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K

eď sa pracujúcich a žiakov opýtajú, ktorú
časť týždňa majú najradšej, odpoveď je celkovo rovnaká – víkend. A ktorý deň z víkendu sa páči mne? Nedeľa, lebo v sobotu je treba ešte poupratovať, porobiť drobné práce
a v nedeľu je oddych, nič iné okrem varenia sa nedá
robiť. Konečne, po celom týždni pokoj.
Posledné roky pozorujem, že ľudia strácajú spred
očí tento vzácny dar, aký poskytuje nedeľa. Pričom
tento deň sa netýka len duchovných vecí, ktoré sú
však jeho základom, ale celého človeka a nakoniec
aj spoločnosti. Pozrime sa postupne na trojaký rozmer nedele.
Prvý je zo samotnej podstaty, charakteru a pôvodu tohto dňa duchovný.Vychádza z Božieho nariadenia:„Spomni na sobotňajší deň, aby si ho zasvätil.
Lebo za šesť dní utvoril Pán nebo a zem, more a všetko, čo je v nich, v siedmy deň však odpočíval. Preto
ho Pán požehnal a zasvätil.“ (Ex 20,8.11) Hlavným
cieľom nedele je teda Božia oslava a vďaka. Prvým
dôvodom je naša existencia, vďaka za stvorenie
a všetky dobrodenia, ktorými nás Boh sprevádza
celý týždeň. Pre Izraelitov bol hlavným dôvodom
okrem stvorenia aj nový život slobody, ktorý získali
po odchode z egyptského otroctva. Vtedy totiž nastúpili na cestu národnej histórie pod Božou záštitou, prijali jeho zákon a sľúbili mu vernosť (hoci im
to nie vždy vyšlo).
My, ako kresťania, máme ešte väčší dôvod ďakovať. Hoci pre nás týmto dňom nie je sobota, oslavujeme najväčší zázrak dejín – zmŕtvychvstanie Krista.
Nie je to len stvorenie, ktoré podľahlo hriechu, ani
vyslobodenie z politického útlaku, je to vyslobodenie z hriechu a nové stvorenie, nad ktorým nepanuje
ani hriech, ani smrť, lebo boli definitívne porazené
krvou Baránka. Bolo by na našu škodu túto udalosť
pravidelne nesláviť. Lebo na jej základe si pripomíname a víťazíme nad pravidelnými pokušeniami.
Slová vďaky sa nedajú vysloviť ľudskými ústami.
Preto musíme nájsť dôstojnú odpoveď. Ale aj o ňu
sa stará sám Boh – dáva Syna a on s prijatou ľudskou
prirodzenosťou sa dáva a ďakuje Otcovi za všetkých
ľudí v obete sv. omše. Preto je dôležitá naša účasť.
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Ako by sme ďakovali, keby sme tam neboli. Je to to
najmenej, čo môžeme spraviť – prísť. Dobre to vyjadril sv. Ján Zlatoústy: „Nemôžeš sa modliť doma
ako v Cirkvi, kde je veľký počet, kde vystupuje volanie k Pánovi ako z jedného srdca. Tam je niečo
naviac, súzvuk duší, puto lásky, modlitby kňazov.“
Tým berie argumenty všetkým, komu sa v nedeľu
nechce ísť na sv. omšu.
S duchovným rozmerom veľmi úzko súvisí nepracovno-oddychový. Jeho závažnosť vystihuje
Ex 31,12-13.15: „Pán prikázal Mojžišovi: „Povedz
Izraelitom: „Zachovávajte moju sobotu! Veď ona
je znamením medzi mnou a vami z pokolenia na
pokolenie, aby sa poznalo, že ja som Pán, ktorý vás
posväcuje! Kto ju znesvätí, musí zomrieť. Kto by
v ten deň pracoval, bude vyhubený spomedzi svojho ľudu! Šesť dní budete pracovať, v siedmy deň je
však Pánova svätá sobota, deň odpočinku. Každý,
kto bude v sobotu pracovať, musí zomrieť!“
Nikto z nás nie je stroj, ktorý tiež potrebuje občas vypnúť. Ani somár či kôň, hoci sú nerozumné
tvory, nezdochýnajú od roboty. Prečo by mal človek žiť ináč? I podstata slova nedeľa je v „nedelat“,
t. j. nepracovať. Tento rozmer nezaväzuje len veriacich, ale všetkých ľudí jeden deň v týždni posvätiť
oddychu, sebe i svojim podriadeným, zvieratám
a pod. Tento prirodzený cyklus je vložený do našej
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prirodzenosti. Jeho nerešpektovanie poškodzuje samého človeka, ktorý v snahe teraz zarobiť, musí neskôr vynaložiť peniaze na liečbu predčasných ochorení. Vidíme, že mnohí si
nemôžu vybrať, žeby radi mali oddych, ale jednoducho musia
do práce. Je úlohou predstavených nehľadieť na ekonomické
záujmy, ale na človeka. Musia sa učiť ozajstnej zodpovednosti
a solidarite s podriadenými. (viď KKC 2187)
Ale príkaz rovnako platí aj o domácich prácach, ktorých je
vždy dosť. Nedeľa je o modlitbe a oddychu, netreba naozaj nič
(len navariť). Treba to využiť, venovať sa dôležitým veciam, ľuďom a predovšetkým rodine. To je tretí rozmer nedele - spoločenský. Cez rozbehaný týždeň nie je veľa času sa ani spoločne
stretnúť, porozprávať; potom nevieme, s kým vlastne žijeme, čo
cítia a potrebujú naši blížni. Mnohí z nich, napr. starí rodičia,
žijú sami, napoly nevládni a slabí potrebujú našu službu lásky.
Všetko to chce umožniť nedeľné voľno, aby ľudia boli spolu
v družnej spoločnosti. Preto je veľmi smutné, ak v posledne
rozbehnutej diskusii dokonca aj niektorí kresťania nevedia
prejaviť milosrdenstvo k nedobrovoľne pracujúcim spoluobčanom, nútiac ich slúžiť hedonistickým želaniam nakupovať
v nedeľu. Tu niet úcty ani k človeku, ani k rodine, a koniec koncov ani k spoločnosti.
Hoci druhé dva rozmery nedele sú skôr ľudského charakteru, netreba zabúdať na podstatu – Božiu oslavu a vďačnosť.
To nás bude motivovať aj zaväzovať brať nedeľu vážne a poctivo. A nebude to len chladná povinnosť, ale bohatý dar na
celý týždeň. •
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EDITORIÁL

