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prvé dni predposledného mesiaca roka nám pomá-
hajú uvedomiť si, čo znamená „spoločenstvo svä-
tých“. Je to to „communio“, ktoré spája nepremože-
ná láska víťaziaca aj nad smrťou. Sviatok všetkých 
svätých ako aj následné Dušičky pripomínajú veria-
cim vzájomnú zodpovednosť za každého, kto ešte 
putuje, alebo sa pripravuje na vstúpenie do Božej 
slávy. Práve vo vzájomnej modlitbe za duše v očist-
ci počas liturgie sa cíti, ba i vidí jednota veriacich.

Žiaľ, v bežnom živote je jednoty omnoho me-
nej, hoci máme k sebe stokrát bližšie, dušami sme 
ďalekí. Hocaké krivé obvinenia, závisť, urážky, 
nesympatie nás rozbíjajú na samej elementárnej 
úrovni rodín, susedstiev i cirkevných spoločen-
stiev, ktoré vôbec nie sú výnimkou.

V poslednom čase sme svedkami  nepríjemných 
útokov na Cirkev ako zvonku, tak i zo samého jej 
vnútra. Plodom podobných javov je vždy rozdele-
nie. Najsmutnejšie je, ak sa útočí na samu podstatu 
viery, morálky alebo symbol jednoty, ktorým je pre 
nás katolíkov  Sv. Otec. 

Pápež František je pre nás Európanov skutoč-
ne netradičný. A to hneď z niekoľkých dôvodov. 
Po prvé, nie je diplomatom, ani sa zvlášť do svoj-
ho zvolenia nepohyboval vo vatikánskych kru-
hoch. Preto v niektorých vyjadreniach cítiť čisto 
ľudskú snahu a úprimnosť, ktorou sa obracia ku 
konkrétnym ľuďom bez diplomatických ozdôb či 
taktnosti. Po druhé, je Juhoameričan, Argentínec, 
človek otvorený, jednoduchý a veselý, ktorému nie 
je zapotreby ceremoniálnosť, ktorú si však jeho 
úrad vyžaduje. Žiaľ či sláva Bohu, pápež je tiež len 
človek, no práve to je základom jeho služby Bo-
žiemu ľudu i Kristovi, ktorý z lásky k nám prijal 
ľudskú prirodzenosť. Ak pochopíme, že aj Svätý 
Otec je jeden z nás, že má za sebou svoju skúse-
nosť, budeme mu rozumieť a držať palce, aby čím 
dlhšie a v plnej sile pracoval na Petrovom stolci.

Mediálne kruhy, dnes sú už takmer synony-
mom liberálnych , urobili z Františka liberála, so-
cialistu, ktorý ide s dobou a zbavuje sa zastaralých 
spôsobov. Preto vytrhávajú jeho slová z kontextu, 
ozvučujú sporné momenty, kladú do popredia 

kontrast jeho pozície s pozíciami miestnych cir-
kevných autorít. Mnohým sa to páči, lebo takýto 
obraz pápeža by mohol ospravedlniť mnohé ich 
scestnosti. Čo je ale smutné, že tomu uverila aj 
nemalá časť horlivých katolíkov, ktorí sa neboja 
nazvať pápeža takmer antikristom. Pritom si ne-
uvedomujú, že takáto myšlienka je čisto diablova, 
a potom spochybňujúc hlavu Cirkvi spochybňu-
jú Katolícku cirkev ako takú. Veď ako katolíci ve-
ríme, že úrad námestníka sv. Petra je spravovaný 
pod vedením Sv. Ducha, a teda nie je možné, aby 
vo veci viery a mravov mohol pápež niečo zme-
niť. Potom svoj úrad vykonáva tiež v kolégiu svo-
jich bratov biskupov, čím sa vylučuje akási ľudská 
svojvôľa. To neznamená, že v niektorých názoroch 
sa Sv. Otec nemôže mýliť. Môže, veď nie je poli-
tikom ani ekonómom, ba ani sociológom. No je 
človekom a Otcom, preto sa vždy bude snažiť byť 
pre všetkých, dokonca aj pre tých, ktorí ho nenávi-
dia. Preto nikoho neodsudzuje, kto sa snaží hľadať 
pravdu, krásu a lásku. Pritom má jasné chápanie 
toho, čo učí Kristus.

Našou úlohou ako moderných katolíkov je za-
chovať si staré cennosti aj vo vzťahu k svojej au-
torite. Pár desaťročí nazad by nikomu ani na um 
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nezišlo spochybňovať pápeža. No v dnešnej relatívnosti spo-
chybňujeme nielen jeho, ale aj samého Krista. Netreba nám 
obhajovať, čo Sv. Otec povedal, ako to myslel, pred samými 
sebou. Treba sa snažiť prijímať veci hneď s vedomím toho, že  
je za tým starostlivosť a otcovská láska. Tak to bolo so zjed-
nodušením procedúry anulácie (vyhlásením neplatnosti) 
manželstva, ktorá neraz roky zotročovala nevinné manžel-
ské stránky. Zneužitia zo strany nezodpovedných budú vždy, 
no to je ich hriech. Avšak beda nám, ak kladieme neúnosné 
bremená a ani prstom nepohneme. 

Synoda o rodine tiež neprinesie (v čase napísania článku 
sa len začína) prevratné zmeny, strach, z ktorých núti nie-
ktorých vypisovať petíciu za zachovanie učenia. Viera nie je 
politika, nedá sa vydiskutovať nový názor, jedine pohľady, 
do ktorých diskusia vnáša viac svetla. Žiadne homosexuálne 
manželstvá alebo rozvody, alebo prijímanie rozvedených bez 
presných pravidiel nebude. Bude snaha nájsť dobro človeka, 
Cirkvi a spoločnosti, v ktorej rodina bude kolískou, Cirkev 
školou a nebo cieľom ľudského života.

Milí čitatelia, spoločenstvo svätých je spoločenstvo milu-
júcich, ktorí si vzájomne pomáhajú, lebo si dôverujú. Zdô-
verme sa Božej prozreteľnosti, prosme nebeských patrónov, 
aby orodovali za naše kresťanské svedectvo, buďme so Sv. Ot-
com i svojimi biskupmi, lebo len tak ukážeme neveriacemu 
svetu, že naše svedectvo je hodnoverné.  	
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▲ V Ríme určili chrámy, v ktorých získate
odpustky v Svätom roku milosrdenstvaj

Na ofi ciálnej stránke Svätého roku milosrdenstva 
(www.im.va) zverejnili jubilejné chrámy, v ktorých 
bude možné počas jubilea po splnení stanovených 
podmienok získať odpustky. V  Ríme bude mať 
Svätú bránu každá zo štyroch pápežských bazilík 
- Bazilika svätého Petra, sv. Jána v Lateráne, Santa 
Maria Maggiore a Bazilika sv. Pavla za hradbami. 
Jubilejnými kostolmi sú tiež baziliky vo Svätej zemi. 
V ostatných častiach sveta sú za  jubilejné chrá-
my považované kostoly a pútnické chrámy, ktoré 
za také označí miestny biskup a v ktorých bude aj 
Brána milosrdenstva. V prípade Ríma ide okrem 
štyroch pápežských bazilík aj o  tri kostoly, kto-
ré zahŕňa tradičná púť „siedmich kostolov“ (sette 
chiese), a to Bazilika sv. Vavrinca za hradbami, Ba-
zilika Svätého Kríža z Jeruzalema a Bazilika sv. Še-
bastiána za hradbami. 

Počas Jubilea milosrdenstva a súčasne pri prí-
ležitosti 500-ročnice narodenia sv. Filipa Neriho 
sa odporúča, aby bola obnovená prax tejto kajúcej 
púte, ktorú Rimanom zanechal práve tento svätec. 
Preto aj púť do každého z týchto kostolov bude prí-
ležitosťou získať jubilejné odpustky. •

Milí misijní priatelia!

Na  začiatku novembra pamätáme 
zvlášť na našich zosnulých. Ako kres-
ťania veríme, že naše spojenie s nimi 
trvá. Ak sú naši zosnulí už v  nebi, 
u Pána, môžu nám pomáhať svojím 
príhovorom. Ak sa ešte zbavujú svo-
jich zvyšných vín v očistci, veľmi trpia, 

ale zase sme to my, ktorí im môžeme pomôcť. Modlíme 
sa za tieto duše po celý rok, ale najmä teraz, jednak každý 
sám, a tiež spoločne na cintoríne, kde sa konajú modlitby 
pri hroboch zosnulých.

Známy je ďalší prostriedok pomoci dušiam zosnulých. 
Sú to tzv. odpustky, ktoré pre nich môžeme získať. Nepre-
dávajú sa, ako si niektorí myslia, môžeme ich z rozhodnu-
tia Cirkvi získať predovšetkým modlitbou, hlavne v dňoch 
do 8. novembra. 

November nás viac než ktorýkoľvek iný mesiac núti zao-
berať sa poslednými vecami života. Súčasný človek sa na ne 
stal málo citlivým, nemá akosi záujem, ba ani čas uvažovať 
o živote, smrti, nebi, pekle, očistci. 

Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi”, hovorí 
nám Kristus. November nie je o trúchlení. Je o nádeji na več-
ný život, ktorú nám pripomínajú aj horiace sviece na cintorí-
noch. Svätý Pavol pripomína, že ľudské oko nevidelo a ucho 
nepočulo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. S takouto 
nádejou sa žije radostne, lebo je prísľubom, že ak človek žije 
podľa evanjelia, raz sa stretne so svojím Bohom v nebes-
kom kráľovstve.

Páter Martin Štefanec SVD, šéfredaktor

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Sv. omšu za odberateľov Hlasov 
odslúžim 3. novembra, 

za horliteľov 5. novembra 2015,

Šéfredaktor
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▪ Svätý Otec prijal Dávida Tencera,
ktorého vymenoval za biskupa Reykjavíku

Svätý Otec František sa 7. októbra v závere generálnej audiencie osobne stretol 
aj Mons. Dávidom Tencerom OFM Cap., ktorého v polovici minulého me-
siaca vymenoval za biskupa diecézy Reykjavík na Islande. Do Ríma prišiel 
spolu so svojím predchodcom Mons. Petrom Bürcherom. Kapucín Tencer 
prijme biskupské svätenie 31. októbra v Reykjavíku. 

Dávid Tencer OFM Cap. sa narodil v roku 1963 v malebnom mesteč-
ku Nová Baňa. Kňazské svätenie prijal v roku 1986 a do rehole kapucínov 
vstúpil o štyri roky neskôr. Po noviciáte pokračoval v štúdiách v Ríme, kde 
v roku 1994 získal licenciát z katolíckej teológie. V rokoch 2001 – 2004 pô-
sobil aj v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne, kde vyu-
čoval homiletiku. Do misií na Islande odišiel v roku 2004. Najprv pôsobil 
ako vikár v Kostole Stella Maris v Reykjavíku a až doteraz bol farárom vo 
farnosti S. Þórlákur v Reyðarfj örðure. •

▪ V Bazilike sv. Petra vysvätili za biskupa
nového nuncia pre Jordánsko a Irak

V Bazilike sv. Petra vysvätili 10. októbra za biskupa Mons. Alberta Ortega 
Martína, ktorý 1. augusta pápež František vymenoval za nového apoštolského 
nuncia v Jordánsku a Iraku, spolu s pridelením hodnosti arcibiskupa a titu-
lárneho sídla v Midile. Eucharistickému sláveniu predsedal kardinál Pietro 
Parolin, vatikánsky štátny sekretár. 

