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M

ilí priatelia, letné mesiace sú chvíľami očakávaného pokoja, dovoleniek, kedy môžeme vypnúť a újsť
z každodennej márnosti, vrátiť sa
do detských miest alebo rozprávkových krajín,
kde sa znovu budeme cítiť slobodnými.
Na Boha nikto nebude zabúdať, veď on sám
požehnáva takéto chvíle. Ba na Slovensku máme
výhodu ešte aj v tom, že na začiatku prázdnin sa
koná najväčšia mariánska púť v Levoči, cyrilo-metodská v Nitre a mnoho ďaľších, takže je o duchovný oddych postarané.
No aj v takéto chvíle, keď máme viac času
na premýšľanie, je dobré dať si odpovede na niek
toré otázky.
V poslednej dobe sa šíri veľmi veľa informácií ohľadne prisťahovalectva. Ako kresťania chápeme, že treba pomáhať. Pomáhať len
svojim označil sám Ježiš za pohanské, bez zásluhy. Kresťan má vždy robiť viac. No z druhej
strany na nás dolieha neistota a strach z tých,
ktorých nie neprávom podozrievajú z nebezpečenstva. Čo máme ako kresťania robiť?
Príkazy a zákazy nikam nevedú. Uvedomujeme si,
že sme sami. Nestojí za nami ani Európa, ani utečenci. Kresťania však aj napriek tomu musia v prvom rade svedčiť o viere na vlastnom kontinente.
Svedčiť o viere neznaméná len o nej hovoriť
alebo ju reklamovať, ako to robia sektanti. Ju treba žiť, čo sa nám ako-tak darí, i si za ňou stáť. No
na to všetko je v prvom rade potrebné ju poznať.
Bojím sa, že väčšina kresťanov nevie presne, čo
verí. Základné fakty o Trojjedinom Bohu, Panne
Márii, Cirkvi a Sv. Otcovi sú katolíkom pomerne
jasné. A čo s ostatným? Nevieme. Nedostatok vedomostí má za následok, že z viery sa stáva skostnatelá, šovinistická tradícia a z veriaceho fanatik,
ktorý sa bude biť za husličkový ornát a ostatným
bude na smiech. V tomto pláne prehrávame predovšetkým vo svedectve pred odkresťančenou
Európou. Tá neverí na tradície, lebo ich je veľa.
Ona chce niečo iné, len zatiaľ to hľadá na nesprávnom mieste. Upratovala neporiadok po 2. svetovej
vojne a vyhodila všetko zlato kresťanskej opory,
ktoré bolo trochu zaprášené kolaborantstvom či
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inými neduhmi. Teraz hľadá nové cennosti, ktoré
sú skôr lacným alkoholom, po ktorom bolí hlava
a tvrdne pečeň.
Kresťania sa počtom umenšili, ale nestratili.
Aj to málo, čo tu bude, je vždy schopné ozdraviť
organizmus, ak sa používa uvedomele a správne.
My sme novodobí misionári na mieste. Netreba
nikam cestovať obracať Afričanov či Ázijcov, ale
svojich bývalých spolufarníkov.
Príklad sv. Cyrila a Metoda nás stále učí, ako
evanjelizovať, ako najlepšie presvedčiť druhých
o pravde. V prvom rade ich treba pochopiť, čo
nie je ťažké, veď žijeme na tom istom mieste. Solúnski bratia, ako aj iní misionári, museli opustiť
kultúrny svet Byzancie a odpraviť sa k nevzdelaným Slovanom. Prijali náš jazyk, dali nám písmo,
naučili nás po našom obracať sa k Bohu a stali sme
sa kultúrnym národom Európy.
Možno sa od nás očakáva, že budeme vedieť
lepšie argumentovať, vyvracať nezdravé ideológie,
ponúkať alternatívy, ktoré zaručia slobodu a rozvoj. Moderný kresťan nemôže zostávať nevzdelaným sedliakom, lebo ak toho vyženú do mesta,
stráca pôdu pod nohami a vieru v srdci. Ak chceme problémy riešiť, musíme ich poznať.
Iným nebezpečenstvom neznalého kresťana
je neschopnosť obrániť vieru pred inovercami.

HLASY Z MISIÍ

Obsah
4 | 100 rokov od vydávania časopisu
Hlasy
7 | Vďačnosť
10 | List z Taiwanu
12 | Ako používať svoju vôľu

Islam, ktorý sa vzmáha, hoci i má nejeden pozitívny moment - od vernosti tradíciám, úctu k hosťom, k rodičom,
morálke, predsa len sa opiera o tie isté krivé barly neznalých
fundamentalistov chrániacich nie vieru, ale svoje predstavy a nenávisť. A ak ich je niekoľkomiliónová masa, treba sa
zamyslieť ako ďalej.
Pre týchto ľudí je Európa kresťanskou baštou, hoci vieme, že to nie je pravda. Zdá sa, akoby kresťania schvaľovali
zvrhlosť, ktorá sa tu politicky cieľavedome šíri. Neodlišujú
socialistické pozadie. Kresťania musia ukázať, ako sa žije
skutočná sloboda, láska, úcta. Už nejedno obrátenie z islamu dokazuje, že to je jediná cesta k istej budúcnosti ako
presvedčiť o pravdivej ceste kresťanstva – teda i tej Európy,
ako ju zatiaľ poznáme.
Mnohí kresťania cestujú na dovolenku do prevažne
moslimských turistických destinácií. Dobrým svedectvom
a podporou miestnych kresťanov môže byť snaha nájsť a nav
štíviť kostol. Vždy sa to dá a verím, že nie je to nemožné, aj
keď trošku rizikové. Ale ak vieme riskovať pre hocaké hlúposti v športe a na cestách, troška adrenalínu pri hľadaní
kostola v cudzom svete stojí za ten zážitok.
Milí priatelia, želám vám príjemné letné dni, aby ste si
vedeli oddýchnuť, dopriať nielen telu, ale aj duši nevídané
zážitky duchovných aktivít. Nech je leto duchovným cvičením, kde sa ukáže, akí ste pružní, svieži a pripravení žiť
a svedčiť. Naše svedectvo je potrebné. Spoliehame sa jeden
na druhého. •
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EDITORIÁL

Milí misijní priatelia.
Začína sa krásny čas dovoleniek. Počas
tohto obdobia, možno viac ako inokedy, zájdeme do prírody, na hory alebo
k moru. Na týchto miestach v lete zažívame niekedy aj búrky, ktoré bývajú
následkom poveternostných zmien.
Každý z nás zažíva občas búrky vo svojom vnútri. Búrky sú
neodvratné a prichádzajú rôznym spôsobom. Môžu prísť
ako choroba, smrť, strata zamestnania či priateľa. Búrky sa
nás vždy určitým spôsobom dotknú!
Ľudia reagujú na búrky rozličnými spôsobmi. Veľa ľudí
odpovedá na búrky v ich životoch hnevom. Hnevajú sa
na Boha, akoby všetko bola jeho vina.
Niektorí reagujú tak, že sa stanú necitlivými. Rozhodnú
sa byť tvrdými a chladnými, nedovoliť za žiadnu cenu nikomu, aby ich zranil. Nedovolia sebe samým niečo cítiť, stanú
sa znecitlivenými. Jednoducho sa uzavrú a predstierajú, že
búrka sa ich nedotkla.
Iní sa zasa snažia vyjednávať. Robia obchody s Bohom. Sľubujú urobiť veľa vecí, len aby Boh nedopustil búrku v ich živote.
Búrky prichádzajú do života každého človeka. Je pochopiteľné, že ľudia sú po nich zranení. Búrka sťažuje cestu vpred.
Namiesto toho, aby sme reagovali na búrky v našom živote s hnevom, uzatváraním sa alebo vyjednávaním, pozerajme na Ježiša. On je s nami na lodi. Nie je Boh vzdialený.
Stojí rovno vedľa nás. On sa nepotrebuje zobudiť, skôr my.
Uprostred našich búrok a ťažkých časov sme pozvaní, aby
sme sa obrátili na Ježiša. On upokojí naše búrky, ak sa čo len
obrátime k nemu.
Pozerajme na Ježiša, je stále s nami. Všetko, čo potrebujeme, je pozerať sa viac na Ježiša, pretože on je jediný, kto dokáže upokojiť búrky v našom živote.
Prajem Vám, milí misijní priatelia, aby ste búrok, poveternostných i tých vnútorných, zažili v tomto lete čo najmenej.
Páter Martin Štefanec SVD, šéfredaktor

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Sv. omšu za odberateľov Hlasov
odslúžim 4. júla, za horliteľov 6. júla 2015,
šéfredaktor
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▲ Riaditelia Pápežských misijných diel
u Svätého Otca: Misie na prvom mieste
„Ľudstvo veľmi potrebuje evanjelium, prameň radosti, nádeje a pokoja.“ Touto myšlienkou začal Svätý
Otec 5. júna príhovor účastníkom Generálneho zhromaždenia Pápežských misijných diel (PMD), ktorých
prijal na audiencii v Klementínskej sále.
Po úvodných slovách kardinála Fernanda Filoniho, prefekta Kongregácie pre evanjelizáciu národov, Svätý Otec vyjadril 170 prítomným radosť
zo stretnutia, s dôrazom na úlohu evanjelizácie.
Ako povedal, „misijná činnosť je stále najväčšou
výzvou pre Cirkev”. To, že evanjelizácia si žiada
radosť a nákazlivú lásku, vyjadril slovami svojej
exhortácie Evangelii gaudium: «Ako veľmi by som
chcel – aj pre vás – nájsť tie správne slová na povzbudenie horlivejšieho, radostnejšieho, štedrejšieho a odvážnejšieho obdobia evanjelizácie, naplneného hlbokou láskou a nákazlivým životom!»
(porov. Evangelii gaudium, 261) Riaditeľom národných pobočiek PMD, medzi ktorými bol aj zástupca Slovenska o. Viktor Jakubov, pápež František jasne potvrdil prvoradosť misijného záväzku
Cirkvi: „Ohlasovanie evanjelia je prvou a trvalou
starosťou Cirkvi, je jej podstatným záväzkom, jej
najväčšou výzvou a zdrojom jej obnovovania. Blahoslavený Pavol VI. dodával, že je to jej povolaním.
V skutočnosti z poslania evanjelizácie, jej intenzity
a účinnosti pochádza aj skutočná obnova Cirkvi,
jej štruktúr a jej pastoračnej činnosti. Bez zdravého nepokoja a dychtivosti po evanjelizácii nie je
možné vyvinúť dôveryhodnú a účinnú pastoráciu,
ktorá by spájala ohlasovanie a ľudský rozvoj. «Misijná činnosť je vzorom pre každé úsilie Cirkvi»
(Evangelii gaudium, 15).“ •

SPEKTRUM

▪ Na SDM v poľskom Krakove očakávajú 2,5 mil. mladých a 6-tis. novinárov

▲ Svetový deň proti detskej
práci: Až 168 miliónov
mladistvých je nútených
pracovať
Na 12. júna pripadol Svetový deň
proti detskej práci. Na potrebu
venovať pozornosť ochrane práv
dieťaťa Svätý Otec upozornil už
v nedeľu 7. júna slovami: „Mnoho
detí vo svete sa nemôže slobodne hrať, chodiť do školy a končia v zneužívaní ako pracovné
sily. Žičím cieľavedomému a vytrvalému úsiliu Medzinárodného
spoločenstva na podporu práv
dieťaťa a ich účinné rešpektovanie.“ Najmenej 168 miliónov detí
a mladistvých je dnes vo svete nútených pracovať. Oblasťou, kde je
celosvetovo využívaný najväčší
počet detí, je poľnohospodárstvo
– tu ich pracuje až 98 miliónov.
Deti však pracujú aj v domácnostiach, v baniach či fabrikách,
častokrát sú vykorisťované a nezriedka prácu vykonávajú v extrémne nebezpečných podmienkach. Problém zneužívania detí
na prácu sa žiaľ netýka len rozvojových krajín. Napríklad v Taliansku pracuje najmenej 340-tisíc mladých pod 16 rokov. •

Organizačný tím Svetových dní mládeže (SDM) v uplynulých dňoch spolu
s biskupmi priblížil novinárom otázky týkajúce sa logistického a duchovného zabezpečenia podujatia. Organizátori očakávajú, že do Krakova príde
až 6-tisíc novinárov z celého sveta.
Prípravný tím SDM predstavil tlačové centrá, ktoré budú pre novinárov počas stretnutia pripravené. Médiá budú mať k dispozícii dve
veľké tlačové strediská, prvé bude v kongresovom centre ICE Kraków
a druhé bude zriadené na „Campus Misericordiae“, teda na mieste medzi Krakovom a Vieličkou, kde sa mladí stretnú s pápežom. Menšie tlačové centrá vzniknú tiež na miestach, ktoré František navštívi. Poľský
episkopát očakáva, že Svätý Otec navštívi v Poľsku aj ďalšie miesta, napríklad očakávajú ho na pútnickom mieste v Čenstochovej, kde je návrh na stretnutie so zasvätenými osobami či v koncentračnom tábore
Auschwitz-Birkenau. Presný harmonogram návštevy však ešte nebol
schválený. Organizátori chcú prepojiť SDM so Svätým rokom milosrdenstva. Do SDM mládeže ostáva ešte približne 14 mesiacov. •

▲ Svätý Otec o pastorácii
na letiskách: Sviatosti i nečakané
cesty evanjelizácie
Aby bol na letiskách ako „hraničných
miestach“ priestor pre lásku a dialóg,
ktoré živia bratstvo a zachovávajú spoločenskú klímu pokoja – aj k tomuto
povzbudil pápež František členov Medzinárodného seminára katolíckych
kaplánov pracujúcich v civilnom letectve a v rámci letiskových kaplniek.
Svätý Otec v príhovore hovoril o letisku ako o multietnickom a multináboženskom mieste, kde sa stretávajú
ľudia všetkých vekových kategórií pracujúci, turisti či utečenci a trpiaci.
V súvislosti s pastoráciou na letiskách
hovoril pápež František najmä o potrebe ľudí objavovať Boží súcit a milosrdenstvo a za veľkú príležitosť k tomu
označil blížiaci sa Rok milosrdenstva. •

▲ Nadácia MIVA vyzbierala vlani
5,3 milióna EUR, podporila
vyše dvetisíc vozidiel
Okolo 5,3 milióna eur vyzbierala nadácia MIVA v roku 2014. Mohlo sa takto
finančne podporiť celkovo 2086 vozidiel, uvádza vo svojej výročnej správe. MIVA je nadácia Katolíckej cirkvi
a každoročne spolupracuje s partnermi
na projektoch v asi 60 krajinách. Pri jej
projektoch ide výlučne o financovanie
vozidiel na pastoračnú činnosť a rozvojovú spoluprácu, ako aj o lekársku starostlivosť v najchudobnejších krajinách
sveta. V roku 2014 zafinancovala viac
než 1700 bicyklov, 259 áut, 86 motoriek,
ale tiež invalidné vozíky, traktory, člny
či zvieratá na jazdenie. •
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100 rokov
od vydávania
časopisu Hlasy
Text: Tomáš Gerboc SVD
Foto: Archív SVD

„Za smutného, ťažkého času, za hrôz války zavíta nový pútnik k tebe. Prichádza z ďalekých krajín a vie veľa hovoriť. Uvedie ťa medzi pohanov v horúcich tropických krajoch, poputuje s tebou medzi divochov do pralesov
a prérií amerických, zavedie ťa do krajín japonských a čínskych, skrátka
podá ti správy zo všetkých končín sveta, kam vnikla noha misionárova,
aby obrátením pohanov na vieru kresťanskú splnená bola posledná vôľa
Spasiteľova: „Iďte do celého sveta a učte všetky národy!“ “

P

ráve týmito slovami sa pri- i klérus, sa postupne začali stále viac
hovoril nový časopis Hlasy zapájať a aktivizovať práve v takomto
z katolíckych misií svojim či- druhu apoštolátu. Stať sa žurnalistom
tateľom v máji 1915 v prvom – redaktorom, i keď nie študovaným,
svojom článku nazvanom Náš dobrý bolo pre kňazov v druhej polovici dekatolícky ľud slovenský. V roku 1915 vätnásteho storočia dôležité. Mohli tak
sa toho udialo mnoho. Pokračovali svoje ohlasovanie radostnej zvesti rozboje v prvej svetovej vojne, pričom sa šíriť a urobiť účinnejším, nakoľko tlačeTaliansko pridalo na stranu spojencov. né slovo malo často širší dosah. Arnold
A. Einstein publikoval objavenú vše- Janssen bol jedným z takýchto typov
obecnú teóriu relativity, narodila sa Edith Piaf. Tieto udalosti
Tlač je v našej dobe skutočná
viac či menej zasiahli a poznačili
veľmoc, ktorá sťa mohutný meč
celý svet.
zasahuje do duchovného boja.
Ak by sme napísali, že vyDobrá
tlač musí bojovať za pravdu
dávanie nového časopisu v sloa ju rozširovať.
venskom jazyku bolo udalosťou
s podobným či len trochu menším významom, nebola by to pravda. kňazov, ktorý spoznajúc silu tlačeného
Avšak i napriek tomu jeho prínos, vý- slova nechal sa ním nadchnúť a snažil
znam a hodnota pre slovenských veria- sa využiť silu tohto druhu apoštolátu.
cich, záujem o misie a pomoc misiám Tlač a publikovanie vnímal dokonca
je doposiaľ ešte nedocenený a nevy- nielen ako možnosť, ale ako potrebu
zdvihnutý.
a Božiu vôľu.
Mohli by sme si položiť otázku, prečo
vôbec začal časopis vychádzať? Čo mal Sv. Arnold Janssen videl dôležitosť
za cieľ? No nemenej dôležitá by bola apoštolátu tlače
otázka – prečo si získal toľko čitateľov? Po vzdaní sa učiteľského úradu nastúpil
Už devätnáste storočie bolo storočím Arnold na miesto rektora v uršulínskom
silnej katolíckej tlače. Laici, no časom kláštore v Kempene a bol i diecéznym
4
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riaditeľom Apoštolátu modlitby.V Kempene, nakoľko s úradom získal viac času,
začal vykonávať to, po čom už dlhšiu
dobu túžil a čo vnímal ako výzvu a veľkú potrebu. Dal sa do založenia časopisu
Malý posol Srdca Ježišovho, ktorý začal
vydávať v januári 1874. Postupne začal
s ďalšími projektmi, pričom po založení
Spoločnosti Božieho Slova založil i vlastnú tlačiareň. Práve v tomto priestore je
potrebné vnímať začiatok a korene vydávania Hlasov z katolíckych misií. Pri
otváraní tlačiarne Arnold povedal: „Pri
dnešnej slávnosti sv. Jána Zlatoúste-