Milí misijní priatelia!
Pre svet sa Vianoce začínajú rok čo rok
skôr, ba ešte skôr a končia sa okolo polnoci 25. decembra. Pre rímskokatolíkov
sa Vianoce začínajú vianočnou omšou
24. decembra a postupujú pomaly počas niekoľkých nasledujúcich týždňov.
Advent nám ponúka dôležitý čas očakávania Ježiša. Ježiš je blízko! Niektorých tieto slová možno
privedú k dôkladnejšiemu skúmaniu seba samého, k spytovaniu svedomia alebo k revízii svojich pohnútok, myšlienok či príčin rôznych pokušení. Áno, počas adventu, avšak
nielen vtedy, je veľmi dôležité bdieť a byť ostražitý. Čo tak
skúsiť to kvôli Ježišovi samotnému? O bdení, o pripravenosti je čas adventu, ktorý sme začali. Je časom prípravy na
prvý príchod Božieho Syna medzi ľudí a časom očakávania
druhého Kristovho príchodu na konci vekov. Preto nebojme
sa tmy, katastrofických scenárov, apokalyptických predpovedí, zlých časov, ale buďme pripravení na to všetko a hľadajme svetlo, pevnú skalu a Slovo života. Hľadajme pokoj
a svetlo v modlitbe pri adventnom venci so svojou rodinou
a prosme, nech náš Pán zveľadí a rozhojní našu lásku navzájom i voči všetkým, keď príde so všetkými svojimi svätými.
(porov. 1 Sol 3.12)
Tieto dni adventu sú výzvou životu, sú liekom proti vlažnosti, sú dobou nachádzania, práce. Zaväzujú nás k tomu,
aby sme všetko premysleli po novom, o čom si myslíme, že
už to poznáme: svet, Boha a ľudí. Sú tu preto, aby sme sa dali
na nové cesty. Nehovorme: sú zlé časy. Ide o to, aby sme využili ten čas, ktorý je nám daný.
„Zodvihnite hlavy, lebo sa blíži vaše vykúpenie.“ (Lk
21,28) Je tu čas adventu, čas prípravy na vianočné sviatky,
začiatok nášho vykúpenia. Prajem vám všetkým požehnaný adventný čas.

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Sv. omšu za odberateľov Hlasov
odslúžim 1. decembra, za horliteľov
3. decembra 2016.
Šéfredaktor
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▲ Kardinál Filoni malawským biskupom:
Dbajte o misionárske diela
Prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov
kardinál Fernando Filoni posvätil v sobotu 5. novembra katedrálu v meste Karonga na juhovýchode Afriky. Ďalším dôležitým bodom programu jeho
zahraničnej cesty bolo stretnutie s miestnymi biskupmi, ktorých povzbudil v neľahkej situácii, ktorej krajina v súčasnosti čelí. Aktuálnymi výzvami
Malawi sú najmä potravinová kríza spôsobená suchom na severe a záplavami na juhu, ekonomické
ťažkosti spôsobené i ďalšími faktormi, chudoba
a nedostatok sociálnych služieb pre ľudí trpiacich
najrôznejšími ochoreniami vrátane AIDS. Kardinál Filoni vyzdvihol postoj miestnej Cirkvi, ktorá pomáha „v týchto ťažkých okamihoch“. Prefekt
Kongregácie pre evanjelizáciu národov na stretnutí s malawskými biskupmi pripomenul dôležitosť
apoštolskej exhortácie Evangelii gaudium, ktorú
označil za „vzácny dokument, lebo predstavuje víziu pápeža Františka pre Cirkev v nasledujúcich rokoch“. Zároveň vyzdvihol dôležitosť misijného úsilia. Podľa slov kardinála Filoniho,„biskup, ako hlava
a centrum diecézneho apoštolátu, musí šíriť, viesť
a koordinovať misionárske aktivity a povzbudzovať
všetkých členov Božieho ľudu, aby sa podieľali na
evanjelizačnom diele“. Bezpochyby, „evanjelizačná
cesta nie je jednoduchá,“ dodal na záver prefekt dikastéria, ktoré má na starosti misijnú činnosť Katolíckej cirkvi vo svete. Malawských biskupov pozval,
aby hľadali príklad v afrických mučeníkoch, „ktorí
boli svedkami nádeje a Božieho milosrdenstva aj
tvárou v tvár bolesti mučenia a smrti“. •

SPEKTRUM

◀ Vianočný stromček príde do Vatikánu z talianskych Álp,
betlehem z Malty

▲ V katedrále v irackom
Karakoši slávili po vyhnaní
teroristov prvú omšu
V Katedrále Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Karakoši po
období okupácie mohli konečne
opäť sláviť prvú svätú omšu. Slávil
ju sýrskokatolícky arcibiskup Youhanna Boutros Moshe spolu so
štyrmi kňazmi po tom, ako vládne vojská oslobodili mesto z rúk
džihádistov. Chrám v meste s významným podielom kresťanov
stále nesie stopy po zničení, avšak arcibiskup Mosulu, Kirkúku
a celého Kurdistanu Mons. Moshe
hovorí, že „tento kostol je pre nás
symbolom“. Ako ďalej informuje
agentúra AsiaNews, arcibiskup
Moshe po návrate do Karakoša na
severe Iraku v nedeľu 30. októbra
povedal, že ak by bola katedrála
úplne zničená, ľudia by sa nechceli
vrátiť. Počas prvej omše v tamojšej katedrále taktiež pripomenul,
že je nutné očistiť mesto od každej
stopy po samozvanom Islamskom
štáte a od nenávisti, ktorej obeťami
boli všetci. Ako dodal, treba začať
nanovo budovať infraštruktúru
a zneškodniť míny, ktoré sa v meste nachádzajú, aby sa tak ľuďom
uľahčil návrat do Karakoša, uvádza na záver agentúra AsiaNews. •

Darcovia tohtoročnej vianočnej výzdoby pre Námestie sv. Petra sú známi.
Tento rok pochádza 25-metrový strom z talianskeho mesta Trident na severe
krajiny. Vianočné ozdoby vytvorili deti z onkologických oddelení niektorých
nemocníc v Taliansku. Betlehem Vatikánu zase venuje Malta. Umelecké dielo,
ktoré zobrazuje maltskú krajinku a odráža miestnu architektúru a kultúru,
pripravil Manwel Grech. Jasličky, v ktorých nebude chýbať maltézsky kríž,
bude tvoriť sedemnásť postáv vrátane zvierat. Zaujímavosťou je prítomnosť
„luzzu“, typickej maltskej loďky, ktorá na Malte reprezentuje nielen tradíciu
lovu, ale tiež realitu migrantov, ktorí sa na provizórnych loďkách plavia za
lepším životom do Talianska. Slávnostná inaugurácia vianočného betlehema a osvetlenia stromčeka sa na Námestí sv. Petra uskutoční začiatkom decembra. Najsilnejšie symboly Vianoc budú žiariť na Vatikánskom námestí až
do 8. januára, kedy Cirkev slávi Pánov krst a v liturgii uzatvára čas Vianoc. •

