviť 
manželské sľuby. Večera  a nocľah.

4. deň: po raňajkách prehliadka Naza-
reta - baziliky Zvestovania, Kostola sv. 
Jozefa. Popoludní výstup na horu Tábor, 
prehliadka kostola Premenenia Pána. 
Odchod do Betlehema s krátkou zastáv-
kou v Jerichu. Večera a nocľah. 

5. deň:  po raňajkách odchod autobu-
som do Jeruzalema. Prehliadka mesta 
- Betfage, návšteva Olivovej hory - pre-
hliadka kostola Pater Noster - Otčenáš, 
návšteva Dominus Flevit, miesta, kde 
Pán Ježiš plakal nad Jeruzalemom. Pre-
hliadka Getsemanskej záhrady, baziliky 
Agónie /smrteľného zápasu Pána Ježiša/, 
kostola Hrobu Panny Márie. Prechod 
k Múru nárekov, Hory Sion – Večerad-
la a baziliky Usnutia Panny  Márie. Ve-
čera a nocľah.

6. deň: po raňajkách prehliadka Betá-
nie - Lazarov hrob. Prechod Júdskou 
púšťou, návšteva Mŕtveho mora s mož-
nosťou kúpania. Popoludní fakultatívny 
výlet na Massadu a do Qumránu. Veče-
ra a nocľah. 

7. deň: po raňajkách odchod autobusom 
do Jeruzalema, prehliadka Starého mes-
ta. Krížová cesta - Via Dolorosa, bazili-
ka Božieho hrobu na Kalvárii - Golgote.  
Večera a nocľah.

8. deň: raňajky, odchod autobusom 
do Tel Avivu  s následným odletom do-
mov.  

Sprievodca si vyhradzuje právo zmeny 
programu podľa okolností a miestnych 
sviatkov. 
Sprievodca: PaedDr. Michal Pitoniak, 
rímskokatolícky kňaz, poverený KBS 
sprevádzaním  pútnikov v Izraeli

POZVÁNKA NA PÚŤ

Púť do Svätej 
zeme



Odvoz bohoslovcov a pátrov 
z Kalvárie
Do priestoru vestibulu na prízemí pri-
šli ako prví klerici, ktorí čakali na pátrov 
a bez nich nechceli opustiť dom. Po zhro-
maždení všetkých rehoľníkov vo vesti-
bule a na dlhej chodbe na prízemí (tu je 
nutné poznamenať, že okrem rehoľní-
kov boli vo vestibule a na chodbe, ktoré 
nie sú príliš priestranné i príslušníci ĽM, 
ŠtB a NB) bol v pláne presun z kláštora do 
autobusov a vývoz z Kalvárie.

Mladší rehoľníci, klerici a rehoľní bra-
tia nechceli odísť bez rozlúčky v kostole, 
bez modlitby a prijatia Eucharistie (na 
tomto sa mali pri zoraďovaní na chodbe 
pošepky dohodnúť). Ozbrojené 
zložky, ktoré prevádzali likvidáciu, 
predovšetkým veliteľ zásahu, boli 
proti. Nakoľko sa klerici postupne 
snažili presúvať smerom ku kos-
tolu po dlhej chodbe, z preziera-
vosti, aby nedošlo k  nepokojom 
a zostreniu situácie, s presunom 
do kostola súhlasili.

Pri presune mal fráter Ková-
čik v úmysle vybehnúť hore na chórus 
a zvoniť na zvonoch. Páter, ktorý bol vedľa 
neho mu to však nedovolil, aby nevznikol 
zbytočný zmätok medzi ľuďmi, ktorý by 
nikomu nepomohol.

Pred odchodom ešte prijali 
Eucharistiu
V kostole sa rehoľníci pomodlili, z rúk 
pátrov prijali Eucharistiu, ktorú vtedy 

podľa spomienok viacerí vnímali ako 
„viatikum“. Po modlitbe po prijímaní 
zaznela spoločne v tomto mariánskom 
chráme mariánska prosebná pieseň Ne-
opúšťaj nás!

Po chvíľke ticha v osobnej modlitbe 
na kolenách rehoľníci vstali a pomaly 
vychádzali z kostola, kde sa medzitým 
vytvoril špalier z ozbrojených prísluš-
níkov represívnych zložiek. Špalier ich 
zaviedol až k autobusom, do ktorých na-
stúpili všetci, až na rektora domu.

Nevedeli, kam ich vezú
108 (resp. 118) rehoľníkov nastúpilo do 
autobusov na cestu do neznáma. Dvaja 

rehoľníci nešli týmito autobusmi. Tým 
prvým bol rektor domu P. Škoda. Pre 
predstavených a reakčných členov reho-
lí bol na sústredenie pripravený „kárny“ 
kláštor v Báči. Nakoľko bol P. Škoda pred-
stavený domu a bol v spomínanom Hlá-
sení o činnosti a majetku reholí označený 
za reakčného rehoľníka, nešiel so spolu-
bratmi do Podolínca, ale do Báču. Nebol 
však jediný, ktorý mal nastúpiť do tohto 

„kárneho“ kláštora. Spolu s ním mal ísť aj 
provinciál P. Vojtech Bošanský. Avšak pri 
obsadzovaní kláštora a kontrole rehoľní-
kov došlo k pochybeniu. Namiesto pred-
stavených (provinciála a rektora) bol na 
vrátnicu zavolaný len predstavený domu 
– rektor. Ten bol ihneď zaistený. Na pro-
vinciála sa akosi zabudlo. P. Bošanský tak 
putoval do Podolínca s ostatnými spolu-
bratmi, kde ostal až do 22. 8. 1950, kedy 
bol prevezený do Báču.

Druhým rehoľníkom, ktorý nešiel au-
tobusmi z Kalvárie preč bol fráter Imrich 
Samek SVD. Koncom apríla a začiatkom 
mája bol hospitalizovaný v nemocnici 
v Nitre pre ťažký zápal pľúc a pohrud-
nice. K týmto chorobám sa pridalo i vy-
tvorenie kaverny – dutiny v pľúcach. Po 
obsadení kláštora si zbalil veci, zišiel na 

Po chvíľke ticha v osobnej 
modlitbe na kolenách rehoľníci 
vstali a pomaly vychádzali 
z kostola, kde sa medzitým 
vytvoril špalier z ozbrojených 
príslušníkov represívnych zložiek.
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Priebeh likvidácie 
Misijného domu Matky
Božej v Nitre na Kalvárii
II. časť 
 Text: Tomáš Gerboc SVD

 Foto: Archív SVD

Chovanci pred Misijným domom
v Nitre pred rokom 1950
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prízemie, potom i do kostola a po presu-
ne pomedzi koridor strážcov chcel taktiež 
nastúpiť do autobusu. Vtedy ho zazrel P. 
Anton Mihálik. Zastavil ho a obrátil sa na 
najbližšieho vojaka s prosbou, aby mohol 
ostať v Nitre. Upozornil ho, že len pred 
niekoľkými hodinami sa vrátil z nemoc-
nice a dlhá cesta (rehoľníci nevedeli ako 
dlho, ani kam idú) by pre neho mohla byť 
nebezpečná. Vojak ho odkázal na veliteľa. 
Obaja rehoľníci vyšli hore k bráne Misij-
ného domu, kde sa veliteľ zásahu rozho-
dol, aby Samek ostal v Nitre. Odišiel do 
nemocnice a vyhol sa tak niekoľkoroč-
ným presunom so spolubratmi.

Ešte pred transportom rehoľníkov sa 
vyjadril k obsadeniu kláštora a vývozu 
rehoľníkov i napriek tomu, že na neho 
potom pozabudli, provinciál P. Bošanský. 

Pred odchodom zanechal krátku správu, 
ktorá bola súčasťou zápisnice o zásahu.

„Dostali sme čas, aby sme si
najpotrebnejšie veci vzali 
a slušne s nami zachádzali.
Necítim sa kompetentným vysloviť
sa o sťahovaní sa rehole.
Som celkom vyčerpaný, a preto inak
sa neviem vyjadriť o sťahovaní.
 
