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osledné týždne sme boli svedkami spoločenského vrenia. U nejedného z nás to vyvolávalo zmiešané pocity. Na jednej strane
chápeme, že za pravdu treba bojovať a na
druhej sa nám stále napomína pravidlo nastavenia druhého líca.
Bojovať – znamená použiť všetky svoje talenty
a možnosti, aby sme presvedčili protivníka o pravde. Obyčajne nám budú hovoriť o „svojej pravde“,
ale ak hovoríme o svätom boji za hodnoty, tak ide
len a len o objektivitu, od vekov garantovanú najvyššou a neomylnou autoritou – Bohom.
V modernej dobe sa nám takéto formulácie zdajú byť zastaranými, skostnatenými, neslobodnými.
Neuvedomujeme si, že v našich očiach sa stratilo
niečo, čoho sa hoci aj bojíme, no čo nám dodáva
pocit istoty a dôvery, ba koniec koncov slobody –
autorita. To je ten fenomén, tá sila, ktorá dáva zmysel našim snahám za dobrú vec. Ak nechceme byť
zmietaní vetrom ideológií, potrebujeme nemennú,
večnú, nadskutočnú autoritu. A tou je jedine Boh.
No táto Autorita od nás nežiada boj na život a na
smrť, ako sa to v priebehu vekov neraz stávalo aj
samým služobníkom Najvyššieho. Jeho vôľou je zachovať všetkých pre večný život a popritom ešte aj
spokojný časný život. Preto keď obhajujeme Božie
pravdy, nemáme nijaké právo človeka zabiť. Veď aj
preto sv. Ján Pavol II. prosil o odpustenie za hriechy inkvizície, (ktorá aj tak nebola taká strašná, ako
jej štátna forma). No žiaľ, aj bojovníci za sväté veci
sú ľudia, ktorí občas počúvajú viac seba ako Boha,
a preto narobia nie jednu chybu. Alebo sa nechávajú zviesť emóciami, ktoré rozum nie vždy stihne
ovládnuť, najmä ak ho hneď pri ich výbuchu vypínajú. A to sa dialo aj pri kampani po oboch stranách
tábora. No kým pre protivníkov to bolo pravidlo,
pre zástancov to boli občasné zúfale útoky, ktoré
slabší jedinci nezvládli a nechali sa uniesť zabúda-
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júc, že veriacim sa zvyčajne vyčíta každý hriech, ba
sa ešte prirovnáva takmer k bratovražde. No na to
sme si už zvykli a netreba sa týmto trápiť.
My chceme vychádzať z perspektívy spoločného
dobra a večného šťastia. Preto pri chybách svojich
aj cudzích musíme napomínať. Ako to však robiť?
Napomínanie má byť plodné a sledovať dobro
človeka, ktorý v niečom pochybil. Pán Ježiš v 18.
hlave Evanjelia podľa Matúša ponúka príkladný
prístup k pomýlenému: 1. najskôr napomenúť medzi štyrmi očami, 2. pred dvoma - troma svedkami
(podľa SZ bola výpoveď hodnoverná až za týchto
podmienok), 3. nakoniec pred Cirkvou; ale po tejto
inštancii ho treba nechať na seba samého.
Vyzerá to síce tvrdo, ale žiaden z cirkevných trestov nie je samoúčelný, škodoradostný a už vôbec
nie škodlivý. Všetky tresty sa dávajú v prvom rade
pre dobro hriešnika a potom, čo nie je až také podstatné, ale ani zanedbateľné, pre ochranu a dobro
spoločenstva. Ak totiž človek nie je ochotný žiť
podľa istých pravidiel v záujme spoločného dobra
pre všetkých, nemusí byť v danom spoločenstve,
sám sa exkomunikuje ešte prv, ako je vynesený
trest. Ten len navonok predstaví situáciu, v ktorej
už človek žije. Zostáva stále nádej, že si sám bez
možnosti prijímať sviatosti a iné milosti uvedomí, do čoho sa namočil a bude mať ochotu zmeniť
a vrátiť sa. A Cirkev mu v tom isto nebude brániť.
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Možno si to mnohí veriaci ani neuvedomujú, no neraz,
a tým viac v pláne referenda, prijímajúc „pokrokové“ myšlienky „demokratickej“ spoločnosti idú proti pravde, mysliac si, že je iná, ako ju doteraz poznali. No ak sa Ona nemení,
ich presvedčenie je obyčajným klamom. A tým, že ho verejne
podporujú, zriekajú sa skutočnej pravdy a oddeľujú sa zo spoločenstva nehľadiac na to, že sa onálepkujú menami „ozajstný
kresťan“, že majú základné sviatosti. Ak nevyznávajú životom
nemennú pravdu, ku ktorej boli krstom povolaní, už sa sami
odlúčili. A to isto neraduje nielen kňazov a biskupov, ktorým
to dávajú za vinu, ale aj obyčajných veriacich, ktorí sa úprimne snažia o dobrý a dôstojný život v pravde.
Toto nie je návrh ako trestať, ale ako napomínať, mať stále
rád a pomáhať napraviť sa. Niekedy sa nám stáva, že nedokážeme správne napomínať. Robíme pritom viaceré chyby:
1. Kričíme a pritom nie sme si istí, či naozaj daná osoba
spravila chybu. 2. Sme si istí, že kričíme na toho správneho,
ale robíme to pred všetkými, čím ho ponižujeme; ešte horšie je
to, ak to robíme pred jeho podriadenými, čím naviac znižujeme jeho autoritu. 3. Chyby druhého nenapomenieme, aspoň
nie priamo, ale o nich informujeme celé okolie. 4. Poslednou
chybou je nedostatok citu a lásky, ktorá jediná môže pohnúť
k zmene. Lebo ak človek vidí, že nie je druhým ukradnutý, má
ochotu zmeniť sa. Druhé postoje ho v hriechu utvrdzujú, ba
sú prameňom nových hriechov.
Správne napomínať blížnych nie je ľahké a trestať s láskou
ešte menej. Robme veci s ľuďmi tak, aby sme vôbec trestom
predišli. •
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EDITORIÁL

Milí misijní priatelia!
Každý rok máme možnosť
v pôstnom čase hlbšie sa zamyslieť nad zmyslom a hodnotou nášho života. Pôst nás má
priblížiť k Bohu a našim blížnym. Aj prostredníctvom pôstu
si pripravíme srdcia na slávenie
Zmŕtvychvstania Pána. „A keď sa postíte, nebuďte
zamračení ako pokrytci. Znetvorujú si tvár, aby ľudia
videli, že sa postia. Veru, hovorím vám: Už dostali
svoju odmenu.“(Mt 6, 16-17)
Je veľa správnych dôvodov pre pôst, ale hlavným je
láska. Sme pozvaní zaprieť sami seba, a to, čo pôstom
ušetríme, dať ľuďom, čo to potrebujú. V jednej grécko-katolíckej piesni sa spieva: „Teraz je čas na dobré
skutky. Sudca je predo dvermi. Nenariekajme bezradne. Postime sa a prelievajme kajúce slzy. Dávajme
hojné almužny. Pokorme sa pred svojím Osloboditeľom a volajme: Viac je našich hriechov ako piesku
morského. Ale odpusť nám všetkým, aby sme prijali
nevädnúci veniec slávy.“ Pôst vedie k menšej konzumácii. To samozrejme vedie k úspore. A túto úsporu
môžeme darovať tým, ktorí sú v núdzi. Takýto druh
pôstu je nádherným prejavom lásky.
Keď sa Matky Terezy z Kalkaty spýtali na takú príhodu z jej života, ktorá ju mimoriadne dojala, odpovedala: „Jednou z takých udalostí bol 24-hodinový
pôst detí z jednej kanadskej školy. Počuli, že vo svete
sú milióny detí, ktoré hladujú a chceli sa presvedčiť,
čo to skutočne ten hlad je. Preto dlhý čas nič nejedli.“
Ušetrené peniaze poslali Matke Tereze pre chorých.
Čin tých detí bol nádherný.
Odmietnime teda pôst pre štíhlu líniu! Odmietnime
pôst pre osobnú úsporu! Odmietnime pôst pre sebauspokojenie z dodržania našich predsavzatí! Prijmime však pôst, ktorý nás uschopní pre dobré skutky
a „hojné almužny“.
Páter Martin Štefanec SVD
šéfredaktor

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Sv. omšu za odberateľov Hlasov
odslúžim 2. marca,
za horliteľov 5. marca 2015,
Šéfredaktor
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▪ Poslanec Európskeho parlamentu vyzval
k modlitbe za mier na Ukrajine
K spoločnej modlitbe za mier na Ukrajine pozýva slovenský poslanec Európskeho parlamentu Branislav Škripek. “Chcel by som preto vyzvať všetkých ľudí dobrej vôle,
aby sme sa spoločne modlili za mier a božie podnety na
riešenie pre politikov u našich východných susedov,”
apeluje europoslanec a dodáva: “Spoločne prednášajme Bohu modlitby a pôst, aby odvrátil hroziaci vojnový
konflikt. Je strašné vidieť, ako sa zneužitá ľudská sloboda
prejavuje vo vojnom vyčíňaní. Zasaďme sa spoločne za
zastavenie vojny!“ uvádza Škripek, ktorý zároveň pozýva
podporiť zbierku Slovenskej katolíckej charity. •

▪ Biskupi Južného Sudánu publikovali
nové posolstvo s apelom za pokoj
Katolícki biskupi Južného Sudánu publikovali 30. januára 2015 posolstvo, v ktorom povzbudzujú politických
lídrov, aby sa nebáli riskovať v ústupkoch za účelom dosiahnutia mieru v krajine. Arcibiskup Juby Paolino Lukudu Loro požiadal vodcov, aby upustili od politických
schém a odhodlali sa k „nepredstaviteľným ústupkom“
pre dosiahnutie mieru. Posolstvo biskupov zdôrazňuje,
že „každá strana, ktorá by pokračovala v boji proti nevinným občanom Južného Sudánu, je zbavená legitimity“.
Biskupi pozývajú všetkých politických aktérov v tejto
krajine k dosiahnutiu zhody ohľadom sporu o dátume
volieb plánovaných na jún 2015. •

SPEKTRUM

▪ Apoštolský nuncius v Sarajeve: Pápeža Františka všetci očakávajú

▲ Spevák Norful so skladbou
Niet väčšej lásky vyhral
Grammy za gospel
Prestížne oceňovanie významných hudobných počinov v hudobnom prieamysle “Grammy
Awards” sa v USA aj tohto roku
pristavilo pri kategórii “Najlepšia
gospelová pieseň”. Jej víťazom sa
stal hudobník, skladateľ a spevák Smokie Norful so skladbou
“No Greater Love” (Niet väčšej
lásky). Aktuálne ocenenie nie
je pre medzinárodne známeho
muzikanta prvým v rámci cien
Grammy. Smokie Norful ho získal už v roku 2005, keď ovládol
kategóriu “Najlepší súčasný soulový gospelový album” za CD
“Nothing Without You“. Okrem
tohto albumu mu úspech priniesli aj tituly “I Need You Now”
a “Smokie Norful Live“, pričom
komerčným ocenením pre autora boli v prípade týchto troch
albumov 2 milióny celosvetovo
predaných nosičov. Na vrchole gospelovej hudobnej scény je
Smokie Norful viac než desaťročie a dnes patrí medzi najobľúbenejších gospelových interpretov. Popri hudobnej dráhe Norful
pracuje aj ako pastor a pedagóg. •

Ohlásenie pápežovej jednodennej pastoračnej cesty do Sarajeva vzbudilo
veľký ohlas u miestnych obyvateľov a tlače. 2. februára sa mu venovala tiež
tlačová konferencia, na ktorej vystúpil sarajevský arcibiskup kard. Vinko
Puljić a apoštolský nuncius Mons. Luigi Pezzuto. Podľa arcibiskupa Pezzuta
voľba Sarajeva potvrdzuje pápežovu veľkú vnímavosť pre chudobných, ktorými sú v tomto prípade obete vojny, ukončenej pred necelými 20 rokmi.
„Vzhľadom na to, že návšteva sa už nejaký čas očakávala, sme si istí, že
prospeje všetkým, a to nie iba katolíkom. Sarajevo je nielen kultúrnou križovatkou, ale tiež na náboženskej rovine tu sú rôzne kresťanské vyznania
a rôzne náboženstvá. Jeden moslimský predstaviteľ mi povedal, že pápežova návšteva je dobrom pre všetkých obyvateľov Bosny a Hercegoviny. Je
totiž dôležitá kvôli mieru. Proces mieru a zmierenia síce prebieha, ale musí
byť dovedený do konca. Doteraz sú to obete vojny - na fyzickej, psychickej
a sociálnej úrovni. Ďalšou otázkou je spomínaný medzináboženský a ekumenický dialóg. Cesta do Sarajeva má totiž obrovský význam,“ uviedol pre
Vatikánsky rozhlas apoštolský nuncius v Sarajeve. Sv. Otec František navštívi Sarajevo, hlavné mesto Bosny a Hercegoviny, 6. júna 2015. •