▪ Týždeň modlitieb za jednotu
2017 bude zameraný na výročie
reformácie

▲ V Albánsku blahorečili
38 mučeníkov
Po dvoch mesiacoch od kanonizácie Matky Terezy z Kalkaty,
ktorá má svoj pôvod v Albánsku,
dostala balkánska krajina 38 nových blahoslavených. Ide o albánskych mučeníkov komunistického
prenasledovania. Prefekt Kongregácie pre kauzy svätých kardinál
Angelo Amato, ktorý predsedal
dnešnej slávnosti blahorečenia
v meste Škodra, ich vo svojej homílii nazval „autentickými protagonistami dejín ľudstva“.Ateistický
režim v 40. rokoch minulého storočia kruto zasiahol proti katolíkom,
pravoslávnym i moslimom. Medzi
38 novými blahorečenými mučeníkmi Albánska sú dvaja biskupi,
dvadsaťjeden diecéznych kňazov,
sedem františkánov, traja jezuiti,
jeden seminarista a štyria laici. •

Týždeň modlitieb za jednotu
kresťanov sa v roku 2017 sústredí
na 500. výročie reformácie, pričom jeho motto bude znieť „Kristova láska nás pobáda k zmiereniu“ (porov. 2 Kor 5,14). Na
príprave materiálov spolupracovala skupina kresťanských cirkví
v Nemecku. V teologicko-pastoračnom úvode k materiálu, ktorý
je pomôckou pre zorganizovanie
spoločnej ekumenickej modlitby
sa píše, že „to bola apoštolská exhortácia pápeža Františka Evangelii gaudium, ktorá inšpirovala tému tohto roku citátom z jej
deviateho bodu: „Lebo nás ženie Kristova láska“ (2 Kor 5,14).
Z tohto verša braného v kontexte
celej piatej kapitoly Druhého listu
Korinťanom nemecká rada sformulovala tému Týždňa modlitieb
na rok 2017.“ Týždeň modlitieb
za jednotu kresťanov, označovaný aj ako „Ekumenický týždeň“
prebieha každoročne od 18. do
25. januára. •
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DUCHOVNÉ SLOVO

Trpezlivosť
a zodpovednosť
Text: P. Milan Bubák SVD
Foto: Archív SVD

Č

akanie nemáme radi. Máme
radi veci okamžite. Čakať napríklad v rade býva pre niekoho utrpenie. To nie je čnosť.
V takomto postoji totiž chýba jedna zo
základných čností zrelého človeka, a to
trpezlivosť. Trpezlivosť je pre niektorých nepoznanou čnosťou. A zdá sa, že
pre dnešnú dobu je trpezlivosť zvlášť obtiažna a pre niektorých dokonca aj neprijateľná. Mám dojem, že jednou z príčin, ktoré sú zodpovedné za tento stav,
je televízia. Všimli ste si, že v akčných
filmoch niet miesto pre trpezlivosť. Ak
mám problém, napríklad s iným človekom, buď toho človeka donútim k tomu,
aby sa zmenil, alebo ho zo svojho života
odstránim. Niekedy dokonca drastickým spôsobom: zastrelím ho. A je po
probléme. To isté riešenie sa odporúča
aj k sebe samému. Buď sa mi situáciu
podarí zmeniť, alebo, keď sa zdá situácia
neriešiteľná, sa zmárnim. Alebo – a to je
akýsi medzičlánok dosť často praktizovaný – si nájdem prostriedky, ktoré mi
pomôžu na bolesť vyplývajúcu z problému zabudnúť: hľa, tu máte jednu z príčin
rozmáhajúcich sa drogových závislostí.
Problém eutanázie je vo svojom jadre
problémom netrpezlivosti.
Trpezlivosť sa nenachádza len
v kresťanstve
No predsa najlepším riešením väčšiny
problémov je práve trpezlivosť. To nehovorí len kresťanstvo. Poznajú to aj iné
myšlienkové systémy. Napríklad v čínskom jazyku, ktorý má znakové písmo,
sa trpezlivosť (jen) vyjadruje kombiná4
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ciou dvoch znakov: srdca a noža. Nôž sa
nachádza nad srdcom a ako keby sa do
neho zabáral (na obrázku vedľa: nôž je
hore, srdce dolu, pod ním).
A naozaj toto je to, čo cítime, keď sa
nachádzame v neriešiteľnom probléme,
keď sme ponorení do čakania na riešenie,
na nejaký konštruktívny koniec problému a ten nie a nie prísť. Cítime, ako keby
sa nám do srdca zabáral nôž a ako keby
nás rezal do živého. Táto bolesť môže byť
niekedy priam neznesiteľná.
Prispôsobiť sa nepredvídateľnému
Bohužiaľ, ale taký je život. Naplánovaných a presne naprogramovaných vecí
máme v živote len veľmi málo. Väčšina
vecí je pre nás nepredvídateľných a my
sa im musíme neustále prispôsobovať.
No človek, ktorý sa tomu naučí, sa stane
po čase nesmierne flexibilným a vnútorne vyrovnaným človekom. Trpezlivosť je naozaj cestou k vnútornej integrácii. Bolesť pochádzajúca z trpezlivosti
(v situáciách, v ktorých nič konštruktívnejšieho nie je naporúdzi) je pre nás
v takýchto chvíľach akoby očisťujúcou
a transformujúcou páľavou. Je to tzv.
mikrovlnkový efekt. Mikrovlnka, ako
je známe, na rozdiel od tradičnej rúry
pôsobí zvnútra: jedlo sa varí od stredu smerom na okraje. Svoju vnútornú bolesť v trpezlivosti cítime presne
takto. Páli nás v našom strede. Ale keď
dokážeme od nej neujsť (veď konečne
aj kam?) napríklad tým, že ju budeme
zahlušovať, veľa sa dozvieme. Takáto
bolesť sa pre nás môže stať transformujúcim prvkom.
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Adventné obdobie je o čakaní
Preto texty Písma, ktoré si počas adventu čítame, hovoria veľa o tomto fenoméne. No Božie Slovo v tomto zmysle nie je
jednostranné. Neschopnosť čakať, neschopnosť k trpezlivosti a útek pred jej
bolesťou za každú cenu je jedna strana
problému čakania. O tej pojednáva aj
dnešné evanjelium, ktoré hovorí o časoch Noemových. Ľudia jeho doby neboli ľuďmi čakania a pripravenosti. Svoj
život napĺňali a zapĺňali hlukom, činnosťou a vecami, aby nemuseli načúvať v tichu svojmu vnútru a svojmu prostrediu.
V hluku a činnosti udúšali dôležité posolstvo o svojom živote.
Príliš veľa trpezlivosti tiež nepomáha
No jestvuje aj druhá rovina problému
s trpezlivosťou. Tou je príliš veľa trpezlivosti. A z toho plynúca pasivita. Človek
si môže aj na trpezlivosť zvyknúť, a tak
potom odhodiť všetky pokusy o konštruktívne riešenie svojho života. Tento
postoj bol vždy prítomný aj v skupinách
tých, ktorí sa rozhodli nasledovať Krista.
Preto nás neprekvapuje, že Písmo je plné
napomenutí adresovaných prvým kresťanom podobných tomu, ktoré sa nachádza
v Druhom liste Solúnčanom:„Kto nechce
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pracovať, nech ani neje. Lebo počúvame,
že medzi vami niektorí žijú neporiadne,
nič nerobia, iba sa zháňajú za zbytočnosťami“ (3, 10-11). Apoštol Pavol tu hovoril do duše tým, ktorí čakali na parúziu
– druhý príchod Krista – a nič nerobili.
Vzdali sa angažovania sa vo svete. Bdeli
a boli trpezliví – no až príliš. A títo kresťania už nepraktizovali čnosť trpezlivosti,
ale naopak neresť. Ozaj, boli vôbec trpezliví? Zdanie niekedy klame. Nemyslím
si, že takáto trpezlivosť vydržala byť dlho
trpezlivá. Hoci navonok mohla stále tak
pôsobiť, vnútorne musela byť plná potláčaného hnevu a zlosti.
Problémom v celom tomto procese
bolo to, že kresťania si zamenili priority. Pre nich bol prioritou druhý príchod
Kristov. Pre Krista bolo prioritou budovanie Božieho kráľovstva v každodennom
živote. Sem patrilo budovanie si osobnej
integrity, vzájomných vzťahov, záujem
o ľudí a svet okolo, angažovanie sa na
presadzovaní hodnôt kráľovstva vo svete,
snaha o to, aby boli svedkami tohto kráľovstva, t. j. išlo tam o obrátenie srdca, ktoré malo byť viditeľné na každodenných
postojoch a správaní sa. To, že Ježiš príde
druhý raz, malo byť pre nich nič iné, iba
informácia. Aby vedeli, že zavŕšením ich

