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Veľká noc
je prameňom
našej posily
Text:
P. Michal
Marhefka SVD
Foto:
Archív SVD
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M

ilí priatelia, pokračujeme v oslave
Kristovho zmŕtvychvstania. Bola
to udalosť, ktorá darovala svetu predovšetkým nádej, že aj v tej najťažšej chvíli nie sme stratení. Vzkriesenie pozdvihlo z hrobu nielen telo Spasiteľa, ale celé ľudstvo,
z lásky ku ktorému Ježiš i prijal našu prirodzenosť.
Nešlo o obnovenie v zmysle opravy, ale nového
stvorenia. Veď aj preto oslavujeme nedeľu nie
ako zavŕšenie stvoriteľskej činnosti Boha, ako to
oslavovali Židia v sobotu, ale ako začiatok nového
stvorenia, nad ktorým už smrť nepanuje.
Radosť Veľkej noci je tak obrovská, že sa nedá sláviť len jedným, dvoma, ôsmimi, päťdesiatimi dňami. My si ju pripománame každý týždeň nedeľou.
Po rusky sa nedeľa nazýva vokresenie. Táto „malá
Veľká noc“ chce byť pre nás neustálym prameňom
posily v každodennosti. Najväčším sklamaním je,
ak víťazstvo zmŕtvychvstania sa zahaľuje typickou
nechuťou, plačom, nezáujmom. Moderná choroba kresťanstva ostáva pri Veľkom piatku. Plače pod
krížom, narieka na svoju biedu, na Boha, ktorý si
len tak umrel a nechal nás samých. Podobný spôsob
prežívania svojej každodennosti znevažuje Kristovo víťazstvo a ponára svet do tmy.
Žiaľ, životné skúšky a ťažkosti nás nezriedka privodia do podobného stavu. Chceme sa radovať, ale
ako, keď nás ani z kríža nemá kto zvesiť? Vo všetkých problémoch najviac cítime samotu. Ale sme aj
v skutočnosti sami? Teraz nehovorím o Božej prítomnosti, ktorá nás priam nesie na rukách, aby sme
si neuderili nohu o kameň. Myslím na ľudí, ktorí si
nás všímajú, súcitia s nami, dokonca prežívajú a trápia sa za nás. Neraz sa ľutujeme viac, než je potrebné. Je to tiež istý druh pýchy, ktorá nám nahovára,
že my sme spasitelia, robíme všetko pre druhých,
ale nám nemá kto pomôcť. V skutočnosti pomoc
nielen nečakáme, ale ani nechceme. Na tom našom „kríži“ je sem-tam nepríjemne, ale nie nadlho.
Privykáme si, robíme si pohodlie a z tej „ubolenej“
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výšky máme dokonca lepší prehľad o ľuďoch. Postupne sa z nášho „kríža“ stáva trón, odkiaľ sa rozdávajú prosby, želania, ktoré nie sú ničím iným ako
príkazmi na podčinenie si blížnych. Takto sa z nás
- obetí často stávajú tyrani. A to všetko pre jednu
maličkú chybu – keď nevieme umrieť pre druhých.
Umrieť pre druhých znamená zabudnúť na
seba a vidieť blížneho. Blížny nie je len ten, komu
máme pomáhať, ale i ten, kto sám nám chce pomôcť. Svätosť nedostihujeme sami. Nie je to individuálna robota, ale spoločná cesta, kde si navzájom slúžime, učíme sa, ťaháme jeden druhého, aby
nikto nezaostal. Nás neustále učili súťaženiu, podpichovali byť lepšími, prvými. Ale to nie je kresťanská cesta. Nik z nás nechce vytvoriť jednorodú
masu priemerných ľudí. Ak máme talent, musíme
ho rozvíjať a možno i byť lepší ako druhí. Ale bez
ostatných nám je dar k ničomu. Našou úlohou je
vedieť ceniť si dary našich blížnych, prijímať ich,
ďakovať, no i koniec koncov samým ich dávať.Tu
sa začína zmŕtvychvstanie, keď nechávame egoizmus ležať v hrobe a my obnovení kráčame v ústrety Bohu v ľuďoch. Skutočné víťazstvo je premožením seba a otvorením sa pre druhých.
I kresťanstvo ako jedno Kristovo stádo, ktorým
je Cirkev, chce žiť veľkonočným tajomstvom. Chce

HLASY Z MISIÍ

Obsah

sa dávať bez nanucovania, lebo Boh nám vždy necháva slobodu. Možno preto sa naša cesta niekedy zdá byť neúspešnou, nezmyselnou. Toľkí kresťania sa snažia žiť svoju vieru,
prikázania, mravy, a nik ich nepočúva, neinšpiruje sa, ba ich
prenasledujú a zabíjajú. A predsa doposiaľ neprehralo. Veď
nebojujeme mečom, lebo tí, čo sa za meč berú, mečom i zahynú. Bojujeme slovom a životom. A vôbec, netreba nám
používať slovo boj, veď ide o svedectvo a proti nemu nepriatelia, protivníci nemôžu nijako namietať. Dokonca mučenícka smrť kresťana je účinnejšia ako akákoľvek domobrana.
No sláva Bohu, že ešte nemusíme pribiehať k takémuto svedectvu. Pripraveným však treba byť stále. Svedectvo
nie je filozofickou dišputou, kde chceme argumentmi presvedčiť neveriacich alebo inovercov, že pravda je na našej
strane. Viera, aj keď o nej môžeme veľa povedať, predsa
len ostáva nadprirodzeným darom, a ten sa dá nanajvýš
vymodliť. Argumentácia, hádky, obvinenia, preklínania,
ku ktorým niektorí pribiehajú v snahe obhájiť pravdu, nesvedčí o Božej pravde, ale o našej exkluzivite. No Boh sa
nechce dávať len kresťanom, ale všetkým. Svoju vieru treba
poznať, aby sme odhaľovali krásu Božích tajomstiev tým,
čo ich ešte nepoznajú.
Najväčším tajomstvom, ktoré sa zjavilo v čase, je nekonečná láska Boha a jeho milosrdenstvo k ľuďom. Boh od nás
čaká, že budeme svedčiť a „presviedčať“ práve týmito čnosťami. Viac argumentov nebude treba. u
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EDITORIÁL

Milí misijní
priatelia!
Veľkonočné ráno nám prináša starobylú a vždy novú zvesť: Kristus vstal
z mŕtvych! Ozvena tejto udalosti vyšla
z Jeruzalema pred dvadsiatimi storočiami a znie naďalej v Cirkvi, ktorá nesie v srdci živú vieru Márie - Ježišovej
matky, vieru Magdalény a ďalších žien, ktoré ako prvé uzreli prázdny hrob, vieru Petra a ostatných apoštolov. Viera vo
vzkrieseného Krista pretvára našu existenciu spôsobujúc
v nás neustále vzkriesenie z mŕtvych, ako písal sv. Pavol
prvým veriacim: „Kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom
v Pánovi. Žite ako deti svetla! Ovocie svetla je v každej dobrote, spravodlivosti a pravde.“ Veľká noc nesie v sebe novosť hlbokého a úplného prechodu zo života podriadeného hriechu
k slobodnému životu vedenému láskou, tou silou, ktorá rúca
všetky prekážky a vytvára novú harmóniu vo vlastnom srdci a vo vzťahoch k ostatným ľuďom i veciam. Každý kresťan,
ak prežije tento prechod k vzkrieseniu, nemôže sa nestať novým kvasom pre svet. Sú mnohé očakávania našich čias: my,
kresťania, musíme byť svetlými svedkami tohto nového života, ktorý priniesla Veľká noc. Veľká noc je teda darom, ktorý
máme vždy hlbšie vo viere prijímať, aby sme mohli v každej
situácii konať – s Kristovou milosťou – podľa Božej logiky,
logiky lásky. Svetlo Kristovho vzkriesenia musí preniknúť
tento náš svet, musí dosiahnuť tak, ako posolstvo pravdy a života, ku všetkým ľuďom skrze naše každodenné svedectvo.
Máme sa postarať o rozšírenie radosti aj do všetkých spoločenských vzťahov. Svet potrebuje radosť a pokoj, ktoré nám
dal Pán. Veľa ľudí našlo cestu k Bohu vďaka srdečnosti a radosti dobrého kresťana. Radosť je veľkou pomocou v apoštoláte, lebo nám umožňuje predstavovať Kristovo učenie
s láskou a dobrotivosťou, ako to robili apoštoli po zmŕtvychvstaní. Nezabudnime, hlboká radosť má svoj počiatok
v Kristovi, v láske, ktorou nás Boh miluje a v tom, ako ju
opätujeme. My sme zažili Božiu lásku v túto Veľkú noc a ona
v našom vnútri spôsobuje nevýslovnú radosť, ktorú chceme
rozdávať okolo seba.

Požehnané, radostné, veľkonočné obdobie Vám praje
Páter Martin Štefanec SVD
šéfredaktor

▲ Pápež František je druhým tvítujúcim
pápežom, sleduje ho 27 miliónov
Počas apoštolskej cesty Svätého Otca Františka
v Mexiku dosiahol na sociálnej sieti Twitter pápežov účet @Pontifex hranicu 27-miliónov fanúšikov.
Vo viacerých správach, ktoré nepresahujú 140 znakov, Svätý Otec poďakoval Mexičanom za vrúcne
prijatie: „Cítil som sa prijatý, prijatý s láskou a nádejou mexických bratov: ďakujem, že ste otvorili
dvere vášho života.“ „Ďakujem Mexiku a všetkým
Mexičanom. Nech vás Pán a Panna Mária Guadalupská vždy sprevádzajú.“ Svätý Otec z Mexika
rozposielal tvíty v deviatich jazykoch. Z intenzívnych stretnutí s Mexičanmi v rozličných regiónoch
krajiny to boli niekedy aj tri odkazy za deň. Pokiaľ
ide o štatistiku, najviac ľudí sleduje pápeža v španielčine (11.146.700) a v angličtine (8.680.000),
potom nasleduje taliančina (3.365.500), portugalčina (1.909.000), poľština (566.700), francúzština
(433.000). Je obdivuhodné, že latinčina nie je celkom na konci, v tomto jazyku Svätého Otca sleduje
na sociálnej sieti 419.300 ľudí. Rebríček uzatvárajú
nemčina (299.200) a napokon arabčina (234.200).
Pápež František je v poradí druhým pápežom využívajúcim sociálnu sieť. Komunikovať cez Twitter
začal pápež Benedikt XVI. Prvý tvít z účtu @Pontifex rozoslal 12. decembra 2012. •
DÔLEŽITÉ OZNAMY

Sv. omšu za odberateľov Hlasov
odslúžim 2. apríla, za horliteľov 5. apríla 2016,
Šéfredaktor
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◂ Vznikla mobilná aplikácia pre jubilejných pútnikov v Ríme: Iubitinera
Pútnici prichádzajúci do Ríma vo Svätom roku milosrdenstva už majú
k dispozícii aj digitálneho sprievodcu. Oficiálnu mobilnú aplikáciu s názvom Iubitinera spustilo od marca pútnické ústredie Rímskej diecézy (Opera Romana Pellegrinaggi) v spolupráci s mestom Rím. Aplikácia Iubitinera
sprevádza pútnika pozdĺž štyroch jubilejných pútnických trás, ktoré križujú
historické centrum Ríma. Ukazuje cestu jednotlivých trás a v blízkosti jednotlivých etáp pútnika upozorňuje automatickým oznámením. Popisuje aj
vyše 60 zaujímavých historických miest, ktoré sa nachádzajú popri pútnických trasách, pričom okrem orientačných usmernení poskytuje aj historický, umelecký a duchovný popis pamätihodností s fotografiami. Pútnické
trasy vyúsťujú pri Anjelskom hrade, kde sa začína posledný spoločný úsek
smerujúci k Svätej bráne Vatikánskej baziliky. Tzv.„Pápežská trasa“ vedie od
Baziliky sv. Jána v Lateráne a zahŕňa aj kostol Chiesa Nuova (Santa Maria in
Vallicella), kde sa nachádza telo sv. Filipa Neriho.„Mariánska trasa“ sa začína v Bazilike Santa Maria Maggiore. Tretia trasa s označením „Pútnická“ sa
tiahne od Lateránskej baziliky a má zastávku aj v kostole San Giovanni dei
Fiorentini, kde bol sv. Filip Neri farárom. Napokon „Trasa milosrdenstva“
vedúca rovnako z Lateránu má ako jedno z hlavných zastavení kostol San
Salvatore in Lauro s ostatkami sv. Pátra Pia.•