▪ Na púť do Lúrd. Maltézsky rád
zoberie prvýkrát chorých
zo Slovenska

▪ Svätý Otec vyjadruje solidaritu
obetiam záplav v juhoafrickom
Malawi

Maltézsky rád na Slovensku v rámci 57.
celosvetovej púte Maltézskeho rádu
s chorými do Lúrd organizuje leteckú
púť do Lúrd po prvýkrát s dobrovoľníkmi a chorými aj zo Slovenska. Púť
sa koná v dňoch 1. - 5. mája 2015. Púte
sa môžu zúčastniť aj zdraví pútnici. Pre
chorých pútnikov je zabezpečená nepretržitá odborná zdravotná a lekárska služba a opatera dobrovoľníkmi
Maltézskej pomoci Slovensko. Záujemcovia sa môžu prihlásiť prostredníctvom webstránky www.maltezskaput.sk, na ktorej sú uvedené aj bližšie
informácie. •

Pápež František vyjadril solidaritu s juhoafrickou krajinou Malawi, kde si v januári záplavy vyžiadali najmenej 200
mŕtvych. V liste zaslanom miestnym
biskupom Svätý Otec „uisťuje o svojich modlitbách za obete, ich rodiny
a za všetkých, ktorí sú zasiahnutí“ prírodnou katastrofou. Vyslovil tiež nádej,
že „medzinárodné spoločenstvo bude
veľkoryso a účinne reagovať na potreby tých, ktorí trpia“. Povodeň, najväčšia
v histórii krajiny, postihla vyše 20-tisíc
rodín, vyše 130-tisíc ľudí muselo evakuovať. Vláda vyhlásila núdzový stav
v 15 okresoch krajiny. •
MAREC 2015
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Poznáš
svoj príbeh?
Text: P. Milan Bubák SVD
Foto: Archív SVD

N

áboženský zážitok je niečo, postavili si na vrchu Sion chrám, ktočo je pre veriaceho človeka rý bol zhmotnením tohto ich zážitku
nesmierne dôležité. Drží ho s Bohom. Tento chrám im mal neustále
nad vodou aj v časoch, kedy pripomínať, že Boh je ich Pánom a niet
jeho život nie je taký ľahký ako na za- iného Boha okrem neho, ktorému by sa
čiatku a kedy do neho prichádzajú do- klaňali. Chrám bol vyjadrením ich origikonca aj boje, pokušenia a množstvo nálneho príbehu, na ktorom ako národ
frustrácií. Je preto dôležité na svoj za- stáli. Boh prikazuje Židom rozprávať
čiatok s Bohom nezabúdať, ale si ho to, čo od neho počuli ďalším generáuchovávať v mysli a v srdci ako vzác- ciám. V knihe Žalmov čítame: „Bože,
na vlastné uši sme počuli, naši otcovia
nu perlu.
V evanjeliu tretej pôstnej nedele nám rozprávali o dielach, ktoré si vykočítame o Ježišovi, ako s bičom v ruke nal za ich dní, za dní pradávnych. Ty si
veľmi asertívnym spôsobom vyhá- svojou rukou vyhnal pohanov a našich
ňa z jeruzalemského chrámu preda- otcov si usadil...“ (Ž 44, 2-3) Alebo: „Čo
vačov a podobné indivíduá a ako im sme počuli a poznali a čo nám rozprápripomenul, že robia z chrámu pelech vali naši otcovia, nezatajíme pred ich
lotrov. Možno sa pýtame: čo bolo za synmi; ďalším pokoleniam vyrozprávatýmto jeho počínaním? Veď zákon predsa nezakazoval kupcom, aby v chráme predávali
svoj tovar.
Pane Ježišu, daj aby som nikdy
Situáciu nám nebude ťažké
nezabudol na to, z čoho som
pochopiť, keď si uvedomíme,
vyrástol. Aby som sa neustále
aká bola identita jeruzalemskévracal k svojim koreňom.
ho chrámu. Prečo vyrástol a čo
symbolizoval.
Židia ako národ mali svoj zážitok s Bohom. Boh si ich obľúbil a viedol me slávne a mocné skutky Pánove a záich. Jeho vzťah voči nim sa neprejavil zraky, ktoré urobil.“ (Ž 78, 3-4) Židia si
len v Egypte, z ktorého zázračným spô- teda mali tento príbeh strážiť a neustále
sobom odišli, ale aj počas ich putovania rozprávať jeden druhému a nasledujúpúšťou. Boh od Židov chcel, aby si ne- cim generáciám, aby sa tak uchovali vo
ustále uvedomovali, že on je centrom vernosti a aby nestratili svoju identitu.
ich života a ak budú tejto myšlienke ver- Ich identita vyrástla na tomto ich originí, potom sa im ako národu, ale aj ako nálnom príbehu.
jedincom bude dariť. Boli to silné veci,
To, čo tam ale Ježiš v chráme našiel,
ktoré Židia s Bohom počas svojho pu- bola zrada ich originálneho príbehu.
tovania púšťou zažívali. Keď potom do- Chrám, aj keď bol oficiálnym centrom
putovali a prišli domov do svojej zeme, národa, nebol centrom skutočným. To,
4
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čo tam prebiehalo, bolo všetko možné,
len nie to, čo tam malo byť. Do budovy
chrámu integrovali veci, ktoré s chrámom nemali nič spoločného. Nejde
o to, že by obrovská chrámová budova nemohla prenajať priestory na činnosti, ktoré sú prospešné. Šlo tu o niečo
iné. Tým, že sa určité činnosti dostali
do chrámu, ako keby sa schválili. Ako
keby sa povedalo: Aj toto je dôležité,
lebo sa to deje v chráme. Ba je to rovnako dôležité, ako iné veci, ktoré sa dejú
v chráme. Aj predávanie, aj kupovanie, aj bankovníctvo, aj všetko ostatné.
A ľudia boli zmätení. Postupne strácali
zmysel pre rozlišovanie o tom, čo patrilo a čo nepatrilo k ich originálnemu
príbehu. Nešlo o to, že by predávanie,
kupovanie a bankovníctvo boli v princípe zlé. Problém bol v tom, že tieto
veci odvádzali pozornosť od podstaty.

DUCHOVNÉ SLOVO

Miesto, ktoré patrilo len Bohu a ktoré
poukazovalo na centralitu Boha v ich
živote, bolo využívané aj na iné veci.
A tak tie iné veci to hlavné neskôr zastreli. Preto sa Ježiš rozhodol chrám
očistiť. Aby bolo znova viditeľné, kto je
Bohom, a kto a čo je naozaj centrálne
a podstatné pre život človeka.
Pokušenie, ktoré nezvládli Židia, cítime aj my dnes. Svoj život, ktorý v istom momente môže stáť na celkom
solídnych základoch, totiž na našom
osobnom zážitku s Bohom, začneme
postupne zaplňovať vecami, ktoré to
podstatné v ňom zatienia. A ak nie
sme opatrní, to, čo je hlavné v našom
živote, začne byť zatieňované vecami
nepodstatnými, až sa stane, že to, čo
bolo pre nás kedysi centrom, sa dostane na okraj, na perifériu, až to napokon zomrie. To hlavné = rozumej

Boh. Preto človek, ktorý nepraktizuje vo svojom živote pravidelnú očistu
vnútra, ktoré je v istom zmysle takým
chrámom, ako bol chrám jeruzalemský,
sa dostane k tomu, že do jeho života,
ktorý mal patriť len Bohu sa narodia
bohovia, ktorí prevezmú miesto, ktoré
patrí len Bohu.
To sa môže stať s jedincom, ale aj
so spoločenstvom, ba dokonca s celou
Cirkvou. Veď čo iné bol II. vatikánsky
koncil ako očista jeruzalemského chrámu!? A čo iné boli reformy rehoľných
rádov, ktoré po koncile prebiehali, ako
očista jeruzalemského chrámu!? Ježiš
nás volá, aby sme si osvojili to, čo praktizovali Židia, žiaľ však dosť nedôsledne: rozprávanie originálneho príbehu.
To znamená inými slovami: nezabudni
na príbeh, na ktorom si vyrástol. Židovský národ mal svoj príbeh: vyslobode-

nie z Egypta a ich putovanie po púšti.
Tento príbeh si mali rozprávať navzájom a mali ho odovzdávať nasledujúcim generáciám, aby naň nezabudli.
Tento príbeh mal byť bodom referencie, z ktorého by vychádzala každá neskoršia reforma.
Takýto príbeh má aj Cirkev. Tento
originálny príbeh si musíme pamätať,
rozprávať jeden druhému a podľa neho
robiť úpravy a očisty, ktoré potrebujeme, aby sme boli v zhode s ním, to jest
aby sme boli v zhode so svojou podstatou. Takýto príbeh majú aj rehoľné
komunity, je to príbeh ich zakladateľov.
A ten sa musí držať v mysli. A stále rozprávať. Ak sa naň zabudne, spoločenstvo sa uberá z cesty.
Poznáme napríklad hnutie Dielo
Máriino (fokolaríni). Viete, že jeho
zakladateľka Chiaria Lubichová neúnavne opakuje svoj príbeh, kedy to
celé začalo? Ako počas bombardovania
Tridentu počas II. svetovej vojny spolu s priateľkami hľadali jadro evanjelia a našli ho vo vzájomnej láske, ktorá
ľudí vedie k neúnavnej jednote jedného
s druhým. Na tomto jej príbehu vyrástlo hnutie a rozvíja sa a bude verné svojmu ideálu len natoľko, nakoľko bude
verné svojmu originálnemu príbehu.
Takýto svoj príbeh majú rodiny,
majú ho jedinci, školy, triedy. Je pekné,
keď sa aj rodiny prípadne iné spoločenstvá stretávajú z času na čas a pozerajú si kroniku, svoje fotografie a počúvajú pamätníkov: „Takto to začalo. Na
tomto to vyrástlo. Nedajme si to niečím
zahádzať a poškvrniť. Už to nebudeme
my.“ Poznáš si svoj príbeh? Nezabudol
si ho? Rozprávaš ho nasledujúcim generáciám?
Pane Ježišu, daj aby som nikdy nezabudol na to, z čoho som vyrástol. Aby
som sa neustále vracal k svojim koreňom. Nie preto, že by som chcel zotrvávať v minulosti, ale preto, lebo chcem
svoju prítomnosť a svoju budúcnosť
žiť v zhode so svojím povolaním. Lebo
sa nikdy nechcem spreneveriť tomu,
z čoho som vyšiel. Pomáhaj mi v tom.
Amen. •
MAREC 2015
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▼ Spomienka na pátra Alojza
Dubravického SVD v Močenku
Farský úrad v Močenku spolu s miestnym Obecným úradom zorganizovali
v piatok 23. januára 2015 „Spomienku
na dekana Dubravického“ z príležitosti
25. výročia jeho úmrtia.
P. Dubravický SVD pôsobil v tejto farnosti 21 rokov; najskôr ako kaplán
a potom ako správca farnosti až do
svojej smrti 23. 1. 1990. Bol veľmi obľúbeným duchovným pastierom, ktorý
sa naplno venoval farnosti a duchovnému rastu jemu zverených veriacich
v Močenku a Hornej Kráľovej. Keďže bol aj členom misijnej Spoločnosti
Božieho Slova, šíril vo farnosti misijné povedomie. Mladých slovenských
verbistov, ktorí sa v dobe totality tajne
pripravovali na svoje misijné povolanie, povzbudzoval k vernosti aj tým,
že im umožňoval, aby v Močenskom
kostole tajne skladali rehoľné sľuby.
Spomienka na „pána dekana“, ako ho
zvykli Močenčania nazývať, je vo farnosti stále živá a dôkazom toho bolo aj
zorganizovanie tohto spomienkového
stretnutia.
Najskôr sa veriaci zhromaždili na hornom cintoríne, kde pri hrobe pátra začala o 17.00 modlitbová pobožnosť. Po
nej položil starosta obce veniec na hrob
zosnulého.