života bude stretnutie sa s tým, ktorého
nasledovať sa rozhodli. Hlavným cieľom
ich života však nemalo byť netrpezlivé
čakanie na tento jeho príchod, ale žitie
jeho posolstva.
Inak by sa mohlo stať, že jeho Slovo
a ich prítomnosť vo svete by boli pre svet
zbytočnými. Povedzte, aký zmysel má
existencia skupinky ľudí, ktorí sa niekde
zídu, na nejakom nenápadnom mieste
a ktorí čakajú. Celý ich život – to je jedno
čakanie. A k tomu ešte čakanie netrpezlivé. Kresťania v Solúne boli iste netrpezliví, a to nielen s Kristom, ktorý meškal,
ale vôbec.
Sterilné vyčkávanie
Tento fenomén sterilného vyčkávania,
ktoré je v podstate premárnením života,
nám pekne ilustruje hra francúzskeho
spisovateľa Samuela Becketta: Čakanie
na Godota (Rudolf Stertenbrink,V obrazoch a príkladoch, slov. preklad z nemčiny v rukopise). Dvaja starší muži Vladimír a Estragon, ktorí nemajú ani rodinu,
ani bývanie, ani zamestnanie, sedia vedľa
cesty a krátia si čas rozprávaním príbehov.
Bavia sa o istom podivnom cudzincovi,
ktorý na povraze ťahá za sebou čudný
ľudský vrak, doťahujú sa navzájom, uka-

zujú si rozličné triky, ktoré je možné robiť
s klobúkom, a navzájom si radia, aby sa
obesili. Čakajú na pána Godota, ktorý nie
a nie prísť. Pán Godot je človek, od ktorého očakávajú, že im pomôže vyriešiť ich
problémy. No stále mešká, len odkazuje,
že už príde, že musí si vybaviť to či ono.
A Godot neprichádza a ani nepríde.
Hra vyvolala v čase svojho vzniku veľkú diskusiu. Bola podobenstvom o spoločnosti ako takej, ale aj o živote každého
jedného človeka a o jeho osobnej zodpovednosti za svoj vlastný život. Meno
Godot je odvodené od francúzskeho
slova „godeau“, čo znamená prúd vody.
V tomto zmysle Godot symbolizuje životodárny prameň vody, na ktorý čakajú,
no pritom si nevšimnú množstvo iných
prameňov osviežujúcej vody, ktoré sa nachádzajú všade okolo nich a aj v ich vnútri. Títo dvaja muži potom symbolizujú
človeka, ktorý sa nehne z miesta, ale len
čaká, jeho život je premárneným a zodpovednosť zaň podľa nich nesie Godot,
ktorý nič neprichádza.
Vziať život do svojich rúk a pracovať
Ježišovo posolstvo je to isté: vezmi svoj
život do svojich rúk a pracuj. Nečakaj!
Nepremárni svoj život sterilným a nečinným čakaním alebo budovaním si nejakých potemkinovských dedín, ktoré by
si mi ukázal, keď prídem. Chcem vidieť
kvalitu tvojho života zvnútra i zvonka,
keď prídem. A to, kedy to bude, nech ťa
nezaujíma.
Hoci – na počudovanie mnohých –
aj dnes sa stále ešte v rámci Cirkvi nájde
dosť takých, ktorých hlavným cieľom namiesto budovania Božieho kráľovstva je
čakanie na parúziu, predsa tento problém
má širšiu podobu. Týka sa všetkých tých,
ktorí nie sú schopní vziať svoj vlastný život do svojich vlastných rúk a čosi s ním
robiť. Namiesto toho len čakajú na nejakého Godota či iného podobného záchrancu. Môže ísť o jedinca, o spoločenstvo, skupinu či národ.
Kiež teda vieme zaujať voči svojmu životu správny postoj: trpezlivosť keď treba
čakať, zodpovednosť keď treba pracovať.
Amen. •
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▸ Modlitby za ľudí bez domova

UDALOSTI
december 2016
1. december – Svetový deň
boja proti AIDS/HIV;
3. december – Sv. František
Xaverský, kňaz a misionár;
8. december – Slávnosť
Nepoškvrneného počatia
Panny Márie, prikázaný
sviatok; výročie založenia
Misijných kongregácií Služobníc
Ducha Svätého – SSpS (1889)
a Služobníc Ducha Svätého
ustavičnej poklony – SSpS AP
(1896);
10. december – Medzinárodný
deň ľudských práv;
12. december – Panna Mária
Guadalupská, patrónka Ameriky;
18. december – Medzinárodný
deň migrantov;
24. december – Štedrý deň;
25. december – Slávnosť
Narodenia Pána, prikázaný
sviatok; P. Eduard Géze SVD,
10. výročie smrti (2006).
27. december – Sv. Ján apoštol
a evanjelista, patrón Spoločnosti
Božieho Slova;
30. december – Svätej rodiny
Ježia, Márie a Jozefa;
31. december – Sv. Silvester I.,
pápež, koniec občianskeho roka.