▪ Svätý Otec dal blízko
Námestia sv. Petra zriadiť
ambulanciu pre núdznych
Svätý Otec František ide opäť príkladom v preukazovaní telesných
i duchovných skutkov milosrdenstva. Neďaleko kolonád, ktoré obopínajú Námestie sv. Petra, nechal
zriadiť ambulanciu, kde ľudia bez
prístrešku a v núdzi môžu dostať
prvú zdravotnú pomoc. „Naši ľudia spolu s ďalšími prijali s veľkým
nadšením túto novú výzvu, ktorá
ideálne spája už vykonávanú prácu počas týchto rokov na periférii
s kresťanským srdcom,“ vysvetlila riaditeľka spoločnosti Medicina
Solidale Lucia Ercoli, ktorá sa do
iniciatívy zapojila so svojimi lekármi a zdravotníkmi. „Je toho ešte
veľmi veľa, čo treba urobiť najmä
na periférii štvrtí nášho mesta, verím však, že táto nová ambulancia
na Námestí sv. Petra bude znakom
veľkej nádeje,“ dodala Ercoli. •

▲ Letné Svetové dni mládeže očakávajú mladých zo Svätej zeme i Gazy
Na Svetových dňoch mládeže v Krakove očakávajú aj päť mladých účastníkov
z pásma Gazy, troch katolíkov a dvoch pravoslávnych. Ich účasť záleží na tom,
či dostanú povolenie od izraelských úradov, povedal otec Mario de Silva z jedinej latinskej farnosti v Gaze, ktorú tvorí okolo 130 farníkov: „Bola by to pre
nich významná príležitosť pre rast a prehĺbenie poznania, lebo nikdy neopustili Pásmo (Gazy). Mohli by svedčiť o svojom utrpení. Ich účasť by bola veľkým
darom pre všetkým kresťanov v Gaze.“ Generálny vikár Latinského patriarchátu v Jeruzaleme Mons.William Shomali bude sprevádzať do Krakova skupinu mladých, ktorých by malo byť vyše 600. Budú to „veľvyslanci milosrdenstva z Ježišovej zeme,“ povedal Mons. Shomali a dodal, že ak sa k nim pridajú aj
mladí z Palestíny, tak „v Krakove budú prítomní mládežníci zo všetkých cirkví“
vo Svätej zemi - v Izraeli, v Jordánsku, vrátane mladých z Neokatechumenátnej
cesty v Galilei. Pri príležitosti Svetových dní mládeže v Krakove na konci júla
tohto roku navštívia mladí zo Svätej zeme aj koncentračný tábor Osvienčim. •
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Ukáž rany!
Text: P. Milan Bubák SVD
Foto: Archív SVD

Z

námy rímsky štátnik a rečník Cicero zvykol obhajovať obžalovaných poukazom na jazvy na ich
telách, ktoré mali byť dôkazom
ich dôstojnosti a ctihodnosti. Tieto jazvy mohli títo ľudia získať pri rozličných
hrdinských príležitostiach, ako boli napríklad obrana štátu, služba spoluobčanom alebo ťažká práca pri budovaní
spoločných hodnôt. Takéto jazvy poukazovali na ich opravdivý charakter a na
ich zmýšľanie.
V tomto zmysle sa nám požiadavka
apoštola Tomáša z evanjelia druhej veľkonočnej nedele vôbec nezdá nelegitímna. Chce vidieť rany a jazvy. Iba taký
Ježiš – doráňaný a zjazvený – môže byť
pravým Ježišom.

tenejšou skupinou medzi prvotnými
kresťanmi. Ľudia si ich už za živa ctili
ako svätcov a prosili ich o príhovor pred
Bohom vo svojich modlitbách. Niektorých mučeníkov dokonca nepovažovali už ani za ľudí, ale za samých anjelov.
Túto vážnosť im dodávali ich „rany“
a ich „jazvy“. Aj iné stavy boli v prvotnej
Cirkvi vážené, napríklad stav panien
(alebo aj neženatých mužov) alebo stav
pustovníkov. No hodnota týchto dvoch
stavov sa odvodzovala od mučeníctva:
napríklad pustovník bol mučeníkom
ticha, samoty a sebadisciplíny; panna
zasa bola mučenicou snahy o duševnú
a duchovnú čistotu (Spiritual Traditions
for the Contemoporary Church, ed by
Robin Mass a Gabriel O´Donnell, OP,

Jazvy a rany pre vernosť
Kristovi
Týmto spôsobom nám Tomáš staAj my, ak sme verní Kristovi,
novil kritérium na rozoznávanie
budeme mať na sebe rany
pravého Ježiša a jeho nasledovnía jazvy. Budú to rany spôsobené
kov od „Ježišov“ falošných. Tým
bojom so sebou samými...
kritériom sú rany a jazvy. Zdá sa,
že tohoto kritéria sa držali aj ďalší
apoštoli. Napríklad apoštol Pavol
v liste Galaťanom píše o znakoch Kris- Abingdon Press, Nashville, 1990, str.
ta, ktoré on – Pavol nosí na svojom tele 33-38). Ani v prvom, ani v druhom prí(Gal 6, 17). Tieto znaky mali byť dôka- pade zostať verným ideálu nebolo bez
zom jeho hodnovernosti. Človek môže námahy a potu. A toto zanechávalo na
veľa toho nahovoriť a vykonať veľa obdi- nich „jazvy“. Ak by ich nebolo, potom
vuhodných skutkov, no až utrpenie za to, ani pustovníctvo, ani panenstvo nebočo hovorí, dáva jeho slovám a zmýšľaniu lo hodnoverné. Spomeniem tu príklad
hodnovernosť. Po a popri Pavlovi bolo Origena, ktorý sa pri zápase o čistotu
a do dnešných dní ešte stále je veľa mu- nechal kastrovať, aby už nemusel so
žov a žien, ktorí majú na svojom tele jazvy svojou sexualitou bojovať. Hoci bol vya rany pre vernosť Kristovi a jeho ideálom. nikajúceho života, Cirkev ho neuznala
za svätého. A to jednoducho preto, lebo
Jazvy a rany mučeníkov, panien
v boji o sebaovládanie nemal na svojom
a pustovníkov
tele „jazvy“. Je to zvláštne, ale tak nejako
V prvokresťanských dobách boli veľ- to funguje. Láska a vernosť sú len tam,
mi ctení mučeníci. Mučeníci boli najc- kde sú jazvy, rany a otlaky.
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Kritérium našej vernosti Kristovi
Keďže toto kritérium je kritériom aj našej vernosti Kristovi a ľuďom, pozrime
sa presne na to, kde a ako by malo toto
kritérium byť viditeľné. Lev Nikolajevič
Tolstoj v jednej zo svojich kníh poukazuje na ideálneho cára, ktorého dom bol
nepretržite otvorený pre každého a kde
sa mohol posadiť k stolu každý, kto len
chcel. Cár mal však predsa len jednu
podmienku: každý jeho hosť mu musel pri príchode do jeho domu a pred
zasadnutím si k stolu ukázať svoje ruky.
Tí, ktorých ruky boli tvrdé, zodraté, zjazvené a mozoľnaté, čo bolo dôkazom ich
tvrdej a poctivej práce, boli posadení na
čestné miesta za vrch stolom a boli im
predkladané tie najlepšie jedlá. Tí, ktorých ruky boli jemné, pestované a šetrené, boli posadení na koniec stola a jedlo,
ktoré im ponúkali na jedenie, pozostávalo iba z chlebových kôrok a odrobín.
Ruky boli znakom človeka. Tvrdé ruky
poukazovali na život námahy, obetavosti a utrpenia.

DUCHOVNÉ SLOVO

Samozrejme, ruky sú tu iba symbolom. Námahu, obetavosť a utrpenie
človeka je možné vidieť na mnohých
častiach bytosti človeka: na jeho tele, na
jeho tvári, na jeho pohľade, na jeho povahe. Podobne je možné vedieť aj opak:
neschopnosť k obetavosti a neochotu
namáhať sa. Viete na prvý pohľad rozpoznať človeka, ktorý na sebe pracuje
a ktorý naopak na sebe pracovať nechce?
Ten, ktorý na sebe pracuje, je síce doráňaný, ale zároveň sa z neho zračí dobrota,
ústretovosť a láska k ľuďom. Človek, ktorý na sebe nepracuje, vyžaruje nervozitu,
zaľúbenosť do seba, nedotklivosť a niekedy až chorobný narcizmus. A hlavne:
spôsobuje rany a jazvy. Nie tak na telách
iných ako skôr na ich duševne a duchovne a predovšetkým na vzťahoch. Kristus
nám svoju lásku a vernosť dokázal nie
dávaním rán a spôsobovaním rán a jaziev, ale ich prijímaním.
Rana sa po grécky povie stigma. Stigmy boli v gréckorímskych dobách znakom potupy, lebo ich na svojich telách

nosili otroci. Prví kresťania si zvykli na
svoje telá tetovať znaky poukazujúce
na Krista, napr. kríž alebo písmenko Χ
(„ch“, znamenajúce Christos). Je možné,
že apoštol Pavol, keď hovorí o znakoch na
svojom tele, poukazuje práve na tieto tetované znaky, stigmy. On však poukazuje
nie na niečo umelé, čo by si bol sám nechal vytetovať na svoje telo, ale na niečo,
čo bolo výsledkom jeho vernosti Kristovi,
a čo mu za to zasadili ľudia lebo okolnosti.
Boj so sebou
Aj my, ak sme verní Kristovi, budeme mať
na sebe rany a jazvy. Budú to rany spôsobené bojom so sebou samými. Bojom
o svoj rast, o sebadisciplínu, o zanechanie
života v istej neresti, o odstránenie nejakej slabosti...
Budú to jazvy spôsobené nám inými.
To sú jazvy, ktoré sa udeľujú v prenasledovaniach. Medzi nami je veľa ľudí s jazvami
tohoto charakteru: vy starí páni a dámy,
ktorí ste si prežili v dobách totality svoje za to, aby ste mohli praktizovať svoju

vieru. Iba sám Pán vie o všetkých vašich
jazvách. Zaslúžite si za to našu úctu.Verte, že Pán vám to nezabudne.
Budú to jazvy spôsobené našou snahou o žitie života lásky a obetavosti: tým,
že budeme iným chcieť pomôcť pri znášaní ich bremien a krížov, tým, že budeme slúžiť iným v ich biede a nedokonalostiach, a pod.
Budú to jazvy spôsobené bojom o zachovanie vernosti vo vzťahu, napríklad
v manželstve alebo v komunite. Pri ukázaní sa prvých ťažkostí vo vzťahoch
máme pokušenie utiecť: a to preto, lebo
sa bojíme rán. Útek nie je dôkazom vernosti vzťahu a toho, že nám na tom záleží. Rany sú. Ukáž mi rany a ja ti poviem,
ako ti na vzťahu a na ľuďoch, o ktorých
sa jedná, záleží.
Budú to jazvy udelené nám za našu
vernosť ideálu, napríklad za spoločné
dobro, za národ, za presadenie nejakej
verejnoprospešnej vízie. Ľudia nechápu
ľudí pionierov, priekopníkov, vizionárov,
obetavcov. Nie že by ste sa takto nazývali, ale ak vám na veciach podobného charakteru záleží, takými jednoducho ste.Ak
budete chcieť v tom vytrvať, čakajte rany.
Ako Kristus trpel a trpí s nami, tak aj
my máme trpieť s inými. Zachovávanie
prikázaní nás ešte nerobí nasledovníkmi Krista. Nasledovníkmi Krista nás robia až rany.V 30-dňových ignaciánskych
exercíciách je vymedzený uvažovaniu
o ranách celý tretí týždeň. Exercitant robí
v druhom týždni rozhodnutie.V treťom
týždni sa toto jeho rozhodnutie testuje.
Na uvažovanie sú tu predkladané texty
Písma hovoriace o posledných dňoch
Ježišovho života: o jeho umučení a smrti.Ak ho chceme nasledovať, nevyhneme
sa ani tomuto.
Istá legenda hovorí o rehoľníkovi, ktorý sa snažil o rast v nasledovaní Krista.
Prišiel k nemu istý človek a ponúkol mu
svoju pomoc. Rehoľník sa ho pýta, kto je.
On na to, že on je Kristus. Rehoľník ďalej:
„Kde máš kríž? Ja Krista bez kríža a rán
nepoznám.“
Pane, daj nám schopnosť dokazovať
svoju lásku k tebe a k ľuďom aj ranami,
keď to bude nevyhnutné. u
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UDALOSTI