HLASY Z MISIÍ

Grafické ukážky časopisu
Hlasy z katolických misií,
vydané v máji 1915

ho, ktorú tu teraz slávime, môžeme vidieť spojitosť. Jeho meno znamená zlaté
ústa, pretože z jeho úst vychádzali slová, ktoré padali ako obilie do duší ľudí.
V porovnaní s našou tlačiarňou sa náš
dom môže stať tzv. zlatým jazykom pre
spásu duší, a tak pôsobiť ako protijed
proti šíriacim sa bludom. Ľuďom čítajúcim diela články budú poskytovať
zlaté zrnká večného života. A tak všetci,
čo tu budú pracovať, budú konať zlatú
prácu pre šírenie Božieho kráľovstva.“
A následne napísal i čitateľom jeho časopisov: „Tlač je v našej dobe skutočná

veľmoc, ktorá sťa mohutný meč zasahuje do duchovného boja. Dobrá tlač
musí bojovať za pravdu a ju rozširovať
... každá misijná spoločnosť musí v kraji, kde účinkuje, obstarať katechizmus,
modlitbové knižky a náboženské spisy.
[...] Náš božský Spasiteľ nám jasne pripomína povinnosť starať sa o obrátenie
pohanov: „Hlásajte evanjelium všetkým
stvoreniam!“ Za jeho čias nebolo známe
tlačené slovo. Teraz ho už používa aj diabol pre svoje ciele. Prečo by ho nemohol
použiť sluha Kristov pre ciele dobré?“
Asi v tomto chápaní by sme mohli
vnímať snahu Zakladateľa Spoločnosti
Božieho Slova o rozvoj tlačového apoštolátu. Jeho nasledovníci v ňom pokračovali. Arnoldovi možno rovnako ako
na hlásaní evanjelia záležalo i na tom,
aby zvesť o šírení evanjelia obišla svet,

nadchla ľudí, vzbudila záujem, lebo
len tak sa mohli čím viacerí zaujímať
o službu misionára, získavali sa nové
povolania, no i finančná podpora, bez
ktorej nebolo možné pripravovať dorast, viesť formáciu či vysielať misionárov do misií.
Prvý misijný kalendár
na Slovensku, prvé Hlasy
Ak by sme sa ale preniesli na naše územie ešte skôr, ako bolo tlačou vydané
prvé číslo časopisu, páter Jozef Gerecký SVD (rodák zo Sliezska) vydal prvý
misijný kalendár v slovenčine – Posol
sv. Gabriela. Konečne, o rok nato v lete
1915 už bolo vydané prvé číslo misijného časopisu Hlasy z katolíckych misií,
ktoré bolo určené predovšetkým pre slovensky hovoriace obyvateľstvo
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Uhorska, ako to uviedol jeho prvý šéfredaktor.
Nebudeme veľa písať o pozadí vydávania časopisu, radi by sme priblížili ale
obsah prvého čísla. Hneď prvý článok
chcel osloviť nových čitateľov, aby svoju
lásku k Bohu vedeli nasmerovať aj k ľuďom, aby pri obetovaní sa pre Boha priniesli obetu i pre tých, ku ktorým Boh
ešte v evanjeliu neprišiel. P. Gerecký
uvažujúc o „dobrom ľude slovenskom“
prosí, aby nik nezavrel dvere svojho
príbytku, naopak, aby sa – modlitbou,
drobným príspevkom či predplatným
časopisu – otvoril pre pomoc Spasiteľovi, a takto pomohol pri šírení evanjelia.

dobe tomu, aby sme sa, možno podobne ako to opisuje kniha Tobiáš, nebáli
dávať i z mála, lebo Božie požehnanie
nám to mnohonásobne vynahradí.
Nakoľko v roku 1915 zúrila svetová
vojna, časopis vydávaný v rakúskej časti
monarchie priniesol i reportáž z ťažkých
bojov na rakúsko-talianskom pohraničí.
Ako aj v dnešných, ani vo vtedajšom časopise nechýbala reklama. Časopis priniesol rôzne informácie o tom,
akými rôznymi spôsobmi je možné
podporiť misie, predovšetkým zaslaním príspevku či zakúpením publikácií, z ktorých časť financií šla priamo
na misijnú činnosť.

Čo prinášali prvé Hlasy?
Hlasy v prvom čísle informovali o krajinách, kam ešte Kristovo evanjelium ne- nú, ale i materiálnu či zdravotnú. V poprišlo. Kde neboli ešte misionári, ktorí by dobnom duchu sa niesol i ďalší článok
privádzali ľudí ku Kristovi, ľudia, ktorí prinášajúci reportáž z misií z Papuy
napriek tomu, že na zemi už zasvietilo Novej Guiney. Jednou z rubrík, ktoré
svetlo Kristovo, boli bez tohto svetla vo boli v časopise vytvorené, boli listy –
svojom živote. Gerecký uvažuje
v článku, aké všetky podoby má
pohanstvo a čo to znamená byť
Prinášal pohľad nielen
pohanom (len pre spresnenie,
na udalosti spojené s vierou,
dnes má slovo pohan skôr negaale i životom v spoločnosti
tívny význam, možno až pejoraa napomáhal vytváraniu
tívny, v danej dobe však boli ako
širšieho rozhľadu.
pohania označovaní všetci, ktorí
neverili v Trojjediného Boha, nešlo teda o termín expresívny). Z dnešné- správy od misionárov z rôznych krajín
ho pohľadu by sa nám tento článok mo- sveta. V krátkych správach informovali
hol zdať až príliš krutý, avšak on len chce o tom, čo všetko ich na misii v posledvzbudiť ľútosť a nadchnúť pre záchranu nej dobre postretlo a ako sa vyrovnávaľudí v misijných krajinách.
jú s neľahkými podmienkami.
Časopis vytvoril i priestor pre najTaktiež prinieslo prvé číslo informácie o tom, ako v niektorých kraji- menších čitateľov alebo aspoň poslunách, kde už misionári pôsobili, nastal cháčov. Tí si mohli nájsť v „Detskom
rozkvet viery v Boha. V tom čase sa kútiku“ rozprávku, ktorá prinášala rozdo pozornosti dostávali predovšetkým právanie o deťoch, ktoré sa rozhodli
misie v Afrike a Ázii. A tak bola v ča- obetovať čosi z mála, čo mali, v prosopise uverejnená reportáž z kňazskej spech misií. Autor tohto rozprávavysviacky a primícií v Číne, pôsobenie nia sa snaží poukázať a nadchnúť, že
misionárov v Afrike, konkrétnejšie i málo, avšak darované z lásky, nájde
v Togu. Tento článok sa nezameral len svoje miesto a bude ocenené. A práve
čisto na pôsobenie misionárov, snažil možno malá, nepatrná pomoc je pre
sa poukázať na neľahké životné pod- niekoho veľkým darom. Navyše, toto
mienky jednoduchého obyvateľstva, vedie k správnej formácii – učí nás to
ktoré potrebuje pomoc nielen duchov- a zdá sa, že i nás dospelých v dnešnej

Hlasy napomáhali od začiatku
širšiemu rozhľadu
Prvé číslo časopisu malo len 18 strán
a bolo obohatené viacerými čiernobielymi fotografiami a perokresbami.
Zaujímavé bolo i grafikou, ktorá bola
na vtedajšiu dobu na celkom slušnej
úrovni. Druhé číslo Hlasov vyšlo už
o mesiac, ako dvojčíslo jún – júl 1915.
Ak by sme sa obzreli do dejín, mohli
by sme konštatovať, že časopis vychádzal s obmenami v názve v rokoch 19151949 a potom po násilnom zastavení vydávania v období komunizmu sa jeho
vydávanie obnovilo v roku 1990. Počas
týchto rokov priniesol jeho obsah množstvo zaujímavých článkov, rozhovorov,
reportáží a predovšetkým v prvej polovici dvadsiateho storočia i fotografie
z krajín, o ktorých mnohí čitatelia v živote ani nepočuli. I preto je jeho prínos
potrebné hodnotiť nielen ako prínos pre
misie, ale i pre celkové povedomie slovenského obyvateľstva. Prinášal pohľad
nielen na udalosti spojené s vierou, ale
i životom v spoločnosti a napomáhal vytváraniu širšieho rozhľadu. A my veríme,
že i dnes napomáha rastu nielen vo viere, vytváraní nadšenia pre misie, ale napomáha vám, čitateľom, v snahe lepšie
sa orientovať v bežnom živote – lebo to
je naša primárna misia – život v spoločenstve, do ktorého patríme. Misia ťažká,
misia každodenná, misia, do ktorej by sa
Kristus isto pustil. •
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Vďačnosť
Text a foto: Archív SVD

N

ezabudol si na niečo? Povedal si aj ďakujem? Kto by
si nepamätal na stále a stále
napomínajúce slová dospelých, keď nám v detstve niekto niečo
daroval. Či už to bolo za plátok salámy alebo za tetine keksy, ktoré vlastne
vôbec nikto nechcel – naša vďaka bola
niekedy ako na stlačenie gombíka: bez
reflektovania, mechanická. Učili sme
sa byť zdvorilí, ale toto malo málo
do činenia s ozajstnou vďačnosťou.
Byť vďačný znamená viac, je to pocit,
ktorý prichádza hlboko zo srdca, dobrovoľne, nenútene.
Vďačnosť vyvoláva celkom osobitý pocit u ďakujúceho, ale aj u prijímajúceho vďaku: vrelosť, priazeň,
radosť; vzletný a naplňujúci pocit nabitý energiou. Vďačným možno byť
za veľa: za veľké udalosti v živote, ale

aj za mnoho drobných vecí, ktoré nás
skutočne sprevádzajú. Často treba až
ťažkú ranu osudu, aby sme pochopili,
aká je vďačnosť dôležitá pre náš život.
Uzdravenie po ťažkej chorobe, pomoc
priateľov v ťažkých životných krízach
nás naučia vďačnosti. Ako prameň pozitívnej sily ide pred ľuďmi, pomáha
nám spoznať aj v ťažkých situáciách to
pozitívne. „Jedno staré príslovie hovorí, že jednooký bude ďakovať Bohu až
v okamihu, keď uvidí slepca“.
Ľudia, ktorí sa naučia byť vďační aj
za malé veci, idú životom ľahšie. Nie
hnev nad každodenným upratovaním bytu, ale radosť z toho, že máme
domov; nie ponosy nad výpočtom
nákladov na kúrenie spôsobia pozitívnu náladu, ale šťastie, že v zime
budeme mať teplo. Ak sa zameriame
len na naše nedostatky, a vždy vidí-

me iba to, čo nemôžeme a čo nemáme, prežívame všetko negatívne, sme
nespokojní, ťažko nám padne riešiť
problémy.
Albert Camus raz povedal, že preňho nie je nič väčšie ako stáť na brehu
a prežívať krásu svetla a mora. „Keď
toto viem, potom uprostred všetkého
nešťastia poznávam, že som obdarovaný.“ Život nám mnoho daroval, musíme to iba vnímať. Prehnaná vďačnosť
sa však rýchlo pociťuje ako dotieravá
a nepríjemná: „Kto ďakuje, chce viac“,
uvádza jedno príslovie. Táto „falošná“
vďačnosť vzbudzuje dojem chamtivosti. Seneca už pred necelými 2000 rokmi vyjadril jedným bodom to, čo chcú
psychológovia a vedci dneška dokladovať v nekonečných rozpravách: „Som
vďačný nie preto, že je to výhodné, ale
pretože to robí radosť.“ •
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sií vyjadrili svoju vďaku a pocity listom,
v ktorom veriaci veľmi osobne spomínali na týždeň prežitý v spoločenstve
misionárov Spoločnosti Božieho Slova.
Ďakovali za pokoj, radosť a nádej, ktorú priniesli do duší mnohých farníkov.
Boli vďační za vieru, ktorú mnohí opäť
po dlhých rokoch našli. •
▶ Slávnosť Božieho Tela a Krvi
v Kostole sv. Arnolda Janssena

8

▼ Primície novokňazov SVD

▲ Ľudové misie vo Valaskej Belej

Už deň po svojej vysviacke navštívili
naši novokňazi Stanislav Orečný SVD
a Tomáš Gerboc SVD Misijný dom
v Nitre, kde slávili v Kostole Nanebovzatia Panny Márie svoju primičnú sv.
omšu. Kalvárske spoločenstvo veriacich ich prijalo s veľkou radosťou. Primície vo svojich rodiskách slávia naši
novokňazi 20. a 21. júna. •

Týždeň od 23. do 31. mája bol pre veriacich z Valaskej Belej obrovským darom
a milosťou od Nebeského otca, ktorý nás
neustále sprevádza svojím láskavým pohľadom. Kostol bol každým dňom plnší
a plnší. Nikto sa domov neponáhľal, lebo
každý vedel, že tento čas je výnimočný.
Išlo o čas ľudových misií, ktoré viedli
misionári verbisti. Veriaci na konci mi-
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Slávnosť Božieho Tela a Krvi sme v Kostole sv. Arnolda Janssena v Bratislave
oslávili nielen slávnostnou liturgiou, ale
i eucharistickou procesiou. Svätú omšu
celebroval rektor Misijného domu P. Jozef Strečka SVD. V kázni P. Peter Dušička SVD, zonálny koordinátor pre Európu, priblížil niektoré aspekty vnímania
tajomstva Eucharistie v našom živote
a vyzval k aktívnemu životu s touto sviatosťou. Na záver slávnosti bola procesia
všetkých prítomných okolo Misijného
domu. Štyri zastavenia tvorili oltáriky
k Božiemu milosrdenstvu, Panne Márii
Guadalupskej, sv. Jozefovi Freinademetzovi a k sv. Arnoldovi Janssenovi spolu
s bl. sestrami Máriou a Jozefou. •
▼ Páter James Mariakumar SVD
v Nitre
7. – 13. júla sa v Nitre konali duchovné cvičenia vnútorného uzdravenia
s pátrom Jamesom Mariakumar a ses-
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UDALOSTI
júl-august 2015
5. júl – Slávnosť sv. Cyrila a Metoda,
slovanských vierozvestov;
11. júl – Sv. Benedikt, opát, patrón
Európy;
13. júl – Meniny pátra Heinza Kulüke, Generálneho predstaveného SVD;
17. júl – Sv. Andrej-Svorad a Beňadik, pustovníci;
23. júl – Sv. Brigita, rehoľníčka,
spolupatrónka Európy
27. júl – Sv. Gorazd a spoločníci;
30. júl – Bl. Zdenka Schelingová,
panna a mučenica
◆ ◆ ◆

Misijný úmysel apoštolátu modlitby na mesiac júl:
Aby kresťania v Latinskej Amerike
uprostred veľkých sociálnych rozdielov vydávali svedectvo lásky
k chudobným a prispievali k budovaniu bratskej spoločnosti.
◆ ◆ ◆

trou Mary Pereira. Misionár páter James Mariakumar je kňaz Spoločnosti Božieho Slova. Pochádza z Indie.
Je charizmatický duchovný poradca,
ktorý pomáha pri oslobodzovaní sa
z rozličných kliatob, závislostí a ve-

die modlitby za vnútorné uzdravenie.
Je profesorom a doktorom filozofie
a prednášal na univerzite v Mysore
(India). Pochádza zo štátu Kerala v Indii. Od roku 1978 je činný v Charizmatickej obnove a so súhlasom svojho
indického predstaveného SVD vedie
s veľkým úspechom duchovné cvičenia zamerané na vnútorné uzdravenie
a oslobodenie nielen v Indii, ale aj v Európe. Páter Mariakumar navštívil Slovensko prvýkrát v roku 2004 na Charizmatickej konferencii v Žiline. Dnes
cestuje po celom svete, aby mohol intenzívnejšie a účinnejšie ohlasovať Božie Slovo. Duchovných cvičení v Nitre
na Kalvárii sa zúčastňovali stovky veriacich. Denne prebiehali štyri prednášky, sv. omša a adorácia. Okrem toho
mnoho veriacich sa s pátrom Mariakumarom malo možnosť osobne porozprávať a poradiť. •