Päťdesiatdvaročný arcibiskup pochádza z Madridu a do diplomatických slu-
žieb Svätej stolice vstúpil v roku 1997. Kardinál Parolin v homílii označil túto 
misiu za náročnú, avšak nového arcibiskupa ubezpečil, že bude sprevádzaný 
nepretržitou modlitbou Cirkvi. Ako povedal, je to misia, pre ktorú je nutná 
„opatrnosť a múdrosť, vzácnejšie ako zlato a všetko bohatstvo“: „Malo by však 
ísť o zvláštnu formu múdrosti, tú, ktorú dáva Pán, nie o zdanlivú múdrosť sveta. 
Získava sa tak, keď sa sústredíme na to podstatné a oslobodíme sa od zbytočných 
bremien, ktoré nás spútavajú, a ktoré nám znemožňujú dosiahnutie cieľa.“ •

▪ Vatikánsky rozhlas bude poskytovať svoje spravodajstvo v kórejskom jazyku

Vatikánsky rozhlas bude poskytovať svoje spravodajstvo na internete v ďalšom 
jazyku - v kórejčine. Už 9. októbra, kedy Kórea slávi „Národný deň kórejského 
jazyka“, bola  otvorená nová stránka v tomto jazyku, kde budú pravidelne pub-
likované správy o aktivitách Svätého Otca a Svätej stolice. Impulzom k tejto ini-
ciatíve bola okrem iného aj apoštolská cesta Svätého Otca do tejto krajiny v roku 
2014. Vatikánsky rozhlas bude teda od 9. októbra poskytuje správy o Svätom Ot-
covi, Svätej stolici a o živote v Cirkvi už spolu v 39 jazykoch (z čoho štyri majú 
len internetovú formu programu) a v 13 rozličných abecedách resp. spôsoboch 
písma. Čo sa týka ázijských jazykov, Vatikánsky rozhlas okrem kórejčiny doteraz 
pôsobil v čínštine, vietnamčine, japončine, v jazykoch hindi, tamil, malayalam 
a v arabčine. V posledných rokoch sa služba vatikánskeho rozhlasu rozšírila aj 
o swahilský jazyk a modernú hebrejčinu. •

▲ Vo Vatikáne bude svätý
rok sprevádzaný dennou 
modlitbou ruženca

Každý večer v  Jubilejnom roku 
milosrdenstva, ktorý sa začne 8. 
decembra tohto roka a skončí sa 
20. novembra 2016, sa budú ve-
riaci rímskych farností, rehoľných 
spoločenstiev a bratstiev modliť 
na Námestí sv. Petra posvätný ru-
ženec. Čas bol stanovený na 18.30 
a konkrétnym miestom modlit-
by bude priestor pri soche sväté-
ho Petra. 

Ako sa uvádza v komuniké Pá-
pežskej rady na podporu novej 
evanjelizácie, zodpovednej za or-
ganizáciu Mimoriadneho sväté-
ho roku milosrdenstva, bude to 
príležitosť upierať pohľad na Pan-
nu Máriu ako Matku milosrden-
stva, ako nás k tomu povzbudzu-
je pápež František v 24. bode buly 
Misericordiae Vultus: „Nikto tak 
nepozná hlbiny tajomstva Boha, 
ktorý sa stal človekom, ako Mária. 
Všetko v jeho živote bolo stvárňo-
vané prítomnosťou milosrdenstva, 
ktoré sa stalo telom. Matka ukri-
žovaného, vzkrieseného Krista 
vstúpila do svätyne Božieho milo-
srdenstva, pretože sa dôverne po-
dieľala na tajomstve jeho lásky." •
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Sviatok Všetkých verných zo-
snulých je dobrou príleži-
tosťou pouvažovať o  živote 
po smrti. Inokedy pred taký-

mito úvahami utekáme, alebo sú za-
streté inými témami, dnes sa nám to 
priam natíska. 

Nebo, peklo, očistec
Kresťanská tradícia hovorí o troch sta-
voch: o nebi, pekle a očistci. Treba však 
povedať, že to, ako si tieto tri stavy pred-
stavujeme, je riadne ovplyvnené dvoma 
tisícročiami rozličných vplyvov a špe-
kulácií. Posmrtný život, ktorým sa za-
oberá disciplína nazvaná eschatológia, 
nie je jasnou vecou. Je to skutočnosť, 
ktorá je viac otázkou viery ako rozu-
mu, a preto nečudo, že sa tam nachádza 
veľa špekulácií. 

Tradičná predstava:
• Nebo: Dosiahnutie odmeny 
za dobrý život, večná blaženosť.
• Peklo: Zavrhnutie, trest, več-
né utrpenie.
• Očistec: Stav tých, ktorí ešte 
nie sú spôsobilí ísť do neba. Po-
treba očisťovania. 

Aj keď mnohé náhľady ob-
siahnuté v  týchto predstavách 
nie sú nesprávne, ba naopak 
majú svoje pevné zakotvenie 
v Písme a v  tradícii, predsa je 
tam veľa nepresného, čo nega-
tívne ovplyvnilo eschatológiu. V  sú-
časnosti sa, podobne ako aj v  iných 
oblastiach, sústreďujeme na očistu aj 
týchto termínov. Tá spočíva predo-

všetkým v snahe o oddelenie symbo-
lov od podstaty. 

Karl Rahner vo svojej knihe Základy 
kresťanskej viery sa pozerá na escha-
tológiu ako na niečo, čo má svoje za-
korenenie už v terajších našich skúse-
nostiach, zážitkoch a postojoch. Božia 
milosť, ktorú každý človek dostáva pri 
stvorení, je základom pre kresťanskú 
nádej v budúce naplnenie a dovŕšenie 
procesu vývoja vzťahu medzi Bohom 
a človekom. 

A tak:
Koncepty neba, pekla a očistca sú kon-
cepty, ktorých obsah je možné spoznať 
už v  skúsenostiach a  zážitkoch, kto-
ré človek má v  tomto časnom svete, 
v skúsenostiach, ktoré odkrývajú niečo 
z večnosti a z naplnenia našej konečnej 

túžby. Máme predsa mnoho skúsenos-
tí, ktoré nás učia, že naša ľudskosť nie 
je vnútorne podmienená ani časom, 
ani priestorom, napríklad osobná lás-

ka alebo intenzívna tvorivosť. Každá 
sebatranscendentná skúsenosť či zá-
žitok nás otvára k večným a trvalým 
hodnotám. Kto napríklad z nás nieke-
dy nezakúsil nový život a nádej aj na-
priek predchádzajúcej tragédii alebo 
utrpeniu, alebo prelom k novému ži-
votu po predchádzajúcom intenzívnom 
pocite beznádeje a opustenosti? Takéto 
skúsenosti nám poukazujú na radikál-
nu nedokončenosť, na našu závislosť 
od tajomstva Božieho, ktorému s ko-
nečnou platnosťou patríme. Takéto 
skúsenosti a  zážitky nám poukazujú 
na našu orientáciu smerom k budúc-
nosti ako ku koncu utrpenia a prísľubu 
plnosti. Každá láska prahne po večnosti 
a Božia láska si utíšenie tohto prahnutia 

Život po smrti
 Text: P. Milan Bubák SVD 

 Foto: P. Martin Štefanec SVD

Nebeská blaženosť získaná 
po smrti nie je výsledkom 
nejakého zákonného paktu 
udeleného tým, ktorí sú 
zmeraní na spásu svojich duší 
prostredníctvom striktného 
zachovávania pravidiel a rituálov. 
Je to skorej dar udelený tým, 
ktorí v okamihu smrti dovŕšia 
svoj celoživotný projekt 
sebadarovania. 

texttext v obrazku
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nielen želá, ale ho aj spôsobuje, a to do-
konca tiež uprostred utrpenia a straty. 
Presne takáto bola skúsenosť učeníkov 
pri kríži, po ktorom nasledoval prelom 
veľkonočného rána.

Konečný stav milosti
A  tak z  tejto perspektívy NEBO sa 
chápe ako konečný stav stavu milos-
ti, v ktorom človek prebýva prostred-
níctvom daru Božej sebakomuniká-
cie v láske. Je to láska, ktorá od človeka 
požaduje, aby na ňu odpovedal darom 
seba samého. Je to vzťah intimity a blíz-
kosti s Bohom, uskutočnenej v spolo-
čenstve s  inými, v  spoločenstve, kto-
ré nás vedie do neopísateľnej radosti, 
do plnosti nášho konečného prahnu-

tia. Nebeská blaženosť získaná po smrti 
nie je výsledkom nejakého zákonného 
paktu udeleného tým, ktorí sú zmeraní 
na spásu svojich duší prostredníctvom 
striktného zachovávania pravidiel a ri-
tuálov. Je to skorej dar udelený tým, 
ktorí v okamihu smrti dovŕšia svoj ce-
loživotný projekt sebadarovania. Nebo 
je transformáciou celého bytia človeka 
založenou na výsledku jeho totálnej ži-
votnej orientácie. 

Odcudzenie sa spásnemu stavu
Na druhej strane PEKLO je odcudzenie 
sa od tohto spásneho stavu, je to popre-
tie tohto pravého ja u človeka, hriešne 
odmietnutie láskavo reagovať na vola-
nie Božej milosti. Je to teda kompletná 

smrť a deštrukcia, dôsledok hriechu, 
ako hovorí Pavol: “Mzdou za hriech je 
smrť.” (Rim 6, 23) Peklo je odstránenie 
či zničenie esenciálneho bytia človeka 
prostredníctvom zlyhania v povinnosti 
prekonávať dezintegráciu časných sta-
vov ľudskej existencie. Večné utrpenie 
pekla symbolizuje totálny a neodvo-
lateľný stav sebaodsúdenia, čo je dô-
sledkom jedincovej chcenej separácie 
od Božieho základu bytia tým, že sa to-
tálne ponoril do seba samého, že svoje 
vlastné záujmy postavil úplne na prvé 
miesto nad záujmy iných. Peklo je slo-
bodné rozhodnutie sa jedinca uzavrieť 
sa pred inými a otvoriť sa pred bezbož-
ným životom. Skrátka, peklo je večná 
strata získaná odmietnutím milovať.

Očisťovanie, sebazdokonaľovanie
Konečne OČISTEC je procesom očis-
ťovania, sebazdokonaľovania, prostred-
níctvom ktorého sa stávame viac a viac 
naorientovaní na Božiu sebadarujúcu 
lásku. Presnejšie povedané je to utr-
penie, ktoré je na nás položené nie vo 
forme trestu za hriech, ako skorej vo 
forme vnútornej bolesti pochádzajúcej 
zo sebaobetujúcej agapickej lásky, pre 
ktoré sa musí rozhodnúť každý, kto sa 
rozhodne nasledovať Krista. Táto lás-
ka si vyžaduje, aby sme pretavili, pre-
čistili svoj egoizmus, aby sme zomreli 
sami sebe, a to preto, aby v našom srdci, 
mysli a vôli mohla panovať Božia lás-
ka. V tomto zmysle vlastne očistcom 
je samotný duchovný život, ktorý je 
tým existenciálnym zápasom v práci 
na vlastnej spáse prostredníctvom se-
batranscendentnej lásky, čo je zákon 
kríža. Každý človek je volaný k duchov-
nej dokonalosti cez proces integrácie 
a dozrievania, ktorý sa deje vo vyrov-
návaní sa s napätiami medzi životom 
a smrťou, medzi časnosťou a večnosťou. 
V tomto zmysle je vlastne očistec ortie-
ľom stávania sa samým sebou v procese 
odpovede na Božiu iniciatívu. Je to di-
vinizujúca púť duše smerom k Bohu. Je 
jasné, že tento proces nemusí byť vždy 
dovŕšený tuná v časnosti, a tak sa pre-
náša často až za hranice smrti.  	
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▲  Humanitárny dar

Spoločnosť Božieho Slova prijala hu-
manitárny dar od Rádu Maltézskych 
rytierov pre potreby vlastného zaria-
denie sociálnych služieb, ktoré pre-
vádzkuje v Nitre na Kalvárii.

Zariadeniu bol odovzdaný kyslíko-
vý prístroj v rámci projektu Flamatt, 
ktorý darovala nadácia Švajčiarske-
ho maltézskeho rádu, ktorú vedie ry-
tier rádu Guido Stöckli. Dar prijal 
Mgr.  Stanislav Krajňák SVD, rektor 
Misijného domu Matky Božej v Nitre 
a riaditeľka zariadenia Bc. Alena Lo-
pašková, ktorí poďakovali hlavným 
organizátorom a osobitne Svätoslave 
Horskej za  perfektnú administráciu 
a spoluprácu, ktorú zabezpečuje pre 
projekt Flamatt Slovensko. Prijatiu 
bola zároveň 3.10. 2015 venovaná svä-
tá omša v Kostole Nanebovzatia Panny 
Márie, s účasťou Mons. Th Dr. Gašpa-
ra Fronca, ktorý duchovne vedie mal-
tézskych dobrovoľníkov nitrianskeho 
Centra Maltézskej pomoci Slovensko. 
Projekt Flamatt na Slovensku rozvinu-
li dobrovoľníci z Nitry a v súčasnosti 
tento úspešný projekt pre Slovensko 
za  Rád Maltézskych rytierov vedie 
člen Rádu a  riaditeľ projektu Peter 
Mikulášik C.G.M., ktorý je súčasne aj 
vedúcim Maltézskeho centra •