UDALOSTI
apríl 2016
1. apríl
P. Martin Babík SVD
– 5. výročie smrti (2011);
2. apríl
Výročie smrti
sv. Jána Pavla II. (2005);
3. apríl
Nedeľa Božieho milosrdenstva;
4. apríl
Slávnosť Zvestovania Pána
(sviatok preložený z 25.marca);
4. apríl – 17. apríl
Svetový deň modlitieb
za duchovné povolania
– nedeľa Dobrého Pastiera;
22. apríl
P. Vojtech Bošanský SVD

– 15. výročie smrti (2001);
23. apríl
Sv. Vojtech, mučeník;
29. apríl
Sv. Katarína Sienská, spolupatróna Európy, sviatok.
◆◆◆

Misijný úmysel apoštolátu
modlitby na mesiac apríl:
Kresťania v Afrike
– Aby africkí kresťania
uprostred politickonáboženských konfliktov
vydávali svedectvo lásky
a viery v Ježiša Krista.
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▲ Ľudové misie vo farnosti
Trávnica

▪ Ľudové misie vo farnosti
Bojkovice

28.februára až 6. marca sa konali ľudové misie vo farnosti Trávnica. Filiálky tejto farnosti sú Podhájska Svätuša
a Belek. Pán farár Štefan Bebjak pozval verbistov, aby viedli misie a tak sa
týchto misií zúčasnili P. Kruták, J. Kušnír, J. Ambatu, P. Kobliha, SVD. Pátri J.
Ambatu a P. Kobliha navštívili aj dve
základné školy. •

P.Waldemar Grieger SVD viedol 14.- 21.
februára ľudové misie vo farnosti Bojkovice. Bojkovice sú mestečko v okrese Uherské Hradiště v Zlínskom kraji. Žije tam asi
5000 obyvateľov. Rímskokatolícky farský
kostol sv.Vavrinca je dominantou mesta.
Jedná sa o ranno-barokovú stavbu z polovice 17. storočia.Veriaci mali možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia a P.Waldemar
sa snažil osloviť každú skupinu ľudí svojimi príhovormi a misijnými kázňami. •

UDALOSTI

▪ Fidži sa spamätáva z cyklónu,
pomoc mu podávajú miestni
misionári
Tropický cyklón Winston, ktorý 20.
februára vyčíňal na súostroví Fidži
ležiacom v južnom Pacifiku postihol až 40% obyvateľstva. Evakuačné centrá poskytli pomoc približne
62-tisícom ľudí. Pomocnú ruku podali aj miestni misionári sv. Kolumbána, ktorí v krajine pôsobia už viac
než 60 rokov. Vo svojich farnostiach
a kostoloch prijali mnoho detí, ktorých školy a ubytovne zničil cyklón.
Katolícke misijné združenie
z USA, ktoré pomáha obetiam nešťastia vyzýva veriacich k modlitbe
a solidarite. Rovnako aj Globálne
katolícke klimatické hnutie propaguje modlitbovú Kampaň solidarity, ktorá bude prebiehať v sobotu 5.
marca. Silný vietor potrhal elektrické vedenia a zničil množstvo často
provizórnych domov. Cyklón zasiahol v Pacifiku približne 300 ostrovov
so silou vetra viac než 320 km/h.
Mnoho príbytkov mimo hlavného
mesta je stále bez elektriny. Sezóna
tropických cyklónov v južnom Pacifiku trvá od novembra do apríla. •

▪ Duchovná obnova vo farnosti
Malenovice a Lhota

▪ Pôstna obnova pre mladých
mužov

Pôstnu duchovnú obnovu 14.-21.
februára vo farnostiach Malenovice
a Lhota v okrese Zlín viedol P. Martin
Štefanec. Počas tejto obnovy sa veriaci pripravovali na Veľkú noc. V kostoloch sa konala aj celodenná adorácia,
ktorú veriaci využili k modlitbe a rozjímaniu. Mnohí pristúpili k sviatosti
zmierenia. •

V misijnom dome v Nitre sa konala
27.-28. februára duchovná obnova pre
mladých mužov. Zúčastnilo sa jej 23
sympatizantov misií z rôznych častí
Slovenska. Obnovu viedol P. Ján Kušnír SVD, pomáhali mu aj naši bohoslovci a diakon. Mladí muži mali možnosť zotrvať v misijnom dome, modliť
sa, rozjímať, zhovárať sa s misionármi
a snažiť sa rozpoznať, kam ich Pán v živote volá. •
APRÍL 2016

HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

7

ROZHOVOR

ROZHOVOR

Verbista na štúdiách
v Ríme P. Igor Kráľ SVD
Text: P. Martin Štefanec SVD
Foto: Archív P. Igora Kráľa

V roku 2010 vysvätil Mons. Dominik Tóth troch verbistov,
medzi ktorými bol aj páter Igor Kráľ. Dvaja z novokňazov vtedy dostali
misijné určenie na Kubu, do Brazílie a P. Igor dostal svoje misijné
určenie na Slovensko. Po prvých rokoch kňazstva, keď pôsobil
ako kaplán v UPeCe Bratislava, sa dostal na štúdiá do Večného mesta.
Štúdiá sa pomaly chýlia k záveru a pred príchodom na Slovensko
sme sa ho spýtali niekoľko otázok z jeho skúsenosti v Ríme.
P. Igor Kráľ

Čo v Ríme študuješ a na akej si škole?

Čo sa ti v Ríme páči?

Aký je tvoj najkrajší zážitok z Ríma?

Študujem spirituálnu teológiu na pápežskom inštitúte Teresianum, ktorý
vedú pátri karmelitáni.

Vo všeobecnosti milujem príbehy,
z ktorých sa dá čomusi priučiť. A Rím
je plný takýchto príbehov. Takmer každý kameň tu o niečom rozpráva. Okrem
toho asi ani nedokážem dostatočne doceniť možnosti, ktoré ponúka škola, život v medzinárodnej komunite, ktorá
je úzko spojená s generálnym vedením
našej spoločnosti.

Asi by som bol nevďačný, keby som mal
povedať jeden. Keby som vybral omšu
so Svätým Otcom v kaplnke Sv. Marty,
bolo by mi ľúto tak odsunúť moje minuloročné slávenie Veľkej noci v rodnom meste Tomáša Akvinského. Cez
Veľkú noc som totiž prvýkrát slúžil
všetky obrady v taliančine. Aj z okolitých z dedín chodili ku mne na spoveď,
a to nielen mladí, lebo sa rýchlo rozkríklo, že nerozumiem všetkým hriechom.
Každou spoveďou som bol však zbehlejší a prinieslo mi veľa radosti, že mnohým som mohol ponúknuť slová útechy
a sprostredkovať dar odpustenia.

Ako prebieha tvoje štúdium? Aký je systém štúdia na univerzite vo všeobecnosti?

Vrátil som sa do študentských lavíc. Musel som absolvovať 29 povinných i voliteľných predmetov. Teraz sa snažím
koncentrovať na dopísanie záverečnej
práce a štátnice. Popri tom mám možnosť zúčastniť sa kurzov a konferencií aj
na iných fakultách a inštitútoch.
Aké bolo tvoje stretnutie so študentami/študentkami z iných krajín?

V triede nás je 40. Medzi nimi len traja
z Európy. Hlavne pri diskusiách je obohacujúce vidieť, že na rovnakú vec dokážeme hľadieť z rôznych východiskových
bodov. Spája nás veľa vecí – túžba rásť
v láske k Ježišovi či pripraviť sa na ďalšiu
službu, alebo hoc len neustály boj s taliančinou. Často žasnem nad príbehmi
povolania a skúsenosťami, s ktorými každý z nás prichádza. Je to hodné adorácie,
ako Boh pôsobí v rôznych kútoch sveta.

Čomu si sa naučil mimo školy?

Zvlášť začiatok bol riadna výzva. Chýbala mi pastorácia. Bol som ako nemluvňa. Dovtedy som podvedome spájal
svoje povolanie so službou. No keď tá
zrazu nebola, rýchlo som si musel znovu pripomenúť skutočný zmysel svojho
zasvätenia. Okrem toho som spoznal
nádherných ľudí z nášho spoločenstva
Slovákov žijúcich v Ríme, začal som
písať pondelkové zamyslenia na cestaplus.sk, pripravovať duchovné cvičenia
pre mladých alebo sprevádzať pútnikov,
ktorí prichádzajú do Ríma. Naučil som
sa, že keď sa človek nebojí pustiť kľučky
dverí, ktoré sa práve zatvárajú, nečakane
nájde otvorených mnoho ďalších.

Bývaš na Generaláte SVD. Sú tam spolubratia z celého sveta. Ako tam vychádzate?

Myslím, že to bolo vizionárske organizovať náš rehoľný život v medzinárodných komunitách. Je to vždy výzva
zladiť okrem našich osobnostných charakteristík aj všetky kultúrne a spoločenské nánosy. Akoby náš Zakladateľ
už pred 140 rokmi počítal so svetom,
v ktorom budeme žiť dnes.
APRÍL 2016

HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

9

ROZHOVOR

Život v medzinárodnej komunite má
byť svedectvom, že je možné žiť v jednote a bratskej láske aj napriek rôznosti
našich kultúr vďaka viere v Ježiša.

Považujem to za veľké plus v dozrievaní i v raste. Na Slovensku žijeme
našu náboženskú realitu, na ktorú

sme si možno aj privykli a vyhovuje nám to. Iný pohľad, s ktorým sme
vďaka rôznym spolubratom denne
konfrontovaní, vie pozitívne vyrušiť,
pozvať k hľadaniu podstaty a zatiahnuť na hlbinu. Spytovať si svedomie,
ako vlastne tú našu vieru žijeme, aká
je skutočná podstata Ježišovej zvesti
o Bohu a čoho všetkého sme schopní
zbytočne sa zubami nechtami držať.

• V záhrade na Generaláte SVD
v Ríme nájdete aj tropické ovocie
• Stretnutie so Slovákmi v Ríme
• P. Igor Kráľ so Sv. otcom po sv. omši
v Dome Sv. Marty
• Rím je jedným z najkrajších miest
na svete a svojou rozlohou 1290 km2
a vyše 2,5 milióna obyvateľov patrí
k najväčším európskym mestám

Aké skúšky ťa ešte čakajú a kedy
by si mal ukončiť štúdiá?
Tento semester mám ešte štyri skúšky
- medzi nimi napríklad z duchovného
sprevádzania. V apríli idem so spolužiakmi na kurz o exorcizme.V júni mám
štátnice a obhajobu záverečnej práce.
Potom sa teším na návštevu našich bohoslovcov zo Slovenska v Ríme a návrat
späť do pastorácie na Slovensko.

V čom vidíš prínos našej verbistickej internacionality?
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Kde stráviš Veľkú noc?

Tento rok som prisľúbil, že Zelený štvrtok a Veľkonočný pondelok budem sláviť s našimi sestrami na ich Generaláte.
Ostatné dni by som rád slávil s mojou
komunitou a zúčastnil sa slávnosti aj
v Bazilike sv. Petra.
Máš nejaké prianie pre čitateľov hlasov?