2. august – Porciunkula – vo farských a katedrálnych kostoloch
je možné získať pri splnení zvyčajných podmienok; úplné odpustky;
6. august – Sviatok Premenenia Pána;
9. august – Sv. Terézia Benedikta
z kríža (Edita Steinová), spolupatrónka Európy; Medzinárodný deň
domorodých ľudí;
15. august – Slávnosť Nanebovzatia
Panny Márie, prikázaný sviatok;
15.–16. aug. – Púť na sviatok
Nanebovzatia Panny Márie
august v Nitre na Kalvárii;
28. august – Sv. Augustín, biskup
a učiteľ Cirkvi, patrón Spoločnosti
Božieho Slova.
◆ ◆ ◆

Misijný úmysel apoštolátu
modlitby na mesiac august:
Aby sme zabúdali na seba a stávali sa bližšími tým, ktorí sú na okraji
ľudského i spoločenského záujmu.
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List z Taiwanu
Text a foto: Patrik Páleník SVD

M

ilí čitatelia Hlasov,
sledky testov, ako sa obracia v zamestsrdečne vás všetkých po- naní, koľko nadčasov robí, atď. Výkon,
zdravujem z tohto krás- drina, úspech, zbohatnutie. To je to, čo
neho subtropicko-tropic- tlačí väčšinu ľudí dopredu. Či sa im
kého ostrova neďaleko pobrežia Číny. chce alebo nechce. Vďaka tejto húževDĺžka môjho pobytu na Taiwane sa po- natosti Taiwanci dokázali z ostrova
maly blíži k dvom rokom. A je toho sku- menšieho ako Slovensko za 50 rokov
točne veľa, o čom by sa dalo rozprávať. vybudovať technologický raj a veľmi
Verím, že pri osobnom stretnutí vám bohatú a dobre vybudovanú krajinu.
toho budem môcť povedať ešte viac.
Diaľnice s troma poschodiami pretkáTakmer pred dvoma rokmi, čo som vajúce ostrov či vysokorýchlostný vlak
vstúpil do tohto exotického sveta, mal hovoria za seba.
som možnosť spoznať mnoho rozličMedzi ľuďmi je najpopulárnejšie folných vecí. Zistil som na vlastnej koži, klórne náboženstvo, ktoré sa vyznačuje
že teplota vzduchu vôbec nemusí vy- silným synkretizmom, poverčivosťou
povedať o tom, či vám bude teplo, či a mnohobožstvom. Sú tu tisíce malých
zima. Pri vysokej vlhkosti sa aj nepa- i väčších chrámov a vo všeobecnosti sa
trné zmeny v teplote ovzdušia veľmi im darí veľmi dobre. A čo Cirkev na Tai
odrážajú na tom, ako sa cítite. Bude to wane? Tá je tu momentálne iba malým
znieť smiešne, ale pri 26°C sa tu už po- semienkom na veľkej roli. Cirkev na
títe, pri 15°C nosíte hrubú vetrovku, Taiwane má nepretržitú históriu vyše
ktorá sa na Slovensku oblieka, keď je 150 rokov. Avšak katolícka populácia
-5°C a aj tak vám je zima.
Ľudia, medzi ktorými sa pohybujem, sa nevyznačujú len
Misionár musí byť schopný stať
inou rasou, ale aj inou kultúrou
sa znova dieťaťom. Je to často
a inými typickými vlastnosťami.
pokorujúce, keď nedokáže pomeKeď sa ma ľudia pýtajú, čo ma na
novať ani tie najzákladnejšie veci.
Taiwane šokovalo najviac, tak to
je asi tá ich prepracovanosť. Odráža sa v práci i v škole. Školský
systém je neskutočne zaťažujúci. Bý- nevzrastá, ba naopak klesá, a to asi od
vam pri jednej základnej škole (1. až 6. roku 1970. Ľudia tejto kultúry nemajú
ročník), tak som stihol spozorovať, že takmer vôbec záujem o kresťanstvo, ktožiaci končia každý deň o 16-ej hodine. ré sa mnohým javí ako cudzie, európske
A to ešte nie je všetko. Mnohí z nich náboženstvo. Cirkev v 50. a 60. rokoch
pokračujú v takzvaných doučovacích vykonala veľa dobrej práce, napr. v soškolách (na Slovensku takýto pojem ciálnej oblasti, školstve atď. Avšak tienepoznáme), kde drilujú matematiku, to úlohy, po tom ako Taiwan zbohatol,
fyziku či iné predmety až do 21-ej ho- prevzal štát. Domáci katolíci a zahradiny. A ako keby to nestačilo, niektorí niční misionári stále majú čo ponúknuť
žiaci majú tieto doučovania v sobotu Taiwanu, a to dobrú zvesť Ježiša Krista,
a dokonca i v nedeľu. Celá spoločnosť ktorý prišiel na svet, aby spasil všetkých
je silne nastavená na to, aké má kto vý- ľudí. Kristus aj na Taiwane chce priniesť
10
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hlbší zmysel do ľudských životov, oslobodiť od závislostí, hriechu a zla.
Na Taiwane som si tiež veľmi silno
uvedomil jednu vec. Misia = kreativita. Nakoľko nemôžete čakať, že neveriaci ľudia prídu za vami do kostola,
musíte si nájsť spôsob, ako byť s ľuďmi,
ako sa im priblížiť. Na Taiwane zistíte,
že každý jeden aktívny veriaci je veľkou pomocou a veľkým dobrodením.
Kreativita sa musí prejaviť v mnohých
oblastiach. Jedna zo stránok, v ktorých
by sme mali pridať, sú médiá. Pravda,
Cirkev ani zďaleka nemá na to, aby si
mohla dovoliť ekvivalent televízie Lux,
ale možno začať jednoduchšie, napr.
založením aktívnych, atraktívnych
a hodnotných webových stránok, ktoré by mohli propagovať učenie Krista
a Cirkvi. Na Taiwane je totiž neskutočne silná mobilná a internetová kultúra.

HLASY Z MISIÍ

• Farnosť Dapinglin, kde by som mal pôsobiť
od septembra
• Univerzitná kaplnka
• Požehnanie na začiatku mesiaca pre tých,
ktorý v ten mesiac oslavujú narodeniny
• Výhľad na Slnečno-mesačné jazero
v strede Taiwanu
• Patrik Páleník a ryžové pole

Prečo potom nevraziť do tejto oblasti? Ďalšia oblasť, v ktorej isto budeme
musieť pridať, je katechéza dospelých
i mládeže. Tu totiž neexistuje nič také
ako predmet katolícke náboženstvo
v škole. Pre tú hŕstku katolíkov na celej
škole nebudú nič organizovať. A tak sa
celý život viery vrátane katechézy presúva do farnosti. Až tu som pochopil,
čo to znamená nedeľná škola (ktorá mi

bola predtým známa iba z amerických
filmov). Mnohí katolíci však nemajú
záujem o katechézu, niektorí idú do
kostola iba pár ráz do roka, iní po odbití „nedeľnej povinnosti“ opustia kostol
bez záujmu o čosi viac.
Čo som robil posledné dva roky na
Taiwane? Pravdu povediac: učil som
sa. Áno, každý misionár musí do misie prísť s veľkým otvoreným srdcom
a hlavou. Misionár musí byť schopný
stať sa znova dieťaťom. Je to často pokorujúce, keď nedokáže pomenovať ani
tie najzákladnejšie veci. Tieto dva roky
sa učím v jazykovom centre Katolíckej
univerzity Fujen. Učíme sa mandarínsku čínštinu v malých skupinách, 15
hodín týždenne. S výukou som veľmi
spokojný, veľmi mi pomohla zdokonaliť
sa v jazyku. Je to skutočne skúsenosť na
nezaplatenie. Spolu s jazykom sa pravda

učím aj kultúru, zvyky, myslenie, stolovanie či trochu geografie. A spoznal
som mnohých ďalších cudzincov, ktorí
mali odvahu prísť sem a študovať jazyk.
Čo sa týka cirkevnej stránky, navštevujem v nedeľu jednu farnosť na okraji
Taipei, kde sa snažím kreatívne tráviť
čas s mladými ľuďmi. To bola tiež veľmi dobrá škola – ako ich zorganizovať,
čo s nimi asi robiť, mnohé veci sa človek naučí iba spôsobom pokus - prehra,
pokus - výhra. Od septembra, ak dostanem víza, budem tráviť pastoračný
rok v inej farnosti, ktorú verbisti majú
v správe vyše 50 rokov. Chcel by som sa
naučiť aj čosi ohľadom médií. Tak ma
čakajú nové výzvy a nové skúsenosti.
Veľmi si vážim váš záujem o misie,
ďakujem vám za vaše modlitby či inú
podporu.
V Najsvätejšom Srdci Ježišovom •
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Ako používať
svoju vôľu?
Text: P. Milan Bubák SVD
Foto: Archív SVD

Z

aiste každý z nás obdivuje človeka, ktorý má pevnú vôľu.
Nad takýmto človekom sa pozastavíme a často to, čo dokáže, nám samým slúži na spytovanie
svedomia. U takýchto ľudí vieme obdivovať, že majú pevný koncept svojho života. Že vedia, čo chcú dosiahnuť
a že si za tým idú, nepoznajú prekážky
na ceste k svojmu cieľu. A ak sa aj nájde nejaká prekážka, ktorá ich premôže,
predsa po chvíli vstanú, oprášia sa a idú
ďalej. Nenechajú sa naplno a natrvalo
znechutiť. Sú to ľudia cieľavedomí a vytrvalí. A my možno takí nie sme, a tak
ich obdivujeme.

Dva dôležité postoje
Ak by som mal tieto dva postoje vyjadriť dvomi krátkymi slovami, tak by
som použil anglické slová: willingness
a willfulness. Tieto cudzie slová používam nie preto, aby som niekoho trápil, ale preto, že nám môžu ohromne
pomôcť pozrieť sa na problém, s ktorým nielen Peter, ale mnohí, ba všetci
z nás, máme do činenia. Ide tu o slovnú
hračku. Koreňom oboch slov je slovo
vôľa (will). V prípade slova willfulness
sa jedná o vôľu pevnú, ba dokonca až
príliš pevnú. Pravdu povediac až tak
pevnú, že sa človeku táto vôľa stáva prekážkou (zvôľa). Willful človek je človek,

Naozaj dobrá vlastnosť?
Ochota podriadiť sa, zrieknuť sa,
Avšak, je pevná vôľa naozaj vždy
nechať niečo odísť, pustiť to k vode
absolútne dobrou vlastnosťou
je väčším znakom múdrosti,
človeka? Nie je ona niekedy
skôr prekážkou ako pomôckou
ako v tom pokračovať.
na ceste k osobnému rastu? Zdá
sa, že áno, že často je naozaj prekážkou. A o tom, že je tomu tak, sa nás na ktorom vidieť silné odhodlanie docelkom jednoznačne snaží presvedčiť siahnuť niečo, čo si vytýčil, a to aj nadnešné evanjelium. Všimnite si, v čom priek všetkým námietkam, za každú
spočíval problém apoštola Petra. Vi- cenu. Takýto človek sa rozhoduje len
díme v ňom, v jeho osobnej menta- raz, svojich cieľov sa nevzdáva. Táto
lite, akoby lavírovanie medzi dvomi vlastnosť má do činenia so slovíčkom
postojmi: postoj totálnej otvorenosti nie. Povieme nie tomu, čo by nás chcelo
voči tajomstvu, teda tomu, čo je ponad odradiť od našich odhodlaní, povieme
neho a čomu nemôže porozumieť ani nie ľuďom, ktorí zotázňujú naše projekto dosiahnuť. Jediné, čo môže, je iba sa ty, plány a predsavzatia. Táto vlastnosť
preň otvoriť a nechať sa ním nasiaknuť. má do činenia s príslovím: „Psy štekajú,
A postoj úplnej neoblomnosti a do- karavána ide ďalej!“
V prípade slova willingness sa jedslova sputnanosti, ktorá mu nedovolí, aby sa sklonil pred vecami, ktorým ná o vôľu, ktorá je ochotná a pripravenerozumie a ktoré nebolo v jeho moci ná sa podriadiť. My to slovo poznáme
obsiahnuť.
v slovenčine ako ochota. Je to vlastnosť,
12
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ktorá robí človeka ústupčivým a poddajným. Taký človek si často urobí silné
predsavzatia, alebo príde k nejakým názorom či presvedčeniam, avšak občas
ich pod vplyvom vnútorných či vonkajších okolností zmení alebo od nich
ustúpi. Je to vlastnosť, ktorá robí človeka flexibilným. Táto vlastnosť má
do činenia so slovom áno. Máme svoje
projekty, ciele a predsavzatia, avšak keď
to okolnosti vyžadujú a keď ma situácia núti, poviem áno, áno naliehavým
okolnostiam, áno rozumným výzvam,
ktoré sú v protiklade s mojimi plánmi
a projektmi.
Obe vlastnosti sú potrebné
Pýtame sa, ktorá z týchto dvoch vlastností je lepšia, ktorá nám viac prispieva k rastu. Podľa toho, ako som ich
opísal, by sa mohlo zdať, že willfulness
je zlá a že naopak willingness je jednoznačne lepšia. To ale nie je pravda.

DUCHOVNÉ SLOVO

postoje, v ktorých sme boli formovaní a snažíme sa z nich vymaniť, potom
máme pokušenie povedať na všetko nie,
ak vieme, že s nami niekto manipuluje.
A zasa naopak, ak sme si vedomí svojej častej tvrdohlavosti, neoblomnosti
a individualizmu a chceme s tým niečo
robiť, tak zasa môžeme skočiť do ľahkého (hoci bolestného) áno na všetko.
Nie je možné sa vždy podriadiť všetkému, všetkým impulzom, požiadavkám
a ľuďom, pretože človek by žil bez cieľa
a vízie. Avšak naopak, ani nie je možné
ísť za svojím cieľom ako baran, pretože
okrem toho, že to je nie vždy konštruktívne ani pre nás, ani pre iných, by nás
to často oberalo aj o vnútornú radosť
a o šťastie.

Obe sú dobré a nevyhnutné, avšak
predsa každá má svoje limity. Naviac,
do istej miery willingness je nadstavbou willfulnessu. Ochota podriadiť sa,
zrieknuť sa, nechať niečo odísť, pustiť
to k vode je väčším znakom múdrosti,
ako v tom pokračovať. Avšak sú situácie, kedy to je naopak.
Sú kultúry a spoločnosti, kde je ľahšie a prirodzenejšie robiť jedno a postaviť sa proti tomu druhému, avšak sú
kultúry a mentality, kde je to naopak.
Napríklad v kultúrach, ktoré boli celé
generácie formované v duchu nekompromisného individualizmu, je ľahšie
a prirodzenejšie povedať na všetko,
čo je výzvou pre môj individualizmus,
nie. A zasa v kultúrach, kde bolo stále po celé desaťročia zdôrazňované
podriaďovanie sa a automatické prijímanie vôle iného či iných, je prirodzenejšie a ľahšie povedať áno. A keď
potom prehodnocujeme tieto naše

Kde je teda riešenie?
Riešenie je kdesi uprostred. Autor Gerald May hovorí, že keď hovoríme
o pevnej vôli (willfulness), máme do činenia so slovom mastery, zdolať niečo,
zvládnuť to, urobiť si z niečoho, čo bolo
mimo nás a nad nami služobníka, dosiahnuť to. Keď však hovoríme o ochote
(willingness), máme do činenia so slovom mystery, t.j. s tajomstvom, s niečím čo je nezdolateľné, čo je ponad nás,
avšak čo obsiahneme jedine tým, že sa
tomu podvolíme a poddáme a že pred
tým kapitulujeme.
Pekne to vyjadril Dag Hammaskjöld, bývalý generálny tajomník OSN:
„Vôbec neviem, Kto – či čo – položil
tú otázku. Dokonca ani neviem, kedy
vznikla. Dokonca si ani nepamätám
na dávanie svojej odpovede. Avšak som
si istý, že v istom momente som povedal svoje áno Niekomu – alebo Niečomu – a od tej chvíľky som presvedčený,
že jestvovanie má zmysel a že teda môj
život v akte podriadenia sa Niekomu či
Niečomu a mojej kapitulácie pred Ním
má cieľ.“ (Gerard May: Will and Spirit.
HarperSanFrancisco, 1982, str. 1-10)
Duch prichádza na pomoc
Poznáme to všetci: trápime sa, krenkujeme, bojujeme, sme nešťastní, snažíme sa o zmenu, o riešenie, plačeme,

smútime. Avšak v istom momente príde
pokoj a radosť. Situácia sa nezmenila;
my sme sa vzdali, kapitulovali sme. To,
čo tu zapracovalo, bol duch či Duch.
Naša vôľa bola zamenená za Ducha.
My sme sa prestali už snažiť a totálne
sme sa otvorili na iniciatívu Ducha,
na tajomstvo, ktorému nerozumieme,
lebo je väčšie ako my, ale predsa je čímsi geniálnym.
V totálnom riadení sa iba podľa vôle
je kus okypťovania. V duchovnom živote nie je možné rásť a napredovať, ak
sme stále a kompletne vedení len svojou vôľou. Chýba tam jednak radosť, ale
aj – a to je horšie – sme totálne zahataní pred Duchom. On nemá ku nám
prístup. My si dáme predsavzatie a už
vopred vieme, čo z toho vyjde. Nie je
tu teda priestor pre neočakávané veci,
pre prekvapenia. Nie je tu priestor pre
Boha, ktorý môže mať s nami iné plány, ako máme my sami so sebou. A navyše, nie je tu priestor pre radosť, úžas
a pokoj. Taký život je životom nudy: nič
nové, nič neočakávané.
Pozrime sa teraz na prípad Petra:
Bol človekom plným vôle a svojich
vlastných myšlienok a predstáv nielen
o sebe a o živote, ale aj o Ježišovi. Keď
sa ho dnes Ježiš pýta, aby mu povedal,
za koho ho pokladá (-jú), vzdal sa svojej
vôle, podriadil sa Duchu, počúval Otca.
A povedal ohromnú vec. Bol v tom,
kompletne namočený do tajomstva.
A Pán Ježiš mu to pripomenul. Avšak
Peter nebol dôsledný. Keď Ježiš chcel
ďalej stavať na Petrovej ochote (willingness) podriadiť sa tomu, čo je nad neho
(predpoveď utrpenia), sklamal. Už sa
zasa v ňom ozvalo to ľudské, jeho vôľa,
jeho myslenie, jeho neochota vzdať sa
niečoho, čo je pre neho logické a prijať
niečo, čomu nerozumie a čo je pre neho
nepríjemné. Celý jeho život bol bojom
medzi týmito dvoma vecami a od toho,
ktorej veci dal prednosť, záležalo, či rástol alebo padal.
A to je odkaz aj pre nás: vedieť používať svoju vôľu, kde sa to žiada, ale vedieť sa aj podriadiť tajomstvu, kde je to
nevyhnutné. •
JŮN 2015
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Univerzitná mládež
– pastoračná výzva
v Zimbabwe
Text a foto: Kamil Kočan SVD

P. Kamil Kočan je misionár Spoločnosti Božieho Slova,
rodák z Úľan nad Žitavou, pôsobí v Zimbabwe, v meste Bulawayo.
Ako kňaz-misionár sa venuje ohlasovaniu evanjelia a pastorácii
vysokoškolákov v Bulawayo. Po tri a pol roku prišiel na svoju
prvú dovolenku, tak pre Hlasy odpovedal na niekoľko otázok.