V Nitre dňa 4. Mája 1950, P. Bošanský“

Pri tomto stručnom popise udalostí 
môžeme vidieť, že i keď sa s likvidáciou 
domu rátalo, samotný zásah vo forme 
akou prebehol, bol pre rehoľníkov pre-
kvapením. Osobitne to je možné vidieť 
na postoji provinciála Bošanského.  •

Pápež kresťansko 
-moslimskému summitu: 
Dialóg je cestou pokoja

Pápež František pozdravil 3. decem-
bra ešte pred generálnou audienciou 
účastníkov Tretieho summitu kres-
ťanských a moslimských vedúcich 
predstaviteľov. Podujatie organizuje 
Pápežská rada pre medzinábožen-
ský dialóg. V malej aule Pavla VI. 
asi tridsaťčlennej pracovnej skupine 
Svätý Otec pri tejto príležitosti zo-
pakoval presvedčenie, že niet mieru 
bez dialógu: „Vítam vás a ďakujem, 
že ste prišli na túto návštevu: páči sa 
mi to. Prispieva to k upevneniu náš-
ho spoločenstva. Ďakujem vám za 
vašu prácu, za to, čo robíte, aby sme 
sa lepšie chápali, a predovšetkým 
pre pokoj. Toto je cesta pokoja: dia-
lóg. Vďaka. Veľmi som vám vďačný.“ 

Na verejnom záverečnom zasad-
nutí tretieho kresťansko-moslim-
ského summitu sa zúčastnili okrem 
iných kardinál Jean-Louis Tauran, 
predseda Pápežskej rady pre medzi-
náboženský dialóg, princ Jordánska 
Hassan Bin Talal a ajatolláh Sayyed 
Mostafa Mohaghegh Damad, riadi-
teľ islamských štúdií na Akadémii 
vied v Iráne. Ako Svätý Otec Fran-
tišek vzápätí povedal účastníkom 
generálnej audiencie na námestí sv. 
Petra, pracovná skupina zdieľa toto 
presvedčenie: „Aj oni vyjadrili toto 
želanie napredovať v bratskom dia-
lógu medzi katolíkmi, kresťanmi 
a moslimami." •

HISTÓRIA



Od nášho vstupu do noviciátu  
25. marca prešlo už sedem 
mesiacov. Ubehlo to neuve-
riteľne rýchlo. Prvé mesiace 

sme si zvykali na nové prostredie, no-
vých ľudí, nový jazyk a tiež nový spôsob 
života. Postupne sa nám ustálil program 
a náš noviciát sa naplno rozbehol. V tom-
to čísle Hlasov by sme sa chceli s vami 
podeliť, ako prežívame tento čas 
a čo je jeho hlavnou náplňou.

Noviciát je špecifický čas for-
mácie, kedy intenzívne spozná-
vame seba, kongregáciu a kedy 
prehlbujeme svoj vzťah s Bohom. 
Je to tiež čas skúšky a vnútorného 
boja. Každá z nás sa stretáva sama 
so sebou v nahote svojich túžob, 
potrieb, charakterových tendencií 
a všetkého, čo ju v minulosti po-
značilo. Každá z nás stojí pred otázkou: 
chcem naplno odovzdať svoj život a seba 
samu Bohu a zasvätiť sa Mu sľubmi čis-
toty, poslušnosti a chudoby v tejto kon-
gregácii? Náš formačný program je preto 
zameraný tak, aby sme mali čas a priestor 
odpovedať si na túto základnú otázku. 

A ako v praxi vyzerá naša formácia? 
Náš denný program pozostáva z nasle-
dovných bodov: modlitba, sv. omša, 
lekcie, duchovné doprevádzanie, služba 
a samotný život v komunite. 

Modlitba
Náš deň začíname a na obed i večer po-
sväcujeme spoločnou modlitbou. Na za-
čiatku našich modlitieb vzývame Ducha 
Svätého. Pri večernej modlitbe prosíme 

o Jeho dary múdrosti, rozumu, poznania, 
nábožnosti, rady, sily a bázne voči Bohu. 
Prostredníctvom Ducha Svätého chvá-
lime a oslavujeme Svätého Trojjediného 
Boha, ktorý je v centre našej spirituali-
ty: Nech žije Svätý Trojjediný Boh v na-
šich srdciach i v srdciach všetkých ľudí! 
(Modlitba nášho zakladateľa sv. Arnol-
da Janssena)

Zároveň Bohu predkladáme naše 
osobné i spoločné prosby. Ako misijná 
kongregácia pamätáme v našich mod-
litbách predovšetkým na misionárov 
a ľudí, ktorí nepoznajú Krista, na cho-
rých, trpiacich, na ľudí postihnutých 
vojnami, chudobou či prírodnými ka-
tastrofami na celom svete. Naša spo-
ločná modlitba sa tiež vyznačuje tým, 
že čerpá z  rôznorodosti a bohatosti 
kresťanskej tradície na medzinárodnej 
úrovni (modlitba breviára, sv. ruženca, 
krížová cesta, adorácia, tzv. “Bible sha-
ring”, doprevádzaná meditácia, atď.) 
a tiež z kreativity jednotlivej sestry a jej 
kultúry.

Okrem spoločnej modlitby máme 
ráno vyhradený čas na osobnú meditá-

ciu. V tejto modlitbe sa sústredíme na to, 
čo nám chce Boh povedať alebo k čomu 
nás pozýva tento deň prostredníctvom 
textu Sv. písma.

Raz v mesiaci máme tzv. deň duchov-
nej obnovy. Už v predvečer tohto dňa 
dostaneme konkrétny impulz – tému na 
reflexiu a modlitbu na celý nasledujúci 
deň. Tento čas trávime v tichu a samote. 

Slávenie Eucharistie
Medzinárodný charakter našej kongre-
gácie plne žijeme aj pri slávení Eucha-
ristie, ktorá je v centre nášho duchov-
ného života. Trikrát v týždni máme sv. 
omšu doma v noviciáte po anglicky. 
V pondelok a vo štvrtok s diecéznym 
kňazom Angelom Pinheirom z  Indie 
a v piatok s pátrom Theodorom Over-
bergom z Austrálie, SJ. V sobotu a na vý-
znamné sviatky sa pripájame ku komu-
nite sestier na Generaláte. Ostatné dni 
chodíme do farnosti a zúčastňujeme sa 
na sv. omši v taliančine.

Lekcie
Naše hodiny vedie Sr. Laura Vlčáková 
SSpS, ktorá je zodpovednou sestrou za 
formáciu, čiže tzv. novicmajsterkou. Po-

Skúmaj ma, Bože, 
a poznaj moje srdce
(Ž 139)

 Text a foto: Novicky Jana Smutná a Martina Lešková

„Boh nás povolal za služobnice 
svojej lásky. Vo viere odpovedáme 
denne na toto volanie. Čím viac 
rastie naša osobná viera a stáva 
sa nosnou silou nášho života, tým 
viac môže Boh skrze nás aj v iných 
prebúdzať a prehlbovať túto vieru.“
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čas uplynulých mesiacov nás Sr. Laura 
bližšie zoznámila s kongregáciou, jej 
základnými charizmami, črtami a his-
torickým pozadím. Prebrali sme a spo-
ločne sa zamýšľali nad témami: duchov-
né povolanie, zasvätenie, rehoľný život, 
modlitba a jej rôzne formy, jednotlivé 
etapy formácie, duchovné rozlišovanie, 
žena ako Ježišov učeník a misie. Jed-
nou veľkou oblasťou sú samotné sľuby 
– čistota, chudoba a poslušnosť, ktorý-
mi sa zaoberáme v poslednom čase. Na 
jednotlivé témy sa pozeráme nielen vo 
všeobecnom kontexte, ale aj v kontexte 
samotných Konštitúcií Misijnch sestier 
Služobníc Ducha Svätého. Sr. Laura sa 
tiež s nami delí o svoje vlastné skúse-
nosti z misií a formácie. Vždy ochotne 
odpovedá na naše nekonečné otázky či 
reaguje na naše postrehy, ktoré sa často-
krát obrátia na horlivú diskusiu.

Duchovné doprevádzanie
Jedenkrát v týždni sa stretávame so Sr. 
Laurou na osobnom rozhovore. Je to čas, 
kedy sa zdieľame s tým, ako prežívame 
celý formačný proces týždeň po týžd-
ni. Sr. Laura nás vypočuje a podelí sa so 
svojimi postrehmi, návrhmi či usmer-

neniami, ako môžeme v nasledujúcom 
týždni pokračovať alebo na čo sa máme 
v ďalších dňoch zamerať.