Potom nasledovala sv. omša o 18.00
v miestnom kostole sv. Klementa. Sv.
omšu celebroval za účasti veľkého
počtu veriacich páter Peter Dušička,
SVD, ktorý pôsobil v tejto farnosti
v r. 1990-94. Miestna televízia zabezpečila prenos do domácností, takže
aj tí, ktorí nemohli prísť do kostola,
mohli mať účasť na sv. omši.
Spomienku ukončilo stretnutie v budove kultúrneho strediska, kde sa
veriaci podelili so svojimi zážitkami
a spomienkami a na záver si pozreli dokumentárny film o živote pátra,
natočený miestnou televíziou. •
▶ Seminaristi SVD
zo Slovenska navštívili Steyl
Ako súčasť našej prípravy pred skladaním večných sľubov v Spoločnosti Božieho Slova sme sa v dňoch
od 30.1 do 5.2 zúčastnili duchovnej obnovy. Konala sa v materskom
dome našej Spoločnosti, sv. Michala Archanjela, v holandskom Steyli.
Témou prípravy bola trojičná spiritualita nášho otca zakladateľa sv.
Arnolda Janssena ako aj lepšie spoznanie našich koreňov.
Prvú svätú omšu sme mali v bývalej
pracovni nášho zakladateľa, kde sa
dnes nachádza kaplnka. Celebroval
ju pre nás P. Antonio Pates, SVD.

Spolu s ním viedol duchovnú obnovu pre nás aj šéf sekretariátu Arnolda
Janssena P. Jürgen Ommerborn, SVD.
Všetci štyria (Milan, Michal, Peter
a Robin) ocenili najmä možnosť zotrvať v tichu a modlitbe pri sarkofágu sv.
Arnolda ako i priblíženie jeho práce
a veľkej dôvery v Božiu prozreteľnosť
pri budovaní „kláštornej dediny“, z ktorej rozposlal do sveta tisíce misionárov.
„Tamojšia komunita nás veľmi milo
prijala, za čo jej ďakujeme,“ vyslovili sa seminaristi po návrate domov.
Akoby celkom symbolicky má Steyl
po jednom Slovákovi v každej komunite Arnoldovej rodiny. Sr. Graciána
u ružových sestier SSpSAP, sr. Augustína u misijných sestier SSpS a P. Václav
Mucha v komunite verbistov. •
▶ 10. ročník akcie „Ktosi ťa volá“
Priestory gymnázia a kláštora sv. Uršule v Bratislave hostili už 10. ročník
akcie pre mladých s názvom „Ktosi
ťa volá.“ Tohtoročným mottom bolo:
“Radostné áno“ . Akcie je určená pre
mladých ľudí, ktorí sa nachádzajú na
križovatke svojej životnej cesty a hľa-
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dajú svoje povolanie. Program začal sv.
omšou, ktorú celebroval Verbista P. Ján
Kušnír a v kázni sa mladým prihovoril provinciál kapucínov Miroslav Kulich. Program pokračoval svedectvami,
scénkami a zaujímavými komentármi
kňazov, rehoľníkov a rehoľníčok, manželov a laikov. Stretnutím sa niesla veľká radosť, veď práve o to išlo aj organizátorom, ktorí chceli mladým ukázať,
že povolanie, ku ktorému ich povoláva
Boh, je plné radosti. •

▪ Duchovno - zábavno
– pracovné stretnutie
animátorov Misijných prázdnin
6.-9.2.2015

6. marec – ekumenický
svetový deň modlitieb žien;
19. marec – slávnosť sv. Jozefa,
ženícha Panny Márie; patrón
Spoločnosti Božieho Slova;
22. marec – Svetový deň vody;
24. marec – Deň modlitieb
a pôstu za umučených
misionárov (výročie
zavraždenia arcibiskupa
Oscara Romera v San
Salvadore – 1980);
25. marec – Zvestovanie Pána,
slávnosť; Deň počatého dieťaťa;
28. marec – Deň učiteľov;
29. marec – Kvetná nedeľa;
zmena zimného času na letný
(zo soboty na nedeľu sa posúva
čas o hodinu dopredu).
◆ ◆ ◆

Animátori Misijných prázdnin absolvovali v Misijnom dome Matky Božej
v Nitre na Kalvárii duchovno - zábavno
– pracovné stretnutie. Spolu s pátrom
Martinom Madasserym SVD plánovali
Misijné prázdniny, ktoré sa uskutočnia
v lete 2015. •

Misijný úmysel apoštolátu
modlitby na mesiac marec:
Aby sa stále viac uznával
osobitný prínos žien pre život
Cirkvi.

MAREC 2015
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SV. JOZEF FREINADEMETZ

List po 30-tich
rokoch
Text a foto: Archív SVD

a Zdravasom za to, že bol taký dobrý
a povolal z našej rodiny misionára.“ Aj
napriek tomu, že sv. Jozef Freinademetz
sa nikdy z Číny nevrátil, nezabudol na
svojich drahých a vždy vedel napísať tie
správne slová, aby ich povzbudil vo viere. Príkladom je aj tento list, ktorý napísal svojej študentke po 30-tich rokoch:

Sv. Jozef Freinademetz

K

eď sa Jozef Freinademetz stal
kňazom, cítil, že je svojou rodinou nesený. Aj v ďalekej
Číne ako misionár vedel, že
ho príbuzní sprevádzajú. Bez prikrášľovania dovolil svojim rodičom, súrodencom, priateľom, známym a spolubratom mať účasť na svojich radostiach
i bolestiach v misii. Takmer všetky listy
adresované jeho rodičom a známym
obsahujú prosbu: aby si v modlitbe
spomenuli na jemu zverených Číňanov a na celú misiu, ako i sám opätovne
prízvukuje, že na nich nikdy nezabúda
a stále ich odporúča Ježišovmu Srdcu
a Božej Matke.
Skôr, než navždy opustil svoju vlasť,
píše: „Modlite sa a ďakujte Bohu aj
Vy denne aspoň jedným Otčenášom
8
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13. decembra 1907
Moja drahá Mária,
konečne idem odpovedať na Tvoj list
z 20. mája tohto roku. Uisťujem ťa, že
som nikdy nedostal list, ktorý by mi
priniesol toľko radosti za posledných
30 rokov, ako práve tvoj list poslaný
v mene 30-tich milovaných študentov
z farnosti Sv. Martina spred 30-tich
rokov. Koľkokrát počas týchto rokov
som myslel na mojich dobrých synov
a dcéry! Ako často som sa zmieňoval
o Vás našim misionárom a našim drahým Číňanom!
Je to pre mňa veľká radosť vedieť,
že si v poriadku a že si nezabudla na
mňa po 30-tich rokoch, že pokračuješ
v modlitbe za mňa aj so svojimi deťmi,
ktoré som nemal tú radosť spoznať.
Som vďačný Bohu za veľkú radosť, ktorú si mi spôsobila, keď si sa rozhodla
zobrať pero a podeliť sa s nejakými
novinkami. Naozaj mám v srdci veľkú
radosť pri spomienke na každého jedného z mojich študentov, na ktorých
som nikdy nezabudol. Odovzdaj môj
pozdrav každému jednému a povedz
im, že sa modlím za každého jedného
tak, ako som to bol prisľúbil vo svojej
poslednej homílii vo sv. Martinovi a so
slzami povedal pri rozlúčke každému

z mojich malých priateľov, ktorí mali
tiež oči plné sĺz. Koľko veľa rokov od
tejto chvíle už uplynulo! Koľko radosti
a krížov zahŕňa tých 30 rokov!
Do Číny som prišiel s ďalšími tromi misionármi na lodi. Všetci z nich
už umreli. Ostal som sám. Mnohokrát
som bol v nebezpečenstve smrti, zvlášť
keď ma pohania chceli 3 alebo 4-krát
zabiť. Pán ma však zachoval, až do tejto chvíle. Teraz však slnko pomerne
rýchlo zapadá. Teraz nám dobrý Boh
dáva viac útechy.
Na počiatku sme mali len 158 kresťanov. Teraz máme 40 tisíc pokrstených a 40 tisíc katechumenov, ktorí sa
pripravujú na krst. Tento rok sme boli
schopní pokrstiť okolo 5 000, bez započítania tých pohanských detí, ktoré

SV. JOZEF FREINADEMETZ

Oies, severné Taliansko,
rodný dom sv. Jozefa
Freinademetza

v nebezpečenstve smrti boli pokrste- né urobiť iba naše náboženstvo, kvôli
né potajme. Je to skutočne hojná žatva ktorému sme všetci Božími deťmi vďaduší, veľká útecha uprostred množstva ka Božej milosti. Aká veľká radosť pre
utrpení v živote misionára.
Zažívame skutočne čistú radosť, ktorú človek môže sotva
Modlite sa a ďakujte Bohu
zakúsiť v Európe. Pred niekoľkýaj Vy denne aspoň jedným
mi dňami mladá sirota vo veku
Otčenášom a Zdravasom za to,
asi 18 rokov umrela vskutku ako
že bol taký dobrý a povolal
mučenica, ktorá po dlhšej dobe
z našej rodiny misionára.
utrpenia chránila seba pred znásilnením a sexuálnym útokom.
Náš biskup ide tento rok späť do Euró- nás! Prajem si darovať svoj život 1000py a berie so sebou jedného čínskeho krát, len aby Číňania spoznali naše nákňaza. Skutočne príkladného, dobre boženstvo.
vzdelaného a talentovaného kňaza. Je
Drahá Mária, modli sa a povzbudzuj
synom pohanského farmára, ktorý po aj druhých, aby sa modlili za úbohých
dobu 30 rokov nič nepočul o existencii a nešťastných pohanov. Vari to nie je
Boha. Toto sú zázraky, ktoré je schop- možné, aby ktosi z dobrých ľudí zo Sv.

Martina, syn či dcéra mojich študentov
nemohli prísť do Číny ohlasovať svätú
vieru? Už dva roky tu máme aj sestry zo
Steylu, ktorým sa darí v ich práci. Príďte, Vy dobrí ľudia zo sv. Martina. Pracujme spolu pre spásu druhých.
Teraz je už čas ukončiť môj list,
je takmer polnoc. Modli sa za mňa,
Mária. Pozdravuj mojich študentov
a zvlášť ich deti, aby sa aj oni za mňa
modlili. Každý deň sa modlím za nich.
Pozdravuj od mňa našu priateľku Pani
z Anvi a všetkých, ktorých meno by
som si rád pripomenul. A pozdravujem
Vás všetkých v Najsvätejšom Srdci Ježišovom, nášho Pána a priateľa.
Tvoj učiteľ a priateľ
Giuseppe Freinademetz
MAREC 2015
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Rozlúčili
sme sa dvomi
pátrami
verbistami
Text a foto: P. Martin Štefanec SVD