Tieto dni slávime obdobie po Pánovom zmŕtvychvstaní, kedy sa Pán 40
dní zjavoval svojim učeníkom. Prajem
im, aby zakúsili Pána ako víťaza nad
hriechom i smrťou, s ktorým sa nemusia báť kráčať cestami života. Aby
ho dokázali milovať a ctiť vo sviatostiach, vo svojich srdciach, ale aj v bratoch a sestrách či okolnostiach života.
A tak netrpezlivo očakávali jeho slávny druhý príchod a stretnutie s Ním. u

ROK ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA

Riaditeľ centra
dehoniánov
v Bologni hodnotí

Rok
zasväteného
života
Text: zasvatenyzivot.sk

L

orenzo Prezzi, riaditeľ centra
dehoniánov v Bologni a šéfredaktor časopisu Testimoni, uvádza v Relipress prvé hodnotenie
Roka zasväteného života. Nezostáva
v ňom pri trendoch čísel, diel či medzinárodného rozsahu, ale skôr poukazuje na proces, ktorý začal a je vo vývoji,
v ktorom nechýbajú tak pozitívne, ako
aj negatívne prvky. Rok zasväteného života videl ako zmenu, zmenu pohľadu
na zasvätený život zo strany Cirkvi a aj
spoločnosti; a ako nový vníma aj pohľad zasvätených na seba samých. Okolo
800.000 rehoľníkov a rehoľníčok pápežského práva a 700.000 diecézneho práva
spolu s množstvom zasvätených v sekulárnych inštitútoch a v iných formách
zasvätenia mohli prežiť mimoriadny
pastoračný rok, ktorý bol venovaný práve im, a to po prvýkrát v histórii.
Z ťažkostí sa dotkol úbytku povolaní,
k čomu sa vyjadril slovami pápeža Františka, ktoré povedal 1. februára šesťtisíc
zasväteným na stretnutí v závere Roka
zasväteného života: „A mne sa zdá, že je
to pokušenie ísť proti nádeji:‚Ale Pane, čo
sa to deje? Prečo lono zasväteného života
je natoľko neplodné?‘“ A odvolávajúc sa
na otázku Anny, matky proroka Samueal
(1 Sam 1, 9 – 18) pokračuje: „Ja sa pýtam
vášho srdca: Nakoľko sa v tejto kríze povolaní modlí s touto intenzitou? Naša kongregácia potrebuje synov, naša kongregácia potrebuje dcéry… Pán, ktorý je štedrý,
nezabúda na svoj prísľub. Musíme ho prosiť. Musíme klopať na dvere jeho srdca.“

V rámci Roka zasväteného života vyšlo z dielne Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života veľa pekných a hodnotných
dokumentov. Začal sa dokumentom
Orientačné línie pre spravovanie dobier
(september 2014) a končil dokumentom Identita a poslanie rehoľného brata
v Cirkvi (december 2015). Zároveň vyšli
aj listy, ktoré boli duchovným osviežením
pre všetkých zasvätených. Ako prvý list
vyšiel Radujte sa, ktorý obsahoval prevažne texty pápeža Františka, ďalší Skúmajte a posledný Kontemplujte, ktoré
už boli väčšinou pripravované tímovo.
K publikovaniu sa už po ukončení
Roka zasväteného života pripravujú ďalšie dokumenty ako Sponsa Verbi, ktorý sa dotkne kontemplatívneho života,
a tiež prepracovaný dokument Mutuae
relationes, ktorý sa bude týkať vzťahov
zasvätených s miestnou cirkvou.
Množstvo stretnutí organizovaných
na miestnej úrovni prinieslo v tomto
roku pozitívne odozvy. Kongregácia organizovala zaujímavé podujatia. Prvý
krát sa organizovalo Stretnutie o zasvätenom živote v rôznych kresťanských
vierovyznaniach (január 2015), medzinárodné stretnutie formátorov (apríl
2015), stretnutie mladých zasvätených
(september 2015) a na záver Roka zasväteného života to bolo medzinárodné
stretnutie rôznych foriem zasväteného
života (február 2016).
Ťažkostí, ktoré trápia kongregáciu, je
niekoľko, ako spomenul Mons. Carbal-

lo, sekretár kongregácie: 3.000 odchodov
ročne, 39 inštitútov v štádiu preverovania, 15 zakladateľov, ktorí sú vyšetrovaní.
Rôzne škandály sa dotkli ako nových, tak
aj tradičných inštitútov.
Rok zasväteného života otvoril aj
nové horizonty pre budúcnosť zasväteného života. P. Prezzi uvádza 5 najdôležitejších výziev pre zasvätený život.
Predovšetkým si byť vedomí, že kríza neskončila. Na druhom mieste, úloha ženy
a laikov v Cirkvi. Tretia výzva prechod
od inštitúcie k poslaniu, od uvažovania
nad dielami a číslami k spolupráci v sieti
v životodarnom svedectve. Je tu otázka
obrátenia a reformy, ktorá sa nedá ignorovať. Ďalej úloha proroctva. A napokon
radosť z evanjelia. Radosť a evanjeliová
krása rozžarujú tváre zasvätených šťastím. Bez ohľadu na ich vek.
Rok zasväteného života vyhlásil pápež
František Listom zasväteným, v ktorom
napísal: „Po tom, čo som si vypočul návrhy Kongregácie pre zasvätený život
a spoločnosti apoštolského života, určil
som pre tento rok tie isté tri ciele, ktoré
svätý Ján Pavol II. predložil Cirkvi na
začiatku tretieho milénia, inšpirujúc sa
tým, čo naznačil v exhortácii Vita consecrata: ‚Nemáte len spomínať a rozprávať o slávnej minulosti, ale aj budovať
nové veľké dejiny! Hľaďte do budúcnosti, ku ktorej vás vedie Duch, aby znovu
s vami konal veľké diela.‘“
(Rok zasväteného života sa začal 30.
novembra 2014 a bol ukončený 2. februára 2016). u
APRÍL 2016
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Horela vášňou
pre Boha a jeho ľud
Matka Terézia
Messnerová,
prvá generálna predstavená
Misijnej kongregácie služobníc
Ducha Svätého
Text: Franziska Carolina Rehbein, SSpS
Foto: Archív

V

roku 2014 oslávila Misijná
kongregácia služobníc Ducha Svätého stodvadsiate piate
výročie svojho založenia. Táto
udalosť bola inšpiráciou k opísaniu života a práce prvej generálnej predstavenej kongregácie Matky Terézie Messnerovej. Po smrti zakladateľa a po smrti
spoluzakladateliek to bola práve ona,
ktorá mala za úlohu pokračovať v rozvoji už začatej práce.
Terézia Messnerová bola mimoriadne obdarovanou ženou, pre ktorú sa
misijné povolanie stalo rozhodujúcou
motiváciou v živote a aktivite. V riešení problémov a ťažkostí v počiatočnej
fáze jej najviac pomáhala túžba viesť
ľudí k Bohu a nasledovaniu Krista. Mala
výnimočné vodcovské kvality, a tak ju
Arnold Janssen menoval za prvú novicmajsterku a neskôr aj za prvú generálnu predstavenú kongregácie. Vďaka listom adresovaným predstaveným
komunít sestier, v ktorých sa venovala
špecifickým témam, vieme, že sa snažila
o vnútorný rozvoj mladej kongregácie
v duchu zakladateľa a spoluzakladateliek. Počas nasledujúcich rokov v úrade
12
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generálnej predstavenej zakúsila veľké
mystické milosti, ktoré ju priviedli v duchovnom živote k plnej zrelosti.
1 Doma v Tirolsku
Matka Terézia Margaréta Messnerová,
prvá generálna predstavená Misijnej
kongregácie služobníc Ducha Svätého,
sa narodila 9. júla 1868 v Antholzi v Južnom Tirolsku, v súčasnosti Taliansku
(predtým táto oblasť patrila Rakúsku).
Bola druhým dieťaťom Leonarda Messnera a Gertrúdy Messnerovej, rodenej
Egelsbacherovej. Prvé dieťa im umrelo
čoskoro po tom, ako bolo pokrstené. Aj
Margarétin život visel na vlásku, najprv
sa zdalo, že sa narodila mŕtva.
Malá Margaréta bola pokrstená v deň
svojho narodenia až trikrát: najprv lekárom, potom babicou a napokon oficiálne kaplánom vo farnosti Rupertom
Huterom. Matka Terézia po celý život
považovala za veľkú milosť to, že bola
znovuzrodená z vody a z Ducha Svätého už v prvých chvíľach svojho života.
Počas prvého roka života Margaréta
vyrastala sama. O tri roky neskôr sa jej
narodila sestra Gertrúda a obidve ostali

úzko spojené po celý život. Margaréta
sa vôbec nezaujímala o bábiky. V tom
čase bolo zvykom brávať deti do kostola, kde zakúšali náboženskú atmosféru.
Margaréta sa doma s priateľmi rada hrávala na chodenie do kostola, na spoveď
a na prijímanie. Najradšej mala nedeľné
kázne. Po omši doma vyliezla na stoličku a mala vlastnú kázeň. Vo veku 3 - 4
rokov často hovorievala: „Jedného dňa
pôjdem veľmi, veľmi ďaleko.“ Keď sa
jej matka opýtala: „Kam pôjdeš?“ ona
odpovedala, „neviem, mama, ale pôjdem veľmi, veľmi ďaleko.“ Margaréta
sa o tom zmienila vo svojom životopise z 19. januára 1890, ktorý odovzdala
pred vstupom do kláštora.
Čoskoro prišiel čas, kedy začala navštevovať školu. Na veľkú radosť svojho
otca, ktorý bol už chorý, Margaréta pristúpila k svätému prijímaniu skôr. Keď
slávila sviatosť prijímania so svojimi
rovesníkmi o niekoľko rokov neskôr,
jej otec už nebol nažive. Približne o šesťdesiat rokov neskôr jej sestra Gertrúda
napísala: „Margaréta počas prvého svätého prijímania a birmovky bola naplnená veľkou radosťou, bola taká plná
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šťastia, že zabudla na všetky pozemské
pôžitky. Pravdepodobne už v tom čase
uvažovala o tom, že sa zasvätí Pánovi.“
Keď bolo pekné počasie, Margaréta
rada trávila nedele v samote hôr. Keď sa
jej matka spýtala, čo všetko tam sama
robila, odpovedala: „Modlím sa, mama.“
Zobrala si so sebou kríž a požehnávala
ním celý svet.
Otec jej zomrel 14. júla 1876 vo veku
iba päťdesiatštyri rokov. Margaréta mala
len osem rokov. Vo veku trinásť rokov
odišla Margaréta slúžiť do farmárskej
rodiny, aby zarobila trochu peňazí pre
svoju rodinu. Potom sa vrátila pomáhať matke. Mala pätnásť rokov a ako len
vládala, pracovala v dome a na poliach.
2 Misijné volanie
Margaréta počas troch rokov v službe
vyrástla a dospela. Pracovala tak tvrdo, ako len mohla, aby pomohla matke
v dome a na poliach. V jej najhlbšom
vnútri ju to ale neustále ťahalo odísť veľmi, veľmi ďaleko preč, ako to už vyslovila v detstve. Podobne ako prvá spoluzakladateľka misijných sestier zo Steylu,
blahoslavená Helena Stollenwerková,

misijné povolanie v Margaréte vzrastalo
z čítania misijných časopisov. Jej sestra
Gertrúda píše: „Chcela sa stať misijnou
sestrou, ale nevedela, či by žena z Tirolska bola prijatá. Jedného dňa si prečítala v časopise Nothburga, že by to bolo
možné.“ V roku 1886 viedli redemptoristi v Antholzi farské misie. Tie ukázali
Margaréte životný smer a svoju radosť
a vzrušenie počas misií opísala v súkromnom liste zakladateľovi do Steylu,
keď písala žiadosť o prijatie. Píše: „Myšlienka stať sa misijnou sestrou pochádza odtiaľto: počas vyššie spomenutých
misií vo farnosti som si uvedomila, aká
spustnutá je duša, ktorá je oddelená od
Boha a aká vznešená práca je zachrániť
ju. Bola som taká dotknutá horlivosťou
misionárov, že som cítila pohnutie robiť
to isté, ak by to bolo možné... Odvtedy
cítim silnú túžbu vstúpiť do takého života, ak sa to bude dať.“
Po rozhodnutí stať sa misijnou sestrou Margaréta prešla obdobím zápasov
a skúšok, ktoré opísala ako akýsi druh
„temnoty ducha“.
Vo svojom rozhodnutí stať sa misijnou sestrou bola zvláštnym spôsobom

vedená a posilňovaná Bohom. Písala
o vnútornom rozhovore so Spasiteľom,
akoby to bola prirodzená vec. Keďže
v tomto smere nemala duchovné vedenie, myslela si, že ostatní ľudia majú
podobnú skúsenosť. Z jej korešpondencie, predtým ako vstúpila a tiež neskôr
v jej živote, je zrejmé, že v tom čase tiež
dostala nadprirodzené milosti a že ich
v rôznej intenzite zakusovala po celý
život. Vnútorný hlas, ktorý rozpoznala ako hlas Ježiša, jej neomylne hovoril, že misijnou sestrou sa stala z jeho
vôle. Čeliac svojim strachom a strachu
z utrpenia a ťažkostí dostala odpoveď, že
ťažkosti určite prídu, tak vnútorné ako
aj vonkajšie, ale nemá sa čoho obávať,
pretože on bude so svojou silou s ňou.
Tento vnútorný hlas počula osobitne po
prijatí svätého prijímania.
V liste z 19. januára 1890 pomenúva
motív svojho rozhodnutia: misie, alebo ako to podáva, láska k chudobným,
vzdať sa ľudí a získať duše pre Spasiteľa.
Dodáva, že to rozlíšila ako Božiu vôľu
a kňaz, ktorého menuje, Andreas Wibmer, brunecký dekan, jej tiež poradil
nasledovať ju. Ďalej spomína
APRÍL 2016

HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

13

MISIJNÉ SESTRY SSPS

lásku Ježiša a želanie zachrániť svoju dušu. Vnútorná naliehavosť jej neprestajne dáva silu prekonávať všetky ťažkosti skrze vytrvalú modlitbu.
Sprievodný list adresovaný dekanovi Wibmerovi vrhá určité svetlo
na Margarétinu vonkajšiu situáciu,
ale osobitne na jej boj ohľadom jej
volania, a milostivé Božie vedenie.
Popri vonkajších pokušeniach, ktoré poznačili príjemný život v jej domovine, Pán jej prestal dávať plnosť
útechy a radosti, ktoré zakusovala
predtým. Cítila, že Boh ju skúša, či
ho miluje pre neho samotného alebo pre radosť a útechu.
Margaréta bola ženou s darom
mysticizmu, ktorý hovoril o jej vnútorných bojoch počas prvých rokov
v kláštore iba s Bohom. Táto cesta
osamelosti prispela k faktu, že niesť
problémy bolo ťažšie, než by bolo
bývalo potrebné. Bola príliš utiahnutá na to, aby odkryla svoje myšlienky. Na druhej strane, práve to ju
neskôr urobilo schopnejšou v jednaní s tými, ktorí boli zverení do jej
starostlivosti a ku ktorým pristupovala s pozornosťou a diskrétnosťou
tak, aby s pochopením udržala ich
tajomstvá. Až v posledných rokoch
svojho života spísala väčšinu vnútorných rozhovorov s Pánom.
Keď Arnold Janssen dostal jej list,
jeho skúsené oko okamžite rozpoznalo pôsobenie Ducha Svätého
v mladej žene. Napriek tomu v jej výchove ešte veľa chýbalo, ale považoval
ju za druh „materiálu“, z ktorého si
Boh formuje svätých. Páter Hermann
Wegner, jeho zástupca, z jeho poverenia napísal list, v ktorom ju prijíma,
a tak sa 10. januára 1891 rozlúčila so
svojou matkou a sestrou. Slová, ktoré
vyslovila, keď ich opúšťala, ukazujú,
že cítila bremeno obety, ale zároveň
i to, že musí nasledovať vnútorný
hlas: „Ak by to bolo jedno, čo človek
v živote urobí, radšej by som tu ostala, ale vnútorný hlas mi neprestajne
hovorí, musím tam ísť, musím nasledovať Spasiteľa.“ u
14
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Lombardi o treťom roku pontifikátu:

Pápež vedie Cirkev
ako Abrahám
Foto: Archív

V

nedeľu 13. marca pápež Fran- v encyklike Laudato si´ dokázal podať
tišek oslávil tretí rok od zvo- celkovú víziu naliehavých a podstatlenia na Petrov stolec. Pri ných otázok ľudstva dneška i zajtrajštejto príležitosti sa riaditeľ ka. Teda toto sa mi zdá byť aspekt, ktoTlačového strediska Svätej stolice P. rý vnímam, teda že ľudstvo hľadí na
Federico Lombardi v rozhovore s re- pápeža Františka ako na osobu, ktorá
daktorom Vatikánskeho rozhlasu Ales- pomáha nájsť smer, nájsť orientačné
sandrom Gisottim podelil so svojím posolstvá v situácii, ktorá je v mnohých
vnímaním hlavných charakteristík ohľadoch situáciou veľkej neistoty. Je
uplynulého roka pontifikátu. Vatikán- teda dôveryhodný líder, dôveryhodný
sky hovorca súhlasí s označením Ju- učiteľ, ktorý – v rámci svojej špecificky
bileum milosrdenstva za srdce celého náboženskej a morálnej služby – však
pontifikátu. Potvrdzuje dôležitosť, akú poskytuje účinnú pomoc; počúvajú
Svätý Otec pripisuje reforme Rímskej ho mocní tohto sveta. A mocní i chukúrie a odpovedá aj na otázku o exis- dobní sú rovnako dôležití a potrební
tencii kritických vyjadrení na adresu vzhľadom na napredovanie ľudstva
pápeža. Pápež František podľa jeho k zajtrajšku.“
slov odvážne a realisticky vedie
Cirkev v novom teréne súčasnej
doby, prostredníctvom hľadania
Mám dojem, že rastie autorita
v neustálej poslušnosti Duchu
pápeža ako učiteľa ľudskosti,
Svätému. Postupuje podobne
v rámci Cirkvi i v rámci ľudstva,
ako Abrahám, ktorý vedený Bovo svetovom meradle.
hom kráčal k cieľu, ktorý vopred
do podrobna nepoznal.
P. Fedrico Lombardi: „Mám dojem,
A. Gisotti: „Milosrdenstvo je samože rastie autorita pápeža ako učiteľa zrejme srdcom tohto tretieho roku
ľudskosti, v rámci Cirkvi i v rámci ľud- pontifikátu alebo by sme možno mali
stva, vo svetovom meradle. Lebo počas povedať, že celého Petrovho úradu Frantohto roku sa pápež dotkol prakticky tiška. Aké sú najsilnejšie rysy, ktoré podvšetkých svetadielov okrem Oceánie. ľa vás pápež vtláča tomuto Jubileu?“
Je prítomný na globálnom horizonte
F. Lombardi: „Naozaj si myslím, že
a s autoritou sa vyjadruje k otázkam táto téma ohlásenia Božej lásky pod
ľudstva a Cirkvi v súčasnosti. Hovorí týmto špecifickým slovom milosrdeno témach pokoja a vojny, ktoré sa tý- stva, toto ohlasovanie prítomnosti a blízkajú naozaj každého, hovorí o veľkých kosti Božej lásky je charakteristickým
témach súčasnej spoločnosti v rámci posolstvom a službou, ktoré pápež Franglobalizácie, ako kultúra vyraďovania, tišek dáva ľudstvu. A to už od samého
spravodlivosť a spoluúčasť. Osobitne začiatku jeho pontifikátu. A našiel túto

HLASY Z MISIÍ

novú a originálnu formu Jubilea, povedzme to tak, že je Jubileum rozšírené
na celý svet. Nie je to centralistické Jubileum: Rím je tu prirodzene ako srdce života Cirkvi, ale s Božím milosrdenstvom
sa možno stretnúť pri prekročení brán
nachádzajúcich sa vo všetkých končinách sveta. Pozvanie k telesným a duchovným skutkom milosrdenstva dáva
tiež veľkú konkrétnosť tejto pozornosti
voči chudobným, voči perifériám, voči
vyraďovaným osobám, ktoré sú predmetom marginalizácie, ktorým pápež
vždy venoval svoju pozornosť, lebo sú
v centre pozornosti Krista a evanjelia.
Povedal by som teda, že týmto Jubileom
sme doslova v duchovnom srdci tohto
pontifikátu, ktorý je pontifikátom spirituality, ktorá má ďaleko od abstraktnosti, lebo sa bezprostredne premieta aj do
skutkov lásky.“

A. Gisotti: „Pri pohľade na momenty
tohto tretieho roku pontifikátu, mnohých zachytilo to, keď minulý rok 8.
novembra pri Anjel Pána František povedal, že takzvané „Vatileaks 2“ ho neodradí od jeho práce na reforme, ktorá
pokračuje s dôverou. Prečo je pre pápeža taký dôležitý tento bod – reforma?“
F. Lombardi: „Reforma je trvalou
úlohou Cirkvi – Ecclesia semper reformanda, a to preto, lebo nikto si nemôže namýšľať, že je dokonale a stabilne
verný Pánovmu evanjeliu a jeho nárokom, ktoré sú také hlboké a zaväzujúce. Pápež, zvlášť keď pochádza z konca
sveta, čiže z novej perspektívy, má tiež
osobitnú schopnosť vidieť a napĺňať
očakávania obnovy Cirkvi a jej riadiacich štruktúr v službe univerzálnej
misie a vychádzať v ústrety potrebám
Cirkvi v rôznych častiach sveta. Pápež

vie, že toto je úloha, ktorú mu zverili aj kardináli, keď ho zvolili za pápeža: v rámci kongregácií pred konkláve
to povedali a pápež to vie. Ale robí to
s veľmi charakteristickou a veľmi dôležitou duchovnou perspektívou pre
dobré pochopenie toho, čo robí: v atmosfére neustáleho hľadania v poslušnosti voči Duchu Svätému, ktorý ho
zakaždým vedie ku konfrontovaniu sa
s problémami, ktoré sa riešia, v duchu
poslušnosti evanjeliu, s dôverou, nádejou a s veľkou slobodou. Tento prístup
je charakteristický pre synody, a to, že
na synodách postavil k tak ústrednej
téme, akou je rodina, vyjadruje práve túto túžbu ísť s dôverou a odvahou
k jadru veľkých pastorálnych otázok,
ktoré sa týkajú kľúčových bodov kresťanského života stelesneného v každodennosti, pripustiť si otázky, ktoré
dnešná doba kladie, ale vždy pod vedením evanjelia.“
A. Gisotti: „Ani tento rok napriek
veľkej popularite nechýbali kritiky pápeža, a pravdupovediac aj z katolíckych
kruhov. Ako si to vysvetľujete?“
F. Lombardi: „Vysvetľujem si to dosť
jednoducho skutočnosťou, že kráčať
v novom teréne, snažiť sa odpovedať
na otázky, ktoré s veľkou naliehavosťou kladie meniaci sa svet, je niečo, čo
prirodzene vyvoláva znepokojenie, vyvoláva obavy, vyvoláva neistotu; kráča
sa v priestore, ktorý je v mnohých aspektoch nejasný. Preto pohybovať sa
s odvahou, zásadne sa opierať o vieru
a nádej, o presvedčenie, že Duch Svätý sprevádza Cirkev pri uskutočňovaní Božej vôle v nových časoch, nie
je také jednoduché. V tomto je pápež
František zaiste majstrom, ktorý nás
vedie s odvahou a realizmom. On sám
často hovorí, že pri uvádzaní Cirkvi do
pohybu to nie je tak, že by vedel s totálnou jasnosťou, aký je cieľový bod
alebo aký je kompletný plán toho, čo
treba dosiahnuť. Nie, on vie, že sa vydáva na cestu, ale často bez presného
poznania kam. Toto je situácia ako aj
u Abraháma, odveký stav kráčania vo
viere.“ u
APRÍL 2016
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Pápež
František v Mexiku
Text: P. Ludvík Málek SVD
Foto: L´Osservatore Romano

pochopili a mohli si z toho niečo vziať do
svojich životov.

Milý čitateľ, bratia a sestry.
Zo všetkého najskôr vám zasielam
srdečný pozdrav z Mexika s prianím
všetkého dobrého. Tiež vás
chcem uistiť, že na vás všetkých
v modlitbách spomínam.