V utorok 8. novembra pri večernej sv.
omši sa v kostole Povýšenia sv. Kríža vo
farnosti Daliborko-Bratislava Petržalka,
kde pôsobia štyria misionári verbisti, konali modlitby za ľudí bez domova, ktorí
zomreli na ulici, ako aj za deti, ktoré sa
nemohli narodiť. Symbolicky sa za nich
zapálili sviečky. Božím riadením v ten
istý deň doputovalo k nám aj nádherné súsošie nazvané: misijný pamätník
nenarodeným deťom. Ide o bakalársku
prácu mladého umelca Mgr. Art. Martina Hudačeka. Úspech tohto diela spočíva i v tom, že dokáže jemným spôsobom
odkomunikovať vážnu tému bolesti po
potrate, potrebu odpustenia, uzdravenia a zmierenia. Súsošie upriamuje našu
pozornosť na dvojakú bolesť: smrť nenarodených detí aj duševné utrpenie žien
a ostatných príbuzných. V súsoší stojí
dieťa, čo svojou nežnou vystretou rúčkou
utešuje plačúcu matku, ktorá je plná bolesti nad stratou svojho dieťaťa.
Súčasťou misijného pamätníka je špeciálna krabica na lístočky, kde si ľudia
môžu napísať mená detí, ktoré zomreli
umelým alebo spontánnym spôsobom.
Udelením mena priznávame dieťaťu
plnú ľudskú dôstojnosť. Po sv. omši nasledovala adorácia obohatená o modlitby
a prejavenie úcty k tajomstvu Kristovho
počatia a úcty ku každému počatému životu. Symbolicky sa opäť zapálili sviečky,
nasledovala modlitba za nenarodené deti

◆◆◆

Misijný úmysel apoštolátu
modlitby na mesiac
december:
Európa – Aby európske národy
znovu objavili krásu, dobro
a pravdu evanjelia, ktoré dáva
životu radosť a nádej.
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a eucharistické požehnanie.
Táto slávnosť nám dala jedinečnú príležitosť, aby sa vo farnosti Povýšenia sv.
Kríža na Daliborovom námestí v Petržalke otvorene, s úctou a láskou hovorilo o hodnote života ako aj o novom živote, ktorý dáva Boh tým, čo sú zranení
a utrápení. •

UDALOSTI

▪ Duchovná obnova pre misijných
horliteľov

ným horliteľom/horliteľkou, kontaktujte
redakciu Hlasov. •

21.-23. októbra sa v Nitre na Kalvárii
konala duchovná obnova pre misijných
horliteľov. Téma obnovy bola: „Prečo
mám rád misie.“ Obnovu viedol páter
Martin Štefanec, šéfredaktor Hlasov. Na
obnovu prišli misijní horlitelia zo všetkých kútov Slovenska, najďalej z východného Slovenska od Vranova nad Topľou.
Počas troch dní sa venovali duchovným
témam so zameraním na misie. Obnova
skončila práve na Misijnú nedeľu spoločným obedom s misionármi v Misijnom dome. Tohto obedu sa zúčastnilo aj
asi 20 asýrskych kresťanov, ktorí bývajú
v Nitre. Misijní horlitelia pomáhajú vo
farnostiach s distribúciou Hlasov. Je to
veľká pomoc, pretože Hlasy sa nemusia
posielať jednotlivo, ale vo väčšom počte
misijnému horliteľovi, ktorý ich potom
rozdá ľuďom vo farnosti, ktorí si časopis
objednali. Ak by ste sa chceli stať misij-

▪ Beseda na Kysuciach o misiách
25. októbra prišiel páter Martin Štefanec do farnosti Krásno nad Kysucou, kde
mal besedu o misiách pre 8. a 9. ročník
základnej školy. Na túto besedu ho pozval vdp. Marián Vojtek, správca farnosti
v Krásne nad Kysucou. Besedy sa spolu
zúčastnilo asi 100 žiakov. Podal im informácie z každého kontinentu, ktoré boli
doplnené prezentáciou z jednotlivých
misijných krajín, ktoré navštívil, alebo
o ktorých písal články do Hlasov. •

svätých omšiach. Svätú omšu o 8.00 hod.
v Kostole Najsvätejšej Trojice v Kolíne
celebroval P. Kušnír. V homílii zdôraznil,
že byť kresťanom je výsada, dar a poslanie, ktoré nás zaväzuje byť pre svet misionármi. Po svätej omši mal p. Kušnír
besedu s veriacimi o misijnej tematike
v pastoračnom centre v priestoroch fary.
Veriacim priblížil cestu svojho povolania a tiež misijnú skúsenosť v Mexiku.
Netypické na misijnú nedeľu bolo to,
že farský kostol sv. Bartolomeja bol obsadený filmármi, ktorí natáčali film zo
stredoveku, a preto aj fara vyzerala ako
stredoveká pevnosť. Iba v meste Kolíne
má však farnosť tri kostoly, v ktorých
pravidelne slúži bohoslužby, a preto sa
mohla ranná bohoslužba konať vo filiálnom kostole Najsv. Trojice v meste.
Na svätej omši v Kolíne-Zálabí, ktorú
celebroval P. Georges Makonzo Mondo
SVD, kolínsky kaplán, a ktorá je známa
vyššou účasťou rodín s deťmi, sa veriacim prihovoril v kázni diakon Michal
a po omši priblížil veriacim svoje dvojročné misijné pôsobenie v Mexiku. Už
tradične sa konali aj zbierky na misie
a malé agapé po svätej omši. Po pátroch
Robertovi Balekovi a Pavlovi Filadelfim
sa mohli veriaci kolínskej farnosti, ktorú verbisti prevzali do správy od 1. júla
2016, zoznámiť s ďalšími misionármi
a spoznať tak bližšie charizmu misijnej
Spoločnosti Božieho Slova. Ľudia prijali
všetkých spolubratov s nadšením a otvorenosťou v srdci. •

▸ Misijná nedeľa v Kolíne
Na misijnú nedeľu, dňa 23. októbra
2016, navštívili farnosť Kolín (ČR) dvaja
spolubratia SVD, ktorí v minulosti pôsobili v Mexiku. Páter Ján Kušnír a diakon
Michal Vrták sa prihovorili veriacim na
DECEMBER 2016
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Ako vznikla
Tichá noc
Text: Spracoval Pavol Prikryl
Foto: Archív SVD

T

ichá noc, svätá noc po prvý raz
zaznela na Vianoce v roku 1818
v kostolíku v rakúskom Oberndorfe neďaleko Salzburgu. Sotva
prešla iná pieseň víťazoslávnejšie svetom ako táto prekrásna pieseň so svojím
rýdzo vianočným obsahom. Napísal ju
kaplán Jozef Mohr a zhudobnil František Xaver Gruber.

prosbou, aby niečo vymyslel. Franza
Grubera text básne, jej posolstvo pokoja
a lásky natoľko dojal, že za necelú hodinu skomponoval nesmrteľnú melódiu...
Premiéra
Keďže v Oberndorfe organ nefungoval,
Franz Gruber k Mohrovej básni skomponoval vhodnú melódiu s dvoma sólovými hlasmi a so sprievodom gitary.
Obaja autori sa vo svätú noc roku 1818
vydali na cestu z Arnsdorfu do Oberndorfu, aby tam v miestnom kostole
Josef Mohr odslúžil polnočnú svätú