Kedy si prišiel do Zimbabwe a ako si si
zvykol?

Do Zimbabwe som prišiel 1. 1. 2012,
teda pred tri a pol rokom. V meste Bulawayo som pôsobil celý čas až doteraz. Môj inkulturačný proces prebehol
veľmi hladko. Nebolo tam pre mňa nič
prekvapivé. Nemal som nijaké väčšie
problémy s jedlom, počasím, so zdravím. Mal som pravdepodobne šťastie.
A bol som Duchom Svätým asi dobre pripravený na svoju misiu. Jedlo je
dobré, ľudia sú milí. Angličtina stačí
vo väčšine častí mesta. Krajina sama
osebe nie je veľmi komplikovaná. Spôsob života najmä v mestách nie je až
tak veľmi iný ako spôsob života v ktoromkoľvek inom meste na svete.
Čo bolo tvojou úlohou na začiatku? Dostal si nejakú úlohu?

Na začiatku som absolvoval jazykový
kurz miestneho jazyka ndebele a krátko po kurze som bol poslaný do jednej z našich farností v meste ako kaplán. Tam som pôsobil, až kým nebolo
treba zastúpiť niekoho iného v menšej
farnosti na druhom konci mesta. Pred
niečo vyše rokom mi bola zverená pastorácia na vysokých školách a univerzitách mesta Bulawayo, takže som sa stal
univerzitným kaplánom, vlastne prvým

svojho druhu v Zimbabwe. Môžem sa
tomu venovať naplno a môžem rozvíjať
apoštolát medzi vysokoškolskou mládežou takmer od nuly až k tomu, čo by
malo byť podľa Božieho plánu.
V akom to bolo stave keď si začínal?

Boli tam niektorí misionári, ktorí sa
snažili pracovať so študentmi, ale bolo
ich málo, nebolo to intenzívne, každý
bol zaneprázdnený inými povinnosťami. Nebol tam človek, ktorý by sa
venoval iba vysokoškolákom. Každý
z kňazov bol buď správca farnosti alebo
profesor, a tak mali na študentov veľmi
málo času. Niekedy dokonca nemali čas
ani odslúžiť im jednu sv. omšu za týždeň. Takže oficiálne to existovalo, ale
v praxi sa takmer nič nedialo. A do tejto situácie postavili predstavení spolu
s arcibiskupom mňa s veľkým očakávaním, že apoštolát sa rozbehne naplno
a študentom Cirkev poskytne všetko,
čo si zaslúžia a čo potrebujú.
Existujú priestory pre pastoráciu univerzitnej mládeže?

Medzi očakávaniami arcibiskupa
a predstavených je aj to, že založím
niečo ako Univerzitné pastoračné centrum pre celé mesto. Vzhľadom na ťažkosti v krajine to bude pravdepodobne

dlhodobý projekt. Zatiaľ máme kúsok
zeme, na ktorom môžeme stavať. Je to
ešte krovím zarastená lúka a vyše roka
mi trvalo vybaviť všetky dokumenty,
aby sme ju mohli začať čistiť a stavať.
Bude treba aj obrovské množstvo financií, pretože v Zimbabwe je všetko veľmi
drahé. Je to obrovská výzva.
Ako sa volá miestny arcibiskup?

Volá sa Alex Thomas Kaliyanil SVD.
Je verbista. Pochádza z Indie, zo štátu Kerala, ako aj naši SVD misionári
na Slovensku.
Kým nemáte nejaké svoje vlastné
priestory, ako vyzerá tvoj apoštolát?

Vyzerá tak, že chodím z jednej školy
na druhú. Každý deň sa snažím byť aspoň
pol dňa so študentmi, byť tam pre nich.
Oni už vedia, že v každom areáli školy
v určitý deň je tam ich kaplán a je tam pre
nich. Vedia, kde ho nájdu. Tak som tam
pre prípad, že by potrebovali sv. spoveď
alebo poradenstvo. Tam, kde je to dovolené, mávam aspoň raz do týždňa v škole sv. omšu pre študentov. Tam, kde oni
chcú, snažíme sa robiť aj ďalšie programy
ako biblické zdieľanie, katechetické kurzy,
adorácie. Záleží od toho, čo tá konkrétna
skupina študentov cíti ako potrebu. Snažím sa im vyjsť v ústrety.
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Koľko je študentov, ktorým sa venuješ?

Každá škola je špecifická. Najväčšia
škola, kde chodím – National University of Science and Technology
(Národná univerzita vedy a techniky) – má tisíce študentov. Myslím, že
ročne príjmu tritisíc študentov. Ale
vzhľadom na podiel katolíkov v krajine, ktorých je oficiálne podľa štatistiky okolo 10 %, vlastne katolíckych
študentov nie je tak veľa. Na tejto najväčšej univerzite v Bulawayo na nedeľnú sv. omšu prichádza od 100 do 160
študentov, i keď som si istý, že katolíkov tam môže byť 1500.
Staráš sa aj o stredné školy?

Pastorácia na stredných školách je zabezpečená. Mne bolo pridelené len vysoké školstvo, univerzity a vysoké školy,
čo oni chápu ako tretí stupeň vzdelania.
Tam do tretieho stupňa patria napríklad
aj školy pre čašníkov, zdravotné sestry,
učiteľov, inžinierov, lekárov. Všetky vysoké školy a univerzity sú pod mojím
apoštolátom, ale stredné a základné školy nie.
Kde bývaš?

V meste sú aj iní rehoľníci, ktorí pracujú
v apoštoláte vysokoškolákov?

Momentálne sme to len my verbisti,
ktorí vidíme potrebu pastorácie vysokoškolákov. Väčšina ďalších rehoľníkov
sa venuje inej činnosti, ako zakladanie
nových farností alebo špecifické apoštoláty. Kapucíni sa napríklad venujú spovedaniu. Celý čas, deň a noc sa venujú
tejto činnosti. Za to sa cítia zodpovední.
Máme tam zopár jezuitov, ktorí zase vyučujú v seminári. Máme tam misionárov
Marian Hill, tí majú na starosti zakladanie nových farností v úplne nových
častiach mesta, kde začínajú z ničoho.
HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

V minulosti sme zakladali farnosti
v mestách a na dedinách. Postupne rozoznávame, že farnosti už sú viac-menej
sebestačné. Už nie je taká veľká potreba
pre nás zakladať nové farnosti, hlavne
v mestách. Je čas pre Zimbabwe, aby
sa začali rozvíjať špeciálne apoštoláty
s mládežou, vysokoškolákmi, pastorácia povolaní, služby pre nemocnice,
migrantov. Tieto špeciálne apoštoláty
nie sú viazané iba na územie farnosti
alebo mesta, ale na ľudí v ich špecifickej
životnej situácii.
Ako ľudia prijímajú misionárov, rehoľníkov a kňazov?

Väčšina jednoduchých ľudí sa teší, keď
majú misionára, keď vedia, že je tam
niekto, kto prešiel pol sveta kvôli nim.
Majú z toho radosť. Veľa ľudí vie prejaviť aj vďačnosť za to. Mnoho ľudí to berie aj ako znamenie, že tá naša katolícka
viera je tá pravá, pretože plníme Kris-

V živote každého misionára
sú chvíle, kedy by sa najradšej
zbalil a ušiel, hoci aj z tej
najkrajšej misie.

Bývam v našom jedinom misijnom dome, ktorý v Zimbabwe máme. Je to malý rodinný domček, moja komunita má
troch členov. Sme tam len ja,
predstavený celej našej misie a náš ekonóm.
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Registruješ nejaký posun v misijnej činnosti verbistov v Zimbabwe?

tov misijný príkaz, kým mnohé ďalšie
cirkvi, ktoré sú tam, nešíria evanjelium
týmto spôsobom. Jednoducho vznikli
v tom meste a v tom meste zostávajú. Pre
našich katolíkov je to znamenie, že my
sme tá pravá Cirkev, pretože naozaj naši
misionári idú do celého sveta a ohlasujú
evanjelium celému stvoreniu.
Aké je misijné povedomie?

Z tejto poslednej generácie Zimbabwčanov už máme aj prvých misionárov,
ktorí odišli zo Zimbabwe do sveta, čo
povzbudilo miestnu Cirkev a sú na to aj
právom hrdí, že už aj oni prispeli k misijnému dielu Cirkvi. Máme misionárov,
rodákov zo Zimbabwe, ktorí sú v Južnej
Amerike, na Madagaskare, v Ázii, niečo
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v Európe. Misijné sestry zo Zimbabwe
už tak isto začínajú odchádzať do misií.
Takže misijné povedomie sa tam pekne
rozvíja a ľudia majú už aj hrdosť.
Majú verbisti seminaristov? Kde študujú?

Naša Spoločnosť Božieho Slova ešte stále nemá veľké množstvo nových povolaní. Je to aj kvôli tomu, že naše nároky
sú pomerne vysoké a málokto ich spĺňa.
A je to aj kvôli tomu, že očakávania rodín sú iné. Ak sa vyskytne v rodine dieťa,
ktoré je šikovné, nadané na jazyky, celá
jeho rodina od neho očakáva, že krajinu
opustí, zamestná sa niekde v zahraničí
a bude posielať domov peniaze, aby celá
široká rodina mohla v Zimbabwe prežiť
v tých ťažkých ekonomických podmienkach. Ak aj niekto cíti, že má povolanie
k rehoľnému a misionárskemu životu, je
neraz veľmi ťažké pre tých mladých ľudí
nasledovať povolanie kvôli tlaku, ktorý
cítia z rodín. Preto máme veľmi málo
povolaní. Momentálne máme štyroch
vysvätených kňazov zo Zimbabwe. A vo
formácii máme troch bohoslovcov. Ten-
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to rok sa k nám hlásia traja mladí muži.
Formačný proces je pomerne dlhý, je
na viacerých miestach a je zosúladený
pre celú anglicky hovoriacu Afriku, takže od vstupu do rehole až po vysviacku precestujú minimálne štyri krajiny,
čo je pre nich veľmi náročné. Ale keď to
zvládnu, sme si istí, že zvládnu inkulturáciu hocikde inde vo svete.
Stretol si tam aj Slovákov?

Pamätám si skupinu turistov zo Slovenska, ktorí sa zastavili pri Viktóriiných vodopádoch a odtiaľ mi volali, že
sú tam. Myslím, že do mesta Bulawayo
slovenskí turisti nemajú veľmi dôvod
chodiť. Ani si nepamätám, že by tam
niekto zo Slovenska prišiel ako turista. Okrem mňa a P. Františka Kantára,
druhého verbistu zo Slovenska, tam asi
veľa Slovákov nie je.
Aké máš plány, čo ťa čaká, keď sa vrátiš
z dovolenky?

Rád by som sa začal učiť ďalší jazyk,
ktorý budem potrebovať v novej mi-

sii so študentmi oveľa viac ako jazyk
ndebele, ktorý som študoval predtým,
pretože väčšina mojich študentov, s ktorými sa stretávam, je z kmeňa Shona.
Rád by som sa venoval štúdiu toho jazyka, aby som sa k nim mohol priblížiť.
Dohovoríme sa síce anglicky, ale rád by
som s nimi komunikoval aj v ich materinskej reči.
Pravdepodobne ma neminie stavanie pastoračného centra a rozvíjanie
apoštolátu, aby študenti mali na každej
škole aspoň raz do týždňa sv. omšu. Je
okolo toho taká byrokracia, že niekedy
to trvá roky vybaviť, aby študenti, ktorí sa chcú modliť, mohli prísť na určité
miesto v priestoroch školy a modliť sa
tam. To sú základné výzvy, ktoré ma čakajú po návrate z dovolenky.
Z čoho máš na misii radosť?

Mám radosť z maličkých vecí. Pocit
užitočnosti mi prináša radosť. To cítim,
keď vidno, že sa mi podarilo niekomu
pomôcť. Nemám dojem, že mám vplyv
na masy ľudí. Malé stretnutia a trochu

poradenstva, keď niekto príde a potrebuje sa vyrozprávať a pomôcť s problémami. Alebo keď potrebujú naozaj pomôcť s niečím malým v škole a vedia,
že páter Kamil im pomôže. Nakoniec
vidím, že tomu človeku som pomohol
pohnúť sa o kúsok bližšie k Bohu, to mi
prináša radosť.
Čo by si odkázal cez náš časopis misijným priateľom?

V prvom rade musím poďakovať všetkým tým, ktorí sa modlia za misie, ktorí sa modlia aj za mňa menovite a podporujú ma aj darmi a všetkým časom,
ktorý venujú modlitbe.
V živote každého misionára sú chvíle, kedy by sa najradšej zbalil a ušiel,
hoci aj z tej najkrajšej misie. Myslím, že
to sú chvíle, keď Boh koncentruje všetku tú silu modlitieb z celého sveta a podrží si tam svojho misionára. V tej chvíli naozaj cítim, že všetky vaše modlitby,
všetky vaše obety ma držia a z milosti
Božej môžeme ukázať ľuďom v Zimbabwe, že Boh ich má rád. •
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MONS. DOMINIK TÓTH

Posledné roky života otca
biskupa Mons. Dominika Tótha
medzi misionármi (2009–2015)
Príbeh je napísaný na základe osobnej skúsenosti P. Pavla Koblihu SVD
Text: P. Pavol Kobliha SVD
Foto: Juraj Štefanec

O

veľkých osobnostiach, ako
bol aj náš milovaný otec
biskup Dominik, sa dá veľa
písať, a preto je ťažšie písať
výstižne a stručne. V tomto svedectve
chceme poukázať na tri jeho charakteristiky, ktoré však nie sú jedinými.

munite, každý večer sme ho mohli vidieť prítomného v sakristii kostola pri
večernej. S veľkou obľubou slávil fatimské sväté omše ku cti Matky Božej.
Zdá sa, že sa v tejto veľkej mariánskej
úcte chcel podobať aj sv. Jánovi Pavlovi
II., ku ktorému sa často modlieval. Nosieval okolo krku mariánsky škapuliar,
ktorý dostal na hore Karmel v Izraeli
a „dodnes“ ho má pri sebe. Zakaždým
spomenul i sv. proroka Eliáša a jeho
jaskyňu na tej istej hore, v ktorej mal
„zážitok s Pannou Máriou“, o ktorom
nám však nechcel viac povedať.