Služba
Staré známe “Ora et labora” platí aj v na-
šej komunite. Alebo ako povedal sv. Pa-
vol: “Kto nepracuje, nech ani neje.” A tak 
sa práca strieda nielen s modlitbou, ale 
aj s jedením. A to, že nám veľmi chutí 
všetko, čo sa navarí, môže potvrdiť kaž-
dý, kto sa s nami stretol. Ako každá žena 
v domácnosti, tak aj my varíme, upra-
tujeme a robíme rôzne domáce alebo 
záhradné práce. V záhradke je stále čo 
robiť, určite to mnohí poznáte. A vlast-
noručne vypestovaná mrkva, šalát, pa-
radajky alebo uhorky chutia predsa len 
inak ako tie kupované. Staráme sa jed-
na o druhú a pracovné povinnosti sme 
si rozdelili medzi sebou tak, aby každá 
z nás mala šancu zažiť ten dobrý pocit 
z dobre vykonanej práce. 

Apoštolát v centre utečencov je tiež 
súčasťou našej služby druhým. Dávame 
v ňom seba, nič iné nemáme. Hráme sa 
s deťmi a pri rozhovoroch s mladými či 
matkami precvičujeme tiež našu talian-
činu. Deti nás už poznajú a tešia sa, že 

k nim prichádzame. Aj ony sú v našich 
srdciach a v našich modlitbách. Kaž-
dá práca má hodnotu, či už je to vare-
nie obeda, umývanie podlahy alebo len 
jednoducho byť s niekým. To všetko má 
svoju nesmiernu cenu.

Komunitný život
Boh ako spoločenstvo troch Božských 
osôb je tajomným spôsobom prítomný 
medzi dvomi alebo tromi osobami, kto-
ré sú zhromaždené v Jeho mene. Nás je 
v komunite sedem a každý nový deň za-
číname v mene Otca i Syna i Ducha Svä-
tého. Hovoríme: “Áno, Bože, príď dnes 
medzi nás a prebývaj v nás.” Pomyselná 
brána z dreva, z kameňa či z kovu, ktorou 
sa vraj vstupuje do Božieho kráľovstva 
– ako si to častokrát predstavujeme – sa 
mení na bránu otvorenosti srdca k sebe 
navzájom. A tak radosť, pokoj a lásku ži-
jeme už teraz, dnes, v tejto chvíli. Boh je 
tajomným spôsobom prítomný v našej 
komunite. Čokoľvek robíme jedna pre 
druhú, je to akoby sme pre Neho urobili. 

Čo nás ako spoločenstvo posilňuje? 
Modlitba jednej za druhú a spoločne 
strávený čas – pri stolovaní, počas rekre-
ácií, rozhovoroch, pri práci. Navzájom 
sme si svedkyňami, učiteľkami, sestrami, 
ktoré spoločne rastú v láske. 

„Boh nás povolal za služobnice svo-
jej lásky. Vo viere odpovedáme denne na 
toto volanie. Čím viac rastie naša osob-
ná viera a stáva sa nosnou silou nášho 
života, tým viac môže Boh skrze nás aj 
v iných prebúdzať a prehlbovať túto vie-
ru.“ (Konšt. 32/118)

Zázračné slová ako ďakujem, prosím, 
ale aj prepáč, je mi to ľúto, sú neoddeli-
teľnou súčasťou nášho komunitného 
života. Sme na ceste, po ktorej kráča-
me spoločne podporujúc jedna druhú. 
Komunita je dar, cez ktorý Boh pôsobí, 
aby sme Božie kráľovstvo prežívali už 
tu na zemi. 

Úprimne vám prajeme, nech sa vaše 
srdcia naplnia Božím pokojom, láskou 
a radosťou prežívanou v spoločenstve 
rodiny, priateľov, známych, možno aj 
neznámych ľudí. Boh je medzi nami, 
s nami a v nás. Navždy, stále.  •
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Bývalá francúzska kolónia Da-
home zmenila l. decembra 
1975 svoj názov na Beninská 
ľudová republika.

Republika Benin je jedným z nejmen-
ších afrických štátov. Bezprostredným 
predchodcom dnešného Beninu, ktorý 
sa nachádza medzi Togom a Nigériou 
na západo-africkom pobreží, bolo krá-
ľovstvo Dahome. Toto kráľovstvo bolo 
založené v roku 1625.

V ďalších rokoch ovládli pobrežie Eu-
rópania; vo vnútrozemí však aj naďalej 
vládli králi domorodých kmeňov. Naj-
väčší rozmach dosiahla krajina za kráľa 
Gheza (1858). Až v roku 1894 obsadili 
celú krajinu Francúzi, ktorí tu založi-
li kolóniu.

V roku 1958 získalo Dahome štatút 
autonómnej republiky a potom

1. augusta 1960 úplnú nezá-
vislosť. Politická situácia v kra-
jine však i naďalej zostala nesta-
bilná. Po niekoľkých prevratoch 
v roku 1972 prevzal moc v krajine 
zástupca veliteľa štábu beninskej 
armády. Benin sa v tom čase sna-
žil o úzku spoluprácu so socialis-
tickými krajinami. V roku 1975 
krajina po premenovaní z Daho-
me na Benin sa stala socialistickým štá-
tom s jednou stranou.

V roku 1989 bola socialistická orien-
tácia opustená, ale po voľbách v roku 
1996 sa mnohé praktiky opakovali.

Pozdĺž úzkeho pobrežia sa nachádza-
jú lagúny a bažiny. Za lagúnami sa tiah-
ne plochá nížina a o niečo severnejšie 
sa roz prestiera veľká bažinatá nížina. 
V severnej časti krajiny sa nachádzajú 

rozsiahle savany, v ktorých žijú počet-
né zvieratá ako byvoly, slony, levy a iná 
divá zverina.

Podnebie
Benin má horúce vlhké klíma. Vo vnút-
rozemí sa nachádza viac vlhkosti ako na 
pobreží. V Benine je počasie v lete ho-
rúce, v zime sa tu napadne veľa snehu.

Rozlohou je Benin asi dvakrát väč-
ší ako naše Slovensko a má 9,6 milió-
nov obyvateľov (2012). Celá krajina je 
admini stratívne rozdelená do 12 dištrik-
tov. Hlavné mesto je Porto Novo, ktoré 
má štvrť milióna obyvateľov. Obyvate-
lia Beninu sa delia na niekoľko kmeňov, 
z ktorých najpočetnejší sú Fonovia a Jo-
rubovia. Gramotných je iba 35 % Be-
ninčanov. Úradný jazyk je francúzšti-

na. Priemerná dĺžka života u mužov je 
54 rokov, u žien 56 rokov. Väčšina oby-
vateľov žije na rovníkovom juhu. Živia 
sa pestovaním sladkých zemiakov, ma-
nioku, kukurice, podzemnice olejnatej 
a zeleniny. Uvádza sa, že Benin patrí 
k najchudobnejším krajinám sveta. Eko-
nomika je slabá a ne výkonná, sotva stačí 
pre vlastné potreby. Vyváža sa tu jedine 
bavlna a ropa. Dovážať je potrebné prak-

ticky všetok spotrebný tovar. Takmer 60 
% všetkých ľudí je zamestnaných v poľ-
nohospodárstve.

Ako uvádza kardinál Tomko, začiatky 
kresťanskej histórie v tejto krajine ohla-
suje veľký kríž a kaplnka na morskom 
pobreží neďaleko bývalého hlavného 
mesta Cotonou. Tam v roku 1680 pristá-
li prví portugalskí misionári, ktorí utvo-
rili prvú katolícku komunitu. O dvesto 
rokov neskoršie začali francúz ski mi-
sionári evanjelizovať a založili viaceré 
misijné stanice. V roku 1883 sa pre celý 
kraj zriadila apoštolská prefektúra v Da-
home. V roku 1913 sa otvoril seminár 
v meste Ouidah, z ktorého v roku 1928 
vyšiel prvý domáci kňaz. V priebehu 20 
rokov vznikali ďalšie prefektúry, misijné 
stanice a vikariáty, lebo počet veriacich 
sa stále rozrastal. V roku 1957 vysväti-

Misijná
krajina Benin

 Text: P. Karol Bošmanský SVD

 Foto: Sunday Alamba

Pápež Ján Pavol II. navštívil Benin 
dvakrát. Prihovoril sa obyvateľom 
Beninu nielen v hlavnom meste, 
ale aj v sever nom stredisku 
Parakou. Bol všade vítaný veľkým 
množstvom obyvateľstva.