M

isionári Spoločnosti Bo- rika z Modrovej, Rakúska, Poľska, vežieho Slova sa 22. janu- riaci z rodiska P. Janíka z Liptovskej
ára rozlúčili s dvomi Tepličky, Chmeľnice, Mníška nad
pátrami - P. Róbertom Popradom a ďalších miest Slovenska.
Borikom (zomrel 18. januára 2015) Spolu s veriacimi prišli aj duchovní
a P. Štefanom Janíkom (zomrel 19. otcovia zo spomínaných farností. Po
januára 2015). Zádušná svätá omša svätej omši sa pohrebné obrady koa pohreb sa konali o 10:00 h v kosto- nali na cintoríne sv. Cyrila a Metoda
le Nanebovzatia Panny Márie v Nitre v Nitre, kde sú pátri pochovaní. Hosna Kalvárii. Hlavným celebrantom tia si pozreli aj nový pamätník misipri sv. omši bol Mons. Andrej Im- onárom, ktorí zomreli v zahraničí.
rich, spišský pomocný biskup.
Koncelebroval Mons. Dominik Tóth, emeritný pomocný
Provinciál tiež vyzdvihol
biskup trnavský, páter provinich nadšenie a otvorenosť,
ciál Ján Štefanec a ďalší rehoľkeď ako starší pátri veľmi
ní a diecézni kňazi. P. Ján Štefafandili mladým spolubratom
nec v homílii vyzdvihol vernosť
a podporovali ich v činnosti hlavne
kňazskému a misionárskemu
povolaniu, ktorá bola u obipri znovuvybudovaní provincie
dvoch pátrov veľmi zreteľná.
SVD po rokoch totality.
Obaja totiž zažili násilný odchod z misijného domu v roku
1950, keď ich zobrali do sústreďova- P. Róbert Borik SVD
cieho tábora do Podolínca. Potom P. Róbert Borik sa narodil 16. 8. 1927
sa cesta ich povolania ku kňazstvu v Niederleis, Rakúsko. Študoval na
skomplikovala, P. Borik bol vysväte- gymnáziu v Piešťanoch. Do SVD vstúný o 10 rokov (1960), P. Janík až o 20 pil v roku 1947, hneď po maturite. Norokov (1970). Provinciál tiež vyzdvi- viciát absolvoval v Nitre na Zobore v r.
hol ich nadšenie a otvorenosť, keď ako 1947-48 a prvé sľuby zložil 1.9.1948.
starší pátri veľmi fandili mladým spo- Od dňa likvidácie kláštorov (4. 5. 1950)
lubratom a podporovali ich v činnosti zdieľal osudy väčšiny spolubratov klehlavne pri znovuvybudovaní provin- rokov. Najskôr to bol Podolínec, odcie SVD po rokoch totality. Pohrebu tiaľ bol presunutý do PTV do Svätej
sa zúčastnili veriaci a priatelia P. Bo- Dobrotivej. V roku 1958 odišiel ilegál10
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ne cez Rysy vo Vysokých Tatrách do
Poľska spolu s P. Horváthom a Šabom.
V príprave na kňazstvo pokračovali
tajne pod vedením pátrov profesorov,
ktorí ich navštevovali a viedli v štúdiu.
Kňazskú vysviacku prijal 21. mája 1960
v Gnieznie, Poľsko. Večné sľuby skladal
14.4.1962 na fare v Pogorzelej-Olszanke. Pobyt v Poľsku skončil v septembri
1964, kedy P. Borika spolu s ďalšími
pátrami Poliaci vyviezli na moravskú
hranicu a odovzdali česko-slovenskej
justícii. Bol súdený v Bratislave a odsúdený na 1 rok, odsedel si 10 mesiacov. Po prepustení sa zamestnával na
rôznych miestach vo výrobe. Skončilo
to v r. 1968 v Mařeniciach pri Českej
Lípe v domove dôchodcov, kde mohol čiastočne vykonávať kňazskú službu. Z Mařeníc odišiel do Rakúska, kde
strávil niečo vyše 21 rokov. Na Slovensko sa vrátil v marci 1990. Pôsobil ako
kaplán v Spišskej Belej, potom niekoľ-

NAŠI ZOSNULÍ

pôsobil ako duchovný u sestier Najsv.
Spasiteľa v Smoleniciach. Od roku 2006
bol na zaslúženom odpočinku v Nitre.

ko mesiacov v Terchovej. V novembri
1990 bol preložený za správcu farnosti
do Diviakov nad Nitricou, kde bol do
leta 1991. Odtiaľ bol preložený za farára do Drážoviec pri Nitre. V roku 1992
prišiel do Misijného domu Matky Božej do Nitry, kde pôsobil ako provinciálny ekonóm do roku 1995. V rokoch
1995-1998 pôsbol ako správca farnosti v Svätoplukove. V rokoch 2005-2006

P. Štefan Janík SVD
P. Štefan Janík SVD sa narodil 5. októbra 1925 v Liptovskej Tepličke. Po
ukončení ľudovej školy vstúpil k misionárom verbistom do Spišského Štiavnika. Filozofiu študoval vo Vidinej.
Prvé sľuby zložil v roku 1946. Dva semestre teológie absolvoval v Nitre. 4.
mája 1950 počas Barbarskej noci bol
internovaný. Po 5 mesiacoch v Podolínci bol prevezený do Pezinka s asi 20
bohoslovcami. 15. novembra 1950 ho
prepustili domov, nastúpil na vojenskú
službu. Potom pracoval v lesoch, pri
stavbách ciest, letísk, bytov, ako skladník a technik na polesí Žiar. V máji
1970 zložil tajne večné sľuby. V kňazskom seminári v Bratislave dokončil
teologické štúdiá a tam bol aj vysväte-

ný 21. júna 1970. Bol kaplánom v Starej
Ľubovni, potom v Liptovskej Lužnej.
Zastal sa rehoľných sestier v Levoči,
preto mu zobrali štátny súhlas na vykonávanie kňazského povolania. Pracoval ako pomocný pracovník na MNV
v Lipt. Tepličke a neskôr ako zamestnanec Ústavu sociálnej starostlivosti
Brtníky. V rokoch 1974-75 pracoval
v obchode v rodnej obci. V rokoch
1975-77 pracoval ako údržbár v Charite v Tatrách. V roku 1979 mohol opäť
vykonávať kňazskú činnosť a bol kaplánom v Spišskej Belej. V rokoch 1979
až 1986 bol správcom farnosti Mníšek nad Popradom. Potom až do roku
1998 pôsobil vo farnosti Chmeľnica.
V rokoch 1998-2004 pôsobil ako misijný sekretár v Misijnom dome v Nitre.
V rokoch 2005-2006 pôsobil ako duchovný u sestier Najsvätejšieho Spasiteľa v Smoleniciach. Od roku 2004 bol
na odpočinku v Nitre. •
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Helena Šíblová:

„Čo neprestáva,
je moja radosť...“

bia všetky jeho ľudské vlastnosti a jeho
božstvo. Prebleslo mi mysľou, že múdrosť musí isto prevyšovať. O pár dní som
v noci pocítila, akoby mi niekto jemne
zodvihol viečka. Predo mnou stál Kristus. Javil sa mi ako úplne rovný nám ľuďom, a predsa Kráľ. Bytostne som vní-

Text: Beáta Jarošová
Foto: Milan Kosec

P

V kuchyni triedi, v obývačke
expeduje... Za vyše tridsať rokov
jej rukami prešli milióny. Milióny
v „známočkách“, ktoré ošetrila
a poslala na filatelistické burzy.
Utŕžené peniaze putovali do
misijných staníc po celom svete
– Helena Šíblová (79) z Ilavy.
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ani Helena je povolaním zdravotná laborantka, neskôr vyštudovala katechetiku. Vychovala dve deti Alenku (58)
a Jaromíra, ktorý, žiaľ, už nie je medzi
nami, vo veku 50 rokov náhle zomrel.
Napriek tomu, že jej cesta životom vonkoncom nebola jednoduchá, hovorí, že
ju napĺňa neobyčajná radosť. Je obklopená ľuďmi, ktorí ju milujú, teší sa z troch
vnukov, jednej vnučky a jednej pravnučky... a ešte z niečoho. Zo stretnutia
s Kristom. Aj pani Helena patrí k tým,
ktorí po vojne naleteli falošným prorokom... „Tak som im verila, že spasia svet.
No predsa len mi na zväzáckej schôdzi
v súvislosti s tou svetlou budúcnosťou
zišlo na um, či to už teraz ani chorieť
nebudeme... a pochybností postupne
pribúdalo...“ hovorí pani Helena. Manželstvo ju šokovalo a mienku o mužoch
si opravila, ako hovorí dnes už s úsmevom, až keď začala pracovať vo väznici:
„Boli tam grázli, ale len tí dobrí, alebo
úplne najlepší... No boli tam zatvorení aj
politickí väzni, kňazi... Mnoho vzácnych
ľudí...“ Keď ju pán farár pozýval, aby si
dali manželstvo „do poriadku“ a zosobášili sa aj cirkevne, pristala, no v istom
momente pochopila, že to nie je možné.
Nakoniec zostala s deťmi sama. „Bola
som vzdialená od Pána Boha, vlažná,
sústredená na seba a svoje trápenie...
No niečo sa začalo meniť. Postupne som
opäť našla cestu do kostola. Raz, bolo
to v roku 1968, na sviatok Krista Kráľa,
pán farár kázal o tom, v akej dokonalej
rovnováhe sa v osobe Krista Kráľa snú-

mala jeho prítomnosť, všetko dookola
bolo ňou prežiarené a mňa zaplavila
neopísateľná radosť... Potom som zaspala. Neskôr som chcela o svojom zážitku
všetkým porozprávať, ale nikto mi neveril. Tak som s tým prestala. Čo neprestáva, je moja radosť...“
Známky
„Niekedy koncom roka 1985, ma pozvala priateľka Mirka k nej domov na
stretko laických saleziánskych dobrovoľníkov. Prišla medzi nás aj jedna dievčina z Bratislavy, dodnes neviem, ako sa
volala. Vysvetlila nám, že misiám sa dá
pomôcť tiež opečiatkovanými znám-

PRÍBEH

kami. Pomyslela som si, že kto by už len
mal na to čas... Časom som si to však
rozmyslela a prijala túto myšlienku za
svoju. Tak ako mnohí ďalší, túžila som
pomáhať misionárom, ale ako, keď som
financiami neoplývala? Pomoc známkami prešlými poštou sa nám pozdala...“

som si, veď toľkým odpovedať a potvrdzovať príjem nemôžem zvládnuť. Lenže niektorí poslali obálku doporučene,
a tí začali urgovať, či zásielka došla. Nuž,
začala som vyberať z tej hory pošty tie
doporučené. Rozmnožila som si krátke
poďakovanie a písala a písala. Denne asi

A tak začali oslovovať príbuzných, známych a najmä ľudí, čo pracovali v úradoch a firmách, kde mali množstvo pošty. „Prosili sme ich, aby nám známky
z nich najskôr obstrihli, alebo obtrhli...“
Najskôr zbierala známky v ilavskej
farnosti. „Po čase sa mi to zdalo málo
a uverejnila som prosbu o známky v Slovenskom denníku a v Katolíckych novinách. Ohlas bol obrovský. Okamžite
mi začalo chodiť okolo 50 listov denne,
vyše tristo za týždeň. Takto to pokračovalo najmenej dva mesiace. Ďalší mesiac
to bolo okolo 40 denne, neskôr 30, postupne sa to ustálilo a prichádzalo týždenne okolo 50 až 60 listov. Pomyslela

50 listov – to znamenalo každý deň kúpiť 50 nových známok. Zrazu som však
zbadala, že mi nezostáva na zaplatenie
nájomného... Tak som k poďakovaniu
pripojila poznámku, aby tí, čo si želajú
odpoveď, láskavo pripojili jednu novú
známku. Mnohí síce na poznámku nereagovali, desiati neposlali, ale ten jedenásty poslal aj pre tých desiatich. Korešpondencia začala plynule fungovať...“
V prvých rokoch posielali známky do Mödlingu v Rakúsku. „Neskôr
sme začali posielať známky aj do misijného centra v Sankt Augustin v západnom Nemecku. Že je zo známok
skutočne osoh, sme sa presvedčili, keď

nám zo Sankt Augustin napísali, koľko
peňazí poslali z výťažku za známky do
misií. V roku 1992 to bolo 58 tisíc mariek, v roku 1993 poslali 55 500 mariek
a v roku 1994 poslali 34 475. Z ďalších
rokov údaje nemáme, lebo sme im prestali posielať známky priamo, ale cez
verbistov v Nitre. Známky sme posielali
tiež do Lyonu vo Francúzku. Bolo to jedinečné misijné filatelistické centrum.
Odtiaľ nám každoročne posielali výpis,
koľko frankov poslali jednotlivým misionárom. V roku 1992 poslali celkove na
misie z výnosu za známky, ktoré predali
na filatelistických burzách, 85 900 frankov, to sme ich už prosili, aby podporili
aj niektorých slovenských misionárov.
Na naše potešenie niekoľko rokov posielali prostriedky pátrovi R. Krajčíkovi (Ghana), bratovi Š. Gazdíkovi (Zair),
pátrovi A. Figurovi (Haiti), pátrovi J.
Medovi (India). „Neskôr, keď si Pán povolal do večnosti pátra Antona Figuru,
poprosili sme o milodary pre pátra Galisa v Indonézii a miesto pátra Krajčíka,
ktorý sa vrátil na Slovensko, pre pátra
Shutku v Ekvádore... Keď nám v roku
2001 z Lyonu oznámili, že svoju činnosť
musia ukončiť, boli sme veľmi sklamaní.
Misijné filatelistické centrum išli prerábať na ubytovne a učebne...“
Približne dvadsať rokov posielali
známky aj priamo misionárom. Sestre Walantyne Czernik do Indie, ktorá
sa starala najmä o siroty, ale aj sestre Lii
Schwarzmüllerovej do Tanzánie. „Sestra
Lia zas známky posielala do Nemecka,
benediktínom v Münsterschwarzachu.
Poradila nám, aby sme známky posielali priamo im. Benediktíni jej potom
z výnosov posielali finančnú podporu.
Od sestry Lii nám prišlo veľa zaujímavých listov. Starala sa o malomocných
a pre mnohých z nich bola jej pomoc
nesmierne dôležitá. Volali ju „anjel malomocných“ alebo jednoducho „mama“.
Tou im skutočne aj bola.“
Benediktíni si podľa pani Heleny
naše známky veľmi cenili. „Veru na naše
známky môžeme byť hrdí. Od roku 1993
sa viaceré umiestnili na popredných
miestach vo svetovej súťaži
MAREC 2015
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o najkrajšiu známku roka. Najmä však,
z výnosu z ich predaja podporovali
projekty na pomoc núdznym. V Keni
a Tanzánii pomohli budovať kláštorné
školy, nemocnice, vysádzať stromčeky
na oživenie zničenej prírody, financovať
vŕtanie studní a starať sa o pitnú vodu
v mnohých regiónoch Afriky...“
Vyše desať rokov (1991 až 2002) posielali známky z ilavského klubu Slovenského misijného hnutia aj našej sestre Stanislave Bošňákovej do Thajska.
„Sestrička Bošňáková bola učiteľkou
v uršulínskej škole v Bangkoku, ktorú
navštevovali dievčatá z lepšie situovaných rodín a často v škole usporadúvala
výstavy známok. Rodičia žiačok bývali veľkorysí a kupovali dievčatám rôzne
kolekcie. Vedeli, že všetok zisk ide na
pomoc chudobným deťom a sirotám vo