▪  Pri Vatikáne otvorili
nocľaháreň pre bezdomovcov:
„Dar milosrdenstva“

Dar milosrdenstva“ je názov nocľa-
hárne pre bezdomovcov, ktorú otvo-
rili na  ulici Via dei Penitenzieri pri 
nemocnici Santo Spirito v  blízkosti 
Vatikánu. K dispozícii núdznym je už 
niekoľko dní. Slávnostné otvorenie 
a  posvätenie domu, ktoré sa konalo 
ešte minulý týždeň vo štvrtok (v deň 
liturgickej spomienky Panny Márie 
Ružencovej) bolo spojené so svätou 
omšou, ktorej predsedal pápežský 
almužník Mons. Konrad Krajewski 
za  účasti prvých hostí a  dobrovoľ-
níkov zariadenia. Priestory, ktoré sa 
nachádzajú v extrateritoriálnej zóne 
Vatikánu a ktoré donedávna užívala 
istá cestovná kancelária, boli ponúk-
nuté pápežovi Františkovi Generál-
nym domom Spoločnosti Ježišovej. 
Týmto spôsobom chcela komunita 
jezuitov pohotovo reagovať na výzvu 
pápeža poskytnúť priestory svojich 
budov ľuďom v  núdzi. Ubytovňa je 
nazvaná „Dar milosrdenstva“, pretože 
je darom rehoľnej komunity ako kon-
krétny skutok lásky voči blížnym. Za-
riadenie môže prijať na noc až 34 ľudí 
a  prevádzkované je sestrami Matky 
Terezy z Kalkaty, teda Kongregáciou 
misionárok lásky, podobne ako uby-
tovne na Via Rattazzi pri rímskej vla-
kovej stanici Termini a ďalšia pri kos-
tole San Gregorio al Celio v blízkosti 
Circo Massimo. Prijatiu záujemcov 
do ubytovacieho zariadenia predchá-
dza rozhovor žiadateľov o registráciu 
so sestrami Matky Terezy v  neďale-
kom dome „Dar Márie“ vo Vatikáne. 
Možnosť prenocovať je ohraničená 
na tridsať dní; vstup do ubytovne je 
večer od 18.00 do 19.00 hod. , budí-
ček ráno o 6.15, s následnou povin-
nosťou osobnej hygieny a upratania 
svojej postele a  skrine. Ubytovňa sa 
uzatvára ráno o 8.00 hod. kvôli gene-
rálnemu upratovaniu a zabezpečeniu 
chodu zariadenia. Pokiaľ ide o  stra-
vu, večeru poskytujú sestry v  dome 

▲  Misionár z Konga
navštívil Nitru:

P. Piotr Handziuk SVD (vpravo) 
spolu s P. Waldemarom Griegerom 
SVD (vľavo) navštívili koncom sep-
tembra misijný dom v Nitre. P. Piotr 
Handziuk pôsobí v Kongu a záslu-
hou jeho spolužiaka zo seminárnych 
čias, P. Waldemara Griegera, posky-
tol redakcii profesionálne fotografi e 
zachycujúce život misionárov a ľudí 
v Kongu. Mnohé z týchto fotografi i 
sú publikované v našich misijných 
kalendároch. P. Piotr zároveň posky-
tol rozhovor pre Hlasy, ktorý publi-
kujeme v tomto čísle. •

▲  Obliečka novicov SVD 

V predvečer diakonskej vysviacky 
prijali rehoľné rúcho dvaja novici 
Spoločnosti Božieho Slova: Lukáš 
Hanusek a Dávid Valachovič. Počas 
modlitby vešpier v Misijnom dome 
Arnolda Janssena v Bratislave im 
provinciál SVD, P. Ján Štefanec, odo-
vzdal rehoľné rúcha. Rehoľné rúcho 
je znak zasvätenia sa Bohu a líši sa 
od civilného obleku, aby vyjadrovalo 
jasný znak zasvätenia. Na fotografi i 
sú novici s novicmajstrom P. Barto-
lomejom Baráthom SVD. •

6 HLASY Z DOMOVA A MISIÍ NOVEMBER 2015

UDALOSTI



▪  V Sýrii únoscovia prepustili
kňaza, ktorého uniesli
ešte v máji tohto roka

Sýrsko-katolícky kňaz Jacques Mou-
rad, ktorého uniesli v máji tohto roku, 
bol prepustený na slobodu. Stalo sa tak 
v sobotu 10. októbra. Ako pre agentú-
ru Asianews uviedol apoštolský nun-
cius v Sýrii Mons. Mario Zenari, ktorý 
s prepusteným kňazom hovoril cez te-
lefón, otec Mourad je v dobrom zdra-
votnom stave. O priebehu únosu budú 
spolu hovoriť pri stretnutí v Damas-
ku, kam má otec Mourad pricestovať 
v najbližších dňoch. Jacques Mourad 
je sýrsko-katolícky kňaz, prior kláštora 
Mar Elian v obci Al Qariatayn nachá-
dzajúceho sa najuhozápad od mesta 
Homs v Sýrii. Známy bol svojím úsi-
lím o medzináboženský dialóg medzi 
kresťanmi a moslimami. Unesený bol 
21. mája tohto roku, keď sa dve osoby 
zmocnili jeho vozidla a uniesli ho so 
sebou. Spomínaný kláštor, ktorého bol 
priorom, v auguste zničil samozvaný 
Islamský štát. Otec Mourad zároveň 
12 rokov viedol miestnu farnosť a bol 
spolupracovníkom a priateľom une-
seného jezuitského pátra Paola Dal-
l’Oglio, o ktorom nie sú žiadne správy 
už viac než dva roky.  •

▼  Stretnutie provinciálov
     Európskej zóny SVD

Zhromaždenie sa konalo v mes-
te Roscommon, Írsko, od 27. sep-
tembra do 3. októbra 2015. Tvori-
lo ho tridsať účastníkov: dvanásť 
provinciálov alebo regionálnych 
predstavených,  rôznych koor-
dinátorov a  hostí, medzi ktorý-
mi bol aj generálny predstavený 
SVD P.  Heinz Kulüke, P.  Henry 
Barlage (bývalý generálny pred-
stavený), P. Budi Kleden, člen Ge-
nerálnej rady, P. Stanislaus Lazar, 
generálny tajomník misie, P. Mo-
deste Muni, hlavný koordinátor 
pre komunikáciu, a  Sr. Krysty-
na Schwede, európska koordiná-
torka sestier SSPS. Zo Slovenska 
sa stretnutia zúčastnil provinciál 
P. Ján Štefanec. 

Účastníci stretnutia sa medzi 
sebou podelili o skúsenosti pôso-
benia verbistov v Európe, ako aj 
zahraničných misionárov na úze-
mí Európy. Všetci boli vďační 
za vzájomnú výmenu informácii 
a skúseností, priateľskú atmosfé-
ru, pohostinnosť a  logistiku ko-
ordinovanú írskym provinciálom 
P. Patrickom Byrneom, hostiteľom 
stretnutia. •

UDALOSTI 
november 2015

1. november
Slávnosť Všetkých svätých,
prikázaný sviatok;
2. november 
Spomienka na všetkých
verných zosnulých (dušičky);
22. november
Slávnosť KRISTA KRÁĽA;
28. november
Bl. Mária Helena Stollenwerk, 
SSpS, spoluzakladateľka
misijnej kongregácie
Služobníc Ducha Svätého; 
29. november
1. adventná nedeľa

 ◆  ◆  ◆

Misijný úmysel
apoštolátu modlitby
na mesiac november:
Aby pastieri Cirkvi, hlboko
milujúci zverené stádo, 
mohli ho účinne doprevádzať 
na ceste spásy a posilňovali 
nádej.

„Dar Márie“ a raňajky priamo v uby-
tovni pred odchodom z domu. K dis-
pozícii sú tiež sprchy a iné služby pod 
kolonádou Námestia sv. Petra. Adap-
táciu priestorov zabezpečila Apoštol-
ská charita (Elemosineria Apostolica) 
z fi nančných prostriedkov získaných 
za tzv. pápežské požehnania k rôznym 
výročiam a mimoriadnym životným 
udalostiam veriacich, a tiež z príspev-
kov dobrodincov. Apoštolská charita 
na čele s Mons. Krajewským sa spo-
lu s Kongregáciou misionárok lásky 
zaviazali fi nančne zabezpečovať celú 
prevádzku domu „Dar milosrdenstva“. 
V  dome sestier Matky Terezy s  ná-
zvom „Dar Márie“ je už od roku 1988 
k dispozícii 50 miest na prenocovanie 
pre ženy v núdzi. •
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P. Piotr Handziuk SVD,
misionár v Kongu



Odkiaľ pochádzate a ako ste sa rozhodli 
stať sa misionárom? 
Na strednú školu som chodil do mes-
ta Nysa, kde sa nachádza Misijný dom 
sv. Kríža, prvý dom v poľskej provincii 
SVD. Tam som sa prvýkrát stretol s ver-
bistami. Farnosť Matky Božej Bolestnej, 
kam som chodil do kostola spravovali 
práve verbisti. Otcovia verbisti mi dali 
možnosť absolvovať u nich katechézy. 
Keďže som býval v internáte a bolo to 
v takých časoch, že nebolo náboženstvo 
na školách, mal som možnosť zúčastniť 
sa týchto katechéz. Neskôr verbisti zor-
ganizovali duchovné cvičenia, kam som 
sa tiež dostal a navštívil som tak druhý 
misijný dom SVD v Poľsku, v Pienežne. 
Tak som spoznal Spoločnosť Božieho 
Slova a po maturite som sa rozhodol, 
že vstúpim k verbistom. 

Ako vyzerali vaše seminárne roky? 
V roku 1984 som vstúpil do noviciátu, 
o rok neskôr som zložil prvé rehoľné 
sľuby a po dvoch rokoch štúdia fi lozofi e 
som išiel na OTP (misijnú skúsenosť) 

do Zairu (od roku 1998 Konžská de-
mokratická republika alebo skrátene 
Kongo; *pozn. redaktora).  Takže som 
bol tri roky na OTP, z toho rok v Belgic-
ku, kde som sa učil francúzštinu a dva 
roky v Kongu. Potom som išiel na štyri 
roky do seminára v Pienežne, kde som 
študoval teológiu. V roku 1994 som bol 
vysvätený za kňaza. Ako novokňaz som 
pôsobil jeden rok vo farnosti v Poľsku 
a potom som sa vrátil späť do Konga, 
kde som bol aj na praxi. 

Ako ste sa dostali do Konga? 
Do Afriky som nikdy nechcel ísť. Skôr 
som túžil byť misionárom v  Južnej 
Amerike, Papue Novej Guinei alebo 
na Filipínach. Ale po misijnej skúse-
nosti OTP, keď som videl, aká Afrika 
je, ako vyzerá Kongo a akí sú tam ľudia, 
prosil som predstavených, aby ma po-
slali do Konga. Aj moja predošlá skú-
senosť zohrala úlohu, že som sa vrátil 
späť do Konga. Keď som tam prišiel, 
provincia bola už dobre zorganizova-
ná. Boli tam ešte starí misionári 

Do Afriky
nikdy nechcel ísť,

no požehnane tam pôsobí
už 20 rokov
 Text: P. Martin Štefanec SVD

 Foto: Archív P. Piotra Handziuka SVD

Páter Piotr Handziuk SVD je rodák z Poľska.
Takmer dvadsať rokov pôsobí v Kongu. Počas svojej

dovolenky zavítal aj do Misijného domu v Nitre,
kde poskytol rozhovor pre náš časopis.
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Slávenie sv. omše v Kongu je vždy
plné farieb a života



z Holandska, Belgicka a Nemecka, kto-
rí misiu v Kongu zakladali. Bol to pre 
mňa vzor takých misionárov, ako som 
si predstavoval. Boli to misionári, ktorí 
pracovali v buši, stavali školy, zdravot-
nícke zariadenia a podobne. Táto prá-
ca sa mi páčila, preto som sa tam vrátil. 

Ako ste začínali? 
Keď som prišiel do Konga, bolo dôle-
žité naučiť sa miestne jazyky kikongo 
a lingala. Iba mimochodom, v Kongu sa 
používa 242 domácich jazykov. V škole 
sme mali také malé kurzy, kde nás učil 
učiteľ. Keď sme sa stretávali s ľuďmi, po-
stupne sme sa učili. Keď človek pozná 
jazyk, cíti sa slobodnejšie. 

Ľudia sú veľmi pohostinní a pokojní. 
Niekedy majú medzi sebou rôzne roz-
broje, ale k  cudzincom, misionárom 
sú veľmi „pohodoví“. Katolícka Cir-
kev v Kongu urobila veľmi veľa. V ťaž-
kých časoch, keď nefungovala v krajine 
vláda, Katolícka Cirkev už mala svoje 
štruktúry. Mala vybudované diecézy, 
farnosti, školy, nemocnice a ošetrov-
ne. Takáto situácia nastala začiatkom 
90-tych rokov minulého sto-
ročia. V roku 1997 nastal úpa-
dok prezidenta Mobutu, ktorý 
riadil Kongo viac ako 33 ro-
kov. Na hraniciach s Rwandou 
vypukla vojna. Mobutu utiekol 
do Maroka, kde neskôr zomrel.  
Následne štát premenovali späť 
na Konžskú demokratickú re-
publiku, keďže názov Zair bol úzko spä-
tý s bývalou vládou Mobutua.