MISIJNÁ KRAJINA
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li tu mladučkého 35-ročného kňaza za 
biskupa, neskoršie za arcibiskupa v Co-
tonou. V roku 1971 bol menovaný kar-
dinálom. V Benine sa postupne zriadi-
lo niekoľko diecéz. Evanjelizácia stále 
pokračovala. Doteraz sú všetci biskupi 
domorodí.

Pápež Ján Pavol II. navštívil Benin 
dvakrát. Prihovoril sa obyvateľom Be-
ninu nielen v hlavnom meste, ale aj 
v sever nom stredisku Parakou. Bol vša-
de vítaný veľkým množstvom obyva-
teľstva.

Od konca dvadsiateho storočia pra-
cujú v Benine aj členovia Spoločnos-
ti Božieho Slova. Vytvoril sa tu štvrtý 
dištrikt togskej provincie, ktorá pracu-
je v Togu už dlhší čas a má v súčasnosti 
celkovo 48 členov (jedného biskupa, 44 
kňazov a troch misijných bratov). Z to-

hoto počtu v Benine pôsobí 11 kňazov, 
ktorí pracujú vo farskej pastorácii a na 
misijných staniciach. Misionári SVD 
sa tu postarali okrem svojej pasto račnej 
práce o postavenie niekoľkých cirkev-
ných budov, vydali spevník a modli-
tebnú knižku a hlavne pracujú medzi 
mládežou. 

Islam a skutočnosť, že ľudia patria 
k rozličným kmeňom, vyznávajú kme-
ňové náboženstvá a hovoria rôznou 
rečou, misijnú prácu vo všeobecnosti 
veľmi sťažujú. Jednotlivé fary sú geogra-
ficky dobre lokalizované a tvoria súvislé 
„misijné územie SVD“. Ku farám patria 
aj jednotlivé misijné stanice, ktoré sú 
od seba vzdialené až 100 km. Na takom 
území sa často hovorí aj v štyroch rozlič-
ných miestnych rečiach a nútia misioná-
ra si ich osvojiť, čo nie je ľahká situácia.

Náboženská situácia v Benine
Kmeňové náboženstvá 50 %, kresťania 
30 %, islam 20 %. Pretože väčšina oby-
vateľov žije v lesoch, ktoré pokrývajú 30 
% rozlohy štátu, vyskytuje sa tu prevaž-
ne kmeňové náboženstvo. Zo severu sa 
naviac šíri islam.

Pri celkovom zhodnotení cirkevnej 
situácie v Benine však treba vyzdvihnúť 
veľmi perspektívnu situáciu. Z Beninu 
pochádza niekoľko významných bis-
kupov, jeden kardinál, kňazský dorast 
je na veľmi dobrej úrovni, a to v počte 
niekoľkých stoviek – ako uvádza kar-
dinál Tomko. Okrem toho, domorodí 
diecézni kňazi majú misijného ducha. 
Aj tamojšie rehole s dôslednou formá-
ciou sú sľubnou zárukou pre budúcnosť 
Cirkvi v Benine.  •

MISIJNÁ KRAJINA
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Ježiš je neustále prítomný. Ježiš je 
vždy so mnou. Ježiš mi pomáha. 
Tu nájdeme jednoduché vysvet-
lenie, prečo zasvätený muž a za-

svätená žena tak ochotne a dobrovoľ-
ne chcú žiť naplno a jedine s Ježišom. 
Na vysvetlenie si pripomeňme evanje-
liové príbehy o perle a poklade na poli 
(Mt 13, 44-46). Aj obchodník, aj hľadač 
pokladu hľadajú niečo viac, hľadajú to 
dlho, vytrvalo, až to niečo výni-
močné nájdu. V okamihu – keď 
obchodník nájde veľmi cennú 
perlu a v okamihu, keď hľadač 
nájde vzácny poklad na poli – 
obaja ochotne predajú všetko, čo 
majú a za získané peniaze kúpia: 
perlu a v druhom prípade pole 
s pokladom. Sú skutočne pre-
svedčení, že sa to oplatí. 

Stretnutie s Ježišom
Kedy sa stretávajú zasvätení muži a ženy 
s Kristom? Je to pri modlitbe, rozjíma-
ní, meditácii, adorácii a pri sv. omši. Sú 
to stretnutia veľmi osobné, naplnené ti-
chom a sústredením, lebo odpoveďou je 
život s Kristom. ON pozýva a kto príde, 
toho ochotne ponúkne, aby zostal a dob-
re si popozeral, ako Ježiš býva a čo všet-
ko robí. Ježiš je živý a živo odpovedá na 

každú otázku. Vie odpoveď, vie čo člo-
vek prežíva, jednoducho vie všetko. ON 
nás stvoril a perfektne každého pozná. 

Ježiš – ochotne priznávame – má 
v sebe čaro osobnosti. Napriek tomu, 
že veľa vyžaduje, zároveň aj priťahu-
je. Ale náročné rozhodovanie vôbec 
neuľahčuje. Evanjelium prináša prís-
ne slová Ježiša a zároveň aj neobyčaj-
ne vykresľuje Pána, ktorý sa s láskou 

pozrel na mladého človeka a takto sa 
s  mladíkom rozprával: „Poznáš pri-
kázania: Nezabiješ! Nescudzoložíš! 
Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! 
Nebudeš podvádzať! Cti svojho otca 
i matku!“ Ale on mu povedal: „Učiteľ, 
toto všetko som zachovával od svojej 
mladosti.“ Ježiš naňho pozrel s  lás-
kou a povedal mu: „Jedno ti ešte chý-
ba. Choď, predaj všetko, čo máš, roz-
daj chudobným a budeš mať poklad 

v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“ On 
pri tomto slove zosmutnel a  odišiel 
zarmútený, lebo mal veľký majetok.“ 
(Mk 10, 19-22)

Veľké pozvanie
Musíme upozorniť, že Ježišovo po-
zvanie: Poď za mnou! je pozvaním pre 
každého pokrsteného kresťana. To-
tiž, KRST nás vovádza do intímneho 
vzťahu s Bohom. Kresťan spoznal Je-
žiša a prijal jeho lásku. Krstom sme sa 
stali bratmi a sestrami v Kristovi. Je to 
Ježišova zásluha, že sme sa stali synmi 
a dcérami milujúceho Otca a bol to Je-
žišov prísľub, že keď nám zošle Ducha 
Svätého, pochopíme, ako je potreb-
né vybudovať spoločenstvo veriacich 
a  stretávať sa na spoločnom lámaní 
chleba, ktoré nás Ježiš naučil. 

ROK ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA

Zasvätený život
je život s Kristom 

 Pripravil: P. Peter Kubík SVD

 Foto: Sunday Alamba

Stretnúť sa s Kristom, spoznať Krista, ostať s Kristom. 
Niekoľkými slovami je zapísaný – v Evanjeliu sv. Jána  
– prvý a rozhodujúci kontakt s Pánom: „Ježiš sa obrátil, 
a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich: „Čo hľadáte?“  
Oni mu povedali: „Učiteľ, kde bývaš?“ Odpovedal im: 
„Poďte a uvidíte!“ Šli teda, videli, kde býva, a zostali 
v ten deň u neho.“ (porov. Jn 1,38-39) 

Kresťan je skrze Ježiša pozvaný 
k duchovnému životu. Dar viery, 
ktorý sme dostali od Ježiša,
je osobné a vnútorné prijatie 
živého Boha.
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ROK ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA

Kresťan je skrze Ježiša pozvaný k du-
chovnému životu. Dar viery, ktorý sme 
dostali od Ježiša, je osobné a vnútorné 
prijatie živého Boha. Kresťan sa modlí, 
prijíma sviatosti, niektoré raz za život 
a  iné pravidelne. Sviatosť Eucharistie 
a sviatosť birmovania prehlbuje vzťah 
s Trojjediným Bohom a krok za kro-
kom nás ponára do tohto tajomstva 
viery. S nádejou znova a znova sa zahľa-
díme do prívetivej tváre nášho priateľa 
a brata Ježiša. 

Je dôležité prijať, že krstom sme 
boli vyvolení, dostali sme nezmazateľ-
ný znak do duše, zomreli sme hriechu 
a smrti a s Kristom sme vstali zmŕtvych. 
Jednoducho sme iní ľudia, sme vykú-
pení a prostredníctvom Božej prítom-
nosti v našom živote sa dotýkame živo-
tov iných ľudí a meníme svet okolo nás. 