vidieckych školách. Okrem školákov pomáhali aj utečencom z Barmy.“
Pomôcť môže každý
Prínos zbierania známok je podľa pani
Šíblovej nielen v hmotnej pomoci, ale
oveľa väčší význam má v duchovnej oblasti. „Už len to, že sa môže zapojiť každý
človek, aj ten, čo neoplýva financiami.
Môže sa zapojiť dieťa i starý človek. Stačí
dobrá vôľa...“ Mnohých svojich zásobovateľov pozná pani Helena už podľa písma, s mnohými sa neskôr stretla osobne,
s inými ju spája dlhoročné priateľstvo.
Raz podľa písma usúdila, že jej píše dieťa, tak mu v odpovedi tykala, nakoniec
vysvitlo, že známky jej poslal 70-ročný
pán. Rozpovedala nám, aké problémy
im robili colníci v Žiline, ale aj o vášnivom filatelistovi, ktorý si svoju zbierku

mimoriadne chránil. „Keď si však prečítal niekoľko listov od misionárov, celú
zbierku venoval na podporu misijného
hnutia...“ S vďakou spomína na susedky,
ktoré jej pomáhali triediť a čistiť známky,
na prekladateľov a prekladateľky, ktorí
pomáhali s korešpondenciou a všetkých
tých, ktorí sa zapojili do tejto mravčej
práce. Nechýba medzi nimi ani vnuk
Jarko. Starú mamu učí pracovať na počítači. Kúpila si ho pred časom, lebo písací stroj zodrala...
Vďaka známkovému apoštolátu sa
im podarili aj ďalšie dobré veci. V roku
1995 pripravili dvojtýždňový pobytový
tábor pre 40 detí z Ukrajiny. „O pár rokov sme zasa privítali deti z povojnovej
Juhoslávie, z obce Selenča. Okrem toho
vznikla pekná spolupráca medzi žiakmi
a učiteľmi Cirkevnej školy zo Záhrebu
s Cirkevnou školou v Nemšovej...“
Dnes pani Helena posiela známky
benediktínom do Münsterschwarzachu, palotínom do Hronského Beňadika
a jezuitom do Záhrebu. „Napĺňa ma to
radosťou. Mám radosť, keď prídem na
poštu a nič tam pre mňa nie je, teším sa,
že nemám robotu. Keď prídem na poštu a majú tam pre mňa zásielky, teším
sa, že známkový apoštolát ešte pomáha...“ Na otázku, či vie, koľko peňazí jej
v známkach prešlo cez ruky, skonštatovala: „Možno to raz spočítam, keď nebude inej roboty...“ •
Vyše desať rokov posielali
známky z ilavského klubu
Slovenského misijného hnutia
aj výnimočnej misionárke,
sestre Stanislave Bošňákovej
do Thajska
Aj vy sa môžete zapojiť
do známkového apoštolátu.
Známky pošlite na adresu:

Helena Šíblová
Slovenské misijné hnutie
Klub – Medňanská 523
019 01 ILAVA
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Titulný obraz
„Požehnaný“
Text spracoval: P. Ján Halama SVD
Foto: Archív SVD

A

utorkou obrazu je Chantal E. Y. Bethel. Narodila sa na Haiti, študovala v Belgicku a od roku
1971 žije na ostrove Grand Bahama. Východiskovým bodom
pre jej tvorbu sú hlboké vnútorné pocity.
Za prácu po zemetrasení na
Haiti v r. 2010 bola ocenená
v USA. Už od roku 2001 svojou tvorbou – terapiou umením
– pomáha ťažko chorým deťom
a dosahuje vynikajúce výsledky,
za čo tiež bola Detskou nemocnicou v Miami, USA ocenená.
Jej práce sa nachádzajú v Britskej
Kolumbii, vo Washingtone, D.C.,
v New Yorku, na Floride i na Bahamách.
Autorka o sebe hovorí, že je
poznačená kultúrou krajín, v ktorých žila. Všade bola obohatená
krásou i ľudskosťou – láskou ľudí.
Aj tento obraz odzrkadľuje jej duševný život a životy ľudí, s ktorými žije, všetko, čo s nimi prežíva.
Skrýva v sebe hĺbku podstaty človeka a jeho služby.
K obrazu: Na prvý pohľad si
všimneme 6 plameniakov. (Plameniak je národným vtákom Bahám). Sú sfarbené do červena,
nie do ružova ako v skutočnosti,
a ich povrch nie je hladký. Krídla
majú posiate trhlinkami. Autorka
ich prirovnáva k ľudskej duši. Tú
tiež nemáme hladkú ako páperie,
lebo život prináša aj problémy.
Problémy na Bahamách majú aj
ženy a deti. Uvedomujú si však,

Bahamské
ženy nás
pozývajú,
aby sme
v celom
stvorení,
v prírode
i každodennom živote
vnímali
stopy Božej
prítomnosti
a boli
pripravení
slúžiť z hĺbky
srdca.

že Boh im svojím svetlom a teplom umožňuje ponoriť sa do nádeje. Plameniaky sa nevznášajú vo
vzduchu, ale majú sklonenú hlavu. Skláňajú sa ku Kristovým nohám, ktoré vidieť na spodnej časti
obrazu. V tomto odovzdanom postoji je odpustenie, pokoj a láska.
Horná časť obrazu je sfarbená
dožlta – to je farba slnka, ktoré
hreje a dáva svetlo. Stred slnka
je zraniteľný podobne ako duša
človeka či plameniaky . Lúče slnka sú nielen žlté , ale aj červené
– odraz Kristovej Lásky, a žiaria pre ľudí na našej zemi. Lúče
sa rozplývajú na hladine mora,
ktoré obmýva Bahamy. V mod-

rej farbe je viditeľný horizont
zemegule. Modrá je znamením
Božej prítomnosti. Keď sa žltá
farba spojí s modrou, všetko sa
sfarbí do zelena – to je nádej, po
ktorej všetci túžia. Ak vnímame
Božie svetlo, život okolo nás je
plný nádeje. Žiarivé svetlo lúčov
odkrýva nohy a rúca múry pýchy.
Ukazuje, že máme byť pokorní
a slúžiť tak, ako to urobil Ježiš,
keď umyl nohy svojim učeníkom.
Bahamské ženy nás pozývajú,
aby sme v celom stvorení, v prírode i každodennom živote vnímali stopy Božej prítomnosti
a boli pripravení slúžiť z hĺbky
srdca. •
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125 rokov SSpS

Nech žije svätý
Trojjediný Boh
v našich srdciach
i v srdciach všetkých ľudí!

P

red 177 rokmi, 5. novembra te okolo 3 400 sestier. Pracujeme v 44
1837, sa v nemeckom mesteč- krajinách na všetkých kontinentoch.
ku Goch nachádzajúcom sa
„Duch Pána je nado mnou, lebo ma
neďaleko holandských hraníc pomazal, aby som hlásal evanjelium
narodil sv. Arnold Janssen – muž hl- chudobným. Poslal ma oznámiť zajabokej modlitby a neochvejnej dôvery tým, že budú prepustení, a slepým, že
v Boha. „Božiu vôľu spoznával z toho, budú vidieť; utláčaných prepustiť na
čo sa udialo vo svete, z potrieb, okol- slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok.“
ností a daných možností. Povinnosť Lk 4, 18-19
naplniť Bohom mu zverenú životnú úlohu ho viedla k nasadeniu všetkých svojich síl, učila ho
Touto cestou sa chceme poďakovať
neočakávanej múdrosti a prevám všetkým, ktorí nás podporujete
zieravosti, dodávala mu odvahu
akýmkoľvek spôsobom.
a vytrvalosť.“
Nech dobrý Boh, Darca každého
Sv. Arnold vedený Duchom
dobra, vás bohato odmení
Svätým založil tri spoločnosa sprevádza vás i vašich drahých
ti: Spoločnosť Božieho Slova
svojou láskou a požehnaním.
(1875), Misijnú kongregáciu
Služobníc Ducha Svätého (1889)
a Služobnice Ducha Svätého ustavičnej
adorácie (1896).
Práve v tomto roku oslavujeme my
sestry Misijnej kongregácie Služobníc
Ducha Svätého 125 rokov odo dňa nášho založenia (8. december 1889).
Sme medzinárodnou misijnou kongregáciou a misionárska služba je jej základ a cieľ. V rozmanitých prácach slúžime misionárskemu poslaniu Cirkvi.
Všade, kamkoľvek nás Cirkev pošle,
ohlasujeme lásku Otca, ktorý vtelením
Syna a zoslaním Ducha Svätého chce
priviesť všetkých ľudí do spoločenstva
lásky Trojjediného Boha.
Dnes má naša Misijná kongregácia
Služobníc Ducha Svätého na celom sve16
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„Ďakujeme a chválime Trojjediného Boha, ktorého veľká láska priviedla
našu kongregáciu k jestvovaniu a udržiavala v nás odvahu a vytrvalosť počas
príbehov bolesti a bojov, radosti i víťazstiev, hnevu a trpezlivosti, cez príbehy
požehnaní a odpustenia, osláv a trúchlenia, opustenosti a nádeje.
Slávime a spoznávame prítomnosť
Ducha, ktorý nás viedol v ľudskej histórii a v živote našej kongregácie. Nech
nás spomienky na minulosť, vedenie
a pôsobenie Ducha Svätého aj naďalej
povzbudzujú a dodávajú nám energiu
cez novú víziu delenia sa s Ježišovou
misiou v budúcnosti. Chceme počúvať hlas Ducha Svätého a rásť v poslaní

učeníčok, ktoré sú naplnené Ježišovou
milosrdnou láskou a prorockou odvahou. Ako SSpS nanovo prijímame: Ježišovu misiu ako našu misiu. Zostávame ženami zakorenenými v Bohu žijúc
charizmu v globálnom a poprepájanom
svete.“ (Z listu generálnej predstavenej
misijným sestrám pri príležitosti jubilejného roku)
Sv. Arnold Janssen viedol s horlivou
zaangažovanosťou Steylské misijné
dielo, ktoré založil a vybudoval, až do
konca októbra 1908. V dnešnej dobe je
Steylské misijné dielo jedným z najväčších misijných spoločenstiev v Cirkvi.