1. Nábožnosť.
Otec biskup Dominik vedel, že nábožnosť sa páči Bohu a že jeho život
môže mať zmysel, jedine ak Boh nájde
v ňom zaľúbenie. Ctil si a veľkú lásku
prechovával osobitne ku najsvätejšej
Eucharistii, najsvätejšiemu Srdcu Ježiša Krista a Srdcu Panny
Márie. Mohli sme ho pozorovať často hlboko ponoreného
Jeho zapálenosť bola neskutočná.
do modlitby, ktorá vždy bola
Hovoril, písal, kázal v slovenskom
sústredená, pomalá a autentici maďarskom jazyku, ale najmä
ká. Keď vyslovoval slová „Sláva
v jazyku, ktorému všetci ľudia
Bohu...“, hlboko sa zakaždým
rozumejú
– v jazyku lásky.
uklonil, aby tým vyjadril svoju bázeň pred Trojjediným Bohom. Tým sa zviditeľňovala aj
jeho nefalšovaná pokora, ktorá bola
Osobitne chceme spomenúť jeho lásprítomná vo všetkých jeho nábožen- ku k Bohu, Cirkvi, kolégiu biskupov ako
ských i iných ľudských prejavoch. Po- aj k našej rehoľnej Spoločnosti Božieho
zorne a pomaly recitoval žalmy a dá- Slova a misiám. Vždy nám hovorieval,
val si pozor na každé jedno slovo. Keď aby sme evanjelizovali už svojím zovsme sa začali rýchlejšie modliť, jem- ňajškom, pričom si veľmi cenil, keď nás
ným gestom vystretej ruky nás navra- videl oblečených v našich rehoľných
cal do pozornosti a vedomia toho, že odevoch. Nikdy sme v jeho reči nevimodlitba musí byť pomalá a sústre- deli ani náznak nejakej nenávisti aledená, ak má byť účinná. Okrem dopo- bo zlorečenia. S veľkou otvorenosťou
ludňajšej svätej omše, ktorú veľmi rád a vždy v dobrom duchu sa vyjadroval
slúžil pre chorých spolubratov v ko- o otcovi emeritnom arcibiskupovi Ró18
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bertovi Bezákovi. Spomíname si, ako si
raz po obede povzdychol a s viditeľnou
láskou a túžbou v očiach nám povedal,
ako by si veľmi želal stály pokoj a jednotu medzi otcami biskupmi a veriacimi.
Kade chodil, všade povzbudzoval najmä mladých pracovať pre Boha, aj v zahraničných misiách. Jeho zapálenosť
bola neskutočná. Hovoril, písal, kázal
v slovenskom i maďarskom jazyku, ale
najmä v jazyku, ktorému všetci ľudia
rozumejú – v jazyku lásky.
2. Múdrosť.
Z jeho múdrosti sme mohli čerpať
všetci. Totiž každé spoločné stolovanie sa nieslo v duchu učenia a výkladu dôležitých náuk viery. Jedálenský
stôl bol jeho katedrou. Nebol plytkým
ani povrchným, ale vždy sa chcel dopátrať podstaty. Jeho známa otázka
znela: „Čo je to?“ Niekedy figliarsky si

MONS. DOMINIK TÓTH

• Biskup Dominik Tóth počas púte
na nitianskej Kalvárii
• Počas duchovnej obnovy na Kalvárii
požehnal misijný kríž
• Otec biskup Dominik vždy vedel
povzbudiť ľudí, ktorých stretol
• Na Vršatci pri kaplnke Panny Márie Kráľovnej

pripravil dopredu odpovede a keď nás
pri stole „skúšal“, s veľkou múdrosťou
nám ich podal. Jeho otázky sa však týkali aj jednej z vážnych súčasných tém,
akou bola gender ideológia. Za život
sa dokázal postaviť celým svojím telom i dušou. Jeho bojovnosť a zapálenosť sme obdivovali aj my mladší.
Príkladná bola jeho príprava homílií.
Svojimi múdrymi radami usmerňoval
a povzbudzoval k hlásaniu živého slova. Pamätáme si jeho tak známe a veľakrát opakované slová: „To je ono!“
alebo, „len tak ďalej!“
3. Ľudskosť.
Nepodľahol nikdy ilúzii alebo klamu,
že je možné vytvoriť si nebo na zemi.
To, čo ho robilo šťastným, nebolo to, čo
bolo vždy chvíľkové, príjemné a užitočné. Vedel, že musí bojovať s ťažkosťami života i s bolesťami. Za najkrajšie

prejavy jeho zbožnosti sme považovali
spravodlivosť a vernosť. Bol verný pravde a vždy dodržal svoje slovo. Všimli
sme si to v jeho dôslednosti na čas. Zaujímavosťou však bolo, že pri stretnutí
s ľuďmi strácal pojem o čase. Keď sme
spoločne prechádzali nemocničnými
chodbami Fakultnej nemocnice v Nitre,
zastavili sme sa pri každom človeku
a otec biskup sa mu s úsmevom na tvári
prihovoril. Nezáležalo na tom, či to bol
starý, mladý, dieťa, veriaci či neveriaci.
To sa nám stalo aj pri nemocničnom
lôžku otca kardinála Jána Chryzostoma Korca, od ktorého sa mu veľmi ťažko
odchádzalo, ale s vierou a pevnou nádejou, že Panna Mária ho zachráni. Chorým často hovorieval, ako Ježiš a Mária
prichádzajú k nim v ich utrpení a povzbudzoval ich duchovne i ľudsky. Pri
jednej z mnohých návštev onkologického oddelenia povedal jednej panej: „Vy

tak dobre, pani, vyzeráte, vy sem nepatríte [...] utekajte domov!“ Takto svojimi slovami dodával nádej a prinášal
radosť chorým. Pani sa smiala a smiala
nevediac o tom, že na druhý deň si ju
Pán povolá do večnosti. Otec biskup sa
o tom nikdy nedozvedel. Obzvlášť sa
venoval spoločenstvu Viera a svetlo, ľuďom s mentálnymi hendikepmi. Nikdy
nebol individualista, ale naopak, mal
rád ľudí, o čom svedčia aj jeho posledné chvíle života. Týždeň pred smrťou
bol na púti v Lurdoch, kde sa 4-5 hodín
každý deň modlil v Bazilike sv. Pia X.
a v adoračnej kaplnke napriek tomu, že
musel už mať veľké fyzické bolesti. Myslíme si, že ho Ježiš a Mária začali pripravovať na jeho poslednú púť. Hovorí sa,
že vo veku staroby sa ukáže to, ako človek žil. Obdivovali sme jeho pocit zodpovednosti k modlitbe breviára. Deň
pred tým, ako si ho Pán povolal k sebe,
dal si nás zavolať, aby sme sa pomodlili povinné kňazské modlitby (vešpery). S kyslíkovou maskou na tvári pozorne počúval, ale zdalo sa nám, akoby
občas už dušou nebol s nami. Celý čas
však pri modlitbe držal ruku P. rektora
Stanka Krajňáka. Dňa 16. mája v podvečerných hodinách ošetrujúca lekárka
urobila záznam, v ktorom uviedla, že sa
stav otca biskupa výrazne zlepšil. Ale už
o 21.55 si Pán života a smrti otca biskupa povolal do svojho kráľovstva.
Aký nám zanechal odkaz? Jeho život je jedným veľkým odkazom. V nábožnosti sa cvičte, v múdrosti prehlbujte a v ľudskosti zdokonaľujte, a to robte
v mene Ježiša Krista, živého Boha, spolu
s jeho matkou Máriou, pekným kvetom
Cirkvi. Na záver uvádzame jeho vlastné
slová:„Želám si, aby rástla viera ako svetlo
v našich dušiach a keď bude Ježiš Kristus
s nami, aj ten kríž, ktorý máme, sa stane
prijateľným a stane sa ľahším.“ •
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„Ohlasovanie má v misiách
vždy prednosť. Cirkev sa nemôže vyhnúť
výslovnému rozkazu Krista, nesmie zamlčovať
ľuďom „blahozvesť“, že sú Bohom milovaní
a že sú spasení. Evanjelizácia, základ,
centrum a zároveň vrchol jej dynamiky bude vždy
obsahovať jasnú výpoveď, že v Ježišovi Kristovi je
každému človekovi ponúknutá spása,
ako dar milosti a milosrdenstva Božieho.“
Ján Pavol II.,
Redemptoris Missio 44
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Terchovská muzika
v Malenoviciach
Text a foto: P. Martin Štefanec SVD

24. mája v rámci „Kulturního jara“ v Malenoviciach (okres Zlín) vystupovala muzika z Terchovej:
Ťažká muzika a Trio z Chotára. Toto vystúpenie sa konalo vo farskej záhrade.

P

ódium pre muzikantov pripravili ochotní chlapi z Lhoty, ktorí na ňom na fare pracovali už od skorého nedeľného
rána. Poobede o 15.00 začal koncert.
Do farskej záhrady si ho prišlo vypočuť množstvo farníkov spolu s otcom Waldemarom Griegerom SVD
a zavítali sem aj mnohí ľudia z okolia.
Ako odznelo v úvode, muzikantov raz
v Dunajskej Lužnej jeden veselý chlapík odvážil a zistil, že spolu vážia 570
kilogramov. Preto si muzikanti zo žartu hovoria, že sú nielen ťažká muzika,
ale aj poltonová. Kapelu tvoria: Rudo
Patrnčiak, ktorý hrá na base a je aj šéfom kultúrneho diania v obci Terchová. Pred troma rokmi si ho všimli aj
v EU a dostal ocenenie za rozvoj kultúry. Ján Miho, líder kapely, heligónkar,
najstarší člen z tejto partie. Je to folklorista od útleho veku. Ako 9-ročný robil

22
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prvé nahrávky s profesorom Tomkovičom, keď zbierali materiály pre SĽUK
a Lúčnicu. Alojz Mucha hrá na husle.
Je to taký „nosič“ starých terchovských
melódií. Dal si tú námahu, že ponavštevoval všetkých starých terchovských
muzikantov, pokiaľ žili, pozbieral a zachoval staré terchovské melódie. Vinco
Krkoška hráva od útleho veku na rôzne
nástroje ako husle, basička, heligónka.
Je to dlhoročný umelecký šéf súboru
Rozsutec. Laco Hanuliak, umeleckým
menom Zimka, pretože v Terchovej
je takých priezvisk veľmi veľa. Hrá
na husle. Trio z Chotára tvorili Pavla
Opálková, ktorá spieva prvý hlas. Gitka
Hajšelová, rod. Opálková, je jej sestra
a Gitka Mihová, manželka heligónkara Jána Mihu. S muzikantami spievajú
od roku 2007. Sú to laureátky folklórneho festivalu Strážnica a na Grand
Prix Svetozára Stračinu bola ocenená
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ich nahrávka ako najlepšia zo všetkých
slovenských médií.
5. decembra 2013 boli v Baku v Azerbajdžane zapísaní do nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Preto
im v Malenoviciach darovali trnkovicu z roku 2013, aby si na to Baku
dobre pamätali. Laco Hanuliak žartovne poznamenal, že okrem toho, že
je hovorcom kapely, stará sa aj o pitný režim, preto prevzal tento dar. Terchovskí muzikanti urobili v Malenoviciach svojím vystúpením úžasnú
atmosféru. Prítomných bolo viac ako
150 ľudí a myslím si, že každý načerpal
od nich kus radosti. Ako poznamenal
na záver Rudolf Patrnčiak: „Cítili sme
sa tu veľmi dobre. Poviem vám pravdu, nevedeli sme si predstaviť, ako to
bude vyzerať v tej farskej záhrade, ale
sme veľmi milo prekvapení aj kultúrnosťou obecenstva, ktoré tvoríte.
Hneď na začiatku, ako sme prichádzali, sme nadobudli veľmi dobrý dojem a cítime tu rodinné prostredie.“
Tohoročnú Kultúrnu jar v Malenoviciach už štvrtýkrát organizoval miestny správca farnosti, misionár verbista,
P. Waldemar Grieger. Trvala od 26. apríla do 7. júna. Súčasťou programu bolo
množstvo kultúrnych, spoločenských,
športových a duchovných akcií. Pri
koncertoch, recitačných programoch,
besedách, zábavných programoch
a rôznych stretnutiach sú účastníkom
ponúkané zaujímavé možnosti obohatenia ich života. Farnosť navštívili viacerí kňazi, ako napríklad P. Peter Dušička SVD, P. Dr. Zbigniew Czendlik,
P. Pavol Kruták SVD, P. Lukáš Jambor,
P. Prof. PhDr. Petr Piťha, CSc., P. Martin
Štefanec SVD, P. ThDr. Ing. Pavel Kopeček, P. Petr Bulvas. Pripravili a prezentovali prednášky a kázne na rôzne aktuálne témy. Ako poznamenal
pán Jozef Matta, malenovický farník,
Kulturní jaro má pre farnosť veľký duchovný význam. O prednáškach alebo
kázňach, ktoré v kostole odzneli, doma
diskutovali a snažia sa myšlienky inšpirované Božím Slovom priniesť do každodenného života. •
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Pozvánka na Cyrilometodské dni
Terchová 2.-5. júl 2015
Štvrtok 2. 7.
19.00 h
Terchovská galéria umenia (obecný úrad)
Boli sme prví v republike!
Program venovaný štvrťstoročnici
vzniku novín Terchová (1990 - 2015)
účinkujú: zakladatelia, dlhoroční prispievatelia a podporovatelia novín Peter Cabadaj, Milan Opalka, Janko Miho
ml., Rudo Patrnčiak, Marián Zajac; hudobní hostia: Akadémia Muzika, Chorus II., Pavol Cabadaj, Martin Dikoš;
scenár, réžia: Peter Cabadaj

Dychová hudba Omšeňanka
z Omšenia
16.30 h
Nebeská muzika
World music z Terchovej
18.15 h
Kostol sv. Cyrila a Metoda
Liturgia sv. Jána Zlatoústeho
celebruje: vdp. dekan Emil Turiak
účinkuje: Spevácky zbor Máj mesta
Žiliny
19.30 h
Večer modlitieb a spevov Taizé

Piatok 3. 7.
17.00 h
Vrch Oravcove – Krížová cesta
18.15 h
Kostol sv. Cyrila a Metoda
Svätá omša v priamom prenose TV Noe
za účasti kňazov a rehoľných osôb
z Terchovej (po sv. omši stretnutie s farníkmi)
celebruje: páter Martin Cingel, SVD

Nedeľa 5. 7.
8.30 h
Svätá omša
celebruje: Mons. Michal Keblušek, dekan
10.30 h
Kostol sv. Cyrila a Metoda – vrch Oravcove
Procesia veriacich
účinkujú: terchovský ľud, Spojené muziky terchovské, dychová hudba Dubňanka zo Žiliny
11.00 h
Vrch Oravcove

Sobota 4. 7.
15.30 h
Námestie Andreja Hlinku

Cyrilo-Metodská svätá omša
celebruje: Mons. Ladislav Stromček,
generálny vikár
13.30 – 15.30 h
Námestie Andreja Hlinku
Popoludnie s dychovou hudbou Dubňanka
16.00 h
Kostol sv. Cyrila a Metoda
Záverečný galakoncert
Finále XXVI. ročníka Cyrilometodských dní v Terchovej
účinkujú: Ženský spevácky zbor „Sveta
Zlata Meglenska“ (Skopje, Macedónsko); Štátny komorný orchester Žilina
Oliver Dohnányi, dirigent; Marianna Gelenekyová, soprán; Radoslava Mičová,
mezzosoprán; Jozef Gráf, tenor; Ľubomír
Popik, barytón; Cantica Collegium Musicum Martin; Štefan Sedlický, zbormajster
Marek Štrbák, organová spolupráca;
Sprievodné podujatie
www.terchova.sk
www.terchova.fara.sk
Terchovská galéria umenia (obecný úrad)
Medzinárodný maliarsky plenér UBS
Terchová 2010 - 2015 (výstava)
garant:
Umelecká beseda slovenská a MKS
Terchová
Počas tohto ročníka si pripomenieme
prvé výročie položenia ikon sv. Klimenta a Nauma Ochridských v Kostole sv. Cyrila a Metoda •
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Zasvätený život
je stále aktuálny
i dnes
Text: Milan Toman SVD
Foto: Archív SVD

Z

asvätený život v Katolíckej
cirkvi je spôsob života jednotlivcov, ktorí prijali evanjeliové rady v podobe sľubu.
Tento spôsob života je integrálnou súčasťou života Cirkvi, zároveň nie je súčasťou jej hierarchickej štruktúry. Pri
zasvätenom živote sa človek zasväcuje
Bohu. Zasvätený život poznajú okrem
Katolíckej cirkvi aj iné cirkvi (hlavne
Pravoslávna a Anglikánska cirkev), aj
keď spôsob zasväteného života môže
byť odlišný.
Človek, ktorý sa rozhodne pre zasvätený život, prijíma nasledovné
evanjeliové rady:

hodnôt preto, aby som mohol žiť iné.
A tu sa rodí priestor pre dobrodružstvo: pretože Láska vo svojej kreativite
je často nepredvídateľná.
Tomáš Baleja, seminarista SVD

Zasvätený život je pre mňa jednoznačne milosť a tajomstvo. Neviem podľa
čoho si Boh vyberá ľudí na túto cestu, ale viem, že spolu s odpoveďou žiť
takýmto spôsobom prichádza požehnanie v oveľa väčšej miere, ako som

Neviem podľa čoho si Boh vyberá
ľudí na túto cestu, ale viem,
že spolu s odpoveďou žiť
takýmto spôsobom prichádza
požehnanie v oveľa väčšej miere,
ako som schopný chápať.

chudoba - vyznáva, že iba Boh
je jediné bohatstvo človeka,
čistota - odovzdanie sa Bohu
s nerozdeleným srdcom,
poslušnosť - podľa vzoru Krista, pre
ktorého bolo najdôležitejšie plniť Božiu vôľu.
Ako vnímajú svoje zasvätenie samotní
zasvätení?

schopný chápať. Je to pre mňa škola, v ktorej sa mám čo najviac naučiť
od svojho Učiteľa. On sám svojím životom učí čistote, chudobe a poslušnosti
a je tým, ktorý dáva silu zostať verným.
Martin Ligač, seminarista SVD

P. Igor Kráľ SVD

Asi by som to charakterizoval tromi
slovami: milosť, obeta a dobrodružstvo.
Milosť v tom, že v zasvätení mi Boh
ponúkol vo svojej dobrote nezaslúžený dar patriť mu a byť mu k dispozícii.
Obeta v tom, že tak ako každé rozhodnutie aj toto prinieslo isté zrieknutia –
mnohých, a to aj krásnych a lákavých
24
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Musím jednoznačne konštatovať, že
odvtedy, ako som vstúpil do kláštora,
sa môj pohľad na zasvätený život dosť
zmenil. Povedal by som, že ako dozrievam v zasvätenom živote, tak dozrieva
aj môj názor naň. Teda rehoľný život je
pre mňa cesta osobného dozrievania
pre Božie kráľovstvo, ktorú pre mňa
vybral Boh. I keď som na tejto ceste
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Tomáš Baleja SVD
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P. Igor Kráľ SVD

Martin Ligač SVD

už prišiel o mnoho falošných predstáv
a ideálov, musím povedať, že tento život
má svoju silu a hĺbku.