Odpoveď na evanjeliové rady
A práve z krstného zasvätenia vyrasta-
jú korene zasväteného života. V tomto 
okamihu je nutné si uvedomiť, že za-
svätený život je odpoveďou na evan-
jeliové rady – žiť v poslušnosti, v chu-
dobe a v čistote. Zasvätení muži a ženy 
odpovedajú priamo na Ježišovo po-
zvanie. Priznávame, niekedy je to nad 
ľudské sily. Niekedy je volanie nejasné. 
Niekedy konkrétny človek sa rozhod-
ne pokračovať inou cestou. Lenže Pán 
ponúka seba a okamžite svojou osob-
nou prítomnosťou pomáha tak hľada-
júcemu, ako aj už kráčajúcemu na ceste 
zasväteného života. 

Ujasnime si dôležitú vec – prakti-
zovanie evanjeliových rád nie je nevy-
hnutne potrebné pre normálny kres-
ťanský život a ďalej – evanjeliové rady 

nepovažujeme za jedinú správnu cestu 
ako sa kresťansky posväcovať v kon-
krétnom živote. Sú kresťanské cesty do-
konalosti v každom životnom povolaní. 

Ježiš ponúka evanjeliové rady ako 
výnimočné prostriedky pre tých, kto-
rí sú ochotní všetko podriadiť Bohu 
a Božiemu kráľovstvu. Vtedy nastane 
situácia, v akej apoštoli objavili svoje 
povolanie a počnúc nimi všetci ostat-
ní nasledovníci evanjeliových rád – na-
sledujú Krista totálne a výhradne, lebo 
budú s Ním bývať, teda budú zdieľať 
dobré i ťažké s Pánom, ktorého prijali 
do svojho srdca. 

Legenda o troch mníchoch trošku 
žartovne vysvetľuje, čo znamená žiť 
s Kristom. Pravoslávny biskup sa vy-
bral na cesty. Cestoval na voze a pla-
vil sa na lodi. Keď sa plavili po mori, 
zrazu uvideli opustený ostrov. Prišli 
bližšie a biskup vystúpil na zem a na-
šiel tam maličký kláštor a v ňom troch 
mníchov. Traja mnísi na ostrove žili 
už nejaký čas, pracovali, modlili sa 
a slúžili Bohu. Keď sa zvítali a všetko 
biskupovi poukazovali, išli sa spolu 
pomodliť. Biskup sa zhrozil, keď sa 
začali mnísi modliť. Modlili sa takto: 
TY si traja, my sme traja, zmiluj sa 
nad nami! Z celého srdca a úprimne 
im vysvetlil, že to nie je správna mod-
litba a naučil ich, ako sa majú správ-
ne modliť, ako spievať, ako sa klaňať, 
ako sa žehnať. Potom sa pekne a vrúc-
ne rozlúčili a biskup spokojný s dobre 
vykonanou prácou sa na lodi odplavil 
preč. Pomaličky začalo slnko zapadať. 
Zrazu na lodi počuli volanie a keď sa 
zadivení jeden druhého pýtali, čo sa 
robí, uvideli, ako traja mnísi bežia 
po hladine mora a hlasne kričia: „Bá-
ťuška, báťuška, zľutuj sa, zabudli sme 
všetky modlitby a deň sa končí, nevie-
me, čo sa máme modliť!“ Vtedy sa bis-
kup pokorne sklonil, pokľakol a pove-
dal: „Bratia, modlite sa aj naďalej vašu 
modlitbu a prosím vás, pomodlite sa 
aj za mňa hriešneho.“ A mnísi s úsme-
vom a modlitbou na perách znova vy-
skočili na hladinu mora a bežali naspäť 
na svoj opustený ostrov.  •
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P. Arnold Janssen, zaklada-
teľ Spoločnosti Božieho Slo-
va, ukončil svoju životnú ces-
tu 15.  januára 1909, vo veku 

71 rokov a dva mesiace. Na miesto jeho 
posledného odpočinku ho sprevádzalo 
viac ako tisíc duchovných synov a dcér. 
A taký istý počet smútil za ním ako za 
otcom a zakladateľom v iných domoch 
a misijných krajinách. Jasne sa ukáza-
lo, že muž, ktorý pred 33 rokmi založil 
Misijný dom v Steyli v biednych pod-
mienkach a nepochopený zo všetkých 
strán, sa stal významnou a uznávanou 
osobnosťou.

Život, ktorý je príkladom
Pri pohrebných obradoch sa asi každé-
mu, kto premýšľal o neuveriteľnej zmene, 
ktorou prešiel Arnold Janssen od roku 
1875 až do svojej smrti v roku 1909, na-
tískala otázka: „Ako bolo vôbec možné, 
že niekto taký, ako bol Arnold Janssen, 
dokázal založiť a viesť tak veľké a nároč-
né dielo až do svojej smrti? Mnohí po 
premýšľaní asi dospeli k takému názoru, 
k akému dospel istý starý muž zo Stey-
lu. Pri príležitosti zlatého jubilea SVD 
v roku 1925 sa odohrala totiž udalosť, na 
ktorú brat Geminianus spomína takto: 
„Do Steylu prišlo kvôli jubileu veľa cu-
dzích ľudí a ja som bol určený za sprie-
vodcu. Jedno popoludnie som sprevá-
dzal istú holandskú rodinu: manželov, 
ich už odrastené deti a staršieho pána, 
ktorý mal už vyše 70 rokov. Ten však buď 
len krútil hlavou na otázky tých, ktorí ho 
sprevádzali, alebo vôbec neodpovedal. 
Keď sme potom prišli na cintorín a stáli 

pri hrobe nášho zakladateľa, po dlhom 
mlčaní sa ozval: ,Ty tu teraz ležíš a odpo-
čívaš. Ty, ktorý si z nudných steylských 
pieskových nánosov urobil toto všetko. 
A my sme ťa na začiatku považovali za 
blázna.’ Potom si kľakol a dlho sa v ti-
chosti modlil a plakal.“

Tí, ktorí zakladateľa dobre poznali, 
už vtedy hovorili o tajomstve a úspechu, 
ktorý zosnulý dosiahol. Takto píše kňaz 
– lazarista P. Medits – vo svojom kondo-
lenčnom liste generálnemu administrá-
torovi P. Blumovi: „Je len málo ľudí, ktorí 
tak dobre poznali P. generálneho supe-
riora, ako som ho poznal ja. Boli sme 
ako bratia. Viem však, že každou nitkou 
svojho srdca, preniknutého živou a de-
tinskou vierou, patril Spoločnosti, a tento 
zväzok neroztrhla ani jeho smrť.“

Biskup Döbbing OFM z Nepi - Sutri, 
ktorému Arnold veľmi pomohol pri 
usporiadaní jeho biskupstva v Taliansku, 
napísal 16. januára 1909 v podobnom 
duchu: „Človek musel bližšie poznať Ar-
nolda Janssena, aby ho mohol správne 
zhodnotiť... Vždy som u neho obdivoval 
jeho detinskú jednoduchosť, ktorá mala 
svoje korene v hlbokej viere a v opravdi-
vej zbožnosti. Pri všetkých krokoch bol 
úmysel P. Janssena veľmi čistý. Poznal len 
Božiu vec, a nie seba samého.“

Hneď po smrti zakladateľa vyšli zvlášť 
v steylských časopisoch jeho prvé živo-
topisy, ktoré sa však obmedzili iba na 
vonkajšiu životnú cestu a na jeho dielo. 
Poznávanie jeho osobnosti potom rok-
mi stále rástlo, a to hlavne kvôli hlbo-
kému duchovnému životu zakladateľa, 
ktorý bol príčinou tak veľkého rozvoja 

jeho diela. Toto všetko bolo popudom 
k tomu, aby VI. generálna kapitula v roku 
1932 prijala rozhodnutie začať s proce-
som blahorečenia, ktorý sa začal v Stey-
li v roku 1932 a skončil sa blahorečením 
19.10.1975.