Pokazený organ
Hoci najznámejšia vianočná pieseň sveta prvý raz zaznela v roku 1818, jej história sa začala o dva roky skôr. Už v roku
1816 katolícky kňaz Josef Mohr
počas svojho pôsobenia v obci
Mariapfarr v salzburgskom reAtmosféru Vianoc už takmer dve
gióne Lungau napísal báseň Stille
storočia umocňuje v podstate
Nacht (Tichá noc). Samotná piepo
celom svete azda najkrajšia,
seň vznikla až v roku 1818, a to
no určite najznámejšia vianočná
celkom náhodou.
pieseň Tichá noc, svätá noc, ktorá
V Kostole sv. Mikuláša v rakúskom mestečku Oberndorf
sa dnes už spieva vo viac ako 300
v blízkosti Salzburgu sa stala
jazykoch a dialektoch.
v roku 1818 veľká nepríjemnosť
– myši prehrýzli mechy organu.
Joseph Mohr to zistil 23. decembra. omšu. Po svätej omši nacvičil kňaz viaUvedomoval si, že o deň neskôr, t. j. 24. nočnú pieseň s veriacimi. Za sprievodu
decembra, by mala byť vianočná svätá gitary bas spieval Franz Gruber, tenor
omša, ktorá by sa nedala sláviť bez hud- Joseph Mohr, pričom na konci každej
by. Premýšľal, ako zachrániť nepríjem- slohy sa pripojil ľud. Táto novátorská
nú situáciu, a tak mu prišlo na um, že produkcia neznámej koledy vyvolala
všetko by mohla zachrániť slávnostná u miestneho konzervatívneho publika
pieseň, ktorá by sa dala zaspievať bez takmer škandál, ale veriaci odchádzali
hudobného sprievodu.
domov hlboko nadšení netušiac, že ich
V neďalekej dedine Arnsdorfe mal nová vianočná pieseň „Stille Nacht, heJoseph Mohr priateľa, učiteľa a organis- ilige Nacht“ sa začne rýchlo šíriť a statu Franza Grubera, ktorý tu v tom čase ne sa takou svetoznámou a obľúbenou.
zastupoval miestneho organistu a navy- Právom dostala titul najkrajšia pieseň
še vedel aj komponovať hudbu. Joseph sveta. V nevýslovnej lahodnosti leží jej
Mohr sa za ním rozbehol s úpenlivou hĺbka a sila.
8
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Šírenie piesne
Na historickej polnočnej omši v Oberndorfe bol aj staviteľ organov Mauracher
z tirolského Zillertalu, ktorého tu zavolali, aby opravil pokazený organ. Tu
počul spievať novú pieseň, naučil sa ju
aj on a priniesol ju do svojej dedinky.
V dedine bol obuvník, ktorý mal hudobný sluch. Pieseň sa rýchlo naučil
a keď predával po trhoch svoje obuvnícke výrobky, aby prilákal zákazníkov,
začal najprv spievať Tichú noc. Keď sa
ľudia zhromaždili okolo neho, začal
ponúkať a predávať svoj tovar. Tento
spôsob si osvojili aj iní predavači, a tak
pieseň prenikala ďalej a ďalej.
Do iných častí Európy ju odtiaľto na
svojich cestách zaniesli spevácke zbory,
až sa napokon v roku 1839 dočkala svojej premiéry aj v zámorí – v New Yorku.
V Japonsku sa dokonca Tichá noc prvý
raz spievala ešte o osem rokov skôr ako
v New Yorku, teda v roku 1931, a to
s názvom „Šizukeki majonka“. Angličania túto najkrajšiu vianočnú pieseň
importovali do svojej indickej kolónie.

TICHÁ NOC

nenašli. Pomohla však náhoda. V roku
1854 salzburský zbor pripravoval vianočný program, v ktorom nechýbala
pieseň Tichá noc. Jeden z členov zboru, mladík Felix Gruber, ju však spieval nie celkom tak, ako to vyžadoval
zbormajster. Keď mu udelil pokarhanie,
Felix namietal, že pieseň spieva, ako ho
to naučil jeho otec, a ten vie najlepšie,
ako správne spievať piesne, ktoré sám
skomponoval. Šéf zboru dobre poznal
dvorného koncertmajstra a poznal aj
príkaz Friedricha Wilhelma IV.

V tlači sa Tichá noc objavila až
v roku 1840. O rozšírení piesne po celom svete hovorí jeden misionár zo
Salzburgu, ktorý precestoval skoro celý
svet: „V Bethii na úpätí Himalájí som
počul túto pieseň od hindského chlapca
v reči hindu. I na Novom Zélande, aj vo
výchovnej Afrike pri Zambezi, tu v nemeckej i v domorodej reči. Indiánski
chlapci spievali túto pieseň v Ekvádore,
arabskí v Sudáne.“
Právom dostala pieseň Tichá noc titul najkrajšia pieseň sveta.
Kráľov nevšedný záujem
Pruský kráľ Friedrich Wilhelm IV. pieseň Tichá noc počul na Štedrý deň roku
1853 a bol ňou nadšený. Dvornému
koncertmajstrovi nariadil nájsť autorov. Úloha to však nebola ľahká: Mohr
a Gruber boli v tom čase obyčajní bezvýznamní ľudia. Navyše, Joseph Mohr
už v roku 1848 zomrel v úplnej chudobe vo veku 56 rokov.
Skladateľa Grubera neúspešne hľadali celý rok a možno by ho ani nikdy

Spevácka súťaž
S blížiacim sa 200. výročím vzniku Tichej noci vznikla v mieste jej zrodu zaujímavá iniciatíva „Spevácka súťaž Tichá
noc (Stille Nacht Songcontests)“. Sabine
Lehnerová a Karin Gruberová z Oberndorfu by chceli získať do roku 2018
originálnu zbierku nahrávok v 300 jazykoch. Tichá noc je nepochybne najznámejšia vianočná pieseň na svete. Jej
slová sa preložili do takmer 300 jazykov a nárečí a ľudia na celej planéte si
ju každoročne s obľubou spievajú. Napriek tomu väčšina z nich nevie, kde
sa nachádza jej rodisko. A práve toto
by mala zmeniť spomínaná iniciatíva,
ktorá sa začala už v roku 2011. Počas
súťaže sa zbierajú videá piesne v rôznych rečiach a žánroch, ktoré je možné
poslať cez internetový portál YouTube.
Nahrávky sa každý rok vyhodnocujú
a na základe online hlasovania získajú
ocenenie tri videá. Ocenených interpretov pozývajú v tom-ktorom roku na
živé vystúpenie na javisko na Námestí
Stille Nacht Platz v Oberndorfe.
Zaslané príspevky sa stávajú súčasťou zbierky pesničiek, ktorá má do roku
2018 obsahovať všetky jazykové varianty Tichej noci, teda za predpokladu, že
sa splní želanie iniciátoriek tejto akcie.
Autori
Joseph Mohr sa narodil v roku 1792
v Salzburgu. Nadaný i po hudobnej
stránke vyštudoval teológiu a v roku
1817 bol vysvätený za kňaza. Stal sa
kaplánom v Oberndorfe, neďaleko Sal-