život pre mňa osobne znamená moje
darovanie sa Bohu a Božie darovanie
sa mne. :)

Sr. Sára Tokarčíková SSpS

Jana Smutná, novicka SSpS

Život v zasvätení = život v láske k Bohu,
k ľuďom a k sebe. Ide o odpoveď lásky
na Lásku. V skutočnosti sa zasvätený život nelíši od života v manželstve alebo
v slobodnom stave, ak nespomeniem
výlučné nasledovanie Krista. To je výsada alebo neodlučiteľnosť zasväteného
života. Skutočnosť, že som rehoľníčka,
ešte neznamená, že mám zvládnutý život a že žijem dokonale Božím Slovom.
Sama sa tejto láske učím a snažím sa
sprítomňovať Boha v prostredí, kde
som. V poslaní, ktoré mám. Zasvätený

Zasvätený život pre mňa znamená kráčať cestou štedrosti. Byť štedrá v láske, v sebadarovaní, v službe druhým
a v odpúšťaní. Každodenne prekonávať svoje vlastné sebectvo a oslobodzovať sa pre väčšiu lásku. Nesnažiť
sa mať veci pod kontrolou, ale plne sa
odovzdať do Božích rúk. Dôverovať
Tomu, ktorý mi daroval život a stojí
pri mne v dobrom i zlom. Všetko sa
nanovo učiť od Krista, ktorého štedrá
a nesebecká láska sa nemení ani v čase,
keď prichádza bolesť a kríž. •
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V Košiciach boli vysvätení
dvaja noví kňazi
– misionári verbisti
Text a foto: Martin Štefanec SVD

V

Dóme sv. Alžbety v Košiciach boli 13. júna vysvätení na kňazov dvaja misionári verbisti: Tomáš Gerboc
SVD a Stanislav Orečný SVD. Svätiteľom bol Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup, metropolita. Vysvätil
ich spolu s piatimi novokňazmi Košickej arcidiecézy. Slávnosť sa začala
o 10.00 v Dóme sv. Alžbety a zúčastnili sa jej stovky veriacich a desiatky
kňazov. Misionárov verbistov prišli
duchovne podporiť spolubratia kňazi
a seminaristi a tiež veriaci z Bratislavy, kde naši dvaja novokňazi študovali. „Kňazská vysviacka je sviatkom
nielen diecéznej či rehoľnej rodiny,
ale je sviatkom celej Cirkvi. Uisťuje
nás o tom, že Pán je s nami po všetky dni,” povedal košický arcibiskup
Mons. Bernard Bober. Po prijatí sviatosti kňazstva novokňazi koncelebrovali s otcom arcibiskupom pri sv. omši.
V závere sa poďakovali svätiteľovi ako
aj predstaveným seminára, rodičom,
príbuzným a všetkým dobrodincom.
Arcibiskup Bober sa prihovoril okrem
iného týmito slovami: „Pozdravujem
vašich rodičov, pozdravujem vaše rodiská, pozdravujem všetkých, ktorých
po tieto dni stretnete a budete im žehnať. Ľudia budú v tomto čase hovoriť
o vás viac ako doteraz a budú hovoriť,
že ste požehnaní, a teda aj vaša rodina či dedina. Nech je tomu tak. Buďte
požehaním pre všetkých, ku ktorým
budete poslaní. Práce je veľa a každý,
ku komu prídete s úsmevom, dobrým
26
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slovom a zápalom v srdci žiť a pracovať
pre Krista a spásu duší, sa poteší. Robte to od počiatku tak. Chcem poďakovať všetkým tým, ktorí vám pomáhali
na ceste ku kňazstvu, predovšetkým
za tiché modlitby, utrpenia a všetko,
čo pre vás urobili. Buďte za to vďační.
Nemáte to sami zo seba, ani ja. Všetko
je zhora a vy buďte tiež Božím požehnaním pre ľudí. S pokorou a vďačnosťou pristupujte ku každému jednému.
Nepozerajte na výšku, ani na konto,
nepozerajte na tvár ani farbu, robte
to, čo robil Ježiš Kristus. Ste Kristovi!
Takto to má zaznievať z vašej strany.”
Na konci svätej omše udelili novokňazi svoje požehnanie všetkým prítomným, vrátane svojho svätiteľa.
P. Tomáš Gerboc SVD
Je synom Štefana a Emílie. Má sestru
Aničku. Narodil sa 9. októbra 1983
v Snine. Tu navštevoval základnú
školu, v rokoch 1998-2002 študoval
na Gymnáziu v Snine. V rokoch 2002
– 2007 študoval na Filozofickej fakulte
Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Vyštudoval študijný odbor vedecká
história. V roku 2007 požiadal o vstup
do Spoločnosti Božieho Slova. Po postuláte a noviciáte v rokoch 2008-2011
študoval na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity so sídlom v Bratislave. Po bakalárskom stupni nastúpil
na jeseň v roku 2011 ako pastoračný
asistent do farnosti Nový Hrozenkov
na Morave. Od roku 2012 pokračuje
v magisterskom štúdiu katolíckej te-
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ológie na Trnavskej univerzite v Bratislave. Jeho misijným určením je provincia Slovensko.
P. Stanislav Orečný SVD
Je synom rodičov Jozefa a Márie, narodil sa 10. októbra 1983 vo Vranove
nad Topľou. Má troch bratov: Petra,
Jozefa a Jána. V rokoch 1990-1998
navštevoval Základnú školu v Bystrom. V rokoch 1998-2002 pokračoval v štúdiu na Gymnáziu v Prešove.
Po maturite v roku 2002 začal študovať
na Prírodovedeckej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave, odbor učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov v aprobácii biológia – chémia.
Počas svojho štúdia sa aktívne zapájal
do aktivít Univerzitného pastoračného centra sv. Jozefa Freinademetza
v Bratislave, ktoré spravuje Spoločnosť Božieho Slova. Magisterské štúdium na Prírodovedeckej fakulte UK
úspešne ukončil v roku 2007. V tom
istom roku vstúpil do Spoločnosti Božieho Slova. Po postuláte a noviciáte
v rokoch 2008-2011 študoval na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity
so sídlom v Bratislave. V roku 20112012 si Stanislav vykonal pastoračnú
prax na rómskom sídlisku Luník IX
v Košiciach, v miestnom saleziánskom
misijnom tíme. Po návrate z praxe
od septembra 2012 pokračuje v magisterskom štúdiu katolíckej teológie
na Trnavskej univerzite v Bratislave.
Jeho misijným určením je provincia
Filipíny – juh. •
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Príbeh môjho povolania
– jedno áno životu
Text a foto: Sr. Katarína Junasová SSpS

P

ozývam vás na chvíľu sa započúvať do môjho príbehu a ďakovať spolu so mnou za dar
môjho života a povolania.
Moje meno je Katarína Junasová. Som
misijnou sestrou – Služobnicou Ducha
Svätého. Narodila som sa v roku 1984
a do mojich troch rokov som vyrastala v malej dedinke Kuklov pri Šaštíne,
blízko srdca Sedembolestnej Panny
Márie. Mám krásne spomienky na toto
miesto, kde sme neskôr trávili mnohé
víkendy a prázdniny. Ako deti stavali
bunkre, mali vlastné hriadky s jahodami a mrkvou, zažívali rôzne dobrodružstvá pri bicyklovaní sa po poľných cestách. Boli to letá voňajúce
láskou starých rodičov, pílením dreva,
skrývaním sa v kukurici pred páľavou
slnka pri práci na poli, starostlivosťou
o zajace a sliepky. Takéto veci nezažije každé mestské dieťa, ktorým som sa
stala, keď sme sa ja, moje dve sestry, tatino a mama presťahovali do Bratislavy. Vyrastala som v kresťanskej rodine, chodievali sme do kostola a v škole
som navštevovala náboženstvo. Bola
som aktívna vo voľno-časových krúžkoch. Jeden rok som chodila na balet,
ďalší rok som to zamenila za karate, potom maľovanie, tvorivé ruky. Rodičia
nás viedli k láske k prírode, horám a turistike. Naša rodina však prežívala nepokoje, ktoré vyústili do rozvodu mojich rodičov. Mala som vtedy 12 rokov.
O 2 roky neskôr, počas prípravy
na prijatie sviatosti birmovania, som
spoznala spoločenstvo mladých ľudí
28
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vedených v saleziánskom duchu. Našla som priateľov a zmysel života, radosť
v dávaní sa. Pripravovali sme spoločne
hry, zábavy, výlety pre deti, pomáhali
vo farnosti, chodili na mládežnícke sv.
omše. Ježiš sa postupne stával mojím
blízkym priateľom. Často som počula, aby sme všetku námahu aktivít pre
deti obetovali za svoje povolanie. Bola
som dlho zaľúbená do jedného chlapca, ale touto cestou ma Boh neviedol.
Po skončení gymnázia som nastúpila
na dve vysoké školy. Na teologickú fakultu ako učiteľka náboženstva a etickej
výchovy a na odbor cestovného ruchu
na Ekonomickej univerzite. Ale i tak
som nevedela, čo v živote chcem.
Prišiel hraničný okamih môjho života. V mieste, kde sa stretávalo naše
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spoločenstvo, založili svoj dom misionári Spoločnosti Božieho Slova. Bolo
leto 2003 a na jednom stretnutí s laičkou, ktorá ma sprevádzala, som dostala otázku, čo by som povedala na to stať
sa rehoľnou sestrou a či som rozmýšľala
o misiách. V tom okamihu som vyslovila ÁNO, ktoré som nechápala, lebo
sa veľmi náhle objavilo v mojom srdci. A bolo bez môjho zvyčajného váhania a rozmýšľania! A tak som sa začala
zaoberať tým, odkiaľ som dostala takú
odvahu a silu povedať „áno” na túto neznámu ponuku v mojom srdci. Mnohokrát si kladiem túto otázku. Viem, že
toto je známe tým, ktorí hľadajú cestu
svojho povolania, alebo už žijú zasväteným životom. Či to nebolo len „to moje”
alebo prianie iných. Očakávala by som
akýsi radikálny zásah zhora, reč Boha,
list napísaný, kde to stojí čierne na bielom. Povolanie je tajomstvo. Tajomstvom tisícich ciest a kreativity Boha,
ktorý povoláva. Boh nerobí „fejky”, ako
by som povedala rečou mladých ľudí, t.
j. nerobí napodobeniny. Povoláva jedinečnou cestou. Nechajme mu toto právo a kráčajme v dôvere. Je to lepšie ako
prešľapovať na ceste a neustále sa pýtať.
Začal sa pre mňa čas modlitby a hľadania Božej vôle v mojom živote. Spoznala som bližšie Misijné sestry Služobnice Ducha Svätého. S radosťou som
ich navštevovala v byte na Špitálskej
ulici v Bratislave. Modlili sme sa, hrali spoločenské hry, pozerali správy a ja
som mala nespočetné otázky. V mojom okolí pracovali aj sestry saleziánky
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a sestry Matky Terezy. Rozlišovala som
Božiu vôľu. Pamätám si na citát svätého Arnolda Janssena, ktorý mi tiež pomohol v mojom hľadaní: „Najväčším
skutkom lásky k blížnemu je ohlasovanie evanjelia.“ Zažila som osobné
skúsenosti s Bohom počas duchovných obnov. Mala som túžbu modliť sa
v noci sama. A hovorím Bohu, že: „Keď
chceš, zobuď ma.“ A On to spravil, šla
som do kaplnky. Ja a Ježiš v bohostánku, akoby tam horelo nie večné svetlo,
ale iný oheň, láska, túžba Boha. Po čase
som sa aj vďaka rozhovorom s mojím
duchovným vodcom rozhodla vstúpiť
k Misijným sestrám. Po skončení vysokoškolského štúdia som pracovala ešte
rok v počítačovej firme a v roku 2008
som bola prijatá do postulátu SSpS. Boh

a plnenie Jeho vôle boli pre mňa dôležitým prvkom v mojom živote. A Boh
mi dal počas formácie spoznať, aká som
dôležitá pre neho ja. Viem, že je tu jedno „áno”, ktoré som vyslovila niekde
na začiatku hľadania. Bola to pre mňa
pozvánka, ktorú som prijala.
Počas formácie som prežila čas, kedy
sa mi zdalo, že Boh mi mnohé veci vzal,
aby mi ukázal niečo podstatnejšie. Pri
prvých sľuboch cítim, že hovorí „áno”
môjmu životu. Nežiada len poslušnosť,
aktivitu, obetu, ale túži, aby som objavovala Jeho lásku. Myslím, že toto je dôležité posolstvo pre mňa, že Boh chce
môj život, teší sa zo mňa a som Jeho milovanou dcérou. On ma nikdy neopustí. A moja odpoveď lásky daruje svetlo
miestam, kde sa zdá život nezmyselný

a bez nádeje. Je to láska k Bohu, láska
prejavená vo vzťahoch a stretnutiach
s ľuďmi, a láska ku mne samej.
Po prvých sľuboch sa mojím mies
tom života v spoločenstve stala komunita sestier v Budapešti. Na začiatku
som sa učila maďarský jazyk, spoznávala život v jazykovej škole študentov zo
Sýrie, Ruska, Francúzska, Indie, Peru…
Zúčastňovala som sa stretnutí mladých
ľudí, ktorí mali v sebe zápal pre misie
a tiež skupiny birmovancov. Postupne sa medzi nami vytvorilo puto priateľstva, porozumenia a záujmu jeden
o druhého. Niektorí ma pozvali do svojich rodín, kde som zažila ich prijatie.
Spolu s verbistami, sestrami a mladými sme chodievali na misijné víkendy
do rôznych maďarských miest.
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V rozhovore s ľuďmi, ktorí boli
Prišiel hraničný okamih môjho
pre mňa neznámi, som zažívaživota. V mieste, kde sa stretávalo
la hlbokú radosť zo spoločného
naše spoločenstvo, založili svoj
obdarovávania sa. Nazrela som
dom misionári Spoločnosti
aj do života tých vekom starších,
keď som sa stretávala s ich múdBožieho Slova.
rosťou, láskavosťou, alebo načúvala bolestiam spojeným s ich
vekom. Takto sa uskutočňovalo moje Spontánnosť detí, ich láska, dospievanie
vyslovené „áno” Božiemu plánu, ktorý násťročných, nadobúdanie skúseností
ma viedol a nevedela som kam. „Áno” v učiteľskej profesii, ale i spoznávanie
radosti a nadšeniu, ale i bolesti a ne- vlastnej povahy, učenie sa byť zásapochopeniu. Posledné 2 roky som uči- dovou, schopnosť zorganizovať si čas
la náboženstvo na základných školách na prácu, modlitbu, komunitu a oddyv dedinách Maňa, Jelenec a Kolíňany. ch. Toto všetko a ešte viac ma spreváNaplnila sa aj moja túžba dávať ďalej, dzalo tieto roky.
čo som dostala, pretože som niektoRaz som vo svojom srdci zaporé hodiny učila v maďarskom jazyku. čula jednu myšlienku, keď som bola
30
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na prechádzke na nitrianskej Kalvárii.
Ak dokážem prijať môj život a ešte byť
zaň aj vďačná, v mojom živote budú
pukať kamene. A tak na záver jedno
„ďakujem” za mojich rodičov, spoločenstvo mladých ľudí, kňazov a zasvätených, ktorí kráčali a idú so mnou
na ceste môjho povolania. Za ľudí,
ktorí prišli blízko, ďakujem za všetkých, ktorých som v živote stretla
a za modlitby mnohých ľudí. A ďakujem Bohu aj za vás. Teraz sa ja stíšim
a vložím vás do modlitby k našej Nebeskej Matke, aby bol Boh oslávený vo
vašich ťažkostiach, beznádeji, úspechoch, rodinách, aby „Svätý Trojjediný Boh žil v našich srdciach a v srdciach všetkých ľudí”. •
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Misijné múzeum
v misijnom dome
v Nitre
Text a foto: Archív SVD