Blahorečením dala Cirkev veriacim 
Arnolda Janssena ako vzor kresťanské-
ho života. Konštitúcia II. vatikánskeho 
koncilu o Cirkvi Lumen gentium nám 
pripomína: „Keď pozorujeme život tých, 
čo verne nasledovali Krista, dostáva sa 
nám nového povzbudenia, aby sme hľa-
dali budúce miesto a zároveň sa učíme 
poznávať veľmi bezpečnú cestu, ktorou 
môžeme dôjsť uprostred tohto menlivé-
ho sveta k dokonalej jednote s Kristom, 
to jest k svätosti, zodpovedajúcej stavu 
a podmienkam každého osobitne.“ (Lu-
men gentium 50)

Pre rehoľníkov okrem toho platí to, 
čo požaduje od nich koncil – majú sa 
obnovovať v duchu ich zakladateľov: 

Svätý Arnold Janssen
– náš príklad
Úryvok z knihy Jakoba Reutera Hlásateľ Slova v moci Ducha 
– sv. Arnold Janssen. Upravené a skrátené.

 Text spracoval: P. Ján Halama SVD

 Foto: Archív SVD
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„Treba verne skúmať a zachovať ducha 
zakladateľov a ich vlastné zámery, ako aj 
zdravé tradície, keďže toto všetko tvorí 
dedičstvo každého inštitútu.“ (Perfectae 
caritatis 2b).

Základné črty príkladnej svätosti
Arnold Janssen zostáva pôsobivým vzo-
rom svätosti najmä pre duchovných sy-
nov a dcéry svojich misijno–rehoľných 
spoločností, a to aj bez túžby vo všet-
kom ho napodobňovať, popierať alebo 
zamlčovať jeho hranice a slabosti ale-
bo zabudnúť na to, že bol mužom svojej 
doby. V najlepšom zmysle slova bol však 
mužom Božím, mužom modlitby. V ne-
otrasiteľnej viere žil vedome v Božej prí-
tomnosti a bol si vedomý svojej zodpo-
vednosti pred Bohom. Jeho hlboký život 
modlitby a jeho zbožnosť boli celkom za-
merané na Trojjediného Boha – zvlášť na 
večné a vtelené Božie Slovo, ktoré si rád 
uctieval aj prostredníctvom úcty Srdcu 

Ježišovmu. Ďalej sa sústredil na Ducha 
Svätého, ktorému dovolil, aby ho viedol 
a posväcoval. Okrem toho si s láskou uc-
tieval „Božích priateľov“: anjelov, svätých 
a zvlášť Matku Božiu ako „Nepoškvrne-
nú nevestu Ducha Svätého“. V napĺňa-
ní svojho životného poslania bol mu-
žom oddanosti voči Bohu. Božiu vôľu 
spoznával z toho, čo sa udialo vo svete, 
z potrieb, okolností a daných možností. 
Jeho dôvera voči Bohu sa zakladala na 
poznaní Božej vôle a bola spojená s na-
sadením vlastných síl. Povinnosť napl-
niť Bohom zverenú mu životnú úlohu ho 
viedla k nasadeniu všetkých síl, učila ho 
neočakávanej múdrosti a prezieravosti 
a dodávala mu odvahu a vytrvalosť. Bol 
spojený so Všemohúcim v každoden-
nom kolobehu života a cítil pred ním 
veľkú zodpovednosť, čo mu pomohlo 
k zriedkavo veľkej priamosti a pravdivos-
ti. Bol si vedomý svojich ľudských hraníc, 
a  tak všetky úspechy pripisoval tomu, 

ktorý je pôvodca všetkých dobier. Bol 
pokorný a odmietal ješitnosť. Naplnený 
týmito základnými postojmi a čnosťami 
dokázal vykonať oveľa viac, ako to ľudia 
od neho očakávali. Ba vykonal viac, než 
bolo v jeho prirodzených schopnostiach. 
Nemali by sme sa usilovať o to, aby sme 
napodobňovali len jednotlivé črty jeho 
charakteru, ale skôr tie základné posto-
je a čnosti, ktoré charakterizovali jeho 
konanie a boli príčinou jeho úspechu. 
Tými sú predovšetkým: viera a zbožnosť, 
dôvera v Boha, horlivosť za Božiu slávu 
a spásu ľudí, múdrosť, priamosť a prav-
dovravnosť, pokora a vytrvalosť. Kto 
bližšie pozná osobnosť Arnolda Jansse-
na, môže vždy viac a viac obdivovať die-
lo Božej milosti v tomto človeku, ktorý 
poznal Božiu vznešenosť a dal sa Bohu 
celkom k dispozícii taký, aký bol. Arnold 
Janssen považoval toto odovzdanie sa 
Bohu za milosť a šťastie. Keď mal 60 ro-
kov, vyjadril to výstižne takto: „Šťastný 
je ten človek, ktorému Boh otvoril oči 
ducha, takže môže spoznať: Mám nad 
sebou jedného Pána, ktorému musím 
slúžiť! A ktorý k tomu aj pridá: a ktoré-
mu chcem slúžiť! – a podľa toho si zariadi 
život.“ Takto to aj Arnold Janssen robil 
a svojím príkladom to učí aj nás.

Od XIII. generálnej kapituly SVD 
sa ako základný bod našej spirituality 
zdôrazňuje láska k  tým, čo sú na okra-
ji spoločnosti. Zodpovedá to našej mi-
sionárskej úlohe – pokračovať vo svete 
v poslaní Vteleného Slova. Avšak, mali by 
sme si všimnúť, že služba tým, čo sú na 
okraji, netvorí našu celú spiritualitu, ale 
iba horizontálny aspekt toho, čo vyplý-
va z vertikálneho aspektu, a tým je úcta 
k Najsvätejšej Trojici a úcta k Božiemu 
Slovu. Sme zaviazaní Božiemu Slovu po-
slanému na tento svet, aby sme aj my išli 
do sveta, aby sme vyšli zo seba samých 
a z nášho prostredia k ľuďom, ktorí majú 
byť spasení. Máme ísť zvlášť k chudob-
ným, aby sme im sprostredkovali svet-
lo Božieho Slova a ducha milosti pre ich 
spásu. K tomu povolal Boh P. Arnolda 
Janssena a k tomu povoláva zvláštnym 
spôsobom i členov svojich misijno–re-
hoľných spoločností.  •

Hlásateľ slova v moci Ducha
– sv. Arnold Janssen
Jakob Reuter SVD
Knihu Hlásateľ slova v moci Ducha 
si môžete zakúpiť v kníhkupectve 
Verbum,Kalvária 3, 949 01 Nitra.
Môžete si ju objednať telefonicky: 
037 7769420, prostredníctvom in-
ternetového obchodu http://www.
verbum.verbisti.sk/ alebo e-mailo-
m:verbum@svd.sk
Spoločnosť Božieho Slova 2014
Kniha + audio CD, 144 strán
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„Ale je dnes zima, však?“ „No veru 
a poriadna,“ odpovedám niekedy už 
takmer automaticky. Niežeby sme sa 
od rána do večera rozprávali iba o po-
časí, v skutočnosti ide o pozdrav. Teda 
aspoň tu u nás. 

Pozdravy v Japonsku sú rôzne. Pri-
pomínali nám to už od prvých vyučo-
vacích hodín jazykového kurzu v škole 

a vlastne vždy, keď prišla vhodná prí-
ležitosť poučiť nevedomého cudzinca. 
Dobré ráno – ohajó gozaimasu, alebo 
dobrý deň – konničiwa, či dobrý ve-
čer – konbanwa, možno podľa situácie 
zameniť aj za iný, trochu voľnejší druh 
pozdravu, najmä ak niekoho stretne-
me v tom istom dni po druhý alebo už 
niekoľkýkrát. Hoci už tieto veci ovlá-

dam takmer dokonale, niekedy sa mi 
predsa len stane, že na pozdrav „ale je 
dnes zima“ odpoviem napríklad nie-
ktorému z  dedkov z  nášho kostola: 
„Ale kdeže, naopak! Oproti včerajšku 
sa oteplilo a je celkom príjemne, teda 
aspoň na slnku,“ čím dávam zbytočne 
najavo, že ako cudzinec niektoré veci 
nikdy nepochopím. Cudzincovi sa to 
pravdaže odpustí, ale čím viac slov pri-
dávate, tým menej vaša odpoveď vyze-
rá ako pozdrav a váš kolega, ktorý sa 
pôvodne nemal v úmysle pristavovať 
na päťminútový rozhovor, môže na 
počudovanie ostať nervózny. Aby ne-
dochádzalo k takýmto nepríjemným 
situáciám, všetky potrebné vedomos-
ti o pozdravoch sa učia deti už v ško-
le. V jednej z básničiek pre tretiakov 
základnej školy som čítal, ba dokonca 
sa sám nechal poučiť: „Ak mi pán Na-
mekudži povie – dnes je pekné poča-
sie – nemusí to nevyhnutne platiť aj 
pre mňa. Je to však pozdrav, a tak od-
poviem – áno, dnes je naozaj pekné po-
časie. Pán Namekudži sa istotne poteší 
a možno si povie – hm, aj tamten si vši-
mol, že dnes je pekné počasie.“ 