To boli najťažšie chvíle (1997-1999) 
pre Kongo. Veľa sa bojovalo, kraj bol zni-
čený, ale štruktúry Katolíckej cirkvi fun-
govali naďalej. Naše misie tiež utrpeli. 

Odkedy pôsobia v krajine verbisti 
a v čom sú zaangažovaní? 
Prví verbisti prišli do Konga v  roku 
1951. Prišli do jednej farnosti po pát-
roch jezuitoch. Sami začali budovať 
farnosti a štruktúry v provincii. Dnes je 
nás tam okolo 80 verbistov. Provincia je 
aktívna. Robíme biblickú formáciu, tiež 
sme zaangažovaní v katolíckom rádiu 

a  televízii. Pracujeme vo farnostiach 
a  formačných domoch. V  Kongu je 
dnes seminár pre štúdium teológie, kto-
ré absolvujú seminaristi aj z iných af-
rických krajín. Môžu teológiu študovať 
po francúzsky. Na teológii máme boho-
slovcov napríklad z Angoly, Madagas-
karu, Ghany, Zambie a ďalších krajín.

Aká je krajina, akí sú ľudia? 
Krajina je 6-krát väčšia ako Poľsko. 
Zároveň je 80-krát väčšia od Belgic-
ka, ktoré kolonizovalo Kongo do roku 
1960. Ako pozostatok po Belgičanoch 
zostala francúzština ako úradný jazyk, 
no používajú štyri hlavné jazyky: ki-
kongo, svahilčina, lubčina a  lingala. 
Tam, kde pracujeme sa používajú hlav-
ne kikongo a lingala. Hoci sa v Kongu 
používa skoro 300 dialektov, ľudia vní-
majú krajinu jednotne, ako jeden ce-
lok. To je niečo, čo prezident Mobutu 
urobil dobre. Zjednotil všetky kmene 
do jedného celku. Ľudia si najskôr po-
vedia, že sú z Konga a až potom pove-
dia z akého sú kmeňa. Keď si zoberieme 
takú Rwandu, je to v porovnaní s Kon-

gom veľmi malá krajina kde sú iba dva 
kmene. A tie dva kmene medzi sebou 
bojovali. V Kongu, kde ich je 300 je ne-
mysliteľné, aby proti sebe bojovali. Veď 
kto s kým a proti komu by bojoval? Je 
to pre dobro Konga, že tam žije toľko 
kmeňov, má toľko jazykov, a ľudia žijú 
spoločne ako jeden národ.  

Takže už je tam pokoj a nebojuje sa? 
Na  východe Konga, pri hraniciach 
s Rwandou, Burundi, Ugandou, tam 
sú ešte stále problémy. Tieto problé-
my sú často umelo vyvolané. Tieto re-
gióny sú bohaté na nerastné suroviny. 
Ťaží sa tam koltan (nazývané aj „sivé 

zlato“ - získava sa z  neho kolumbit 
a tantal;* pozn. redaktora) veľmi vzác-
ny nerast, ktorý sa používa na výrobu 
kondenzátorov napr. v mobilných te-
lefónoch. Ďalej sú tam diamanty, zlato, 
cín a wolfrám. Konfl ikty sú teda vyvo-
lávané umelo kvôli nerastom. K tomu 
je treba zbrane a na to sú potrebné pe-
niaze. Preto sa stáva, že predávajú ne-
rastné suroviny, aby nakúpili zbrane. 
V  jednom lietadle príde humanitár-
na pomoc a odlieta späť s koltanom, 
zlatom a  inými vzácnymi nerastmi. 
Na väčšine územia Konga je však pokoj. 
Situácia je dobrá aj keď ekonomicky sú 
ľudia na tom ešte stále dosť zle. Niektorí 
nemajú ani na zaplatenie školy pre deti, 
alebo na zaplatenie liekov. 

Kde presne pôsobíte vy? 
Pôsobím v meste Bandundu. Sú tam 
štyri farnosti. Dve spravujú verbisti, 
dve diecézni kňazi. Aj diecézne farnos-
ti boli založené verbistami. V meste sú 
ľudia veľmi aktívni. Katolícka Cirkev 
je veľmi životaschopná. Ľudia sú veľmi 
zaangažovaní. Už ráno o 5:30 prichá-
dzajú na sv. omšu stovky ľudí. V nede-
ľu sú kostoly úplne plné. V každej far-
nosti pôsobí niekoľko farských skupín: 
kresťanské rodiny, mariánska družina, 
obnova v Duchu Svätom, mládežnícke 
a detské skupiny, skupina milosrden-
stva a iné. Pastoračná činnosť je veľmi 
rozvinutá a tieto skupiny sú vo farnos-
tiach veľmi živé. Ľudia sa radi stretáva-
jú a to sa deje práve v priestoroch kos-
tola a fary. Na farách je ruch od 16:00 
do 21:00. V tomto čase prebiehajú rôz-
ne stretnutia, nácviky spevákov, celý 
čas sa niečo deje. 

Pastorácia v Kongu prináša veľa ra-
dosti a spokojnosti, lebo ľudia sú v živo-
te každej farnosti veľmi zaangažovaní. 

Ako slávite sväté omše? 
Cez všedné dni trvajú sväté omše tak 
ako aj v Európe, teda približne 30-40 
minút. V nedeľu už je to „trochu“ dlh-
šie. V Kongu ľudia prejavujú svoju vie-
ru rôznymi spôsobmi. Do svätej omše 
sa dostali africké elementy, ktorými 

V Kongu ľudia prejavujú svoju 
vieru rôznymi spôsobmi. Do svätej 
omše sa dostali africké elementy, 
ktorými vyjadrujú svoju vieru: 
tanec, spev, hudobné nástroje.
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vyjadrujú svoju vieru: tanec, spev, hu-
dobné nástroje. Miništranti a kňaz sú 
oblečení trošku slávnostnejšie. Všet-
ko je veľmi živé a farebné. Na nedeľnej 
svätej omši si dávajú záležať a veľmi sa 
na ňu pripravujú. Ak je vopred určené, 
kto bude napríklad spievať, niekoľko 
dní vopred sa chystajú a nacvičujú spev 
a tanec. Sviatočná svätá omša trvá veľ-
mi dlho. Už samotný vstup do kostola 
je v tanečnom rytme. Spievajú aj 4, či 5 
piesní, kým kňaz s miništrantmi prí-
de k oltáru.  Prakticky celá svätá omša 
býva spievaná. Veľmi radi spievajú Slá-
va na výsostiach Bohu, lebo je to veľ-
mi rytmické a melodické. Vo veľkom 
pôste alebo v advente, keď sa nespieva 
Glória, máme aj menej ľudí v kostole. 
Počas spevu Glória kňaz okiadza oltár 
a ľudia v tom čase tancujú. Tam nik-

to nestojí na jednom mieste. Všetci sa 
hýbu. Keď sa ide čítať zo Svätého Písma, 
tiež sa tancuje. Všetko má svoj zmysel. 
Počas kázne Afričania radi počúvajú, 
takže im treba dlho rozprávať a dopĺ-
ňať kázeň príkladmi a  skúsenosťami 
zo života. Veľmi vážnym elementom je 
obetovanie. V ich tradícii musí každý 
prísť a osobne zložiť Pánu Bohu pred 
oltár nejakú obetu. Miništranti stoja 
pred oltárom a prijímajú obetu do ko-
šíka. Najskôr prichádzajú všetci muži, 
potom ženy. Samozrejme všetci pri 
tom tancujú a spievajú. To, čo prináša-
jú na oferu, je v rytme hudby a tancu-
júc. Košík z ofery je pre kňaza. Starajú 
sa oňho, aby mal, čo potrebuje na naj-
bližší týždeň a tak prinášajú potravi-
ny: ovocie, vajíčka, cukor, olej, ryby. To 
všetko prinášajú pred oltár ako ovocie 
svojej práce. 

Nikomu nie je dlho, lebo každý je za-
angažovaný. Liturgia je naozaj krásna. 
Nedeľné sväté omše tak trvajú niekedy 
aj 5 hodín. 

Ako vnímate tých dvadsať rokov pôso-
benia v Kongu? 

Za tých dvadsať rokov vidím pozitívne 
zmeny u ľudí, ktorí mali starý spôsob 
vnímania misijnej práce. Na začiatku 
misionár dával lieky, oblečenie a vôbec 
všetko im poskytoval misionár. Menta-
lita ľudí sa mení a oni sami sa cítia zod-
povední za kostol a kňaza. Im to uro-
bí radosť, že obetujú niečo na údržbu 
kostola alebo pre kňaza. A z toho mám 
radosť, že ľudia sa pozitívne zmenili. 
Mnohí mi povedali: Ďakujeme vám, 
že chcete prijať dary aj vy od nás. Lebo 
starí misionári nechceli. Ľudia mali po-
cit, že starí misionári od nich nič nech-
celi, iba im dávali. Dnes je to tak, že oni 
sa tiež môžu podeliť s tým, čo vypestu-
jú. A oni sa z toho tešia, hoci vedia, že 
v Európe mám ľudí, ktorí mi pomôžu 
zo všetkým, čo potrebujem. Nepohŕ-
dam však tým, čo mi oni dajú. A oni 
sa z  toho tešia. Keď mi prinesú ryby 
a poprosím ich, aby mi ich prišli upie-
cť a pripraviť z nich dobré jedlo, majú 
z toho veľkú radosť. 

Mám veľkú radosť, že som pre Hlasy 
mohol poskytnúť tento rozhovor a po-
zdravujem všetkých priateľov a dobro-
dincov misií.  	
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• Obetné dary majú pre domácich
obyvateľov veľký význam.

•  niečo, čo sami dopestovali.
• V kostole je vždy živo.
• Každý je zapojený do slávenia sv. omše.
• V Kongu je veľa riek, ktoré sú bohaté

aj na takéto krásne úlovky.



S lávnosť sa konala v Kostole 
sv. Arnolda Janssena v Brati-
slave-Petržalke, ktorý je spo-
jený s misijným domom, kde 

seminaristi SVD bývajú. Na diakonskú 
vysviacku prišlo množstvo veriacich 
z  Bratislavy, odkiaľ pochádza Peter 
Fillo, z Vrábeľ, odkiaľ je Milan Toman 
a taktiež veriaci z Nového Hrozenkova 
na Morave a z Nitry, kde noví diakoni 
v minulosti prežili rok pastoračnej pra-
xe. Nechýbali ani viacerí príbuzní na-
šich seminaristov a misionárov, ktorí 
sa prišli modliť a ďakovať za dar 
povolania pre týchto diakonov. 
Prítomných kňazov a veriacich 
privítal v úvode svätej omše rek-
tor Misijného domu Arnolda 
Janssena, P. Jozef Strečka, SVD. 
Na  slávnosti bol prítomný aj 
provinciál verbistov, P. Ján Šte-
fanec, SVD a provinciál františkánov,  
P. Jeremiáš Daniel Kvaka, OFM. 

Vladyka Peter Rusnák v  homílii 
hovoril o zrnku, ktoré potrebuje od-
umrieť, aby prinieslo úrodu.  Boh vkla-
dá do každého kresťana svoju lásku cez 
krst. Kresťanským poslaním je, aby ju 
daroval svojmu okoliu. Kresťan nesmie 
žiť kresťanstvo sám pre seba, preto-
že byť kresťanom znamená byť tu pre 
druhého. Ježiš Kristus sa stal podobný 
nám, zriekol sa svojej rovnosti s Bo-
hom, aby nám daroval život. Z vnútra 
kresťana by mal vytekať Duch Svätý 

ako oživujúca voda pre druhých, aby 
sa tento svet „znovu zazelenel“. Toto je 
povolanie, ktoré chce Boh dať biskupo-
vi, kňazovi, diakonovi, každému kresťa-
novi.  „Jedine človek, ktorý sa necíti byť 
najlepší a cíti, že Boh ho vyvolil z mi-
losti, milosrdenstva a lásky; ten dovo-
lí, aby Kristus mohol v ňom a cez neho 
konať.“ Biskup položil otázku: „Cítite 
sa bratia dostatočne slabí, aby Kristus 
mohol konať cez vás?“ Kiež by ste teda 
bratia pocítili svoju slabosť v mnohých 
oblastiach svojho života, a aby ste sa jej 

nezľakli. Lebo vtedy, keď človek skutoč-
ne objaví svoju slabosť môže pochopiť, 
že Kristus ho chce cez toto povolanie 
zachrániť. Dáva mu túto službu pre 
spásu svoju a svojich blížnych. Kristus 
si volí to, čo je neurodzené pred tým-
to svetom, aby zahanbil tých, ktorí si 
o sebe veľa namýšľajú. V závere homí-
lie pozval biskup k modlitbe za našich 
bratov, aby sa otvorili Božej milosti 
a dali príležitosť Božiemu duchu. Ci-
toval modlitbu sv. Františka, ktorý sa 
modlil: „Aby sme boli spokojní z toho 
Pane, že sme splnili tvoju vôľu.“ 

Po homílii kandidáti v dialógu s ot-
com biskupom vyjadrili svoj úmy-
sel, že chcú prijať službu diakonátu 
a po jednom prichádzali k biskupovi, 
svoje zopnuté ruky vložili do jeho rúk 
a sľúbili poslušnosť svojmu ordinárovi. 
Nasledovala modlitba litánií ku všet-
kým svätým, počas ktorých kandidáti 
diakonátu ležali tvárou k zemi. Potom 

Noví diakoni SVD 
 Text a foto: P. Martin Štefanec SVD

Dňa 10. októbra 2015 sa v Misijnom dome Arnolda Janssena
v Bratislave konala nevšedná slávnosť. Dvaja bohoslovci 
verbisti, Peter Fillo a Milan Toman, a  brat Cyprián Marek Bobák
z Rehole menších bratov františkánov, boli vysvätení
na diakonov. Ich svätiteľom bol vladyka Peter Rusnák, 
bratislavský eparchiálny biskup, ktorý vyučuje homiletiku
na teologickej fakulte, kde študujú aj naši seminaristi.