U

rčite dobre viete, že v mesiaci februári (12.-17.2.2016) pápež František
navštívil Mexiko, kde pôsobím už pätnásť rokov. Rád by som sa s vami podelil o duchovné zážitky z tejto pápežskej
návštevy. Pápež František bol veľmi očakávaný a ľudia ho privítali veľmi vľúdne,
radostne a otvorene. Počas celej návštevy
pápež vyjadroval veľmi blízky vzťah ku
všetkým ľuďom a neustále bolo na ňom
vidieť, že sa všíma všetkých ľudí okolo
seba. Tiež môžeme vyzdvihnúť porozumenie, láskyplný prístup, srdečnosť a predovšetkým jeho spontánny prejav voči
všetkým ľuďom. Pápež František má tiež
veľmi otvorený a priamy charakter, a tak
vždy dokáže dôležité kresťanské pravdy
vyložiť takým spôsobom, aby to všetci
16
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Guadalupe
Ako som už v úvode uviedol, pápež František najskôr navštívil hlavné mesto Mexika, kde prijal kľúče od starostu mesta
ako symbol prijatia dôležitej osobnosti
a kde tiež potom slúžil omšu svätú v Bazilike Panny Márie Guadalupskej. Pápež
František navštívil aj ďalšie štyri miesta,
kde mal stretnutie s vládnymi predstaviteľmi ako aj s cirkevnými zástupcami
a so všetkými ľuďmi dobrej vôle. Každé miesto a mesto, kde pápež František
prišiel, malo pripravené piesne, folklórne tance a domorodé zvyky a tradície.
Najviac ma však zaujalo, že všetky mestá
poctené pápežskou návštevou mali pripravené oficiálne hymny - piesne, aby tak
vyjadrili svoju úctu a jedinečným spôsobom privítali hlavu Katolíckej cirkvi.
V hlavnom meste pri svätej omši zaznela hymna - pieseň k Panne Márii Guadalupskej, ktorá pripomína a ospevuje
dejiny stretnutia Panny Márie so svätým
Juanom Diegom na hore Tepeyac.
Návšteva v Ecatepec
Vítame vás, Františku – to je názov hymny, ktorá zaznela v Ecatepec neďaleko
hlavného mesta. Slová hymny sú tieto:
Vítame vás, ktorý hovorí o pokoji a vyžaruje pokoj vo svojich činnoch. Vítame
vás, ktorý je pokorný a milosrdný. Vítame vás, ktorý je duchovný otec s dobrým
vplyvom na svoje ovce.Vítame vás, ktorý
prichádza v mene Pánovom. (To je len
sloha, ktorá sa opakuje.)
„Bienvenido el que habla y en sus obras Trae la paz. Bienvenido el que tiene

humildad y Caridad. Bienvenido seas tú
pastor con olor a oveja. Bienvenido Francisco en nombre del Señor „.
Medzi domorodým obyvateľstvom
V pondelok 15. februára pápež František
navštívil mesto San Cristobal de las Casas v štáte Chiapas na juhu krajiny. Táto
oblasť je preslávená domorodými jazykmi (tzotzil a tzeltal), ktoré sa mohli začuť
pri slávení svätej omše a tiež indiánskymi zvyky a tradíciami, ktoré bolo možné
vidieť počas pápežskej návštevy. Hymna,
ktorou privítali pápeža, sa nazýva Vítame
vás, priateľu. Jej slová zneli takto: Vítame
vás, priateľ František, dnes môj Chiapas
vás prijíma. Tu je slávnosť a radosť, v krajine, ktorá má vôňu pralesa, v Cirkvi, ktorá má chuť Kristovu. Sme rodina s vami,
Františku priateľu. Dnes nás navštívi Božie milosrdenstvo, ktoré neustále hovorí
áno k životu, k rodine a k láske. Vítame
vás, priateľu Františku. (To je len sloha,
ktorá sa opakuje.)
„Bienvenido amigo Francisco, hoy mi
Chiapas te recibe. Aquí hay fiesta y rego-
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cijo, a esta tierra a arómu a selva, a esta
Iglesia a sabor a Cristo. Somos familia
contigo, Francisco amigo. Hoy nos visita
la misericordia del Señor con un gran sie
a la vida, la Familia y al amor. Bienvenido
amigo Francisco „.

krokoch, ktoré sú vykonané s láskou.
(To je len sloha, ktorá sa opakuje.)
„Gracias por estar aquí; gracias por tú
testimonio. Gracias Papa Francisco por
venir a estas Tierras, donde sa queda la
Huella de tú paso de amor ...„,

Stretnutie v Morelia určené
predovšetkým kňazom a zasväteným
Ďalším miestom je Morelia, hlavné
mesto štátu Michoacán, nachádza sa
severozápadne od hlavného mesta Mexika Citta. V Morelia bolo stretnutie
predovšetkým určené kňazom, rehoľníkom, osobám zasväteného života a seminaristom. Potom sa pápež stretol
s mladými ľuďmi na futbalovom ihrisku
a venoval im celé popoludnie a prehovoril k nim veľmi pútavým spôsobom.
Hymna sa volá Priateľu sveta a je venovaná priamo srdcu pápeža Františka. Jej slová vyjadrujú predovšetkým
poďakovanie: Ďakujeme, že ste tu, ďakujeme za vaše svedectvo. Ďakujeme
pápežovi Františkovi, že prišiel až do
tejto krajiny, kde zostane stopa po jeho

Pri hraniciach s USA
Posledné miesto, ktoré pápež František
navštívil, bolo mesto na severe krajiny
Ciudad Juárez, ktoré sa nachádza priamo
na hraniciach s USA. Toto miesto bolo
zvolené tak, aby mohli byť prítomní veriaci z oboch krajín, a tak vytvárali vzájomné putá porozumenia, duchovnej a materiálnej podpory. Je to tiež miesto, kde
prichádza mnoho migrantov, a to nielen
z Mexika, ale aj z Latinskej Ameriky, ktorí chcú prekročiť hranice, a tak nájsť lepšiu budúcnosť v Spojených štátoch amerických. Avšak je nutné podotknúť, že
nie všetci dosiahnu a dôjdu k naplneniu
svojich snov a nádejí na lepší život. Pápež
František je si toho plne vedomý, a preto vyjadril svojou prítomnosťou svoju
podporu všetkým ľuďom, ktorí hľadajú

nový domov. Hymna sa volá František
je. Jej slová vyzývajú k duchovnej obnove: Prišiel z ďaleka obnoviť celú Cirkev,
prišiel a osvietil, tak ako to robí slnko na
jar. Všetci ho išli hľadať na koniec sveta,
on povedal a s jednoduchosťou svojich
slov prosil úpenlivo s nami v modlitbe.
František je, František je misionár mieru,
lásky a odpustenia, František je misionár
Božieho milosrdenstva. (To je len sloha,
ktorá sa opakuje.)
„Ha llegado desde lejos, a renovar
la Iglesia Entera, ha llegado a iluminar,
como hace el sol en primavera. Todos
fueron a buscarle al fin del mundo, dijo
él, con sencillez en sus palabras, šuplíkoch nuestra oración“, dice „Francisco
Es „, misionero de la paz, del amor y del
perdona, Francisco es, misionero de la
misericordia.
Aspoň trochu som vám chcel priblížiť
atmosféru pápežskej návštevy tu v Mexiku. Tiež vás chcem pozvať, aby sme sa
spoločne zamysleli nad slovami týchto
hymien - piesní, ktoré vyjadrujú lásku,
pokoj, porozumenie a úctu, a to nielen
k pápežovi Františkovi, ale aby sme tieto
slová dokázali žiť v každodennom živote, a tak vytvárali podmienky k novému
a lepšiemu svetu. Na záver len chcem
dodať, že je to prvýkrát, čo každé miesto
- mesto, kam pápež zavítal, malo svoju
oficiálnu hymnu – pieseň, a to formou
nezávislou od seba samých, aby tak dôstojne privítali pápeža Františka. Inak to
vždy bývalo tak, že bola len jedna oficiálna hymna - pieseň počas celej návštevy. Tak len úplne na záver nám všetkým
želám, aby tieto oficiálne hymny - piesne
pre dôstojné prijatie a privítanie pápeža
Františka tu v Mexiku, boli tiež pre nás
všetkých takým duchovným povzbudením, aby sme s láskou a pochopením dokázali prijímať jeden druhého, a tak hlbšie
prežívali tento Milostivý rok Božieho milosrdenstva. Pápež František je misionár
Božieho milosrdenstva.
V láske Božieho Slova zostáva
spojený na vás na všetkých s láskou
a vďačnosťou spomína a o modlitbu prosí P. Ludvík Málek SVD
APRÍL 2016
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Stretli sa bratia
Pápež František a patriarcha Kirill
sa stretli na Kube v bratskom objatí

Text: Pavol Prikryl
L´Osservatore Romano

Z

dá sa takmer neuveriteľné, že bolo treba tisíc
rokov na to, aby sa Kristovi učeníci stretli. „To
jasne hovorí o dôležitosti tohto
stretnutia,“ uviedol pre Rádio Vatikán hovorca Svätej stolice páter
Federico Lombardi SJ.

Svätý Otec František sa
12. februára zvítal na Kube
s Jeho Svätosťou Kirillom,
patriarchom Moskvy a celej
Rusi, krátko po prílete
na medzinárodné letisko
v Havane a spolu strávili
dve hodiny v súkromnom
rozhovore.

18
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Ut unum sint
Základ stretnutia pápeža Františka a moskovského patriarchu
Kirilla položilo stretnutie bl. pápeža Pavla VI. s ekumenickým
patriarchom Konštantínopolu
Atenagorasom. K ich vzájomnému objatiu prišlo 5. januára 1964
vo Svätej zemi. O dva roky nato, 7.
decembra 1965, deň pred skončením Druhého vatikánskeho koncilu pápež a patriarcha odvolali
vzájomné exkomunikácie z roku
1054, ktoré boli jednou z príčin
Veľkej schizmy.
Obrovské úsilie na stretnutie s hlavou tretieho Ríma, ako
sa označuje Moskva, vyvinul sv.
Ján Pavol Veľký. Vtedajšia geopolitická situácia ako aj jeho poľský
pôvod však bránili zrealizovať
neskrývanú túžbu poľského pápeža. Pápež sa však nevzdával
a stále vysielal významné signály. Vari najvýznamnejší bol v podobe encykliky „Ut unum sint“
(1995), v ktorej deklaroval úsilie
Katolíckej cirkvi o jednotu kresťanov a ukázal otvorenosť úva-
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Dlho očakávané prvé
historické
stretnutie pápeža
s moskovským patriarchom
sa stalo
realitou.

hám o vykonávaní primátu rímskeho biskupa. Práve táto téma je
dôležitá v dialógu medzi katolíkmi a pravoslávnymi.
V roku 2004 už zoslabnutý pontifik symbolicky odovzdal Ruskej pravoslávnej cirkvi starobylú
ikonu Matky Božej Kazanskej,
ktorá dovtedy zdobila pápežský
apartmán. Vtedajšiemu patriarchovi Alexijovi II. ju odovzdal
kardinál Walter Kasper. V pápežovom posolstve sa uvádza:
„Nech toto starobylé zobrazenie
Matky Božej povie o túžbe a pevnom odhodlaní rímskeho pápeža
spolu s vami pokračovať na ceste
vzájomného poznania a zmierenia pre urýchlenie dňa plnej jednoty veriacich, za ktorú sa Pán
Ježiš vrúcne modlil.“
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spoločná vôľa na stretnutie. Povedal
som mu: ,Prídem tam, kam povieš.
Zavolaj ma a ja pôjdem.´ On chce
to isté.“ Konflikt na Ukrajine však
stretnutie oddialilo.