Osvojovanie si dobrých spôsobov, 
či už pre deti tretieho ročníka alebo 
pre nás príchodzích z cudziny, je sa-
mozrejme vážna vec, ale ako vidíte, 
možno zažiť aj úsmevné chvíle. Ale aby 
som to dovysvetľoval dokonca: „Samui 
desu ne“ v zime môže vystriedať „acui 
desu ne“, v  lete keď je horúco, alebo 
„kjó ame desu ne“ keď práve prší. Je to 
praktické, najmä keď nechcete prejsť 
okolo iba tak mlčky. Nakoniec, ani by 
sa to nepatrilo.  • 

„Ale je dnes 
zima, však ?“

 Text: Pavol Filadelfi SVD – Japonsko 

 Foto: Archív SVD
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4 obdobia manželstva
Gary Chapman
Manželstvá sú neustále 
v  štádiu premeny, plynule 
prechádzajú z jedného ob-
dobia do druhého. Táto kni-
ha vám nezaručí, že sa ne-
dostanete do obdobia jesene 
alebo zimy, ale ukáže vám, 
aké pozitívne kroky môžete 
podniknúť v tom - ktorom 
období.
248 strán, cena: 8,90 EUR

Vedieť vidieť
Jana Víznerová
Publikácia ponúka hrsť prí-
behov, ktorým autorka vtla-
čila literárny náboj a poe-
tickú iskru, ale aj nenútené 
duchovné posolstvo.
95 strán, cena: 4,30 EUR

Vlastnými slovami
Pápež František
Výber z myšlienok Svätého 
Otca od začiatku jeho po-
ntifikátu pripravil jezuita, 
páter F. Sočufka. Publikácia 
ukazuje hĺbku pohľadu a šír-
ku záujmu prvého jezuitu na 
Petrovom stolci. 
155 strán, cena: 5,50 EUR

Naša Paní z Kibeho
Immaculée Ilibagiza
a Steve Erwin
Fascinujúci príbeh siedmich 
dievčat a chlapca, ktorým sa 
v 80. rokoch v maličkej rwand-
skej dedinke Kibeho zjavova-
la Panna Mária. Toto zjavenie 
patrí k najvýznamnejším zja-
vením v dejinách ľudstva.
192 strán, cena: 9,05 EUR

Boha nikto nevidí 
Michael Novak
Pozoruhodný príspevok do 
večnej diskusie o „viere a ne-
viere“, v ktorom možno nájsť 
širokú škálu podnetov inšpiro-
vaných duchovnou skúsenos-
ťou ľudstva a jej konfrontáciou 
s myšlienkovým svetom znač-
nej časti našich súčasníkov.
328 strán, cena: 22,89 EUR

BIBLIA 
Spolok Svätého Vojtecha 2014
Nové a  praktické vydanie 
Svätého Písma v slovenskom 
jazyku. Vydanie obsahuje 
Starý a Nový zákon s fareb-
nými mapami v prílohe. 
1616 strán, cena: 25 EUR

Slovo nad zlato
Marián Sivoň
Známa slovenská rozprávka 
Pavla Dobšinského má názov 
Soľ nad zlato. Odhaľuje veľkú 
pravdu o tom, aká vzácna je 
obyčajná soľ. Autor dal tej-
to knižočke názov Slovo nad 
zlato, pretože Božie slovo má 
byť naším každodenným po-
krmom, má však cenu, ktorá 
sa nedá vyvážiť ani zlatom. 
118 strán, cena: 3,90 EUR

Zásady kresťanského
života – Ohnivé šípy
Alfonz Mária de´Liguori
Tento 10. zväzok Alfonziany 
ponúka dve diela svätého Al-
fonza: Zásady kresťanského 
života a Ohnivé šípy. Sú to jed-
ny z najkrajších a najhodnot-
nejších kníh svätého Alfonza. 
116 strán, cena: 3,30 EUR

HLASY Z MISIÍ
Kníhkupectvo Verbum
TEL: 037/7769420; FAX: 037/7769437; 
MAIL: VERBUM@SVD.SK, WWW.VERBUM.VERBISTI.SK
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Naše steylské dielo sa po prí-
chode mojich dvoch spolu-
bratov a  Anzera začalo po-
maly rozvíjať. Nasadili sme 

všetky svoje sily, rozum a srdce na to, 
aby sme dôsledne plnili životnú úlohu, 
v ktorej sme spoznali Božiu vôľu. Snažili 
sme sa byť viacej podnikavými a viacej 
sme rozvíjali tvorivého ducha. S kleri-
kom Anzerom som v máji a začiatkom 
júna roku 1876 vypracoval Štatúty Mi-
sijného dumu sv. Michala. S ním sme 
16. júna 1876 zložili svoje rehoľné sľuby 
v našej prvej kaplnke nového misijné-

ho domu, ktorá mala vtedy 40 miest 
na sedenie. Pamätám si, ako v tom čase 
v kaplnke ešte voňalo čerstvé drevo 
a vlhká vápnová omietka na stenách 
a na strope. Odpoludnia toho dňa pri-
šiel farár Peniga z Tegelenu a mal s nami 
pobožnosť k Božskému Srdcu. Celá ko-
munita misijného domu sa zasvätila 
Božskému Srdcu modlitbou, ktorú od-
porúčal Pápež Pius IX. k jubileu Mar-
gity Alacoque. Po modlitbe sme zložili 
pred komunitou svoje sľuby, zasväti-
li sme sa Kristovi pre apoštolské práce 
domu a sľúbili sme Bohu poslušnosť. 

Naše sľuby sme nezložili na 3 roky, ako 
bolo stanovené v štatútoch, ale navždy. 
Bol to večný sľub poslušnosti zložený do 
Božích rúk. V štatútoch sa už nehovorí 
o dome, ale o Spoločnosti Božieho Slo-
va, ktorá je v službe Kráľa a Kráľovnej 
anjelov. Naši dvaja spolubratia Wege-
ner a Ján Janssen slávili 19. júla v kapln-
ke misijného domu svoju prvú svätú 
omšu. Z Gochu prišli pre túto slávnosť 
i naši príbuzní. Ale títo dvaja ešte nepat-
rili úplne do misijného domu ako An-
zer. Po tejto slávnosti obaja novokňazi 
začali svoj skúšobný rok podľa Štatútov 
Misijného domu (16. júna 1877 zložili 
sľub poslušnosti na tri roky). Onedlho 
na to Anzer prijal 13. augusta v Utrech-
te diakonskú vysviacku a o dva dni 15. 
augusta aj kňazskú vysviacku. Sám som 
ho sprevádzal na vysviacku. Počas tej-
to slávnosti som si spomenul na svoju 
vlastnú vysviacku, ktorú som prijal pred 
pätnástimi rokmi v Münsteri. Na Anze-
rovom primičnom obrázku bolo uvede-
né, že je prvým kňazom – misionárom 
pre náš misijný dom. 