Lebo vtedy, keď človek skutočne 
objaví svoju slabosť môže 
pochopiť, že Kristus ho chce
cez toto povolanie zachrániť. 
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nasledoval sviatostný úkon diakonskej 
vysviacky, kde otec biskup kandidátom 
položil ruky na hlavu a modlil sa kon-
sekračnú modlitbu.  

Novovysväteným diakonom vlo-
žil do rúk evanjeliár, pričom každé-
ho oslovil menom a prihovoril sa mu: 
„Prijmi Evanjelium Kristovo. Stal si sa 
jeho hlásateľom. Dbaj, aby si to, čo čí-

taš veril, čo veríš učil a čo učíš aj usku-
točňoval.“ 

Diakoni potom posluhovali biskupo-
vi na svätej omši pri bohoslužbe obety.

Po  ukončení slávnosti  a  ďakov-
nej reči diakonov za dar viery, ktorý 
od Boha prijali už vo svojich rodinách 
a svedectvo viery, ktoré prijali od ľudí, 
pozvali všetkých prítomných na agapé 

v misijnom dome. Tam už vďaka mno-
hým dobrodincom čakali plné stoly 
dobrôt, ktoré požehnal otec biskup 
Rusnák. Radostnú atmosféru dopĺňal 
i  spev folklórneho súboru „Hafera“ 
z Nového Hrozenkova.

Ďakujeme Bohu za dar povolania 
nových diakonov a sprevádzajme ich 
svojou modlitbou!  	
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Úsmev, vie ho každé dieťa
Po roku strávenom v Ríme ma Pán za-
viedol späť na  rodné Slovensko, kde 
na  mňa čakalo mnoho prekvapení. 
Na moju polročnú apoštolskú skúse-
nosť som prišla do komunity sestier 
Služobníc Ducha Svätého v Kežmarku. 
V tomto krásnom historickom meste 
s nádherným výhľadom na Tatry pôso-
bia tri naše sestry: Sr. Stanislava zo 
Slovenska, Sr. Prasedes z Indoné-
zie a Sr. Mirka z Poľska. Od apríla 
do septembra som sa stala súčas-
ťou tohto medzinárodného spolo-
čenstva i ja – novicka Jana. Bolo to 
pre mňa celkom nové miesto, jed-
nak nová komunita i nové mesto, 
ktoré som predtým nepoznala. 
Tešila som sa, pretože rada spo-
znávam nových ľudí a objavujem 
nové miesta.

Aj apoštolát bol pre mňa no-
vou skúsenosťou. Po prvýkrát som pra-
covala s rómskymi deťmi a mládežou 
v obci Krížová Ves neďaleko Kežmarku. 
Spolu so sr. Prasedes som bola začle-
nená do tímu slovenských a rómskych 
animátorov a pedagógov. A tu sa začí-
na i moje nové dobrodružstvo s Pánom, 
ktorého blízkosť som denno-denne po-
ciťovala na tomto novom pôsobisku. 

Všetky naše aktivity, krúžky či let-
né tábory prebiehali v tzv. „centre“. Ide 
o Rómske duchovno-spoločenské stre-
disko, ktoré bolo postavené v roku 2007 
priamo v osade. Doobeda sme sa veno-
vali deťom vo veku 3 až 6 rokov. Poo-
bede prebiehali rôzne športové aktivi-
ty, pingpong a krúžky pre mládež. Raz 
v týždni sme mali zumbu pre dievčatá 

a ženy. Okrem samotných aktivít sme 
sa vždy snažili viesť deti a mládež aj du-
chovne, či už to bolo cez modlitbu, ka-
techézu, diskusiu alebo jednoducho cez 
našu prítomnosť a  priateľstvo.

Snáď najmilšie boli pre mňa stretnu-
tia s tými najmenšími, ktoré prebiehali 
doobeda. Každý deň sme začínali krát-
kou detskou modlitbičkou Anjeličku, 

môj strážničku. Potom nasledovali rôz-
ne detské a kresťanské piesne s ukazo-
vačkami, ktoré mali veľký úspech. Deti 
spievali a tancovali ostošesť. Nieto divu, 
veď hudbu, spev ako i tanec majú jed-
noducho v krvi. Občas sa tiež stalo, 
že zo starej známej piesne Zlata brá-
na otvorená vznikla nová pieseň Zlatá 
brána otrovená... Takže o zábavu sme 
mali postarané aj my animátori. Naším 
najväčším a najobľúbenejším hitom sa 
stala anglicko-slovenská pieseň One, 
two, three, včelička je bee... Na moje 
prekvapenie sa deti učili rýchlo a šlo 
im to veľmi dobre. Okrem piesní sme 
si tiež každý deň niečo pekné vyrobi-
li, nakreslili, vymaľovali, alebo sme sa 
hrali nejaké hry. 

Celkovo sme sa snažili rozvíjať u detí 
ako i u mládeže ich prirodzené schop-
nosti a  zručnosti. Chceli sme, aby si 

Z našej praxe
na Slovensku

 Text Jana Smutná a Martina Lešková, novicky SSpS

 Foto: Archív

Priblížiť sa k človeku, byť s ním, 
prejaviť záujem, porozprávať 
sa, vypočuť, povzbudiť, usmiať 
sa, popriať pekný deň... To je 
dar, ktorý si môžeme vzájomne 
darovať aj bez peňazí, stále. Dar 
lásky, priateľstva, blízkosti. 

Súčasťou dvojročného noviciátu v misijnej 
Kongregácii služobníc Ducha Svätého
je aj polročná prax zameraná na službu ľuďom.
Aj my sa chceme s vami podeliť o našu skúsenosť.
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tiež zvykli na určitý poriadok a pra-
vidlá správania. A myslím, že sa nám 
to aj celkom dobre darilo. Tešila som 
sa, keď radi prichádzali do centra. Ešte 
väčšiu radosť som mala, keď v septem-
bri na konci mojej praxe niektoré deti 
nastúpili do školy s už potrebnými zna-
losťami a návykmi. Vďační boli aj rodi-
čia. Vidieť tieto malé pokroky bolo pre 
mňa zdrojom veľkej radosti. Vnímala 
som, že naša práca má veľký význam 
a Pán ju požehnáva. 

Najväčším požehnaním však neboli 
pre mňa len nejaké výsledky práce, ale 
samotné vzťahy. Keď si spätne spomí-
nam na tento čas strávený v Krížovej 
Vsi, v mysli sa mi vynárajú slová jed-
nej známej slovenskej piesne: „Úsmev, 
vie ho každé dieťa, k nemu dovedie ťa 
hneď,  úsmev, ten si voľne lieta v det-
ských tvárach naspamäť ...“ Práve ten-

to úsmev, niekedy tak šibalský, inoke-
dy zase celkom nevinný, si získal moje 
srdce. Bolo pre mňa krásne dívať sa 
na deti, ktoré sa vedia tešiť z maličkostí 
a ktoré bez akýchkoľvek zábran preja-
vujú svoju lásku úsmevom, objatím či 
bozkom. Nespútaná radosť a veselosť, 
ktorá priam vytryskovala z ich vnútra 
sa dotýkala i mňa. S úsmevom na tvári 
som pozorovala ich vzájomnú štedrosť, 
keď sa naháňali či pobehovali po osade 
a popritom sa delili so svojimi sladkos-
ťami, nanukmi či zemiakovými lupien-
kami. Fungovalo to jednoducho. Chceš 
z nanuku či z dobošky? Odhryzni si. 
Mala som pocit, že všetci sú tu jedna 
veľká rodina. A  ja som sa po krátkej 
chvíli cítila jej súčasťou. Teplo vzťahov, 
ktoré som zažila na tomto mieste, ma 
ešte dnes hreje na srdci. Zo svojej pra-
xe som odišla veľmi obohatená. Napa-

dá mi už len jedna detská pieseň, ktorá 
veľmi pekne vyjadruje podstatu akej-
koľvek misie, do ktorej nás Pán povo-
láva: Krok sem, krok tam, Ježiš ma mi-
luje, napravo i naľavo, nech to každý 
vie. Zadupaj, zatlieskaj, radosť v srdci 
zahorí, chyťme sa za ruky, veď v láske 
sme jednotní.

Daj aj seba, nielen chleba 
Určite to všetci veľmi dobre poznáme. 
Ak máme niekoho radi, túžime mu 
robiť radosť, chceme, aby bol šťastný 
a aby svoj život prežíval naplno. Keď 
má sviatok, chceme ho obdarovať ne-
jakým pekným darčekom. Ak na  to 
máme, darček kúpime. Deti zvyknú 
niečo pekné vyrobiť, zaspievať či za-
tancovať. No čo robiť v prípade, ak už 
nie sme v detských rokoch, sme už do-
spelí, no bez peňazí? Je vôbec  
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možné v  takomto prípade niekoho 
obdarovať?

Za posledných päť mesiacov som sa 
každý deň stretávala s ľuďmi na okraji 
spoločnosti, s ľuďmi bez domova. Die-
cézna katolícka charita v Nitre ma pri-
jala ako dobrovoľníčku na obdobie mo-
jej praxe v noviciáte. Každý pracovný 
deň som prichádzala do denného cen-
tra – do Domu charity sv. Rafaela -  pre 
bezdomovcov. Charita poskytuje týmto 
ľuďom možnosť hygieny, prania, výme-
ny šatstva, možnosť stravovania sa – ra-
ňajky, obed, večera. Sociálni pracovníci 
ochotne poskytujú sociálne poraden-
stvo a pomoc. Jednou z foriem pomoci 
týmto ľuďom sú rôzne resocializačné 
aktivity či predaj časopisu Nota bene. 
Mala som možnosť spoznať množstvo 
nových ľudí, mužov i žien s rôznymi 
životnými osudmi. Pomáhala som so 
všetkým, čo bolo potrebné urobiť. Jed-
nou zo služieb, ktorú som vykonáva-
la, bol aj výdaj polievky v čase obeda. 
Spolu s polievkou sa vydával aj chlieb. 
Povieme si nič zvláštne, chlieb aspoň 

viac človeka zasýti. A predsa v tom pre 
mňa bolo niečo nezvyčajné. „Daj aj 
seba, nielen chleba“ bola výzva, ktorá 
zaznela v mojom srdci s veľkou intenzi-
tou. S každým podaným krajcom chle-
ba zaznievala stále silnejšie a silnejšie. 
Nebolo možné ostať ľahostajnou. Vý-
zva priblížiť sa viac k týmto ľuďom bola 
veľmi reálna a konkrétna. Prosila som 
Boha v každodennej modlitbe za tých-
to ľudí, no i za seba. Tak ako chlieb za-
sýti hladný žalúdok, tak hladné srdce 
môže nasýtiť len láska. Uvedomovala 
som si svoje hranice a limity. Láska, no 
odkiaľ ju vziať? Boh, ktorý je láskou, 
je zároveň aj jej zdrojom. Vedela som, 
že ak sa mám priblížiť k týmto ľuďom 
a dať aj seba, nielen chleba, v prvom 
rade musím byť každý deň blízko pri 
zdroji lásky. Pravidelná modlitba, svä-
té omše, rozjímanie nad Božím Slovom 
sa stalo doslova nevyhnutnosťou, ak 
som mala pravdivo odpovedať na vý-
zvu v mojom srdci. Byť kanálom Bo-
žej lásky. Byť otvorenou prijať a prijaté 
dávať. Samozrejme, nie je každý deň 

nedeľa, ako sa hovorí, a tak aj to moje 
potrubie sa sem tam upchalo. No Boh 
ma nenechal v tom všetkom samotnú. 
Mala som pri sebe moje sestry v komu-
nite v Ivanke pri Nitre. Moja vďačnosť 
za ne je nesmierna. „Ďakujem, sestrič-
ky, za  svedectvo vernosti v modlitbe 
a sesterského spoločenstva, za svedec-
tvo váš ho zasväteného života.“ Moja 
vďačnosť patrí aj Kláre, Andrejke, Ivet-
ke, Milke, Táni, Ivanovi - pracovníkom 
v charite – ktorí boli pre mňa veľkou 
oporou a  povzbudením. „Ďakujem 
vám a nezabudnem na vás.“ A v ne-
poslednom rade moje ďakujem patrí 
všetkým tým „bez domova“, ktorí mi 
dovolili priblížiť sa k nim, k ich boles-
tiam a trápeniam. Práve vďaka vám sa 
to moje srdce môže premieňať z toho 
kamenného na srdce z mäsa. 