Zdá sa
takmer neuveriteľné, že
bolo treba
tisíc rokov
na to, aby sa
Kristovi učeníci stretli

Zavolaj, prídem
O dialóg s odlúčenými bratmi sa
veľmi usiloval aj Benedikt XVI.
Pracoval na ňom nielen na teologickom poli, ale do dejín vošli
aj jeho stretnutia s konštantínopolským patriarchom Bartolomejom I., hlavou Pravoslávnej
cirkvi v Konštantínopole a v krajinách, ktoré sa k nemu hlásia, či
s canterburským arcibiskupom
Rowanom Williamsom, s ktorým udržoval nadštandardne
intenzívne vzťahy. Pri stretnutí s Bartolomejom I. na sklonku
roka 2006 v Istanbule, predtým
v Konštantínopole čiže v druhom Ríme, označil rozdelenie
medzi kresťanmi za „škandál pre
svet“. Smerom k anglikánom zarezonovala Benediktova apoštol-

ská konštitúcia „Anglicanorum
coetibus“, ktorou pápež uľahčil
prestupy anglikánov do Katolíckej cirkvi.
Už začiatok Františkovho pontifikátu mnohé naznačil. Na
jeho inaugurácii sa zúčastnil aj
patriarcha Bartolomej I., čo bola
vôbec prvá účasť patriarchu od
východnej schizmy v roku 1054
na inaugurácii rímskeho biskupa.
To, že sa na slávnosti zúčastnil aj
metropolita Hilarion, predseda
Oddelenia pre zahraničné cirkevné vzťahy Moskovského patriarchátu, bolo viac ako veľavravné.
Verejne sa o možnom stretnutí s Kirillom zmienil František
koncom roka 2014 pri návrate
z apoštolskej cesty v Turecku:
„S patriarchom Kirillom existuje

Štvrťstoročná príprava
Historické stretnutie pápeža Františka s moskovským patriarchom
Kirillom je teda ovocím niekoľko desiatok rokov trvajúceho úsilia o zblíženie medzi Vatikánom
a Moskvou.„Môžeme hovoriť o iniciatívach siahajúcich takmer 25
rokov dozadu, ktoré sa však nikdy
nerealizovali,“ povedal pre Rádio
Vatikán P. Hyacinthe Destivelle OP,
ktorý je zodpovedným za vzťahy
Svätej stolice so slovanskými pravoslávnymi cirkvami v rámci Pápežskej rady pre jednotu kresťanov.
Potvrdil, že od začiatku pontifikátu pápeža Františka mal patriarcha
Kirill túžbu stretnúť sa s ním.
Podľa metropolitu Hilariona
skoršiemu stretnutiu zabraňovali obavy z „prozelytizmu katolíckych misionárov na kánonickom
teritóriu Moskovského patriarchátu“ a „činnosť gréckokatolíkov na
Ukrajine“. Páter Destivelle potvrdil,
že na strane Moskovského patriarchátu „bol istý strach z katolíckeho
prozelytizmu v Rusku“, ale dodal,
že bol neopodstatnený, pretože „zo
strany Katolíckej cirkvi neexistujú
žiadne takéto úsilia“. Katolícka cirkev sa podľa dominikánskeho pátra
usiluje o cestu ekumenizmu: „Cieľom ekumenických úsilí je, aby sme
raz boli schopní, katolíci aj pravoslávni, prijímať to isté telo Krista.“
Napokon o stretnutí Františka a Kirilla rozhodlo stupňujúce
sa prenasledovanie kresťanov na
Blízkom východe. Násilia a vraždy
páchané na kresťanoch odsunuli
všetky prekážky, navyše samotná
biskupská synoda Ruskej pravoslávnej cirkvi vyzvala patriarchu
Kirilla, aby sa urýchlene stretol
s pápežom. u
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Útek
do nového
domova
Text a foto: Anton Frič

K

resťanstvo má v Iraku takmer
2000-ročnú históriu. Prvé
kresťanské komunity zakladali sv. Tomáš a sv. Pavol ešte
v 1. storočí po Kristovi. V súčasnosti
hrozí koniec kresťanstva v tejto kolíske
ľudstva. Medzi riekami Eufrat a Tigris
dnes panuje Islamský štát, ktorý kresťanov považuje za nevercov a v duchu
tradičného chápania Koránu s nimi
podľa toho aj jedná. V samotnom Iraku
zostalo z pôvodných dvoch miliónov
kresťanov spred dvadsiatich rokov necelých dvestotisíc. Veľký podiel na ich
odchode z tejto krajiny má aj americká
invázia v roku 2003, ktorá bola impulzom na aktívnu likvidáciu kresťanstva
na Blízkom východe.
20
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60-ročný Nisan prežil so svojou rodinou celý život v meste Karaqoš na
severozápade Iraku, blízko Mosúlu.
Pracoval v lekárni a v miestnej charite.
Spolu s manželkou Bernadetou majú
sedem detí. Dve z nich skončili vysokú školu, dcéra Maryam je poslednou
Nisanovou nevydatou dcérou. Najmladší Jacob je v stredoškolskom veku.
Celá viac ako 20-členná rodina musela
v noci 6. augusta 2014 v priebehu niekoľkých hodín opustiť svoje domovy.
Vyhnali ich bojovníci Islamského štátu.
Takmer dva roky prežili v tábore Mar
Ellia v Erbile. Najprv v plátenných stanoch, neskôr v gumených a od leta 2015
dostali plechové maringotky. Život v tábore sa dá zniesť, ani zďaleka však nie je

pohodlný. Záchody, sprchy i pitná voda
sú často aj 50 m ďaleko. V jednej maringotke s rozmermi 3x5 metrov často žije
aj 5-6 ľudí. Chýba súkromie, deťom detská izba a hračky, chlapi nemajú čo robiť. Najhoršia je však beznádej a strach.
Strach, že v tábore budú musieť žiť desiatky rokov.
Dnes je Nisan a jeho rodina na Slovensku. Po niekoľkomesačnom pobyte
v Humennom sa presťahovali do svojho nového domova a začínajú nový život. Nisan tu asi nikdy nebude doma,
ale spolu s manželkou sa rozhodli odísť
najmä kvôli svojim deťom a vnúčatám.
Chcú pre ne lepší a bezpečnejší život.
Život bez strachu o život a o budúcnosť. u

FOTOREPORTÁŽ

1

2

3

4

5
1 Nisan so svojou nevestou Germain a vnúčatami
obedujú vo svojom stane v utečeneckom tábore
Mar Ellia v Kurdistane
2 Pohľad na utečenecký tábor Mar Ellia
v Erbile v irackom Kurdistane
3 Germain a Nur preberajú šošovicu pri svetle
fotografovej čelovky, keďže v tábore je elektrina
menej ako 8 hodín denne
4 8-ročná Sára so svojou jedinou bábikou
5 Nisan si po prílete do Košíc podáva ruku
s tmočníkom zo záchytného centra v Humennom
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Misijné
múzeum
v Nitre

V

Nitre má hlavné sídlo misijná
rehoľa veribstov, ktorých prioritou je ohlasovanie evanjelia
v krajinách, kde ešte nebolo
ohlasované, alebo bolo ohlasované len
veľmi málo. Preto je v Misijnom dome
na Kalvárii zriadené misijné múzeum,
ktorého zbierky pochádzajú zo všetkých kútov sveta. Sú to väčšinou predmety dennej potreby jednoduchých
ľudí, medzi ktorými misionári žijú, ale
aj kultové a ozdobné predmety, šaty,
zbrane. Niektoré veci dostali misionári ako prejav vďačnosti za ich službu a príspevok pre rozvoj krajiny, kde
pracujú. Časť zbierky tvoria exponáty
otca kardinála Jozefa Tomka. Ako prefekt Kongregácie pre šírenie viery navštívil mnohé misijné krajiny a niektoré
z predmetov, čo dostal, venoval múzeu.
Múzeum v Misijnom dome v Nitre
vznikalo približne od roku 1925.
V roku 1950, keď bola činnosť Spoločnosti Božieho Slova prerušená, zlý
osud postihol aj múzeum. Mnohé exponáty sa stratili alebo boli zničené.
22
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Časť z nich sa potom vrátila späť do
misijného domu a 15. augusta 1996
bolo múzeum znova otvorené. V posledných rokoch sa viackrát zbierky
múzea rozšírili a doplnili o nové exponáty. Najväčšie rozšírenie nastalo
v roku 2008, keď pribudlo asi 250 exponátov zvierat, hadov, jašterov a vtákov
zo všetkých svetadielov a aspoň taký
istý počet etnografických predmetov.

Múzeum sa teší veľkej návštevnosti.
Vďaka jedinečnosti rôznych exponátov dokáže osloviť návštevníkov všetkých vekových kategórií. Návštevník
múzea sa na chvíľu môže preniesť do
Afriky, Južnej Ameriky alebo Ázie a vidieť predmety, ktoré tamojší ľudia používajú v každodennom živote. To mu
potom umožní lepšie pochopiť a prijať
ľudí z iných kultúr a národov. u

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

Meno Boha je Milosrdenstvo

Sväté kňazstvo

František
Publikácia prináša úprimný
a otvorený rozhovor s pápežom Františkom. Na rozdiel
od iných kníh v tejto osobitej publikácii nenájdeme už
v minulosti publikované rozhovory, ale dosiaľ nezverejnené slová a vyjadrenia pápeža
Františka z rozhovoru uskutočneného ad hoc s vatikanistom Andreom Torniellim.

Anna Katarína Emmerichová
Dôstojnosť kňazstva v Cirkvi
poznávala Anna Katarína
Emmerichová prenikavým
spôsobom. Poznávala ju nielen duchovne, či už z učenia
viery, ktorého sa jej dostalo
v mladosti, alebo zo zjavení,
ktoré mala od malička, ale
pociťovala ju i telesne.

Vzor chorých, trpiacich
a úbohých

Anna Schäffer
Kniha odzrkadľuje život
Anny Schäfferovej na základe viacerých originálnych
prameňov a obrázkov a čitateľovi chce priniesť útechu
a povzbudenie.
88 strán, cena: 3,90 EUR

Rodičia sv. Terézie

Alice a Henri Quantinovci
Život rodičov svätej Terézie z Lisieux, ktorí sa minulý rok tiež stali svätými, je
svedectvom nevykoreniteľnej a radostnej nádeje. Terézia o nich napísala: „Dobrý
Pán Boh mi dal otca a matku
hodnejších neba ako zeme.“
136 strán, cena: 6,80 EUR

108 strán, cena: 3,90 EUR

128 strán, cena: 9,90 EUR

CD EUCHARISTIA

Zázraky z neba

Sv. Faustina Kowalska
Posolstvá ktoré boli vyjavené apoštolke Božieho milosrdenstva: sv. Faustíne Kowalskej.

Christy Wilson Beam
Annabel Beamová prežila
väčšinu času svojho detstva
v nemocniciach so zriedkavou
a nevyliečiteľnou chorobou
zažívania, ktorá jej znemožňovala viesť normálny život...

64 strán, cena: 3 EUR

200 strán, cena: 10,90 EUR

Posolstvá Ježiša
prostredníctvom sv. Faustíny

Jozef Šuppa SJ
Druhá časť cyklu Jozefa Šuppu SJ Slovo v službe života
nás bude sprevádzať počas
troch mesiacov Pôstneho
a Veľkonočného obdobia.

Peter Brodek
Autor nádherným spôsobom
vysvetľuje sv. omšu, jej jednotlivé časti, ako ich prežívať,
chápať a ako ja, kresťan, môžem denne z Eucharistie žiť.
Tiež môžeme hlbšie pochopiť prežívanie času adorácie
pred Sviatostným Spasiteľom.
Časti nahrávky sú prepojené
kresťanskými piesňami.

213 strán, cena: 3,60 EUR

Cena: 3,50 EUR

Slovo v službe života 2,
Pôst a Veľká noc

Objednávací kupón Objednávam si záväzne na dobierku uvedené tituly:
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Podpis:			Tel.:

20117769420; fax: 037/ 7769437;
HLASY
Z DOMOVA
A MISIÍ
Objednávací kupón možno posielať na adresu: Kníhkupectvo VERBUM, Kalvária 3, 949DECEMBER
01 Nitra, tel: 037/
mail:
verbum@svd.sk

NOVÁ EVANJELIZÁCIA

Tajomstvo spojenia
viery a lásky
Text: P. Peter Kubík SVD
Foto: Radoslav Kottra SVD, Kuba