zburgu. Zomrel 5. decembra 1848 ako
vikár vo Wagreime. Jeho telo odpočíva
vo Wagreime. Jeho hrob sa každoročne
stáva na Vianoce cieľom mnohých domácich i zahraničných pútnikov.
Učiteľ a organista Franz Xaver Gruber uzrel svetlo sveta 21. novembra
1787 v dedinke Unterwetzburg ako
tretie dieťa chudobného tkáča. Otec
o jeho talente a láske k hudbe nechcel
ani počuť. Miestny učiteľ vidiac zvláštne chlapcovo nadanie ho popri školských predmetoch oboznamoval aj
s hudbou. Keď sa o tom dozvedel otec,
prišiel do školy a učiteľovi vyčítal, že
on nechce mať zo svojho syna žobravého muzikanta, ale statočného tkáča,
ktorý by raz po ňom prevzal remeslo. Preto malý Franz musel otcovi pomáhať v jeho remesle. Keď však býval
Franz s prácou hotový, bežal ku svojmu
učiteľovi, ktorý ho učil poznávať noty
a hrať na organe. Raz sa stalo, že učiteľ ochorel a na organe nemal kto hrať.
Na odporúčanie učiteľa hral na organe
s takým úspechom, že vzbudil mimoriadny obdiv všetkých veriacich. Dvanásťročný chlapec hral tak nádherne, že
sa to zapáčilo aj jeho otcovi, ktorý potom dovolil, aby sa chlapec mohol ďalej
slobodne vzdelávať. Otec mu sám kúpil harmónium. Po štúdiách roku 1807
nastúpil na svoje prvé miesto v dedinke
Arnsdorf. Po deviatich rokoch ho povolali do Oberndorfu ako výpomocného organistu, kde nadviazal srdečné
styky s kňazom Mohrom. Tu pôsobil
do roku 1825. Štyri roky účinkoval ako
učiteľ v Berndorfe, potom sa stal regenschorm v Halleine, kde 17. januára
1863 zomrel ako sedemdesiatšesťročný.
Gruber zložil ešte asi desať cirkevných
kompozícií. Na oboch autorov sa stále
spomína. Na škole v Arnsdorfe je pamätná tabuľa, že tam je rodisko piesne
Tichá noc. Dom, v ktorom zomrel komponista, zdobí jeho reliéf. V Kostole sv.
Mikuláša v Oberndorfe visí plaketa
s nápisom: „Učiteľ Franz Gruber tu 24.
decembra 1818 napísal melódiu piesne Tichá noc, svätá noc a vikár Joseph
Mohr zložil jej slová.“ •
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Misionár z krajiny
čaju na Slovensku
Text: P. Martin Štefanec SVD
Foto: Achív P. Charlesa SVD

P. Charles Amirtharaj Arokiam SVD prišiel pred týždňom
na Slovensko, kde bude pôsobiť. Je to kňaz z Indie, ktorý dlhé roky
pracoval v školstve. Má bohaté skúsenosti so vzdelávaním, pôsobil
aj ako riaditeľ školy. Jeho misia na Slovensku je na začiatku.
Pre Hlasy odpovedal na niekoľko otázok.

Kde ste sa narodili a odkiaľ pochádzate?

Narodil som sa v roku 1960 v meste
Ramanathapuram, čo je v štáte Tamil
Nadu. Vyrastal som v katolíckej škole. Obaja moji rodičia boli učitelia.
Táto škola nebola veľká. Učili sa v nej
i moslimské, hinduistické a kresťanské
deti. Katolícke školy v Indii nenavštevujú iba kresťanské deti. Populácia je
zmiešaná, preto aj deti iných vierovyznaní chodia do našich škôl.
Koľko máte súrodencov?

Mám šesť bratov a mal som tri sestry.
Jedna sestra zomrela. Ja som siedmy
v poradí. Môj najstarší brat je kňazom Spoločnosti Božieho Slova. Pôsobí v Indii. Moja sestra bola rehoľnou
sestrou a pôsobila 25 rokov v Španielsku. Zomrela pred dvoma rokmi. Ešte
mám ďalšieho staršieho brata, ktorý je
diecéznym kňazom v diecéze Khunti.
Ostatní moji bratia a sestry sú všetci
ženatí a vydaté a usadili sa s rodinami
v blízkosti nášho rodiska.

- jezuitu a otec ho vždy sprevádzal po
vzdialených filiálkach. Bývali sme hneď
vedľa kostola, a tak sme pravidelne chodievali na sv. omše. Misionár bol veľmi
dobrý človek a kňaz, bol pre nás veľkou
inšpiráciou. Ja som bol vtedy ešte malý,
ale pamätám si na neho. Potom môj
starší brat vstúpil k verbistom. Tiež som
sa chcel stať kňazom. Nakoniec som sa
aj ja rozhodol, že vstúpim k verbistom.
Ďalší brat vstúpil do diecézneho seminára, lebo chcel zostať pôsobiť v domácom prostredí.

Páter Charles SVD (vľavo) s pátrom Michalom
Slivkom SVD, ktorý pôsobil 40 rokov v Indii.
Vpravo je P. Johny Ambattu SVD,
ktorý pôsobí na Slovensku.

Kedy ste vstúpili do seminára?

Keď som mal 15 rokov, vstúpil som
do malého seminára Sv. Karola v štáte Tamil Nadu. Bolo nás 22 v triede. Po
skončení tejto školy som išiel do juniorátu v štáte Madhya Pradesh. Juniorát
je miesto, kde seminaristi z viacerých
štátov Indie sú spolu, učia sa angličtinu, národnú reč hindi, spoznávajú sa
navzájom. Odtiaľ sme išli do rôznych
seminárov, kde sme absolvovali štúdium teológie.

Ako ste sa dostali k verbistom?

Od môjho detstva sme prežívali vieru
doma v rodine. Môj otec vždy pomáhal
kňazom vo farnosti. Mali sme vo farnosti francúzskeho misionára P. Levela

Kedy ste boli vysvätený za kňaza?

Vysviacka bola v roku 1989. Bola v mojom rodnom meste Ramanathapuram,
čo patrí do diecézy Sivagangai.
DECEMBER 2016
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• Deti učiace sa katechizmus po sv. omši
v kostole vo farnosti Jhalod, Gujarat
• Deti oslavujú deň nezávislosti (15. augusta)
v škole, ktorú vedú verbisti
• Páter Charles s mládežou vo farnosti Jhalod

Aké ste dostali misijné určenie?

Mojím misijným určením bola India.
Tak som zostal pôsobiť tam. Po vysviacke som dostal určenie do centrálnej provincie Indie. Moja hlavná misia
bolo pôsobenie na školách.
Učili ste náboženstvo?