Priblížiť sa k človeku, byť s ním, pre-
javiť záujem, porozprávať sa, vypočuť, 
povzbudiť, usmiať sa, popriať pekný 
deň... To je dar, ktorý si môžeme vzá-
jomne darovať aj bez peňazí, stále. Dar 
lásky, priateľstva, blízkosti.  	 
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•  Hlasy z domova a misií Vám sprostredkúvajú kontakt so 
životom ľudí na iných kontinentoch už viac ako 100 rokov.
•  Generácie Slovákov a Sloveniek patrili a patria medzi 
čitateľov tohto misionárskeho časopisu.
•  Misionári Spoločnosti Božieho Slova a redakcia Hla-
sov Vám vyjadrujú svoju vďaku za Vašu podporu misijnej 
myšlienke prostredníctvom odoberania a čítania tohto 
periodika.
•  S Vašou pomocou chceme pokračovať v šírení dobrej 
zvesti v dnešnej dobe.
•  Cieľom Hlasov je prinášať povzbudenie slovom, ktoré 
nachádza inšpiráciu vo Večnom Božom Slove.
•  Redaktormi a autormi článkov v Hlasoch sú pátri a bra-
tia Spoločnosti Božieho Slova a misijné sestry SSpS, kto-
rí pôsobia v misiách a na Slovensku. Delia sa tak s Vami 
s tým, čo je pre nich vzácne a jedinečné. Vďaka ním sa 
môžete spriateliť s ľuďmi v ďalekých krajinách.
•  Vďaka Hlasom ste sa mnohokrát dozvedeli o veľkorysých 
projektoch našich misionárov a vďaka vašej podpore si 

miestne komunity vedené našimi misionármi mohli posta-
viť kostoly, školy, internáty, malé nemocnice, ambulancie. 
Aj vďaka Hlasom a vašej podpore sa svet mohol stať tro-
chu lepším miestom pre život tisícov ba desať tisícov ľudí.
•  Hlasy majú svoje nezastupiteľné miesto v dejinách slo-
venskej katolíckej literatúry a pre formovanie duchovné-
ho života. Na stránkach nášho časopisu čítali generácie 
ľudí podnetné články od osobností duchovného i lite-
rárneho života.
•  Chceme Vás aj naďalej (aj v roku 2016) sprevádzať na va-
šej duchovnej ceste a inšpirovať Vás aktuálnymi článkami 
z diania v Cirkvi, najmä v misiách. Chceme upriamiť vašu 
pozornosť aj na výzvy, ktoré sú blízko nás a ktoré menia 
tvárnosť našej zeme. Chceme byť s Vami aj ďalšie roky.

Milí odberatelia a čitatelia Hlasov, aj Vy ste súčasťou
veľkej misionárskej rodiny na Slovensku i vo svete.
Ďakujeme, že zostávate s nami a pomáhate šíriť

Božie kráľovstvo v našom svete.



Nasledovanie Ježiša priná-
ša vnútorné naplnenie, pri 
ktorom človek nájde všetky 
hľadané odpovede o  sebe, 

o  ľuďoch, o  svete. Je prirodzené, že 
nadšenie, aké povolaný prežíva znova 
a znova, ďalší a ďalší deň, neuveriteľne 
nové a krásne, sa jedného dňa skon-
čí s trpkým poznaním – som hriešny. 
Isteže, v konkrétnosti zasväteného ži-
vota prijímam Ježišovu lásku a správ-
ne cítim, prežívam a získavam silu, aby 
som premáhal seba a odpovedal láskou 
svojmu okoliu a ľuďom v spoločenstve. 
A predsa neistota a najmä smútok – veď 
som spáchal hriech – môže veľmi ľah-
ko pomýliť a následne zviesť zo správ-
nej cesty nasledovania Majstra. 

Otvorene priznávame, že sme 
hriešni. Učitelia duchovného 
života však upozorňujú, že na-
priek tomu, že som zhrešil a stra-
til živý kontakt s Ježišom, musím 
sa naučiť otvorene hovoriť: som 
hriešnik, Pane, zmiluj sa nado 
mnou. Totiž, okrem smutného 
zistenia môjho vnútorného sta-
vu – som hriešnik, zároveň vy-
znávam – ja som zodpovedný; 
teda už som prijal pozvanie na  spo-
luprácu pri obnovení pokoja. V tejto 
situácii by sa zazdalo, že stačí, ak dám 
do poriadku vonkajšie veci, napríklad 
odprosím rodičov alebo opravím po-
škodenú vec. To však nestačí, nakoľko 
nemôžem sa zastaviť iba pri slovách 
alebo viditeľnom skutku, hoci je to po-
trebné pre spravodlivosť a pokoj; je ne-
vyhnutné, aby som si urobil poriadok 
vo svojom vlastnom srdci. 

Preto sa postupne vypracovali zo-
znamy, aké druhy pokušení duchovný 
človek musí premáhať, aby mal srdce 
naplnené pokojom a  správne vzdo-
roval pokušeniam, vedel ich rozoznať 
a prestal postupne páchať hriechy, kto-
ré z týchto pokušení prichádzajú a opa-
kovaním sa stávajú neresťami. K tým-
to zoznamom patrí aj sedem hlavných 
hriechov, kde na prvom mieste nájde-
me pýchu – vysvetľuje sv. Gregor Veľ-
ký podľa Starého Zákona – pretože pý-
cha je počiatok a základom všetkých 
hriechov. 

Pre nasledovníkov Pána Ježiša – 
tu máme na mysli mníchov – sa však 
za najnebezpečnejšiu považuje ľaho-

stajnosť. Evagrius ju popisuje takto: 
„Diabol ľahostajnosti sa nazýva aj diab-
lom pokúšajúcim na poludnie a je naj-
väčší pokušiteľ zo všetkých, lebo pokú-
ša mnícha okolo štvrtej hodiny (o 10 
hodine predpoludním) a dokáže dušu 
držať v obkľúčení až do ôsmej hodiny 
(do 14 hodiny popoludní).“ 

      Dôkladne a farbisto opisuje vnú-
torný stav mnícha: „Najskôr sa mu zdá, 
že slnko sa pohybuje pomaly alebo do-

konca sa mu vidí, že sa zastavilo a že 
deň má päťdesiat hodín. Potom ho núti, 
aby neustále hľadel do okien, aby vybe-
hol z mníšskej cely a pozrel sa na slnko, 
ako je ďaleko od deviatej hodiny (čas 
obeda) a hľadí napravo a naľavo...“

Čo určite stojí za  povšimnutie, je 
dôraz na poludnie života (myslíme tu 
na vek 35 rokov ľudského života), na-
koľko pokušenie symbolickým spôso-
bom upozorňuje, ako mních v strede 
svojho ľudského života zápasí, aby vy-
trval na ceste za Ježišom. 

Evagrius pokračuje: „Diabol, ktorý 
pokúša na poludnie, dokáže vnuknúť 
odpor voči miestu, kde práve pre-
býva, odpor k životnému stavu, od-
por k ručnej práci, ba čo viac, vnuká 
mu presvedčenie, že medzi bratmi 
mníchmi vymizla láska, pretože niet 
nikoho, kto by ho dokázal utešiť v trá-
pení. A  ak sa aj nájde v  takýchto 

Pane Ježišu,
odpusť mi hriechy

 Text: P. Peter Kubík SVD

 Foto: P. Ján Štefanec SVD

Hriech pôsobí smrť a zabíja 
lásku v našom srdci. Ale Ježišova 
prítomnosť napĺňa láskou a dáva 
silu, aby sme sa kajali z našich 
hriechov a každým novým dňom 
hlbšie vnikali do uzdravujúcej 
Božej prítomnosti a vzrastali 
v čnostiach.
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dňoch niekto, s kým sa mních stre-
tol, diabol dokáže aj z tohto stretnutia 
použiť niečo, čím zväčší jeho odpor. 
Vedie ho k tomu, aby túžil po iných 
miestach, kde by ľahšie našiel to, čo 
potrebuje a mohol vykonávať menej 
namáhavé a  výnosnejšie zamestna-
nie. Pridáva pokušenie, aby sa človek 
zapáčil Bohu, nie je dôležité miesto: 
našepkáva, že Bohu sa môže klaňať 
na každom mieste. Potom sa pridáva-
jú spomienky na príbuzných a na ži-
vot, aký mal predtým, upozorňuje ho 
na dĺžku života a pred oči mu postaví 
askézu, lebo je tak veľmi namáhavá... 
Jednoducho, diabol nasadí všetky do-
stupné prostriedky a sily, aby mních 
opustil svoju celu a utiekol z bojiska.“ 

Je preto dôležité, aby sme si pomo-
cou katechizmu dôkladne vysvetlili, čo 
je hriech a prečo je tak nebezpečný v ži-
vote kresťana. Hrešíme proti Bohu, proti 

ľuďom a proti samému sebe. Opúšťame 
opravdivú lásku k Bohu a k blížnemu 
a vedome dovoľujeme, aby sme sa na-
plnili egoistickou láskou a nemysleli 
na nič iné, iba na seba. Avšak evanjelium 
zjavuje Božie milosrdenstvo v Ježišo-
vi Kristovi, v jeho slovách a skutkoch, 
v jeho utrpení, smrti a slávnom vzkrie-
sení. Neobyčajne to vystihol sv. Pavol: 
„Kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte 
väčšmi rozmnožila milosť.“ (Rim 5, 20) 

Hriech pôsobí smrť a  zabíja lásku 
v našom srdci. Ale Ježišova prítomnosť 
napĺňa láskou a dáva silu, aby sme sa 
kajali z našich hriechov a každým no-
vým dňom hlbšie vnikali do uzdravujú-
cej Božej prítomnosti a vzrastali v čnos-
tiach. Nezabúdajme, žiadny hriech nie 
je tak ťažký, aby nemohol byť odpuste-
ný, ak hriešnik naozaj opravdivo ľutuje. 

Očistiť sa od hriechov a konať poká-
nie je potrebné v každom veku. Opát 

Menas v  spise Duchovná poľana vy-
svetľuje: „V každom veku je potrebné 
konať pokánie, tak mladí ako aj starí, 
pokiaľ sa človek chce tešiť z večného 
života chvály a slávy: mladí tým, že zo-
hnú hlavu pod jarmo, keď sa ozve vá-
šeň, starí nakoľko len môžu zmeniť zlé 
náklonnosti, na ktoré si už dávno zvy-
kli.“ Sv. Ján Klimak nazýva pokánie 
novým krstom – „pokánie obnovuje 
krst; pokánie je zmluva s Bohom o no-
vom živote“. 

Problémom tak v zasvätenom živo-
te ako aj v kresťanskom živote vôbec sú 
hriechy vykonané zo zvyku. Sv. Ján Zla-
toústy úchvatným spôsobom zdôraz-
ňuje, aby sa pokánie opakovalo s vierou. 
Totiž nové a nové padnutie do hriechu 
by nemalo byť pre hriešnika dôvodom 
k zúfalstvu. Lebo ak niektorí majú sklon 
upozorňovať, že sa unaví Božia trpezli-
vosť, sv. Ján Zlatoústy sa skôr obáva, aby 
hriešnik neupadol do zúfalstva po opa-
kovaných pádoch. Tu je veľmi dôležité 
upozorniť, že človek, ktorý znova robí 
pokánie, prijal dôležité Ježišovo posla-
nie – chce znova priľnúť k dobru. 