D

ejiny človeka na tejto zemi sú Abrahám spoznal, aký je Boh
hľadaním Boha, teda Boha ži- Abrahám sa počas svojho života rozvého a plného lásky. Hľadáme prával s Bohom, bol jeho dôverným
Božiu tvár, lebo vtedy pros- priateľom, ochotne konal podľa jeho
tredníctvom očí a tváre sa s Bohom lep- slov; urobil všetko, čo od neho Boh
šie spoznáme a porozumieme, čo vlast- chcel. Veril aj v situáciách: keď odine od nás chce. Spomeňme si na mnohé šiel do neznámej krajiny, keď nemal
kresťanské chrámy, najmä na Východe, deti, čiže žiadnu budúcnosť. Uveril
kde mnohokrát celému posvätnému Bohu, ktorý povedal: „Pozri na nebo
priestoru dominuje presvätá tvár Krista a spočítaj hviezdy, ak môžeš!“ A uisSpasiteľa. Na Západe máme obrazy a so- til ho: „Také bude tvoje potomstvo!“
chy, ktoré ukazujú Ježiša trpiaceho na On uveril Bohu, a to sa mu počítalo za
kríži a iné obrazy a sochy, ktoré ukazujú spravodlivosť. (Gn 15, 5-6). Ako vieJežiša zmŕtvychvstalého a osláveného. A určite si spomíname
a azda tajne obdivujeme obraTáto láska, ktorá sa nachádza
zy svätých počas extázy. Správne
v nedostupných hlbinách Božieho
usudzujeme, že svätí a sväté videli
tvár Krista plnú lásky prenikajúsvetla, sa k nám dokáže priblížiť,
cej ako svetlo celého človeka: jeho
stane sa uchopiteľnou, v ľudskej
oči, rozum, srdce, každú bunku.
tvári Ježiša Krista.
Viera je na prvom mieste realitou vzťahu, nakoľko označuje vzťah človeka k Bohu. Tento vzťah je me, potom sa mnohé veci uložili, stal sa
pravdivým a skutočným pozdvihnutím z neho bohatý a vážený človek. Vo svočloveka zo seba samého k Pánovi. Vie- jej viere ľudsky ostarel a riešil rodinné
ra je skutočne výkon – ak použijeme i spoločenské problémy. Až nastal čas
slovník dnešných časov – aký je človek a Boh s Abrahámom uzatvoril zmluvu.
schopný vykonať s Božou pomocou. Ak A narodil sa mu v starobe milovaný syn
sa pozrieme na veľké okamihy viery Izák. A tohto syna musel obetovať ako
v Biblii – Abrahám v okamihu obeto- krvavú obetu pre Pána, svojho Boha.
vania Izáka, Mária v Nazarete pri zves- Biblia výslovne hovorí, že Boh Abratovaní, Kristus v Getsemanskej záhra- háma skúšal... On znova uveril, išiel
de – zistíme, že vzťah k Bohu sa stáva a všetko pripravil na obetu. A hľa, Boh
celkom určite – prostredníctvom Božej poslal anjela a nedovolil, aby milovanémilosti – natoľko radikálny a prenika- ho syna Izáka zabil. Osobné stretnutie
júci v človekovi, až vyústi do osobné- s Pánom – tak náročné, tajomné a boho a úplného poznania živého a milu- lestné – riešil vo viere a s láskou. Spojúceho Pána.
znal, aký je Boh.
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Máriina viera
Pannu Máriu navštívil anjel Gabriel.
Určite si spomíname na zvláštne slová:
Zdravas´ milosti plná, Pán s tebou. Zrazu v jej izbe, v jej súkromí a v plnej pohode nastala situácia plná napätia. Isteže,
bola poučená dejinami vyvoleného národa a vedela, že príde Mesiáš, a predsa,
musela sa rozhodnúť. Zachovala pokoj,
premýšľala o slovách, anjel pokračoval
a bolo to plné tajomstva. Dovolila si otázku a odpoveď bola o tom, čo sa stalo veriacej a milujúcej Alžbete. Povedala rozhodné FIAT, v ktorom skromne vyznala
vieru a podporila láskou svojho srdca
prijatie nového života. Ponúka všetko, čo
má, ponúka seba samú; hľa, aké osobné,
aké jednoduché. Duch Svätý ju tajomne
zatienil, syn Ježiš sa naozaj a teraz sprítomnil v jej tele a srdci, vyplnil každý nádych a výdych, od tejto chvíle FIAT žila
so živým Bohom.
Ježiš je pravý Boh a pravý človek. Počas pozemského života dôkladne poznal
a prijal ľudskú prirodzenosť. Iste, mnohokrát zázrakmi dokázal svoju Božskú
moc a silu. Nezaváhal pred silou živlov,
nezaváhal ani pred tajomstvom a neúprosnou silou smrti. Upokojil rozbúrenú vodu, dodal nádej utrápeným a chorým, mŕtvych zavolal naspäť do života.
A keď učil ľudí, všetci žasli, lebo hovoril
ako ten, kto má moc.
Na ceste zjednotenia s Bohom
Ježiš prišiel, aby nás vykúpil a spasil svojím utrpením, smrťou na kríži
a slávnym zmŕtvychvstaním. Postupne
sa pripravoval na telesné a duševné utrpenie.Vybral si učeníkov, nakoľko vedel,
že v spoločenstve sa mnohé veci riešia
akosi lepšie a hlbšie. Až prišiel okamih
poslednej večere. Rozlúčil sa a daroval
učeníkom vlastné Telo a Krv pod spôsobom chleba a vína.V tých najjednoduchších veciach, ktoré sú potrebné pre život,
ukázal a vysvetlil, ako bude s nimi spojený a s každým, kto príjme jeho učenie.
Dôkladne vysvetlil, že kto je Jeho Telo
a pije Jeho Krv, ten bude žiť naveky. Potom však naňho prišla ťažká hodina.Vzal
so sebou učeníkov a vyšli do Getsemanskej záhrady. Veľmi si želal, aby priatelia
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boli čo najbližšie, bedlili a modlili
sa s ním v túto noc plnú hlbokých
citov a rozlúčky, ale aj očakávanej
zrady, strachu, obavy, čo bude ďalej.
Zažil vnútorné pohnutie viery,
lebo to nebolo vôbec ľahké veriť...
A predsa odhodlane povedal: „Nie
moja, ale tvoja vôľa nech sa stane.“
Potil sa krvou vediac, čo ho čaká
a v tomto okamihu prichádzal anjel
a posilňoval ho v jeho zápase viery.
Tento stav duše si nemal ako ľudským spôsobom uľahčiť, lebo jeho
priatelia boli ospalí, nedokázali
bedliť, čo ako sa snažili, únava bola
väčšia. Zjednotenie s Otcom bolo
však o to intenzívnejšie a preniklo
celého Ježiša. Zažil lásku a zjednotenie ľudským spôsobom, Otec mu
pomohol a dal vnútornú útechu.
Aj v takejto výnimočnej chvíli, keď
človeka napĺňa obava a strach, ako
správne veriť, ukázal cestu a mnohým prostredníctvom lásky srdca,
ktoré miluje Otca nadovšetko, pripravil cestu zjednotenia so živým
a milujúcim Bohom.
Zrelá viera vyústi do lásky
Viera sa stáva radikálnym pochopením Božej existencie – veriaci
človek hovorí: „Bože, Ty si a ja ťa
spoznávam, takého aký si, plného
lásky a slobody.“ Keď verím, spo-

znávam Boha a prijímam Boha
oslobodeného od našich teórií,
predstáv, od našej precitlivenosti
a aj od našej snahy Boha vlastniť, že
je len a len môj; dostaneme poznanie, že Boh je slobodný, nemôžem
ho ovládať alebo manipulovať, lebo
ON nie je človek, je absolútna láska. Túto lásku vnútorne prijímame
a láska Otca i Syna i Ducha Svätého
nás naplní a oslobodí.
Táto láska, ktorá sa nachádza
v nedostupných hlbinách Božieho svetla, sa k nám dokáže priblížiť, stane sa uchopiteľnou, v ľudskej
tvári Ježiša Krista. Boh sa teda sprítomňuje v Cirkvi, obsahom viery je
láska trojjediného Boha.
Kresťan krok za krokom odhaľuje a spoznáva, že obsah viery je
zrozumiteľný práve preto, že je komunikovaný ako láska. Kristus nám
v Duchu Svätom odhaľuje Otca
a znova nás privádza do priestoru lásky živého Boha a čo viac, do
priestoru trinitárneho spoločenstva.
Duch Svätý v nás túto lásku oživuje
a neustále nám vštepuje našu identitu synovstva. Je to Duch Svätý,
ktorý v našich srdciach volá: Abba
Otče! a bez prerušenia v nás prehlbuje pravdu synovstva. Opravdivá
kresťanská viera vždy urobí toto –
viera vyústi do lásky. u

DAROVALI NA MISIE, MISIJNÝ
DORAST, MISIJNÉ DOMY
Všetkým darcom vyslovujeme
Pán Boh zaplať!
Odberatelia Hlasov Divina 117,- EUR • Odberatelia Hlasov Melek
30,- EUR • Odberatelia Hlasov Bzenica 20,- EUR • Bohuznáme sestry
Koplotovce 50,- EUR • Členky deviatnika Koplotovce 10,- EUR •
Rodina Deviatnika - Kolta 45,- EUR • Odberatelia Hlasov – Veľký
Lapáš 100,- EUR • Odberatelia Hlasov – Ivanka pri Nitre 130,- EUR •
Bohuznáma – Lukáčovce 70,- EUR • Bohuznáma – Mojzesovo 50,- EUR
• Odberatelia Hlasov – Lúčky pri Ružomberku 30,- EUR • Misijné
sestry 15,- EUR • Bohuznáma – Golianovo 15,- EUR • Odberatelia
Hlasov a Posla zo Zuberca 130,- EUR • Bohuznámy z Tepličky n/Váhom
50,- EUR • Základná škola Žofie Bosniakovej z Tepličky n/Váhom
200,- EUR • Bohuznáma 200,- EUR • Farský úrad Nový Hrozenkov
1285,- EUR • Bohuznáma z Novej Bystrice 1 000,- EUR • Rodina
Lompartová z Novej Bystrice 200,- EUR • Misijný jarmok Kalvária
Nitra 1 036,- EUR • Odberatelia Hlasov z Ivanky pri Nitre 130,- EUR
• Bohuznáma z Mikušoviec 30,- EUR • Pani Bírova z Veľkého Zálužia
40,- EUR • Čitatelia Posla z Veľkého Zálužia 60,- EUR • Bohuznámy
z Horoviec 30,- EUR • Bohuznámy 130,- EUR • Bohuznámi zo Záhoria 350,- EUR • Členovia Deviatnika z Valaskej Belej 55,- EUR •
Odberatelia Hlasov z Valaskej Belej 120,- EUR • Bohuznáma z Loviec
60,- EUR • Alžbeta Pálková z Veľkého Zálužia 50,- EUR • Čitatelia
hlasov Zohor 150,- EUR • Ružencové bratstvo Vinodol 50,- EUR •
Odberatelia hlasov Nemšová 135,- EUR • Ženy z Deviatnika v Krížovej
Vsi 120,- EUR • Ženy z deviatniku Vojňany 65,- EUR • Odberatelia
Hlasov Hronské Kľačany 15,- EUR • Predvianočný deviatnik Tajov
75,- EUR • Deviatnik Kalameny 70,- EUR • Odberatelia Hlasov Rybany
40,- EUR • Odberatelia Hlasov Mútne 40,- EUR • Z deviatnika „Kto dá
prístrešie sv. rodine“ z Víťaza 20,- EUR • Odberatelia Hlasov a Misijných
kalendárov z Radošiny 89,50,- EUR • Odberatelia hlasov Veľké Uherce
50,- EUR • Misijné združenie DS Veľký Krtíš 55,- EUR • Kolektív Lásky
Lipt. Teplička 210,- EUR • Rodiny - Deviatnik - Skačany 120,- EUR •
Odberatelia hlasov Čierne pri Čadci 70,- EUR • Odberatelia Hlasov
Sološnica 54,- EUR • Ružencové spoločenstvo Madunice 100,- EUR
• Bohuznámy Spišské Bystré 50,- EUR • Odberatelia Hlasov Ivanka pri
Dunaji 198,- EUR • Odberatelia Hlasov Rybany 40,- EUR • Odberatelia
Hlasov Bánov 126,- EUR • Odberatelia Hlasov Pečeňany 80,- EUR
• Bohuznáma H. Držkovce 60,- EUR • Odberatelia Hlasov Udavské
70,- EUR • Misijné združenie Ducha Svätého St. Ľubovňa 20,- EUR
• Odberatelia Hlasov Žabokreky n.N. 20,- EUR • Z deviatnika „Kto
dá prístrešie Sv. Rodine“ 50,- EUR • Klub priateľov misií Prievidza
40,- EUR • Z deviatnika Dolný Lopašov 60,- EUR • Odberatelia Hlasov
a Posla Valaská Belá 120,- EUR • Bohuznáma Lovce 60,- EUR •

Predplatné na rok 2016 je 12 eur
Číslo účtu Spoločnosť Božieho Slova
IBAN: SK9509000000005029115971
(Slovenská sporiteľňa)
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www.verbisti.sk

Modlitba
k sv. Jurajovi
24. apríl

Svätý Juraj, udatný
bojovník Kristov,
ktorý si pre vieru v neho
prelial svoju krv mečom
nepriateľov kresťanstva
a tak očistený
do nebeskej slávy
vstúpil, prosíme ťa:
vypros nám od nebeského
vinohradníka milosť,
že by sme sa ho vždy
pevne držali
a ako zdravé a čisté
ratolesti viničného
koreňa nášho, Krista,
od všetkých zlých
náklonností a žiadostí
očistení boli
a hojné ovocie viery
prinášať mohli.
Amen

ODOSIELATEĽ:

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

POŠTOVNÉ ÚVEROVANÉ
949 04 NITRA 5