SLUŽOBNICE DUCHA SVÄTÉHO

• Misijná činnosť sestier SSpS v rôznych
častiach sveta je významná z evanjelizačného
i sociálneho hľadiska

M: Bože, večná pravda,
V: veríme v Teba.
M: Bože, naša sila a spása,
V: dúfame v Teba.
M: Bože, nekonečná dobrota,
V: milujeme Ťa celým srdcom.
M: Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta.
V: Učiň, aby sme v ňom boli všetci
jedno.
M: Vylej na nás Ducha svojho Syna,
V: aby sme oslavovali Tvoje meno.
Amen.
Bože, Duchu Svätý,
všetko z lásky k Tebe!
V modlitbe s vami spojené misijné sestry
Služobnice Ducha Svätého
Vďaka Ti, Bože ...
Vďaka Ti, Bože, za dar života sv. Arnolda Janssena. Za jeho príkladný život modlitby, odovzdanosti, premeny a lásky.
Vďaka Ti aj za ľudí dnešnej doby,
ktorí sú odvážni, ochotní ísť proti prúdu, dôverujúci v nemožné, no hlavne
– nasmerovaní na Teba – s túžbou plniť
Tvoju svätú vôľu.
Vďaka Ti za to, že každého z nás
pozývaš ku svätosti, veď „svätí nie sú
žiadni nadľudia, ale ľudia so svojimi
hranicami, slabosťami a tiež chybami.
Museli sa takisto namáhať ako aj my

a takisto sa im nepodarilo všetko, o čo
sa usilovali.“
Pane, daj nám silu tak kráčať v šľapajach sv. Arnolda, aby sme dosiahli
tú svätosť a dokonalosť, ktorú nám Ty
prisľubuješ.
V mesiaci november slávime slávnosť Všetkých svätých. Snažme sa aj
my o svätosť v každodennom živote.
Nebojme sa byť svätými a podporujme sa navzájom v dobrom. Nebojme
sa svätosti, lebo len život s Kristom dá
nášmu životu tú skutočnú „šťavu“. Nechajme sa preniknúť Kristom!
Touto cestou sa chceme poďakovať
vám všetkým, ktorí nás podporujete
akýmkoľvek spôsobom. Či už duchovne, materiálne, finančne, či tým, že nám
ponúkate svoje priateľstvo. Nech dobrý Boh, Darca každého dobra, vás bohato odmení a sprevádza vás i vašich
drahých svojou láskou a požehnaním.
Na záver sa s vami chceme podeliť
štvrťhodinovou modlitbou nášho otca
zakladateľa sv. Arnolda, ktorú sa modlíme podnes:
MAREC 2015
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Otcovia
zasväteného života
v dejinách Cirkvi
sv. Benedikt z Nursie
Text: P. Peter Kubík SVD
Foto: Archív SVD

J

ežiš povoláva učeníkov. Ponúka
povolaným zasvätenie do intímneho a duchovného spojenia so sebou samým. Takéto pozvanie prijímali a dodnes prijímajú mladí ľudia
na začiatku duchovnej cesty. Rovnako
sú pozvaní aj muži a ženy v zasvätenom
živote, teda v rehoľných sľuboch, aby
pokračovali na ceste a rástli v duchovnom živote.
Evanjelium je plné radosti a zároveň
plné hlbokého poznania KTO je pre
mňa Ježiš, AKO ho môžem nasledovať,
ČO všetko urobím, aby som bol s Kristom každý deň. Okrem nadšenia, nádeje a istoty, v evanjeliu nájdeme aj upozornenie, ako premáhať hriech, ako sa
zapierať a pracovať na usmernení svojej
povahy, nájdeme konkrétne odporúčania a sme schopní prežiť každý okamih
života v spojení s Ježišom.
Uspôsobenie sa pre stretnutie
s Kristom
Stretnutie s Ježišom vyžaduje, aby sa pripravili podmienky: vonkajšie – kaplnka alebo meditačná miestnosť a určený
čas na meditáciu počas dňa; vnútorné
– ochota zamyslieť sa nad veľkým Božím plánom, ku ktorému som osobne
pozvaný a odpoveď spojená s odvahou
priniesť obetu života pre iných podľa
vzoru samotného Krista. Skutočne, čo
som prijal v meditácii, môžem viditeľným spôsobom prejaviť skutkami milosrdnej lásky mojim blížnym.
18
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Tajomstvo zasväteného života – že
žijem s Ježišom – vnútorne napĺňa tak
mladých a zapálených, ako aj zrelých
a životom preverených; tak telesne
zdravých a silných, ako aj telesne slabých a mnohokrát chorľavých. ON,
môj Ježiš, je poklad a najväčšia perla.
ON, môj Ježiš, naozaj vie v srdci povolaného v každom okamihu života
vysvetliť a upútať a Jeho svetlo skutočne dokáže prežiariť minúty a sekundy stretnutia sa s Ním, kedy osobne
sprevádza pútnika vo vnútri Božskej
Trojice.
V tomto bode je vhodné pripomenúť, ako zo vzťahu s Ježišom, tak osobným a intímnym sa zrazu stáva most
a učeník sa ochotne necháva viesť Kristom, aby správne poznával a miloval
Otca a aby prijal lásku Ducha Svätého
v konkrétnosti života komunity bratov
a sestier. Skutočne Duch Svätý vytvára láskyplné spoločenstvo nasledovníkov Pána. A povolaní k tejto ceste
s ľahkosťou a pokojom ochotne plnia
Božiu vôľu. Oni stretli, poznali a ostali u svojho Božského Majstra. A ON sa
stará o nich.
Kráčať po ceste za Ježišom a s Ježišom a na ceste poslúžiť blížnym je neustále prítomný ideál pre povolaných
učeníkov. V západnej Cirkvi je nám
vzorom a veľkým učiteľom na tejto
ceste sv. Benedikt z Nursie (480-547),
zakladateľ rehole benediktínov – čiernych mníchov.

Monte Cassino

Historické pozadie
Z historického pohľadu je potrebné pripomenúť, že žil v dobe, kedy Európa
prežívala zánik Rímskej ríše, nájazdy
nových národov, úpadok kultúry, postupne sa strácala úcta k úradom a upadali mravy medzi ľuďmi. Bolo to krvavé
a bolestné obdobie dejín. Sv. Benedikt
ako „žiariaca hviezda“ dáva novú nádej, pretože v kláštoroch, ktoré postupne zakladajú jeho početní nasledovníci,
vzniká a rozvíja sa nová duchovná zjednocujúca sila postavená na kresťanskej
viere a prostredníctvom benediktínov
a ich neúnavnej a trpezlivej práce sa
postupne nové národy spájajú na základe spoločnej viery v Krista a vzniká
dnešná kultúra a životný priestor nazvaný Európa.
Sv. Benedikt vyrástol v dobre situovanej rodine a začal študovať v Ríme.
Lenže školu nedokončil, bol znechutený
zo životného štýlu svojich spolužiakov
a nechcel upadnúť do rovnakých chýb.

ROK ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA

Chcel sa páčiť jedine Bohu – “soli Deo
placere desiderans” (II Dial., Prol 1),
a preto odchádza do vrchov na východ
od Ríma a po nejakom čase na miesto
zvané Subiaco, ktoré do dnešného dňa je
kláštorom a miestom modlitby a meditácie. Samota s Bohom pomáha pri dozrievaní hľadajúceho mladého človeka.
Tri pokušenia
Bolo to Subiaco, kde sv. Benedikt vstúpil do svojho vnútra a vedel pomenovať tri pokušenia, s ktorými sa stretne
každý človek. Prvé pokušenie spočíva
v tom, že sa človek sústredí len na seba,
sám sebe nahovára, aký je dôležitý, ako
všetko a všetci si ho musia všímať a že
musí byť v centre pozornosti. Druhé pokušenie je pokušenie zmyslov, ktorým
sa necháva ochotne viesť k príjemnostiam, hoci zmysly slúžia na prehĺbenie vnútorných pochodov a pomáhajú
k citlivému prístupu k prírode a k blížnym. Tretie pokušenie je pokušenie

hnevu a pomsty. Neobyčajným spôsobom usiloval o vnútorný postoj naplnený Kristovým pokojom, ktorý sa prejaví navonok slovom a skutkom, pokiaľ
som ochotný uvidieť svet a ľudí nielen
z pohľadu, čo mi nedokázali dať a čo si
ja musím nárokovať, lebo iba moje potreby sú na prvom mieste.
Benedikt nadobudol vnútorne presvedčenie – iba ak zvíťazí nad týmito
pokušeniami – vtedy môže niečo hodnotného povedať a odovzdať, tu išlo
o povzbudivé slovo ostatným, ktorí sa
nachádzajú v ťažkých životných situáciách. Skutočne upokojil svoju dušu
a bol v stave kontrolovať v plnosti podoby svojho ja a vytváral pokoj okolo
seba. Až vtedy nastal správny čas a sv.
Benedikt sa rozhodol založiť prvé kláštory blízko Subiaco.
Monte Cassino
V roku 529 opúšťa Subiaco a začína
budovať kláštor na Monte Cassino.

Je to vrch s výškou okolo 500 metrov nad morom, týči sa osamelý nad
okolitou rovinou a na tomto vrchu
bol postavený pohanský chrám boha
Apolóna. Takže pohanské bolo zničené a pravá viera začala prekvitať. Kláštor Montecassino je do dnešných dní
miestom modlitby a obety, meditácie
a oslavy Boha. Pre sv. Benedikta sa stal
miestom, kde pokračoval vo vnútornom dozrievaní a získal dôležitú skúsenosť v praktizovaní mníšskeho spôsobu života. Založenie kláštora získalo
symbolický rozmer, totiž mníšsky život v samote a schovaný pred svetom
má svoj dôvod – chcem sa páčiť jedine Bohu. Ale kláštor, ktorý je zďaleka
viditeľný a prístupný pre všetkých, má
svoj spoločný cieľ pre Cirkev a spoločnosť – musí ukázať na vieru v Krista ako
na silu života – Montecassino sa stalo
evanjeliovým mestom, ktoré je postavené na návrší a ktoré nemožno ukryť.
Sv. Benedikt bol muž ponorený do
modlitby. Dokázal jasne ukázať, že bez
modlitby nie je možné vnútorne zakúsiť živého Boha. Dôležitým bolo zistenie, že spiritualita nebola mimo realitu
života. V chaose svojej doby Benedikt
žil pod Božím pohľadom a práve preto
nestratil nikdy z očí povinnosti každodenného života a vždy dokázal vidieť
človeka s jeho konkrétnymi potrebami.
V Regule vyznáva, že „mníšsky život“ je škola služby Bohu a žiada od
svojich mníchov, aby sa „službe Bohu
(tu myslím na Liturgiu hodín - modlitbu žalmov, ktorú sa benediktíni pravidelne modlia počas dňa a noci) nič nemohlo nadradiť“. Presvedčivo povedal,
že v tom istom čase modlitby a oslavy
Boha som schopný Boha pozorne načúvať, čo mi vraví do srdca. A dokážem
vyjadriť to, čo som počul – pretlmočím
zachytené Božie slová v mojom vnútri –
v konkrétnom skutku blížnym. Uvažuje v tom zmysle, že „Pán očakáva našu
odpoveď každý deň v podobe skutkov
podľa jeho svätého učenia“. Takto sa život mnícha stáva plodnou symbiózou
akcie a kontemplácie, aby bol nakoniec
vo všetkom oslávený Boh. •
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Hody v Univerzitnom
pastoračnom centre
v Bratislave
Text a foto: P. Martin Štefanec SVD

29. januára na sviatok Sv. Jozefa Freinademetza sa v UPeCe Bratislava slávili hody. Slávnosť sa začala slávnostnou sv. omšou. Hosťom slávnosti a aj
slávnostným kazateľom bol páter Peter Dušička SVD, ktorý momentálne
pôsobí v St. Gabriel v Rakúsku. Po sv.
omši nasledovalo pohostenie, ktoré
pozostávalo z obľúbeného študentského jedla: z rožkov a nátierky. Keď
sa všetci posilnili, prišiel ďalší bod
programu – divadlo. Študentské divadlo Christoffer si aj tohto roku pri-
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pravilo veľmi kreatívne predstavenie
s názvom Racia. Hralo sa súčasne
na piatich miestach UPeCe, kde sa
striedali diváci a toto divadlo pozvalo všetkých prítomných nahliadnuť
do života občanov, ktorí svoje ideály premenili na skutočnosť. Mesto
Racia je vynikajúce miesto pre život
prispôsobujúce sa moderným trendom. Korupcia, zločin či nespravodlivosť sú tu neznáme pojmy, pretože všetkému vládne rozum. Divadlo
malo veľký úspech, pretože pouká-

zalo na realitu súčasnej doby, kde sa
človek snaží vysvetliť si veci šablónovite, iba rozumom, pričom podstata mu môže unikať. Po tomto divadle nasledovala hodová zábava,
ktorá už tradične na hodoch nesmie
chýbať. Tradícia oslavy patróna UPeCe je silná a aj tohto roku sa hody
v UPeCe slávili na vysokej úrovni.
Poslaním Univerzitného pastoračného centra v Mlynskej doline v Bratislave je integrálna formácia univerzitnej mládeže. Znamená to, že sa
zameriavame nielen na duchovnú, ale
na všetky dimenzie osobnosti mladého človeka, teda kultúrnu, umeleckú,
športovo-telesnú, intelektuálnu, voľnočasovú, vzťahovú... Duchovná dimenzia je však najzákladnejšia, pretože je dušou všetkých ostatných. Naším
hlavným motívom je text z Jn 10,10:
„Ja som prišiel, aby mali život a aby ho
mali hojnejšie.“ UPeCe teda ponúka
študentovi veci, ktoré ho vedú k plnohodnotnému životu. •