Ak je takéto vysvetľovanie náročné 
na pochopenie, skúsme si znova pripo-
menúť, ako odpúšťal hriechy Ježiš, ako 
pokojne a rozhodne reagoval na ľútosť 
a prosbu hriešnikov. Naozaj si uvedo-
mujeme, že odpustil každému, kto ho 
prosil? Určite si spomíname, ako vždy 
povedal – choď a viac nehreš. Pokiaľ 
Ježiša naozaj opravdivo prosíme o od-
pustenie a otvorene mu povieme, že 
ľutujeme a chceme sa obrátiť a žiť pod-
ľa Neho, pokánie sa prejaví silou, kto-
rá nás premení, bude nad naše oča-
kávanie. Tu je ďalší Ježišov dar: podľa 
ľudských predstáv sa chyby a omyly 
dokážu napraviť, aj keď niekedy iba 
čiastočne. Veď náprava niekedy nie je 
v celkovom rozsahu možná, čiže opraví 
sa to, čo zostalo a čo už je stratené ale-
bo zničené úplne, bude teda neopravi-
teľné. U Ježiša je to úplne inak, znova 
sme deťmi Nebeského Otca, budeme 
spasení, môžeme konať dobré skutky 
a znova svedčiť o láske, ktorú sme do-
stali od Ježiša.   	 
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Spoločnosť 
Božieho Slova
na Slovensku
a správy pre generalát
v Ríme (3) 

 Text a foto: P. Martin Štefanec SVD 

Správa P. Jána Krausa SVD 
Generálnemu superiorovi ohľadom 
spolubrata P. Antona Waningera 
SVD z 24. júla 1956
Ďalší z listov sa nijako netýka udalos-
tí ani situácie v Československu. Ide 
o informáciu ohľadom návštevy rodi-
čov pátra Waningera, ktorí boli chorí. 
Prevažne informuje o vybavovaní víz. 
Obsah správy nenasvedčuje, že by mala 
mať vplyv na informovanie Generalá-
tu o situácii v Československu. Avšak 
i táto udalosť – navštívenie príbuzných 
– bola príležitosťou, ako získať informá-
cie o stave a činnosti rehole. Nasvedču-
je tomu správa, ktorú po návrate zaslal 
Generálnemu superiorovi P. Wanin-
ger SVD a ktorú uvádzame ako 
poslednú z obdobia 1950-1956.

Správa P. A. Waningera SVD 
Generálnemu superiorovi 
z 24. júla 1956
V správe P. Waninger uvádza, že 
sa mu podarilo navštíviť rodi-
čov a popritom prináša i infor-
mácie, ako sám uvádza - len čiastkové 
- o postavení rehoľníkov SVD v Čes-
koslovensku. Podarilo sa mu skontak-
tovať sa s pátrom Richardom Kališom 
SVD, ktorého navštívil. Nemohol si ro-
biť žiadne poznámky, pre istotu, ak by 
cestou musel prejsť nejakou kontrolou. 
Páter Kališ bol v tom čase internovaný 
ako duchovný správca v domove dô-

chodcov v obci Žampach. Prvou i keď 
nie dôležitou informáciou pre P. Wa-
ningera bolo, že P. Kališ nechcel uveriť, 
že on v Rakúsku môže ako kňaz slúžiť 
bez toho, aby mal nad sebou nejakú 
kontrolu, aby sa musel pravidelne hlá-
siť a žiť v neustálom strachu, kedy voči 
nemu štátne úrady zakročia.

Od Kališa sa dozvedel nasledujúce 
informácie:

V podobnej situácii ako P. Kališ sa 
nachádza i P. Drewek, ktorý je taktiež 
internovaným duchovným správcom. 
Pátri Vojtech Bošanský, Jozef Škoda 
a Peter Lajcha sú internovaní v Králi-
kách, kde pracujú. Práve títo traja boli 
najdlhšie internovaní verbisti. P. Pohl 

pracuje ako skladník v Bánovciach nad 
Bebravou. Páter Strecha pred svojou 
smrťou pôsobil ako kaplán v kostole Sv. 
Ľudmily v Prahe – Vinohradoch. Keď 
zomrel, na jeho pohrebe sa zúčastnili 
mnohí spolubratia, len vyššie spome-
nutí traja sa ho zúčastniť nemohli.

P. Lazecký pôsobí v pastorácii ako 
kaplán. P.  Bindáč pracuje v  podni-

ku v Piešťanoch a pastoračne pomá-
ha sestrám SSpS, ktoré majú neďale-
ko svoj dom.  Dôležitou správou bolo, 
že jeden rehoľný brat a jeden páter vo 
večných sľuboch sa rozhodli zanechať 
rehoľné povolanie i  kňazstvo a  žijú 
v konkubináte.

Objavilo sa niekoľko záujemcov o re-
hoľné povolanie v Spoločnosti Božieho 
Slova. Títo si vykonali noviciát, čaka-
li na povolenie skladať rehoľné sľuby 
v Spoločnosti, avšak list s povolením 
bol zachytený a nedoručený. Je možné, 
že práve táto správa o zachytenom liste 
mala čosi spoločné so správou o tom, že 
„vďaka“ nedopatreniu P. Barana došlo 
k zatknutiu niekoľkých osôb. Vedenie 

Štátni zmocnenci, dozor, kontrola 
objektov, nahrávanie či sledovanie 
kňazov boli súčasťou života,
čo prinášalo mnohým úzkosť,
napätie a psychické trápenie.
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tajnej formácie bolo považované za ťaž-
ký zločin.

Súčasťou správy boli i postrehy a po-
znatky o pomeroch cirkevného života 
v Československu. Štátni zmocnenci, 
dozor, kontrola objektov, nahrávanie či 
sledovanie kňazov boli súčasťou života, 
čo prinášalo mnohým úzkosť, napätie 
a psychické trápenie.

Spôsob získavania správ
pre Generalát Spoločnosti
Božieho Slova
Udalosti v Československu po politic-
kom prevrate v roku 1948 sťažili spô-
sob komunikácie medzi jednotlivými 
rehoľami a  ich vedením (najvyššími 

predstavenými), ktoré prevažne sídli-
li v Ríme.

Do roku 1950 bol možný kontakt 
prostredníctvom korešpondencie, av-
šak i tá už bola od roku 1948 kontro-
lovaná. Navyše, akákoľvek zmienka 
o zhoršených či zlých pomeroch (poli-
tickým zásahom zo strany štátu) mohla 
spôsobiť nepríjemnosti. I preto sa hľa-
dal spôsob, ako kontaktovať vedenie ile-
gálnou cestou a zasielať správy o pome-
roch v republike i provincii. Ešte v roku 
1949 prišiel na Slovensko generálny 
asistent P. van der Heyden, no zdá sa, že 
to bolo posledná (minimálne zmapova-
ná) návšteva verbistov z Ríma.

Po likvidácii reholí v roku 1950 bol 

kontakt úplne znemožnený. I  preto 
bolo potrebné nájsť nový spôsob, kto-
rý by nebol ľahko odhaliteľný, a  tak 
informovať spolubratov o nových po-
meroch.

Jednou z možností bolo odovzdať 
správu (list) známym (príbuzným) 
a oni sa mohli pokúsiť zaslať ho do za-
hraničia. Ďalším spôsobom bolo pre-
pašovať správu do zahraničia – Poľska, 
Maďarska alebo Rakúska – a následne 
ju odtiaľ zaslať alebo po niekom poslať 
do  Ríma. (Takýto spôsob  
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Jedni z posledných chovancov
v Misijnom dome v Nitre pred likvidáciou

kláštorou v roku 1950



opisuje napr. neskorší P.  Jozef Šabo 
SVD, kedy „pašoval“ do Poľska správu 
od provinciála Vojtecha Bošanského 
určenú pre Generálneho superiora.)

Ďalšou možnosťou bolo nakontak-
tovať spolubrata, ktorý utiekol do za-
hraničia a požiadať ho, aby spísal všet-
ky podrobnosti, ktoré si pamätá a ktoré 
by mohli aspoň načrtnúť situáciu v jeho 
domovskej provincii. Ako nám ukazu-
je správa P. Waningera, jednou z mož-
ností bolo využiť návštevu rodinných 
príslušníkov na získanie informácií.

Všetky tieto cesty však boli riskantné 
a niesli možnosť odhalenia. Vieme, že sa 
uskutočnilo viacero pokusov o zaslanie 
či prepašovanie  správ z republiky, no 
nie všetky boli úspešné.

Poznatky vedenia Spoločnosti 
Božieho Slova v Ríme o stave 
rehoľného života a o Provincii 
Sedembolestnej Panny Márie 
v Československu
Informácie, ktoré mal k dispozícii naj-
vyšší predstavený Spoločnosti Božie-
ho Slova, Generálny superior, ktorým 
bol v rokoch 1947 – 1958 páter Alojz 
Grosse-Kappenberg SVD, o provincii 
SVD v Československu neboli práve 
najutešenejšie.

V roku 1950 pred likvidáciou reho-
lí a rehoľného života mala Spoločnosť 
v Československu päť rehoľných do-
mov a v správe niekoľko farností. Po-
sledná správa, o ktorej vieme, že bola 
Generálnemu superiorovi SVD do-
ručená, nenesie v  sebe posolstvo, že 
by v Československu malo dôjsť k ra-
pídnym zmenám i  keď sa dali tušiť. 
Ofi ciálnou cestou nebola, nakoľko je 
nám to známe po štúdiu dokumentov 
týkajúcich sa tohto obdobia, do Ríma 
zaslaná správa, ktorá by upozorňovala 
na atak Cirkvi a reholí zo strany štátu. 
Isto sa tak muselo diať, veď Spoločnosť 
na  Slovensku musela pod nátlakom 
konfi škácií odovzdať časť svojich ma-
jetkov, resp. majetky, ktoré mali v dlho-
dobom prenájme.

Po  likvidácii mužských kláštorov 
a  rehoľných domov ostali predstave-

ní Spoločnosti v Ríme bez kontaktu 
so svojimi spolubratmi. Našťastie, ako 
môžeme vidieť i z dokumentov, ktoré 
sa nachádzajú v Generálnom archíve 
Spoločnosti Božieho Slova v Ríme, nie-
ktorí spolubratia sa snažili už niekoľ-
ko dní po vyvezení z misijných domov 
kontaktovať a zabezpečiť aktuálne in-
formácie pre Generalát. Našli odvahu 
i spôsob ako kontaktovať Rím.

Takýmto spôsobom bolo možné 
konštatovať, že v Československu len 
málo pátrov ostalo na slobode. V roku 
1950 šlo o pátrov Bindáča, Dreweka, 
Fajkusa, Solnicu a Benovica. Ostatní sa 
nachádzali na liečení, vo väzení alebo 
v niektorom zo sústreďovacích či pra-
covných táboroch. K  týmto pátrom, 
ktorí v podstate boli na slobode, je po-
trebné v roku 1950 pripočítať i pátrov 
Krasňanského, Babína a Barana, ktorí 
žili v ilegalite. Ku koncu roka však boli 
pátri Baran a Krasňanský zaistení. Teda 
k piatim voľne sa pohybujúcim pátrom 
pribudol jeden. Ak uvážime, že v roku 
1950 pôsobilo v provincii 27 pátrov, 
bolo to dosť malé číslo.

V  roku 1951 prichádza k  ďalším 
zmenám. Pátrom Baranovi a Krasňan-
skému sa podarilo opäť utiecť a ukrý-
vali sa na neznámych miestach. Na slo-
bode a  zaradení do  pastorácie boli 
pátri Fajkus, Škrobánek, Bindáč, Solni-
ca, Vančo. Ostatní boli zaradení do pra-
covných táborov alebo do PTP.

V roku 1952 boli na slobode (resp. 
sa ukrývali) pátri Bindáč, Benovic, 

Solnica, Babín, Vančo, Fajkus a Pohl. 
V zahraničí (na úteku) boli pátri Baran 
a Krasňanský. Zvyšní rehoľníci SVD 
boli v internácii.

Z roku 1953 nemáme v Generálnom 
archíve žiadne záznamy. Je možné, že 
boli z  Československa odoslané, ale 
do Ríma na Generalát nedorazili.

Z roku 1954 máme správy o tom, že 
zo Spoločnosti odchádza ďalší spolubrat 
-  kňaz vo večných sľuboch. Za obdobie 
dvoch rokov to bol už druhý rehoľník.

Podobne ako to bolo v roku 1953, 
pokiaľ ide o informácie o spolubratoch 
na slobode, ani z roku 1955 neexistuje 
v Ríme žiadna zmienka.

Rok 1956 priniesol nové poznatky, 
ktoré boli po dlhšej dobe jedinými, po-
kiaľ ide o udalosti v republike. Na slo-
bode boli pátri Kališ, Drewek, Lazecký, 
Bindáč, ostatní boli v civilnom zamest-
naní alebo v pracovných táboroch.