Postupne sme si uvedomovali, že po-
trebujeme väčší dom pre nových obyva-
teľov a pre svoju prácu. Už počas kúpy 
prvého domu v roku 1875 som písal arci-
biskupovi do Kolína, že budeme musieť 
čoskoro stavať. Onedlho sa už tvorili plá-
ny a návrhy pre nový dom. Aj v januáro-
vom čísle časopisu Malý posol Božského 
Srdca som čitateľom opísal potrebu no-
vého domu a prosil som o modlitby za 
toto dielo a finančnú pomoc. Keď som 
po istej dobe mal už určitú čiastku pe-
ňazí, približne 15 000 mariek, rozhodol 

Arnold Janssen
- Stavba nového domu

 Text: Juraj Begany SVD

 Foto: Archív SVD



JANUÁR 2015 25HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

HLASY Z MISIÍ

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Bohuznáma K. z Obýc 20,- EUR • Bohuznáma z Obýc 
35,- EUR • Odberateľky Hlasov z Obýc 122,- EUR 
• Bohuznáma P. z Obýc 20,- EUR • Odberatelia 
Hlasov – Cabaj – Čápor 170,- EUR • Ružencové 
spoločenstvo zo Zobora 100,- EUR • Kramárová 
z Nevidzian 50,- EUR • Bohuznáma – Chynorany 
38,- EUR • Odoberatelia Hlasov z Mojzesova 300,- 
EUR • Odoberatelia Hlasov – Chynorany 162,- EUR 
• Odoberatelia Posla – Plavnica 35,- EUR • Od-
beratelia Hlasov – Široké 10,- EUR • Odberatelia 
Hlasov – Mojmírovce 50,- EUR • Bohuznámi veriaci 
– Melek 150,- EUR • Drugdová E. – Vidiná 20,- EUR 
• Ružencové spoločenstvo – Vidiná 200,- EUR • A. 
Kamenská – Vidiná 50,- EUR • Janštová E. – Vidiná 
50,- EUR • Zvarová G. – Vidiná 50,- EUR • Rapča-
nová A. – Vidiná 50,- EUR • Bohuznáma 50,- EUR 
• Ružencové bratstvo z Veľkého Šariša 50,- EUR 
• Ružencové bratstvo z Viničného 100,- EUR • 
Odberatelia Hlasov a Posla z Machuliniec 50,- EUR 
• Odberatelia Hlasov z Krásna 15,- EUR • Ružencový 
spolok bl. Zdenky z Mútneho 80,- EUR • Františka 
Horňáková z Kľačian 50,- EUR • Misijný klub z Varína 
100,- EUR • Ružencové spoločenstvo z Dobrej Nivy 
40,- EUR • Zuzana Bolhová 100,- EUR • Eva Tokolyo-
vá 50,- EUR • Zuzana Hencovská 100,- EUR • Emília 
Telanová 50,- EUR • Darina Jurčiová 20,- EUR • Ivan 
Murin 15,- EUR • Kristína Majerová 50,- EUR • Mi-
chal Majer 100,- EUR • Janka Benčová 100,- EUR • 
Zita Zaťková 20,- EUR • Marek Nadaský 50,- EUR • 
Bohuznámy pre Afriku 300,- EUR • Na kostol na Kube 
15 000,- EUR • Dobrodinci z Domaniže 1500,- EUR 
• Farský úrad Nová Bystrica 200,- EUR • Drugdová 
Elena 20,- EUR • Ružencové spoločenstvo z Vidinej 
200,- EUR • Odberatelia Hlasov z Mojmíroviec 
50,- EUR • Odberatelia Hlasov z Obyc 122,- EUR 
• Bohuznáma z Obyc 35,- EUR • Farský úrad Zohor 
1 630,- EUR • Bohuznámy 10,- EUR • Bohuznámy 
50,- EUR • Bohuznáma 100,- EUR • 

DAROVALI NA MISIE, MISIJNÝ 
DORAST, MISIJNÉ DOMY

Všetkým darcom vyslovujeme  
Pán Boh zaplať! 

som sa začať v auguste stavať novú stav-
bu. Dva dni po Anzerovej vysviacke 17. 
augusta 1876 urobil sám novokňaz prvý 
výkop plánovanej novostavby. Pri tejto 
príležitosti som kúpil prvý raz v dejinách 
nášho domu pivo. Bolo ho asi 200 litrov. 
Tie museli vystačiť pre polovicu dediny 
Steyl. Počas stavby prichádzalo pomerne 
veľa darov. Mnohí nám pomáhali. Spo-
mínam si napríklad na troch súroden-
cov z tkáčskej rodiny Schlumkesovcov 
zo St. Tonis a na mnohých iných dobro-
dincov. Nech im náš Pán odplatí za tieto 
dary a mnohé modlitby veľkým duchov-
ným i hmotným bohatstvom a po smrti 
nebeským kráľovstvom. Vedením stav-
by sme poverili pána Wogha z Vesselu. 
Neskôr som o našej prvej stavbe napísal: 
„Pri prvej stavbe sme sa naučili niečo, čo 
bolo pre vývoj celého diela mimoriadne 
dôležité. Ak sme totiž neskôr naplánova-
li nejakú stavbu, už sme sa viac nepýtali: 
,Máme na to peniaze?’ Ale: ,Je tá stavba 
potrebná? Ak sa ukázalo, že je, tak sme 
sa s veľkou odvahou pustili do stavania 
aj vtedy, ak sme mali iba jednu pätnás-
tinu alebo jednu dvadsatinu potrebnej 
sumy na výstavbu celého diela. Vždy sa 
nám podarilo stavbu dokončiť a zapla-
tiť bez toho, aby sme si museli požičia-
vať peniaze.“ 

Koncom novembra 1876 stála stavba 
už pod strechou. Najsvätejším miestom 
nášho nového domu bola kaplnka, v kto-
rej bolo spočiatku 120 miest. V kostole 
boli tri oltáre, ktoré stáli blízko vedľa 
seba. Chór s organom bol dosť priestran-
ný. Veľký oltár zdobila drevená socha 
Božského Srdca, ktorú tu nechal farár 

Bill pri svojom odchode z domu. V tej-
to kaplnke sa zhromažďovala komuni-
ta na modlitbu a slávenie eucharistie 
až do roku 1883. Počas tohto obdobia 
k nám prichádzali aj noví kandidáti na 
vstup do spoločnosti. Celá novostavba 
bola po roku od prvého výkopu hotová 
a vhodná pre nasťahovanie. 8. septem-
bra 1877, vo výročný deň otvorenia mi-
sijného domu, ju požehnal miestny fa-
rár Pennings z Tegelenu. A už o dva dni 
na to prišlo 41 kňazov väčšinou z Mün-
sterskej a Kolínskej diecézy na exercí-
cie. Duchovné cvičenia im dával zbož-
ný a učený františkánsky páter Ignatius 
Jeiler. Po nich nasledoval ďalší kurz so 
43 kňazmi. Pretože bolo viac prihlášok 
ako izieb a postelí, konal sa ešte tretí kurz 
s 26 kňazmi opäť pod vedením pátra Je-
ilera. Tieto exercície znamenali pre dom 
a našich obyvateľov vždy obmedzenia 
a mnohé obety. Neustále sa upratovali 
izby, spálne a jedáleň. Pomáhalo sa naj-
potrebnejšími vecami a prevzali sme aj 
obsluhu hosťov, ktorí sa uspokojili aj 
s jednoduchými pomermi. 

Počet kurzov a účastníkov vzrastal 
z  roka na rok. Aj v  tomto sme videli 
službu pre nemecký klérus a katolíkov. 
„Exercície boli,“ ako povedal arcibiskup 
Melchers, „účinným prostriedkom, aby 
sa ich účastníci oboznámili s misijným 
domom a poskytli milodary na vykona-
nie veľký potrieb tohto ústavu.“ Misijný 
dom sa takto zapojil do cirkevného ži-
vota nemeckých diecéz, do ktorých sme 
posielali aj naše časopisy a odkiaľ prichá-
dzali nové misijné povolania a finančné 
podpory.  •

Predplatné časopisu Hlasy
na rok 2015 ostáva nezmenené. 

Cena ročného predplatného
je 7,20 EUR

Č. účtu: 5029115971/0900

Vážení čitatelia, staré číslo účtu
00805945001/5600
od 1. februára 2015 prestaneme používať
Prosíme, používajte iba aktuálne číslo účtu 
5029115971/0900 (Slovenská sporiteľňa).

Ďakujeme! Redakcia Hlasov.
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Do Nového roka si zaželajme, 
aby sme aj cez všedné dni 
boli k sebe pozorní; 
- dokázali si všímať druhých, 
ich potreby, aj keď nebude svietiť 
vianočný stromček; 
- vytvárali pokojnú, láskou
naplnenú atmosféru, aj keď 
sa vianočná ozdoba z ulíc 
odstránila; 
- nezabudli darovať aj inokedy 
dar, i keď vianočný zhon 
už skončil; 
- dokázali prejaviť lásku, 
aj keď obdobie lásky, pokoja, 
porozumenia bude už len
v našich srdciach.  
 
Nech nás dobrotivý Boh 
počas celého roka žehná 
a chráni od zlého.

Misionári Verbisti