MISIJNÁ KRAJINA

Misijná krajina
Juhoafrická
republika
Text: P. Karol Bošmanský SVD
Foto: Archív SVD

J

uhoafrická republika sa rozprestiera na vysokých plošinách južnejšej
časti Afriky. Najvyššie položené
miesto sa nachádza v Dračích horách, ktoré lemujú vysokú plošinu Basuto. Na juhu je pohorie Karroo. Na severozápade sa rozprestiera púšť Namib.
Celá krajina je rozdelená na 9 provincií. Väčšia časť štátu má mierne slnečné podnebie. V pobrežnej časti krajiny
vrátane Kapského Mesta prevláda teplé,
suché letné počasie a mierne vlhké zimy.
História krajiny
Z histórie krajiny je známe, že prvými
obyvateľmi boli Khoinovia a Sanovia.
V posledných dvoch tisícročiach sa do
tejto oblasti postupne nasťahovali ľudia jazykovej skupiny banto. V roku
1652 tu založili Holanďania v oblasti Mysu dobrej nádeje prvé osady. Na
začiatku 19. storočia prenikli na toto
územie britskí obyvatelia a získavali
pre svoju kolóniu stále väčšie územie.
V roku 1990 bol z väzenia prepustený
vodca afrického národného kongresu
Nelson Mandela, ktorý sa stal v roku
1994 prezidentom. Po Mandelovom
odstúpení jeho nástupca Thabo Mbeki
doviedol národný kongres k víťazstvu
volieb. Ako uvádza kardinál Tomko,
v tomto období čierni obyvatelia museli žiť v akýchsi rezerváciách, ktoré
boli niekde aj ohradené, takže vyzerali ako trestanecké alebo pracovné
tábory. Cirkev však nikdy s týmto nesúhlasila.

Najrozvinutejšia v Afrike, ľudia
sú však chudobní
Juhoafrická republika je najrozvinutejšou krajinou afrického kontinentu. Väčšina čiernych obyvateľov je však chudobná. Nerastné suroviny tvoria diamanty,
zlato a viacero ďalších rúd. Ťažba nerastov a priemysel sú najdôležitejšími aktivitami. Pestuje sa tu ovocie, kukurica, zemiaky, cukrová trstina, tabak a pšenica.
Rozloha krajiny je 1 219 912 km². Počet
obyvateľov je 48 783 000 (2009). Hustota
zaľudnenia je 41 obyvateľov/ km².
Obyvateľstvo
Hlavným mestom je Pretória, má okolo jedného milióna obyvateľov. Úradný
jazyk je angličtina, afrikánčina a 9 afrických jazykov. Rasové a národnostné
zloženie obyvateľstva tvoria čierni Afričania 79 % (Zuluovia), miešanci 8,9 %,
belosi 9,6 %, Ázijčania 2,5 %. Priemerná
dĺžka života u mužov je 62 rokov a u žien
68 rokov. Počet lekárov na desaťtisíc
obyvateľov je osem.
Religiózne zloženie obyvateľstva Juhoafrickej republiky je veľmi pestré.
Kresťanské náboženstvo vyznáva 68 %
obyvateľov. Islam vyznávajú 2 %, hinduizmus 1,5 %, pôvodné kmeňové náboženstvo 28,5 % obyvateľov. Krajinu opakovane navštívil pápež Ján Pavol II. Tak
isto bol hosťom krajiny kardinál Tomko.

vysoký výskyt ochorenia AIDS, šírený
vírusom HIV. Počet nakazených dnes
dosahuje 5,2 milióna ľudí. I napriek snahe o zlepšenie celkovej situácie sa nedosiahli výraznejšie výsledky. V roku 1998
až 2007 stúpla úmrtnosť rodičiek štvornásobne: zo 150 na 625 na stotisíc narodených detí. Ako uvádza literatúra, krajina nemá šancu splniť cieľ rozvoja, ktorý
bol stanovený OSN a ktorý predpokladá
zníženie úmrtnosti do roku 2015.
Väčšina čiernych obyvateľov je však
chudobná. Čierni obyvatelia poväčšine
nemali základné ľudské práva, museli
bývať v uzavretých oblastiach, cestovať
oddelene od bielych. Nemali prístup
k vyššiemu vzdelaniu ani vedúce miesta
v hospodárskom živote. Cirkev však nikdy nesúhlasila s touto nanútenou situáciou. Medzi čiernymi občanmi pôsobili
hlavne metodisti a anglikáni, ktorí praktizovali integráciu, čiže spolužitie s jednotlivými rasami. Ako uvádza kardinál
Tomko, katolícki misionári našli už vtedy pole zväčša obsadené, ale cez školy
a dobročinnú prácu si prerazili cestu aj
medzi čiernymi. Tak si možno vysvetliť
veľké omeškanie misijnej činnosti a slabé prenikanie medzi čierne obyvateľstvo
krajiny. Cirkev má stále otvorené pole
pôsobenia. Musí však najprv vychovávať domácich kňazov a biskupov. •

Problémy s HIV / AIDS
Zo zdravotníckeho hľadiska treba poznamenať, že v krajine je problémom
MAREC 2015
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Vyše 330 migrantov
zahynulo v Stredozemnom
mori
Počet obetí z radov migrantov, ktorí
v posledných dňoch zahynuli smerujúc k brehom Sicílie sa vyšplhal
na vyše 330. Na túto najnovšiu zo
série opakujúcich sa tragédií upozornilo UNHCR a osobitným apelom tak 11. februára urobil aj pápež
František pri generálnej audiencii
vo Vatikáne.
Štyri gumové člny, každý s vyše stovkou osôb poväčšine vo veku okolo
25 rokov, pochádzajúcich zo subsaharských krajín, sa na cestu cez
Stredozemné more vydali z Líbye.
Väčšina obetí zahynula priamo potopením sa člnov. Z jedného gumového člna 130 míľ od brehov Sicílie
vzali talianski záchranári na palubu dvoch záchranných člnov 105
osôb, z ktorých však 29 podľahlo
následkom podchladenia. Tragédia sa udiala z nedele na pondelok
9. februára, keď záchrannú akciu
sťažovalo vlnobitie a vietor.
Viaceré organizácie zamerané na
pomoc migrantom vyjadrili v tejto súvislosti požiadavku prehodnotiť európsku imigračnú politiku
pre oblasť Stredozemného mora.
Kritizujú aktuálne platný európsky
program Triton ako nedostatočne
účinný v porovnaní s predchádzajúcim programom Mare nostrum.
V komuniké s názvom „Dosť bolo
mŕtvych, žiadame zmeniť kurz pre
bezpečnejšie more“ adresovali túto
požiadavku vláde Talianska a Európskej únii nasledovné organizácie: Aibi, Amnesty International
Italia, Caritas Italiana, Centro Astalli, Emergency, Fondazione Migrantes, Intersos, Save the Children,
Terre des Hommes. •
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Svätý Patrik,
patrón Írska
(387-493 n. l.)
Pripravila: Stanislava Novotná

S

vätý Patrik sa v Írsku nenarodil, ale skoro celý život
bol s ním spätý. Pochádzal
z rímskej Británie z kresťanskej rodiny.
V detstve bol unesený írskymi pirátmi do Írska, kde ho predali ako otroka.
Pracoval ako pastier oviec asi 6 rokov.
Kedykoľvek to bolo možné, obracal sa
k Bohu. Keď sa mu podarilo ujsť z otroctva naspäť do rodnej krajiny, začal
študovať. Neskôr počul Boží hlas, ktorý
ho volal, aby sa vrátil do krajiny, v ktorej bol otrokom. Počúvol Božie volanie
a prichádza na ostrov ako misionár. Po
niekoľkých rokoch bol vysvätený za
biskupa pre sever a západ Írska.
Pred jeho príchodom bolo Írsko
pohanskou krajinou. Ľudia uctievali
prírodu, stromy, kamene, oheň, oslavovali príchod ročných období. Viedli
ich k tomu pohanskí kňazi druidi. Legenda hovorí, že svätý Patrik prerušil
pohanskú oslavu začiatku jari. Všetky ohne boli uhasené a ľudia čakali na
kráľa, aby vzkriesil oheň, ktorý si ľudia
odnesú domov. Svätý Patrik narušil
sviatok tým, že zapálil ako prvý veľkonočný oheň. Druidi sa rozhnevali
a chceli ho zabiť. Ľudu tvrdili, že ak tento oheň neuhasia, hneď v tú noc bude
horieť a oslabovať kráľovskú moc naveky. Nedokázali však prevládnuť nad
svätým ohňom. Svätý Patrik bojoval
proti druidom ich vlastnými metódami. Jeho víťazstvo mu dalo právo kázať
kresťanstvo po krajine. Iná legenda hovorí, že svätý Patrik vyhnal všetky hady
z ostrova. Preto sa na tomto ostrove

žiadne hady nenachádzajú. Možno
táto legenda hovorí o pohanských
kňazoch druidoch, ktorí sa po príchode svätého Patrika na ostrov začali vytrácať, až úplne vymizli.
Írsko sa stalo kresťanskou krajinou. 86,8 % rímskokatolíkov, 3 %
protestanti, 4,4 % neveriaci. Najznámejšie miesto spojené so svätým
Patrikom je hora Croagh Patrick
v Mayo. História hovorí, že na tejto
hore sa v roku 411 n. l. modlil a postil svätý Patrik 40 dní. Írske zdroje uvádzajú, že pozostatky svätého
Patrika sa nachádzajú v katedrále
Downpatrik v grófstve Down.
Jeden z príbehov o svätom Patrikovi, ktorý sa pokladá za pravdivý,
je jeho náuka o Svätej Trojici. Trojjedinosť Boha vysvetľoval obyvateľom
ostrova na príklade zeleného trojlístka. Tri stavy (tri osoby) navzájom neoddeliteľné, ale nezávislé na
sebe a každé samo osebe božstvom.
Sv. Patrik: „Vstávam dnes mocnou silou, vzývaním Trojice, vierou
v Trojnosť, vyznaním jedinosti Stvoriteľa stvorení.“ •

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

Trpel za nás
Milan Hromník
Predstavujeme Vám nového
sprievodcu na Pôstne obdobie. Tentokrat sú to úvahy
pátra Hromníka, dlhoročného vedúceho redaktora Posla.

Vstal z mŕtvych
Milan Hromník
Cieľom týchto úvah je zrozumiteľne vysvetliť denné biblické čítania vo Veľkonočnom
období a povzbudiť čitateľa
k osobnej odpovedi na ne.

128 strán, cena: 4,50 EUR

128 strán, cena: 4,50 EUR

Život Panny Márie
Philipp Shumacher
Viktor Kolb, SJ
Plnofarebná publikácia obsahuje celkový prehľad života
Panny Márie: od prisľúbenia,
jej Nepoškvrneného Počatia, jej narodenia, obetovania
v chráme, dospievanie, zasnúbenie s Jozefom... až po jej
smrť, pohreb, nanebovzatie.

HLASY Z MISIÍ

Modli sa srdcom
Slavko Barbarič
Ak chcete byť blízko a bližšie
najväčšiemu priateľovi ľudí
Ježišovi Kristovi, potom sa zastavte nad touto knihou. Ona
vás veľmi jednoducho naučí, ako máte rozmýšľať a ako
máte v určitej chvíli milovať
Boha a blížneho.
192 strán, cena: 2,80 EUR

103 strán, cena: 10 EUR

Vôňa levandule
– príbehy z Medžugoria
Paolo Brosio
V Medžugorí nastal v živote
Paula Brosia nečakaný obrat
a šokujúca a radikálna zmena jeho bytia. Na kopci zjavenia Panny Márie Božia Matka uchopila jeho život, aby
mohol zažiť milosrdenstvo
a nehu pravého Boha.