Ak by sme teda skúmali možnosti, 
ktoré malo vedenie Spoločnosti v Čes-
koslovensku, zistili by sme neutešený 
stav. Kostoly zostali zavreté, misijné 
domy obývané novými obyvateľmi. Ča-
sopisy bolo zakázané vydávať, ľudové 
misie sa nemohli vykonávať.

Nebolo možné organizovať rehoľný 
život a ani formáciu, a teda ani prijímať 
nových členov do klerického a laické-
ho stavu.  	
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Objednávací kupón Objednávam si záväzne na dobierku uvedené tituly: 

počet ks stručný názov cena
-
-
-
-
Meno a priezvisko: Ulica:

Mesto, PSČ: Podpis:   Tel.:

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

Rubínová žatva
Tessa Afsharová
„Sára, pisárka na perzskom krá-
ľovskom dvore, vidí svoju cenu v 
tom, čo robí, a nie v tom, kým je 
v očiach Boha. Jej neľahká cesta 
k viere prehĺbila moju vlastnú a 
dozaista inšpiruje aj vás.“ Autor-
ka Tessa Afsharová získala za 
svoj román Perla v piesku cenu 
Reader’s Choice Award 2011 v 
kategórii Nový autor roka.  Na-
rodila sa v Iráne, kde prežila 
prvých štrnásť rokov svojho ži-
vota. V  súčasnosti vedie službu 
ženám a modlitbovú službu. V 
tieni výnimočného talentu.
292 strán, cena: 10,90 EUR

Nádej v ťažkých časoch
Scott Hahn
Za každým biblickým príbe-
hom Božej výchovy nájdeme 
Božiu záchranu. Za každým 
príbehom ľudskej tvrdohlavos-
ti alebo sebeckosti, ktorá vedie 
k zápasu, nachádzame Božiu 
milujúcu láskavosť, ktorá nás 
vedie späť do bezpečia. Boh nás 
neľutuje. On nám dáva silu. Ale 
len vtedy, keď sa vzdáme závis-
losti na našej vlastnej sile. Až 
potom môžeme zistiť, že Božia 
sila je pre nás vždy pripravená. 
56 strán, cena: 2,90  EUR

Filotea
František Saleský
V roku 1609 sa objavilo prvé 
vydanie Úvod do zbožného 
života od svätého Františka 
Saleského, ženevskéo biskupa 
v rezidencii v Annecy. Vyzýval 
k ceste ku svätosti - úplnej od-
danosti každého, bez ohľadu 
na životný stav, sociálny status, 
či vek.Vplyv tejto knihy bol sil-
ný, dokonca ju možno považo-
vať za najväčšie dielo z oblasti 
duchovného rastu 17. storočia.
256 strán, cena:  5,50 EUR

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

Omaľovanky
Adventné putovanie
s anjelmi.
Kalendár s  modlitbami 
a ilustráciami pre deti. 
cena: 0,80 EUR

Svätá Alžbeta
Ursula Kochová
Svätá Alžbeta je známa po 
celom svete ako patrónka 
a ochrankyňa chudobných. 
Alžbeta mala iba 24 rokov, 
ale jej život je príkladom pre 
mnohých z nás až do súčas-
nej doby. Kniha Svätá Alžbe-
ta je skvelým sprievodcom 
na ceste pokory a lásky, akou 
vynikala práve ona.
248 strán, cena: 9,00 EUR

Modlitby a pobožnosti
za duše v očistci
Tomu, kto nezabúdal na 
duše v očistci sa spravodli-
vo prideľujú zvláštnym spô-
sobom modlitby Cirkvi za 
zomrelých. 
64 strán, cena: 1,00 EUR

Kto je Duch Svätý
Ján Buc
Aké prekvapenia pripravuje 
Duch Svätý v našom živote? 
Duch Svätý je s nami stále 
a pozýva nás k prežívaniu 
života v plnosti.. 
40 strán, cena: 1,50 EUR

Ruženec za duše v očistci
cena: 3,80 EUR

Desiatkový ruženec
Mix farieb - kvietky
cena za kus: 1,30 EUR



M ilý priateľu, som veľmi 
rád, že i tento mesiac sa 
Ti do rúk dostáva môj 
list, v ktorom sa s Tebou 

chcem podeliť s momentmi života z 
našej rehoľnej spoločnosti. V  pred-
chádzajúcom liste som Ti v krátkosti 
opísal, ak si dobre pamätáš, priebeh ži-
vota v našom Misijnom dome v Steyli. 
Dnes Ti chcem opísať taktiež náš život, 
no nie v Steyli, ale v južnom Šantungu. 
O tejto krajine a o vyslaní prvých dvoch 
misionárov som Ti už písal, ale dnes sa 
chcem dotknúť života, ktorý je tam za-
behnutý a zároveň priblížiť ešte bližšie 
postavu P. Freinademetza. 

P. Freinademetz si veľmi váži a milu-
je ľud, ku ktorému prišiel. Raz povedal 
svojim spolubratom: „Byť misionárom 
a nespaľovať sa v horlivosti za Božiu slá-
vu, to je horšie ako byť zbabelcom, kto-
rý nedrží sa svojho veliteľa, horšie ako 
byť dieťaťom, ktoré nemá srdce pre otca 
a matku.“ P. Anzer je vo svojej povahe 
trocha prudký a búrlivý. Obaja sa po-
vahovo výborne dopĺňajú, a to spôso-
bilo, že tak boli schopní položiť základy 
misionárskej práce, ktorú neskoršie iní 
nazvali šantunskou misijnou metódou. 

P. Freinademetz často začína budo-
vať nové misijné polia, často prekoná-
va veľké vzdialenosti, putuje pešo alebo 
na hrkajúcej čínskej káre. Ako misio-
nár vyučuje v  primitívnych hlinených 
chatrčiach, ktoré slúžia ako kaplnka 
a zároveň aj ako príbytok misionára. 
Tieto nehostinné podmienky sa ale 
zmenili príchodom prvých misionárov.
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Arnold Janssen 
– Čína a P. Freinademetz

 Text: Juraj Begany SVD

 Foto: Archív SVD

P. Freinademetz má neustále na srd-
ci dôkladnú a dlhú prípravu katechu-
menov. Často vyžaduje od nich dobré 
znalosti kresťanských právd, bezpod-
mienečnú pravidelnú účasť na boho-

službách, spoločných modlitbách a pl-
nenie si kresťanských povinností. Jeho 
činnosť však neostala iba pri tom. Pre 
veriacich vykonáva každoročne obno-
vy, ktoré v dnešnej dobe nazývame ľu-
dové misie. Zároveň s P. Anzerom vy-
pracovali príručku, ktorá slúžila dlhé 
roky ako katechizmus a nábožensko-
-katechetické spisy v čínskej reči. 

P. Freinadmetzovi veľmi ležala a leží  
na srdci starostlivosť o dušpastierov, 
čiže o  svojich spolubratov – misio-
nárov. Vedel, že treba, aby pre spo-
lubratov vybudoval ústredný dom 
spoločnosti v  Číne s  veľkou záhra-
dou a ostatným príslušenstvom. Je to 
miesto, kde sa spolubratia každoroč-
ne schádzajú, aby sa telesne zotavili 
a duševne obnovili. Zároveň sa počas 
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Bohuznáma z Nitry - Pároviec 100,- EUR • E. Jan-
štová – Vidiná 50,- EUR • G. Zvarová – Vidiná 
50,- EUR • A. Papčanová – Vidiná 50,- EUR • 
A. Kamenská – Vidiná 50,- EUR • Členky ru-
ženca – Vidiná 60,- EUR • A. Segečová – Vidiná 
40,- EUR • E. Drugdová – Vidiná 50,- EUR • 
H. Hašková – Vidiná 50,- EUR • Bohuznámi – 
Nová Bošáca 50,- EUR • Bohuznáma rodina  
- Lukáčovce 100,- EUR • Odberatelia hlasov 
Žabokreky n.V. 29,- EUR • Bohuznáma Opatová 
20,- EUR • Bohuznáma z Červeníka 100,- EUR 
•  Odberatelia hlasov Svrčinovec 40,- EUR •  
Bohuznáma Horeblatie 35,- EUR • Odberatelia 
hlasov Červeník 66,- EUR • Bohuznáma Ža-
bokreky n/N. 50,- EUR •  Odberatelia hlasov 
Žabokreky n/N. 20,- EUR • Odberatelia hlasov 
Radava 200,- EUR • Bohuznámy 300,- EUR • 
Ružencové spoločenstvo Nitra - Zobor 100,- EUR 
• Ružencové spoločenstvo č. 17 Nitra - Chreno-
vá 20,- EUR • Farnosť Veľké Uľany 240,- EUR 
• Bohuznámy z Novej Bystrice 5000,- EUR • 
Dobrodinci z Chmeľnice 370,- EUR • Bohuzná-
my z Vrábel 10,- EUR • Bohuznámy 45,- EUR • 
Bratstvo sv. Ruženca z Obýc 50,- EUR • Kolektív 
lásky z Liptovskej Tepličky 285,- EUR • 
 

Predplatné na rok 2016
je 12 EUR

Oznámenie o zmene účtu

Dovoľujeme si vám oznámiť, že
Spoločnosť Božieho Slova, Kalvária 3, Nitra

od 1. 12. 2015 prestane používať toto číslo 
účtu: 00805945001 / 5600 (Primabanka)

Nové číslo účtu Spoločnosti Božieho Slova je 
5029115971 / 0900 (Slovenská sporiteľňa)

Ďakujeme za porozumenie
Spoločnosť Božieho Slova, Nitra-Kalvária

DAROVALI NA MISIE, 
MISIJNÝ DORAST, 

MISIJNÉ DOMY
Všetkým darcom vyslovujeme 

Pán  Boh zaplať! 

tohto obdobia konajú aj každoročné 
duchovné cvičenia. Počas tohto, mô-
žeme povedať požehnaného, obdo-
bia dovolenky P. Freinademetz svoj-
im spolubratom prednáša prednášky 
o pastoračných činnostiach, otázkach 
týkajúcich sa misijnej práce, otázkach 
z teológie a iných odborov. P. Freina-
demetz si však napriek všetkému uve-
domoval  a  uvedomuje, pri všetkej 
tejto svojej činnosti a  možnostiach, 
že záchrana duší je v podstate dielom 
milosti a že prostredníkmi milosti sú 
predovšetkým svätí misionári. Páter 
raz povedal: „Južný Šantung je skvelá 
misia, ale dalo by sa spraviť oveľa via-
cej, keby sme my misionári boli svätí 
a keby sme mali naporúdzi viacej pro-
striedkov. Ale to prvé je ešte potreb-

nejšie ako to druhé.“ A na inom mieste 
povedal: „Obrátenie sa nebude môcť 
uskutočniť bez mnohých modlitieb, 
lebo pre katolícke misie je modlitba 
to isté ako dážď pre úrodnosť role.“ 

A tak, milý čitateľ, aj Teba pozývam 
k modlitbe spolu s P. Freinademetzom, 
veď modlitba je taká silná a bez nej ne-
môžeme nič urobiť. 

„Mária, kráľovná apoštolov, pomáhaj 
všetkým misionárom a oroduj za tých, 
čo ešte nepoznajú Ježiša Krista. Amen.“

Drahý čitateľ, teším sa na najbližšie 
stretnutie s Tebou na budúci mesiac, 
keď Ti opäť napíšem list a porozprá-
vam Ti ešte niečo o čínskej misii a P. 
Freinademetzovi. 

V láske Trojjediného Boha P. Arnold 
Janssen 	



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

Milí čitatelia Hlasov,

nadišiel čas, kedy vás chceme poprosiť o vašu vernosť v odoberaní časopisu Hlasy z domova a mi-
sií. My misionári sme si vedomí skutočnosti, že je to úzko špecifi kovaný mesačník, no pre nás je 
dôležitým kanálom, ako vám približovať život a činnosť v misiách, ale aj v domácom prostredí.

Preto sa obraciame na vás s prosbou o pochopenie navýšenia ceny, ktorú sme museli upraviť 
vzhľadom na zvýšené náklady na tlač a poštovné. Cenu sme upravili na 1 euro za výtlačok. V tejto 
cene je zahrnuté všetko s tým, že Spoločnosť Božieho Slova nemusí dotovať tento časopis značnou 
čiastkou, ako to robila doteraz. Už niekoľko rokov nás tlač s poštovným stála približne 4500 eur 
na doplatkoch, aby sme mohli Hlasy dopraviť k vám.

Verím, že túto zmenu prijmete s pochopením a ostanete nápomocní Spoločnosti Božieho Slova 
v jej aktivitách a konkrétnej misii pri ohlasovaní Božieho Slova doma i vo svete.

Nová cena Hlasov platí od januára 2016, teda predplatné na budúci rok je 12 eur. 

P. Ján Štefanec SVD, provinciál