M

isijné múzeum
v Nitre vzniklo
z drobných predmetov, ktoré priniesli misionári verbisti zo svojich misií. Zbierky pochádzajú zo
všetkých kútov sveta. Sú to väčšinou predmety dennej potreby
jednoduchých ľudí, medzi ktorými misionári žijú, ale aj kultové
a ozdobné predmety, šaty, zbrane.
Niektoré veci dostali misionári
ako prejav vďačnosti za ich službu a príspevok pre rozvoj krajiny,
kde pracujú. Časť zbierky tvoria
exponáty otca kardinála Jozefa
Tomka. Ako prefekt Kongregácie
pre šírenie viery navštívil mnohé
misijné krajiny a niektoré z predmetov, čo dostal, venoval múzeu.
Múzeum v misijnom dome
v Nitre vznikalo približne
od roku 1925. V roku 1950, keď
bola činnosť Spoločnosti Božieho Slova prerušená, zlý osud postihol aj múzeum. Mnohé exponáty sa stratili alebo boli zničené.
Časť z nich sa potom vrátila späť
do misijného domu a 15. augusta
1996 bolo múzeum znova otvorené. V posledných rokoch sa
viackrát zbierky múzea rozšírili
a doplnili o nové exponáty. Najväčšie rozšírenie nastalo v roku
2008, keď pribudlo asi 250 exponátov zvierat, hadov, jašterov
a vtákov zo všetkých svetadielov
a aspoň taký istý počet etnografických predmetov. •

Zbierky
pochádzajú
zo všetkých
kútov sveta.
Sú to väčšinou predmety dennej
potreby
jednoduchých ľudí,
medzi ktorými misionári žijú, ale
aj kultové
a ozdobné
predmety,
šaty, zbrane.
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ZASVÄTENÝ ŽIVOT

Sv. Anton Paduánsky

– v náručí objíma dieťa Ježiša
Text: P. Peter Kubík SVD
Foto: Archív SVD

V

zasvätenom živote je na pr- ho zoberie do svojho náručia. Jemný
vom mieste nasledovanie zážitok – v okamihu dotyku – sa mení
Majstra. Prebývanie v jeho na všetko objímajúce pochopenie Božblízkosti a pozorné počúva- ského majestátu. Ktokoľvek je schopný
nie všetkého, čo povie a urobí. Lebo pri pohľade na dieťa uložené v jasliach
v tomto všetkom nachádza učeník ra- urobiť zásadný a rozhodujúci krok vo
dosť, ktorou rastie v odhodlaní nasle- viere a dieťa Ježiša vziať do svojho nádovať svojho Majstra a vnútorne sa ručia a precítiť jeho radosť z blízkosti
upevňuje a pripravuje na svedectvo ľudského bijúceho srdca.
slova a života ako odpoveď pre iných
hľadajúcich. Život s Majstrom je na- Dar kazateľstva
plnený mystickými zážitkami, veľmi Sv. Anton Paduánsky sa narodil a vyosobným a intímnym prežívaním Je- rástol v Portugalsku, v meste Lisabon.
žišovej prítomnosti. Je však pravdou, Pochádzal z váženej rodiny, stal sa kaže učeník naplnený Majstrom dokáže nonikom žijúcim podľa reguly sv. Auprekonať sám seba, neponechá si radosť gustína, veľa študoval Bibliu a spisy Cira naplnenie iba pre seba, ochotne odovzdáva poznanie o Majstrovi každému, kto prejaví snaJe dôležité vytvoriť atmosféru ticha,
hu porozumieť tajomstvu obety
čo však neznamená odtrhnutie sa
a plánu spásy podľa vôle Otca.
od vonkajšieho hluku, ale smeruPočas dlhých stáročí kresťanje k vnútornej skúsenosti. Vtedy sa
stva bolo nasledovanie Krista
duša zbavuje nepotrebných obáv
naplnené odriekaním a serióza vytvára ticho v samotnej duši.
nym rastom v duchovných činnostiach: modlitba, rozjímanie, meditácia, kontemplácia,
mystické spojenie s Majstrom. Vďaka kevných otcov. Bol teologicky vzdelaný,
františkánom a na prvom mieste sv. a preto aj prednášal na škole a veľa káFrantiškovi z Assisi a potom sv. An- zal. V roku 1220 sa zúčastnil na verejtonovi Paduánskemu nachádzame nom uctievaní relikvií prvých piatich
pohľad na Ježiša ako na malé dieťa misionárov františkánov, ktorí položili
uložené v jasličkách v Betleheme. Ge- život za vieru v Maroku. Božia milosť
niálne vystihli tajomstvo viery uká- sa ho dotkla a rozhodol sa, že sa stane
zané v najkrajšom a najnevinnejšom františkánom a misionárom. Bol pristvorení – v novonarodenom dieťa- jatý medzi menších bratov a nastúpil
ti – kto sa k nemu priblíži, je oslove- cestu do Maroka. Ale vážna choroba
ný krehkosťou a vnútorne pocíti, ako rozhodla, že najskôr sa liečil a potom
veľmi je dieťa zraniteľné a zároveň išiel do Assisi, kde sa osobne stretol so
s akou radosťou prijíma každého, kto sv. Františkom. Potom prežil určitý čas
32
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v ústraní, modlil sa a hľadal Božiu vôľu.
Zrazu pri príležitosti kňazskej vysviacky mnohí zistili, aké veľké dary mu Pán
udelil, lebo jeho kázanie Božieho slova
bolo jednoducho úžasné. Predstavení
teda rozhodli, že sa bude venovať štúdiu, prednášaniu posvätnej teológie
a bude pokračovať ako kazateľ, nakoľko
mnohí odpadli od pravej viery. A Pán

ZASVÄTENÝ ŽIVOT

cháča navedie k zamysleniu o večnom
živote.
Dnešné štúdiá potvrdzujú takýto
postup vysvetľovanie Božieho slova
a vyzdvihujú tieto štyri dimenzie pri
vysvetľovaní jediného významu Svätého písma.
Vzťah medzi človekom a Pánom
Vo svojich Sermoni sv. Anton Paduánsky hovorí o modlitbe ako o vzťahu
lásky medzi človekom a Pánom. Je dôležité vytvoriť atmosféru ticha, čo však
neznamená odtrhnutie sa od vonkajšieho hluku, ale smeruje k vnútornej
skúsenosti. Vtedy sa duša zbavuje nepotrebných obáv a vytvára ticho v samotnej duši. Postup je nasledovný: otváram
v dôvere moje srdce Bohu, čiže jeho
životodarnej prítomnosti, pokračujem v rozhovore s Ním a uvedomujúc
si Jeho prítomnosť predostieram moje
potreby a nakoniec – aké prirodzené
– chválim Boha a ďakujem za všetko.

mu pomáhal a nie malý počet sa vrátil
do Cirkvi a znova prijal pravé učenie.
Dielo sv. Antona
Sv. Anton Paduánsky len za niekoľko
rokov intenzívneho apoštolského života vytvoril dielo, ktoré do dnešného
dňa oslovuje, poučuje a vedie k Bohu.
Napísal diela: Sermoni domenichali

(Nedeľné kázne) a Sermoni sui Santi
(Kázne o svätých). Sú to kázne na základe Božieho slova používaného počas
posvätnej liturgie, pri ktorých používa
interpretáciu 4 významov:
1. literárny alebo historický,
2. alegorický alebo kristologický,
3. tropologický alebo morálny,
4. anagogický, teda taký, ktorý poslu-

V živote sv. Antona Paduánskeho
centrom je vždy Kristus
Všetka činnosť a každé kázanie je kristocentrické – teda je to Narodenie, je to
Ukrižovanie a slávne Zmŕtvychvstanie.
Znova a znova svätec vysvetľuje a povzbudzuje, ako sa zahľadieť na kríž,
lebo na kríži je nahromadená Ježišova láska voči ľuďom. Hovorí: „Kristu,
ktorý je tvoj život, je pred tebou, aby
si videl na kríži obraz ako v zrkadle.
Tam môžeš poznať, ako boli tvoje rany
smrteľné, ako ich žiadne lieky nemohli
uzdraviť, jedine krv Božieho Syna. Ak
sa pozorne zahľadíš, môžeš si uvedomiť, aká veľkosť je v tvojej ľudskej hodnosti a v jej vlastnostiach... na žiadnom
inom mieste si človek nemôže lepšie
uvedomiť, koľko vlastne je hodný, iba
vtedy, keď sa zahľadí do zrkadla Ježišovho kríža.“
Hľa aké moderné a súčasné slová,
aká meditácia... Koľké stáročia kresťania prostredníctvom obrazu Ukrižovaného znova a znova nachádzajú
silu, odvahu a pokoru v kresťanskom
živote. •
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Ďakujeme Ti,
Bože, za uplynulý
akademický rok
Text a foto: Martin Štefanec SVD

28. mája sa v Univerzitnom pastoračnom centre v Bratislave pri sv. omši
konalo slávnostné Te Deum. Zúčastnili sa ho stovky študentov.
„Zišli sme sa tu, aby sme sa poďakovali Pánu Bohu za všetko, čo sme dostali
počas tohto akademického roku,“ spomenul v úvode sv. omše správca UPeCe P. Ján Štefanec SVD. O slávnostnú
atmosféru vďakyvzdania sa vo veľkej
miere pričinil aj spevácky zbor UPeCe, ktorý umocnil radostnú atmosféru
počas sv. omše.
P. Ján Mátik SVD v príhovore zdôraznil, že veriaci človek neprosí Boha
o pomoc, iba keď je v koncoch. „Dnes
sme prišli ďakovať, a to je úžasný obraz, že máme osobného Boha, vieme,
komu chceme ďakovať. V dnešný deň
prichádzame s touto vďakou pred Krista-Veľkňaza predniesť mu obetu vďaky
a sme si vedomí, že lepšie by to predniesol On, jediný prostredník medzi
Bohom a ľuďmi.“ Na vyjadrenie vďaky hľadal páter Mátik jazyk študentov
a snažil sa modlitbu vďaky formulovať
v jednotlivých vedných odboroch, ktoré študenti študujú. „Pomocou vášho
jazyka som sa snažil prepojiť náš život
s večnosťou, že viera nemôže byť len
zbožnou frázou, ale musí byť preklenutím reality nášho života s Božou milosťou, ktorú hľadáme a po ktorej túžime.“
Ako by asi vyjadrili vďaku za akademický rok a prosbu pred skúškami
informatici a matematici? „Všemohúci
Bože, Ty Božské nekonečno, ktorý nemáš limity. Ďakujeme ti za neintegrovateľné integrály tvojej pomoci. Ďakujeme ti za nadobudnuté poznatky, ktoré
34
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sú viac než jednotky a nuly. Veríme, že
nebudeme zderivovaní na skúškach
a že tvoja milosť nás bude sprevádzať
aj naďalej. Pomôž nám dešifrovať tvoj
zákon v našich srdciach a pomôž nám
ho skompilovať do našich životných situácií a úspešne ho updatovať nanovo.“
Podobne formuloval modlitby aj jazykom medikov, biológov, finančníkov,
stavbárov, právnikov, geografov, historikov, žurnalistov.
Po sv. omši nasledovala adorácia,
ktorú viedol P. Ján Štefanec SVD, správca UPeCe. Modlil sa ďakovnú modlitbu a zároveň v zamyslení uvažoval
a prosil o Božiu pomoc pri inšpirovaní
mladých k ľudskej veľkosti a hľadaniu
pravdy. Ako ich inšpirovať k pravde
o Bohu a o výzvach, ktoré nás čakajú
ako ľudí, ako kresťanov a spoločenstvo. Naše kresťanstvo nie je o individualizme, ale o spoločenstve, o vzťahu,
o konkrétnych ľuďoch, postojoch a nápadoch. Potom pred Sviatosťou ďakoval
za kaplánov Juraja Cibuľu a Jána Mátika, že prijali miesto medzi mladými
ako jedni z nich a pomáhajú im na ceste. Ďalej ďakoval za koordinátorov Paliho, Ondreja, Karola, Maja a Rasťa,
za ich vytrvalú službu, výdrž a desiatky tichých hodín, kedy húževnato pracovali, aby UPeCe bolo pohostinnejším a príťažlivejším miestom pre ľudí.
Ďalej ďakoval za spolubratov verbistov,
diakonov, za ďalších kňazov dominikánov, saleziánov, kapucínov,
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Tomáš

Mária

Mária

Monika

františkánov, jezuitov, ktorí do UPeCe
Stovky mladých zaspievalo Teba
prichádzali a za entuziazmus, s ktorým Bože chválime. Po požehnaní sa potom
prichádzajú stále k mladým. Ďakoval rozlúčili tí, ktorí ukončili svoje štúdiá
tiež všetkým členom tímov, sympati- a odchádzajú z UPeCe ďalej. O tom,
zantom a spolupracovníkom,
za ich nápady a túžby posúvať
a tvoriť zmysluplné a hodnotBože, dávam ti do rúk ich sny
né veci.
a túžby, ich ideály o lepšej
„Ďakujem vám, milí priatelia,
spoločnosti než je tá, ktorú sme
známi i neznámi za rozhovory,
im pripravili my. Prosím najmä
prítomnosť, za otázky, ktorými
o ich odvahu čeliť výzvam dneška
ste mi nedovolili zotrvať v pohoi zajtrajška, aby z nich vyrástli
dlnosti a lacných odpovediach.
hlbokí a pokorní ľudia,...
Bože, dávam ti do rúk ich sny
a túžby, ich ideály o lepšej spoločnosti než je tá, ktorú sme im pripravili my. Prosím najmä o ich odvahu čeliť
výzvam dneška i zajtrajška, aby z nich
vyrástli hlbokí a pokorní ľudia, ktorí
na svojej ceste k pravde nepodľahnú
lacným ideológiám, vlastnému prospechu a sebectvu. Prosím o ich vzťahy, aby im dávali priestor na rast v láske a darovaní,“ modlil sa za študentov
P. Ján Štefanec.
36
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mi to veľa, lebo to posúva moje hranice a keď vychádzam zo seba, mám pocit, že ma to ešte viac napĺňa. Pre mňa
je to miesto, kde sa môžem realizovať.
Máme tu kaplnku, je to super, že keď mi
je ťažko, mám kde ísť. Mám tu priateľov.
Je to pre mňa taký domov, bez Oravy.
Majka

Snažím sa chodiť do UPeCe na sv. omše
cez týždeň a tiež vtedy, keď sú tu nejaké akcie. Sú tu mladí ľudia plní radosti,
viery, a to potrebujem.
Monika

Čo ti dáva UPeCe?

Čo sa týka UPeCéčka, som rada, že
vždy mám kde prísť. Keď prichádzam
na sv. omše, je to miesto, kde môžem
vypnúť a oddýchnuť si.

Majka

Matúš

Popri škole a všetkom si tu chodím oddýchnuť. Je to pre mňa miesto, kde sa
učím vychádzať zo seba, aby som nebola zatvorená iba vo svojom komforte.
Môžem vychádzať medzi ľudí a dáva

V UPeCe trávim viac času ako v škole.
Beriem UPeCe, že mi viac dáva ako škola. Našiel som tu veľa dobrých kamarátov, priateľstiev a cítim sa tu ako doma. Je
to naozaj môj druhý domov. •

že UPeCe dáva mladým veľa, svedčí aj
anketa s otázkou:
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Na cestách
Text a foto: Lucia Galduánová, Víťaz
Foto: Archív SVD

Pane, keď plánujeme
nejakú cestu,
koľko času, premýšľania
a príprav
tomu venujeme
a s akou radosťou
prinesieme potrebné obete.
Ty nemáš nič
proti našim plánom,
našim cestám a športom.
Ale pýtaš sa každého z nás:
Nechávaš si trocha času
k zamysleniu a k modlitbe?
Chceš Pane,
aby sme uvažovali
o ceste k Tebe,
aby sme sa snažili
poznávať Ťa,
Tvoju lásku,
prehlbovali si vieru.
Všade nám dávaš
mnoho znamení
svojej prítomnosti
a hovoríš nimi:
„Nájdi si čas
aj pre svojho Boha,
mysli tiež na mňa,
som stále s Tebou.“
Áno Pane, Ty si verný,
Ty nás nikdy neopúšťaš.
Vždy sme to len my,
čo sa od teba vzďaľujeme.
Pane, prosím ťa, ujmi sa nás,
veď nás, ukazuj nám cestu.
Ty nám veríš,
nechceme ťa sklamať.
Daj, nech spoznáme
jasne Tvoju vôľu,
aby sme potom mohli
jasne prejavovať
svoju živú, činnú,
ako skala pevnú vieru.
Amen.

Kníhkupectvo Verbum
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TEL: 037/7769420; FA X: 037/7769437;
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Božie stopy. Zázraky
a Katolícka cirkev.
Andreas Englisch
Turínske plátno, príbeh stigmatizovaného pátra Pia, prvé
zjavenie Panny Márie v Guadalupe, zázraky v Lurdoch,
Fatime ako aj vlastný príbeh
Andreasa Englischa a jeho
stretnutia s Nevysvetliteľným
a mnohé iné výnimočné udalosti, ktoré my veriaci nazývame zázraky, sú zachytené v
knihe Božie stopy. Nemecký
žurnalista a spisovateľ svojich
čitateľov opäť nesklame. Autor
sa, ako zvyčajne, stáva súčasťou deja. Svoje objavy opisuje novinárčinou vycibreným
jazykom, ktorý je dynamický,
pútavý a niekedy aj trochu detektívny. Kniha môže byť pozvánkou k ďalšiemu hlbšiemu
štúdiu Katolíckej cirkvi a viery,
ktorú hlása už viac ako dvetisíc rokov.
Spoločnosť Božieho Slova 2014

344 strán, cena: 6,75 EUR

Skôr než povieš AMEN
Max Lucado
V dielach Maxa Lucada našlo
inšpiráciu a povzbudenie vyše
120 miliónov čitateľov. „Skôr
než povieš amen“ je praktická,
inšpirujúca a radosť prinášajúca kniha. Nie sme prví, čo
zápasia s modlitbou. Aj prví
Ježišovi učeníci potrebovali
usmernenie. V skutočnosti sa
jediné poučenie, o ktoré prosili, týkalo modlitby. A Ježiš
im dal modlitbu. Nie lekciu,
ako sa treba modliť. Poskytol
im modlitbu, ktorú mohli mať
vždy naporúdzi a opakovať ju.
A určite je vhodná aj pre nás.
Max Lucado je v tejto knihe
na ceste k samotnej podstate
biblickej modlitby a jej moci.