ABIGAIL – Skrytá nádej
Davis Bunn – Janette Oke
Biblický román, v ktorom
hlavná hrdinka Abigail prišla úplne o všetko. Žije v Jeruzaleme v komunite prvých
kresťanov. V čase po zmŕtvychvstaní Pána sa napätie
stupňuje, veriacich začínajú
prenasledovať a situácia je
neistá.

Príbeh o stvorení sveta
Porozprávajte svojim deťom
jeden z najstarších príbehov.
Odhaľte im deň za dňom, ako
Boh stvoril zem, rastliny, zvieratá a človeka. Posuvné obrázky deti očaria, udržia ich pozornosť a precvičia motoriku.

CD - Príď!
Ľudmila Koščová & band
Keď si dospelá žena vo svojom
modlitbovom čase hrá na gitare a prichádzajú k nej melódie a slová, keď je dotknutá Božím slovom a ono k nej
hovorí, tak to nie je samozrejmosť. Je to Božia milosť.
Výsledkom toho je toto CD.

309 strán, cena: 9,50 EUR

400 strán, cena: 9 EUR

Cena: 4,99 EUR

Cena: 10 EUR

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

stručný názov

Meno a priezvisko:
Mesto, PSČ:

cena

Ulica:
Podpis:			Tel.:

DECEMBER 2011
HLASY Z DOMOVA A MISIÍ
Objednávací kupón možno posielať na adresu: Kníhkupectvo VERBUM, Kalvária 3, 949
01 Nitra, tel: 037/ 7769420; fax: 037/ 7769437;
mail: verbum@svd.sk
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Arnold Janssen
– prvý odchod
misionárov do misií
Text: Juraj Begany SVD
Foto: Archív SVD

Á

no, je potrebných veľa modlitieb za našich bratov. Často,
keď sa medzi nimi prechádzam, vidím ich statočnú
a odhodlanú prácu, môžem byť spokojný, pretože sú ozajstnými odborníkmi vo svojom remesle. A to nielen v remesle manuálnom, ale i duchovnom.
Sú to mužovia modlitby. Ale náš život
nemôže ostať iba pri nej, musíme sa pozrieť ďalej. Dnes by som vám, milí čitatelia, nechcel predstaviť bratov laikov,
ale jedného nášho spolubrata kňaza.
Spolu s pátrom Anzerom odchádzajú
ako prví misionári do Číny.
V roku 1878 som sa rozhodol navštíviť večné mesto Rím a osobne sa
stretnúť so Svätým Otcom Levom XIII.
Mojou túžbou bolo predstaviť Svätému Otcovi misijný dom a zároveň sa
dozvedieť o možnostiach misijnej činnosti v Číne a vyprosiť si jeho požehnanie pre naše dielo i pre našich priateľov.
Po určitých ťažkostiach sa mi stretnutie podarilo a ja som 12. júla navštívil
Svätého Otca na súkromnej audiencii.
Svätý Otec si poprezeral naše časopisy
a vypočul správy o činnosti nášho misijného domu. Dostali sme jeho apoštolské požehnanie a ja som sa mohol
spokojne odobrať na ďalšiu cestu. Mieril som do Brixenu, pretože tu boli dobrí priatelia nášho domu a medzi nimi sa
nachádzal aj kňaz Jozef Freinademetz.
Jozef Freinademetz sa narodil 15.
apríla 1852 v Abtei, ktoré sa nachádza
v južnom Tirolsku. Bol 4. dieťaťom z 13
detí. 25. júla 1875 bol vysvätený za kňaza. Od tohto času až do roku 1878 bol
24
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učiteľom a katechétom v St. Martine.
Páter Jozef sa rozhodol, že sa prihlási
do nášho domu ako kňaz, pretože chcel
slúžiť misiám a misijnému poslaniu
Cirkvi. Svoje povolanie k misiám našiel
už v časoch seminára. Počas veľkopiatkovej liturgie počul slová z Knihy nárekov: „Deti si prosia chlieb, a nebol, kto
by im ho lámal.“ (Nár 4,4) Viete, drahí
čitatelia, nie je pre kňaza ľahké odísť len
tak zo svojej diecézy, a preto páter Jozef
musel žiadať povolenie odísť z diecézy
a prísť do nášho misijného domu. Ešte
dnes si pamätám na tie slová, ktoré nám
biskup Gasser povedal, keď som ho s P.
Jozefom navštívil: „Bressanonský biskup vraví NIE, ale katolícky biskup hovorí ÁNO. Vezmite si môjho syna Freinademetza a spravte z neho schopného
misionára.“ Toto povolenie umožnilo
P. Freinademetzovi odcestovať čoskoro
do Steylu. Prišiel 26. augusta večer. Bola
to pre neho zmena. Odchádzal z rodného Tirolska, ktoré bolo hornatým
a skalnatým krajom, do Steylu, ktorý
bol na rovine okolo rieky Maas. V liste svojim rodičom, ktorý napísal hneď
po dvoch dňoch od príchodu, zazneli
krásne myšlienky pre naše povzbudenie. Nebolo pre neho jednoduché, aby
sa odlúčil od svojej rodiny a išiel ďaleko do neznámej krajiny. P. Jozef spomína jednu myšlienku svojho priateľa k opisovanej samote a odlúčenosti:
„Čím viac si vzdialený od ľudí a sám,
tým si bližšie k Bohu.“ Tieto slová ho
hlboko zasiahli a v jeho srdci zavládol
pokoj, ktorý sa dá opísať slovami modlitby: „Opustil si všetko pre Boha a Boh

ťa nikdy neopustí.“ Už v spomínanom
liste P. Freinademetz opisuje svojim rodičom aj náš misijný dom. Aj ty, milý
čitateľ, prečítaj si týchto pár riadkov
z jeho listu a vži sa do situácie tohto
mladého misionára:
„A teraz slovíčko o misijnom dome,
kde som teraz. Skutočne je to dom Boží,
kde kraľuje duch zbožnosti a bázeň
Božia. Môžem hovoriť s úprimnosťou
o tom, čo som zatiaľ videl počas týchto dvoch dní, a verím, že nezveličujem. Nikdy predtým som nič také nevidel. Ani v Cassianeu, ani v seminári
v Brixene.
Zbožnosť, pracovitosť a skromnosť
študentov tohto domu je pre mňa úplne nová. Napriek svojej mladosti si uvedomujú, že život na zemi sa musí brať
veľmi vážne. To vyplýva aj zo samotnej
skutočnosti, že sa chcú stať misionár-

NAŠI
HLASY
DOBRODINCI
Z MISIÍ

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

Predvianočný deviatnik z Hlohovca K+V 105,- EUR • K. R.
z Veľkého Lapáša 10,- EUR • Odoberatelia Hlasov z Ivanky
pri Nitre 170,- EUR • Odoberatelia katolíckej tlače z Veľkého
Lapáša 150,- EUR • Bohuznáma – Chrabrany 10,- EUR •
Bohuznáma rodina – Rišňovce 25,- EUR • Deviatnik sv.
Rodiny – Kolta 45,- EUR • Bohuznámy – Melek 20,- EUR
• Bohuznáma – Mojzesovo 50,- EUR • Anna Majerčíková
z Tepličky 50,- EUR • Anna Hrošovská z Tepličky 20,- EUR
• Odberatelia Hlasov z Mikušoviec 30,- EUR • Dobrodinci
z Čajkova 60,- EUR • Čitatelia Posla a Hlasov Černík 50,- EUR
• Ružencové spoločenstvo Likavka 150,- EUR • Ružencové
bratstvo Kamenica n/Cirochou 50,- EUR • Čitatelia Hlasov
Lokca 75,- EUR • Rodiny z deviatnika – Skačany 150,- EUR •
Odberatelia hlasov Ruskovce 80,- EUR • Odberatelia hlasov
Žabokreky n/Nitrou 30,- EUR • Ružencové spoločenstvo
Radoľa 50,- EUR • Ružencové bratstvo Terchová 200,- EUR •
Odberatelia hlasov Habovka 150,- EUR • Čitatelia hlasov Jasenica 250,- EUR • Čitatelia hlasov Čierne pri Čadci 56,- EUR
• Odberatelia posla, hlasov a rodiny Valaská Belá 120,- EUR
• Členky predvianočného deviatnika Dolný Lopašov 75,- EUR
• Odberatelia hlasov a posla Obyce 100,- EUR •

Duchovné cvičenia
pre misijných horliteľov a čitateľov Hlasov

mi. Som skutočne šťastný, že som
tu a neviem, ako by som za to mohol Bohu dostatočne poďakovať.
Môžem sa učiť žiť ako opravdivý
kresťan. Tiež začínam študovať
čínsky jazyk. Sme tu piati kňazi,
päť sestier, 40 študentov a hŕstka pracovníkov. V dome máme
kaplnku s Najsvätejšou oltárnou
sviatosťou.
Teraz už končím svoj list. Veľa
sa modlite za mňa, aby som dosiahol cieľ, ktorý mi určil Boh,
aby som mohol naplno pracovať.
Ostávam v Najsvätejšom Srdci
Ježišovom.“
Štúdium základov čínskeho jazyka sa pomaly blížilo ku koncu
pre P. Anzera aj pre Jozefa Freinademetza, a preto som určil deň
ich odchodu do Číny na 2. ma-

rec. V Číne ich mal prijať biskup
Raimondi - pre pripomenutie, to
je ten biskup, ktorý ma podporil
v myšlienke pre stavbu misijného domu. Nedeľná ranná svätá
omša bola slávnosťou vyslania
prvých misionárov do misií. Slúžil ju miestny pán farár spolu s P.
Anzerom a P. Freinademetzom.
Misionárom boli posvätené misijné kríže a boli poslaní do ďalekého sveta čínskej kultúry ohlasovať
Krista všetkým ľuďom.
Milý čitateľ, aspoň takto v krátkosti som ti chcel predstaviť nášho
pátra Freinademetza a prvý krok
nášho domu k jeho cieľu, ktorým
je Pánova výzva: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium
všetkému stvoreniu.“ •

Chcete sa stretnúť s milosrdným Kristom
v jedinečnom prostredí nitrianskej Kalvárie?
Misijných horliteľov, čitateľov Hlasov
a priateľov SVD pozývame na duchovnú obnovu, ktorá sa bude konať v Misijnom dome v Nitre v dňoch 13. – 15. marca 2015. Viesť ju bude P. Martin Štefanec
SVD. Téma duchovnej obnovy: Čnosti
v živote kresťana. “Čnosť je trvalá a stála
dispozícia konať dobro. Umožňuje človekovi nielen konať dobré skutky, ale aj dávať
zo seba samého to najlepšie.” (KKC 1803)
V prípade záujmu kontaktujte p. Šlosárovú
na č. tel. 037/7769440

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Nové číslo účtu Spolčonosti
Božieho Slova: 5029115971/0900
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Staň sa misionárom
„Deti
si prosili
chlieb,
a nebolo,
kto by im
ho lámal“
(Nár 4,4)

Uprostred všetkých aktivít a činnosti Cirkvi sú
tie, ktoré sú zvlášť zamerané na ohlasovanie evanjelia medzi neveriacimi. Preto si Boh povoláva
mužov a ženy, ktorí sa venujú práve tomuto poslaniu. Ohlasujú Krista tým, ktorí ho nepoznajú, pomáhajú novým kresťanským komunitám k tomu
aby sa stali pevnými vo viere a povzbudzujú ku
kresťanským hodnotám ako je pokoj, spravodlivosť, sloboda a vzájomné spolunažívanie.
Chceš mať aj ty účasť na tejto misii Cirkvi?
Spoločnosť Božieho Slova prijíma mladých mužov, ktorí majú záujem stať sa misionármi, kňaz-

ODOSIELATEĽ:

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

mi, alebo rehoľnými bratmi. Sme rodinou svätého Arnolda Janssena, muža s veľkou túžbou po
záchrane ľudí všetkých národov. Sme rodinou
s trvalým rozhodnutím žiť pre misie Ježiša Krista. Sme rodinou ľudí mnohých národov s povolaním od Boha slúžiť tým, ku ktorým nás posiela.
Podmienkou k prijatiu je úprimná túžba nasledovať Krista v službe bratom a sestrám, fyzické
a psychické zdravie, maturita a život viery.
Prihlášky do Spoločnosti Božieho Slova
posielajte do 30. apríla 2015 na adresu:
P. Ján Kušnír SVD, Misijný dom Matky Božej,
Kalvária 3, 949 01 Nitra
Viac informácií nájdeš na www.verbisti.sk

POŠTOVNÉ ÚVEROVANÉ
949 04 NITRA 5