Svätá Rita
– Dych odpustenia
Rema Piccolomini
– Natalino Monopoli
Manželka, matka, vdova, augustiniánska mníška. Sila jednej
veľkej ženy, výnimočnosť veľkej
svätice. Svätá nemožných vecí:
tak je všeobecne známa, milovaná a uctievaná Rita z Cascie. Dievča, potom manželka,
matka, vdova a nakoniec rehoľníčka. Počas svojho života žila
evanjeliový zákon odpúšťania
a tak až dodnes ukazuje jedinú cestu pre budovanie pokoja
v rodine, v spoločnosti, vo svete.
161 strán, cena: 5,90 EUR

102 strán, cena: 5,90 EUR

Magnetka sv. Krištofa

Dar Kristových rán
Terézia Neumannová
z Konnersreuthu
Stigmatizácia je fenomén tiahnuci sa dejinami Cirkvi. Ľudia,
ktorí boli stigmatizovaní, nosili na svojom tele rany Ježišovho umučenia. Tieto nadprirodzené znamenia im boli
dané ako dar od Boha. Často
sú s týmto fenoménom darované aj iné milosti či charizmy.
Medzi stigmatizované osoby
patrila aj Terézia Neumannová z Konnersreuthu

Biblický ruženec
radostný, svetla, bolestný,
slávnostný
V nahrávkach je spojenie
tejto nádhernej mariánskej
modlitby s Božím Slovom. Na
náhravkach sa podielali Jana
Kolesárová a Igor Kráľ, SVD.
Nahralo štúdio Package.

Novéna k Duchu
Svätému a Novéna
k Božskému Srdcu
Alfonz Mária de Liguori
Dve novény od sv. Alfonza de
Liguori. V knihe sa ešte nachádzajú duchovné rady sv.
Alfonza, tzv. životné maximy
kresťana. Novény sa skladajú
z krátkej meditácie a vrúcnych
modlitieb. Ich centrálnou témou je láska, najdôležitejšia
čnosť v kresťanskom živote.

cena : 0,80 EUR

96 strán, cena: 4,40 EUR

DVD nosič, cena: 5,00 EUR

86 strán, cena: 2,20 EUR

376 strán, cena: 7,50 EUR

Devocionálie
Ruženec umelý v 4 farbách:
ružová, červená, zelená, modrá
cena : 0,45 EUR
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Na ostrov smrti
Viliam Hünermann
Táto kniha vám chce ukázať
život P. Damiána José de Vuester, jeho mladé roky v zemi
Flámov, jeho hrdinské úsilie a
borgu vytvoriť v sebe kresťanskú osobnosť, jeho pastiersku
prácu na horúcej pôde pod
vulkánmi, jeho mučeníctvo,
jeho hrdinskú smrť! Kniha je
taktiež v tomto období prezentovaná a čítaná na Rádiu
Lumen, čo stále svedčí o jej
hodnote.
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Leona – stotníková žena
Biblický román
Napínavé dielo obohatené
o romantiku a dochutené nebezpečenstvom, zradou a nečakanými zvratmi. Leona rozvinula skúšku lojality medzi
dvoma ľuďmi, ktorí hľadali
sami seba a popri tom našli
viac ako hľadali: našli Boha.

Biblické príbehy s úlohami
Karmelitánske nakladateľstvo
Kniha je určená pre deti od 4 do
7 rokov. Ponúka známe biblické
príbehy, ktoré sú určené detskému čitateľovi. Za textom nasledujú rozličných úlohy pre deti.
192 strán, cena:10,00 EUR

379 strán, cena: 8,50 EUR

Ježišove podobenstvá
František Trstenský
Publikácia ponúka 38 Ježišových podobenstiev. Autor
približuje význam biblického
textu každého podobenstva.
V závere každého zamyslenia
ponúka podnety pre duchovný
život. Pozýva čitateľa, aby porovnal posolstvo podobenstva
s vlastným životom.
144 strán, cena: 7,90 EUR

Sväté Písmo
– Jeruzalemská Biblia
Preložil: Anton Botek
4. opravené vydanie v praktickom a štýlovom obale.
Úvody, poznámky, komentáre a chronologické tabuľky
sú prevzaté z Jeruzalemskej
Biblie, ktorú vydala Jeruzalemská biblická škola.
cena: 25,00 EUR

Ruženec
so sv. Pátrom Piom
Roberta Cammisová
Pre pátra Pia bola modlitba
ruženca jedinou kotvou spásy,
dýchaním v každom okamihu
jeho existencie, jeho kňazskej
služby i jeho pobývania medzi
ľuďmi. Svedectvo pátra Pia
nás povzbudzuje, aby sme vo
svojom každodennom živote
dôverovali Panne Márii, Matke všetkej útechy.

Modlitba Škola lásky
Jacques Philippe
Táto kniha, ovocie hlbokej duchovnej zrelosti, nás usmerňuje na ceste dôvernosti s Bohom
a privádza nás k podstate: znovu objaviť chuť osobnej modlitby a konkrétne prostriedky, ako
ju praktizovať a byť jej verní.

39 strán, cena: 1,30 EUR

164 strán, cena: 4,95 EUR

Pápež František
– Sila osobnosti
alebo moc marketingu?
Bruno Ballardini
Pápež František je majstrom komunikácie. Komunikuje s odzbrojujúcou
jednoduchosťou. Jeho prvý
pozdrav dobrý večer, ktorý povedal pred celým svetom hneď po zvolení za pápeža, nás znova preniesol
do rodinných citov. Treba
si tiež všimnúť, že František
dokáže hlboko zasiahnuť aj
na symbolickej úrovni. Tak
ako v Rio de Janeiro, keď počas záverečnej omše nechal
pred tromi miliónmi ľudí
prísť k oltáru otca s anencefalickou dcérou v náručí. Nijaký pápež by sa nikdy nebol
odvážil takto ukázať príklad
bezvýhradnej lásky – „gesto,
ktoré nahrádza sto diskusií
o potratoch“. Čo je za týmito
gestami? Sila osobnosti alebo
moc marketingu súčasného
Svätého Otca.
134 strán, cena: 5,50 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
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mail: verbum@svd.sk
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Arnold Janssen

– Nové polia misijnej práce
Text: Juraj Begany SVD
Foto: Archív SVD

M

ilý čitateľ, som rád, že
i v tomto liste sa môžem
s Tebou spojiť a predstaviť
Ti situáciu, ktorá sa odohrala po ukončení Prvej generálnej kapituly. Po jej ukončení sa naša spoločnosť, obdarovaná Pánovým Duchom,
začala postupne rozvíjať a hľadala nové
spôsoby svojej činnosti.
Našou prvou misiou bol južný Šantung. O jej získaní a prvých misionároch som Ti, milý čitateľ, písal už
dávnejšie. Prvými misionármi v tejto
oblasti boli páter Ján Baptist Anzer
a páter Jozef Freinademetz. No nie všetci novokňazi a ani všetci bratia neboli
pre túto misiu súci. Poniektorí nevedeli
prekonať rečové problémy, iní si nevedeli zvyknúť na podnebie južného Šantungu a tieto ťažkosti im spôsobovali
nedorozumenia a sťažovali spoluprácu. Na jeseň roku 1888 som sa rozhodol vybudovať kolégium v Ríme, ktoré bude slúžiť pre dôkladnejšie štúdiá
našich spolubratov. Kolégium sme zasvätili svätému archanjelovi Rafaelovi.
Otvorili sme aj misijný dom v Mödlingu pri Viedni, ktorý bol zasvätený zase
svätému archanjelovi Gabrielovi.
Od roku 1888 som sa začal zamýšľať
nad podnetom profesora Hengeschena z Luxemburska, ktorý mi otvoril
oči pre nové misijné pôsobenie, a to
v Južnej Amerike. Mnohí vysťahovalci z Nemecka, Holandska a slovanských
krajín tam žili v duchovnej biede pre
nedostatok kňazov. To ich priviedlo
k tomu, že často nedodržiavali svoju
vieru a odchádzali do protestantských
skupín. Práve v tom som videl pozvanie
40
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Pána a jasne sa mi ukazovali nové
úlohy pre našu spoločnosť. Zároveň
musím spomenúť, že som niektoré
ponuky pre misie aj odmietol, pretože
podmienky v tých krajinách boli pre
mojich spolubratov príliš náročné. Naďalej som sa snažil hľadať možné cesty
pre tieto krajiny.
Na prvé misijné miesto som poslal dvoch spolubratov do Argentíny.
Aj o Argentíne som mal prvotne pochybnosti, ale spolubratia v Steyli boli
presvedčení, že dobrou dušpastierskou
činnosťou je ľahšie sa starať o dvadsaťtritisíc nemeckých vysťahovalcov
žijúcich v Argentíne ako v južnom Šantungu obrátiť na vieru tritisíc pohanov.
Od povereného kardinála, ktorý mal
na starosti toto argentínske územie,
sme dostali odporúčajúci list a príslušná kongregácia pre potrebné záležitosti
udelila splnomocnenie. Dodnes si pamätám na tú chvíľu. Bola to nedeľa. Po
ukončení modlitby vešpier, ktorú sme
slávili spoločne v kostole, som odišiel
od oltára pred lavice a svojim spolubratom som oznámil: „Z Ríma sme
dostali nové misijné poslanie.“ Pamätám si, ako spolubratom zažiarili oči
a všetci s napätím očakávali, ktorá to
bude krajina. Vtedy som dodal: „Naše
nové misijné poslanie je v Argentíne.“
Všetkých študentov, bratov i kňazov
zachvátilo radostné vzrušenie. Všetci
sme sa tešili, že Pán nám dáva nové
pôsobisko. A aby to neostalo len pri
ľudskej radosti, zaspievali sme Veni
Creator Spiritus a vyprosovali sme si
pomoc a milosť Ducha Svätého pre
našu novú misiu. Keď sme odchádzali

JÚL – AUGUST 2015

z kostola, počul som, ako si spolubratia
medzi sebou rozprávajú: „Ešte nikdy
sme s takým radostným vzrušením
nespievali Duchu Svätý, príď z neba.“
15. september 1889 bol ďalším významným dňom našej spoločnosti.
Páter Henrich Becher a páter Herman
Lücken dostali požehnanie a odišli na
svoju novú misiu do Argentíny. Po
štvortýždňovej ceste a plavbe prišli do
argentínskeho hlavného mesta Buenos
Aires. Tu nadviazali kontakt s jezuitmi
a redemptoristami, zároveň ponavštevovali cirkevné autority a čoskoro našli
aj svoje misijné pole práce v provincii
Santa Fé, kde sa usadili v mestečku Esperaza. V tomto meste prevzali farskú
duchovnú správu a venovali sa aj niekoľkým hodinám vyučovania. Ich veriacimi boli Nemci, Švajčiari, Nemci
z Ruska a Poliaci. Bol som veľmi radostný, že sa spolubratia dobre usadili a našli miesto pre svoje pôsobenie. Povzbudzoval som ich, aby rozširovali činnosť
aj na ostatné národnosti, ako sú Taliani
či Francúzi. Zároveň som ich pozýval
k tomu, aby sa začali venovať tlačovému apoštolátu ako my v Steyli.
Spočiatku steylskí misionári pracovali v Argentíne hlavne vo farnostiach.
No v listoch som sa ich snažil povzbudzovať slovami: „Radou i činom pomáhajte svojim predstaveným, aby sa
snažili dostať do rúk semináre. Potom
budeme mať viac, ako keby sme mali
mnoho farností.“
Preto Ťa, milý čitateľ, chcem poprosiť o modlitbu za všetkých misionárov,
ktorí pôsobia v Argentíne a pracujú na
tomto mieste pre spásu duší. •
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DAROVALI NA MISIE,
MISIJNÝ DORAST,
MISIJNÉ DOMY
Všetkým darcom vyslovujeme
Pán Boh zaplať!
Bohuznáma 300,- EUR • Bohuznámy 3 650,-EUR • Bohuznáma
50,-EUR • Duchovné matky z Rimavskej Soboty 185,- EUR • Klub
priateľov misií z Prievidze 50,- EUR • Kolektív lásky z Liptovskej
Tepličky 215,- EUR • Odberatelia Hlasov a kalendárov z Radošinej
90,- EUR • Čitatelia Hlasov z Čierneho pri Čadci 100,- EUR •
Bohuznámy z Valaskej Belej 500,- EUR • Dobrodinci z Valaskej
Belej 3 800,- EUR • Bohuznámy z Valaskej Belej 500,- EUR • Bohuznámy z Valaskej Belej 100,- EUR • Bohuznámy z Valaskej Belej
50,- EUR • Bohuznámy z Valaskej Belej 70,- EUR • Bohuznámy
z Valaskej Belej 20,- EUR • Bohuznáma 100,- EUR • Bohuznámi
veriaci z Horného Vadičova-EUR • Bohuznáma z Nitry 50,- EUR
• Veriaci z Meleku 50,- EUR • Odberatelia Hlasov z Bzenice 50,EUR • Bohuznámi veriaci z Meleku 150,- EUR • A.Š. z Čereňan
10,- EUR • H.V. z Čereňan 10,- EUR • M. Š. z Čereňan 10,- EUR •
Odberatelia Posla a Hlasov zo Zuberca 180,- EUR • Kolektív lásky
z Liptovskej Tepličky 320,- EUR • Duchovné matky z Rimavskej
Soboty 165,- EUR • Misijní priatelia z Dubodiela a Trenčianskych
Mitíc 810,-EUR • Odberatelia Hlasov z Čierneho pri Čadci 90,-EUR
• Ružencové bratstvo z Belej pri Varíne 50,-EUR • Odberatelia
Hlasov zo Solčian 40,- EUR • Bohuznámi 100,- EUR • Bohuznámi
30,- EUR • Bohuznámi 500,- EUR • Ruža sv. Faustíny z Mútneho
60,- EUR • Bohuznáma z Cetína 50,- EUR • Pavel Kyčina 500,EUR • Rodina Šimarová 700,- EUR • Anna Holčíková 20,- EUR
• Mária z Topoľčian 100,- EUR • Mária Stanková 100,- EUR
• Bohuznámi 150,- EUR • Farnosť Svätoplukovo 400,- EUR •
Bohuznáma 50,- EUR • Farnosť Rašovce 200,- EUR • Odberatelia
Hlasov z Fačkova 60,- EUR • Jolana Švecová z Topoľčian 200,- EUR
• Duchovné matky z Rimavskej Soboty 175,- EUR • Deviatnik sv.
Jozefa z Petrovej Vsi 50,- EUR • Ružencové spoločenstvo z Hrnčiaroviec nad Parnou 100,- EUR • Odberatelia Hlasov z Čierneho
pri Čadci 53,- EUR • Odberatelia Hlasov z Golianova 30,- EUR •
Spoločenstvo sv. Ruženca zo Žiliny 55,- EUR • Odberatelia hlasov
z Čajkova 40,- EUR • Odberatelia hlasov z Krásna pri Topoľčanoch
15,- EUR • Bohuznáma rodina z Uľán nad Žitavou 100,- EUR •

Mária, Matka Kráľovná rodín, voláme k Tebe!
Je toľko rodín, ktoré sa ocitajú v bezvýchodiskovej situácii.
Potrebujú Tvoju bezpečnú ochranu a Tvoju pomoc.
Je toľko rodín, ktoré sú v kríze viery a v blude. Potrebujú
Tvoju jasnosť, Tvoju istotu, Tvoju odvahu viery. Je toľko
rodín, ktoré sú v núdzi a v tiesni. Potrebujú Tvoju pomoc
a Tvoj príhovor. Je toľko rodín, ktoré sú v slabosti a v zlyhaní. Potrebujú Tvoju silu a Tvoju čistotu. Je toľko rodín, ktoré
sú bezradné pri ťažkostiach vo výchove. Potrebujú Tvoju
materskú lásku a Tvoju formujúcu ruku. Je toľko rodín,
ktoré sú rozvrátené pre nelásku. Potrebujú Tvoju dobrotu
a Tvoje láskyplné pochopenie. Mária, Matka a Kráľovná
rodín, pros za nás, sprevádzaj nás a žehnaj nás. Amen.
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Žilina
6.-11. júl

Nové Zámky
17.-22. august

Misijné prázdniny sú letný tábor pre mládež od 14 do 20 rokov.
V cene 35€ je zahrnutá strava a strecha nad hlavou.
Registrácia a viac info na:
www.mp.svd.sk
19. ročník Misijných prázdnin organizuje
Spoločnosť Božieho Slova

ODOSIELATEĽ:

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

POŠTOVNÉ ÚVEROVANÉ
949 04 NITRA 5