12

Nie. Náboženstvo v Indii nesmieme
učiť v školách. Ja som učil matematiku a prírodné vedy. Býval som na fare
v meste Godhra v štáte Gujarat, v kostole som slúžil sv. omše a pritom som chodil vyučovať do školy. Vo farnosti sme
mali asi 40 kresťanských rodín, čo chodili do kostola, tak som sa im venoval.
Pôsobil som v tamojšej škole 5 rokov
ako učiteľ na plný úväzok. Potom som
bol učiteľom v meste Dahod, štát Gujarat, a tam som pôsobil 10 rokov. Tiež
som učil matematiku a prírodné vedy.
Tam sme boli piati verbisti v komunite a pôsobili sme aj vo farnosti. Potom
som bol opäť poslaný na miesto, kde
som bol predtým. A tam som pôsobil 7
rokov. Väčšinou som všade pôsobil ako
učiteľ matematiky a prírodných vied.
Posledné dva roky pred mojím príchodom na Slovensko som bol 2 roky
v jednej farnosti Jhalod.

provincii, kde som pôsobil, máme 118
kňazov a 20 rehoľných bratov. V Indii
máme 4 biskupov verbistov.
V každej provincii máme v priemere 20 seminaristov. Noviciát je spoločný pre všetky provincie. Nachádza sa
v centrálnej provincii Indie v meste
Khurda a tento rok máme 12 novicov.
Je to provincia, kde sme začínali. Odtiaľ sme potom išli do iných častí Indie.

Ako pôsobí Spoločnosť Božieho Slova
v Indii?

Ako nažívajú medzi sebou ľudia rôznych
náboženstiev?

V Indii máme 4 provincie a jednu régiu, ktorá podlieha priamo pod generalát v Ríme. Každá provincia a régia má
približne 150 členov. V našej centrálnej

V Indii sme len 2 % kresťania. V tom
sú zahrnuté aj všetky protestantské
cirkvi. Teda je to veľmi málo v porovnaní s väčšinou. Na to, akí sme malí, robí-
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me však veľmi veľa aktivít, kde slúžime
ľuďom rôznymi spôsobmi. Napríklad
kresťania prevádzkujú veľa škôl. Slúžime pre strednú a chudobnú vrstvu.
Iné náboženstvá prevádzkujú školy pre
bohatých. Naše školy sú známe svojou
kvalitou. Školstvo a vzdelávanie je našou misiou pre ľudí v Indii.
Veľmi nám pomáhajú dobrovoľníci.
Sú pre našu misiu veľmi prospešní. Sme
malí počtom, ale ponúkame kvalitu,
ktorá slúži všetkým. Napríklad hinduisti majú veľa škôl, ale sami dávajú niekedy deti do našich, pretože ich oslovujú kresťanské hodnoty, a tiež naše školy
sú pre ľudí podstatne lacnejšie, pritom
sa ponúka vysoká kvalita.

ROZHOVOR

INDIA

Aké je náboženské zloženie?

V našich školách máme najviac hinduistov, potom sú moslimovia a nakoniec
najmenšia skupina sú kresťania. Preto na
školách neučíme náboženstvo.
Prichádzate na Slovensko. Čo vás tu oslovilo?

Posledných 25 rokov som strávil iba
vyučovaním. Preto by som chcel získať
aj inú pastoračnú skúsenosť. Pred časom som bol na jednom kurze v Ríme,
po ktorom som mal možnosť navštíviť
Slovensko a spolubratov z Indie, ktorí
tu pracujú. Páči sa mi, že Cirkev na Slovensku je živá. Cítim, že tu môžem niečo misijné priniesť aj ja. Reč je tu ťažká.

Spolubratia z Indie, ktorí tu pôsobia, sa
naučili dobre rozprávať. Tak verím, že
sa po slovensky dobre naučím. Teraz
budem chodiť asi pol roka na jazykový
kurz. Počasie mi zatiaľ vyhovuje, hoci je
tu veľmi chladno oproti Indii. Teším sa
na sneh, nikdy som ho nevidel naživo.

Zaujímavosti o Indii
• India je druhá najľudnatejšia krajina na
svete s viac ako 1,2 miliardou obyvateľov
• Kravy sú považované za posvätné
zvieratá, preto sa voľne prechádzajú
aj vo väčších mestách
• V Indii je až 6 ročných období leto, jeseň, zima, jar a tiež letný monzún
a zimný monzún
• V Indii vznikol šach (v sanskrite
Chataranga), indickí matematic
v 9. storočí nášho letopočtu začali
používať číslovku „nula“
• Farba oblečenia indických žien
určuje ich sociálnu vrstvu, spôsob akým
má učesané vlasy môže mať taktiež
podstatný význam a charakterizuje ženu
od svätice až po prostitútku
• Indické ženy patria medzi najkrajšie
na svete, titul Miss World získali päťkrát
(1966, 1994, 1997, 1999, 2000)
• Aj keď má India najväčšiu sieť pôšt
na svete, stane sa, že list putuje pár
kilometrov aj 2 týždne
• Možno niekoho prekvapí - ale indický
filmový priemysel je najväčší na svete
a prezýva sa aj BOLLYWOOD. Väčšina
filmov sú muzikály
• Indom vďačíme podľa mnohých
historikov aj za plastickú chirurgiu, prvé
zmienky o plastických operáciách sa našli
v sanskrite
• V Indii sa nachádza množstvo
prekrásnych vodopádov
• Na pohreboch ľudia nosia smútočnú
bielu farbu (nie čiernu) a aj vdovy sa
obliekajú prevažne do bielych šiat
• India je najväčším producentom čaju
(chai) na svete a je to zároveň aj národný
nápoj. Národným ovocím je mango
• Kráľovský palác Taj Mahal stavalo viac
ako 20-tisíc robotníkov 22 rokov

Čo je pre vás dôležité v duchovnej oblasti?

Boh ma vedie. To mi dáva silu a dôveru.
Keď som sa rozhodoval, kam pôjdem na
misie, veľa som sa modlil, modlil som sa
ruženec. Boh má pre každého iný plán.
Počas môjho života som veľakrát pocítil
Božiu pomoc, preto dôverujem, že Boh
ma tu chce a že budem na Slovensku ako
kňaz užitočný. •
DECEMBER 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 (5. časť)
Foto: Archív SVD

Už viac nepotrebná
Raz, keď sestry spomínali na staré zlaté
Matka Terézia rozhodujúcim spôsobom časy a opýtali sa jej, čo si myslí o súčasovplyvnila vnútorný a vonkajší rast kon- nom stave kongregácie, odpovedala:
gregácie: bola deväť rokov novicmaj- „Hm, čo mám na to povedať? Myslím,
sterkou, devätnásť rokov generálnou že je to lepšie než predtým.“
Keď generalát v roku 1937 presťapredstavenou. Tieto úlohy boli v súlade
s Bohom danými vodcovskými kvalita- hovali do Ríma, život Matky Terézie sa
mi, ktoré v nej už dávno predtým
videl Arnold Janssen. Úrad tiež
formoval jej osobnosť. Vždy mala
rozhodujúce posledné slovo vo
Často jej žiarili oči a prezrádzali
všetkých záležitostiach. Sestry ju
pripravenosť jej duše
mali v úcte a boli jej úprimne naa očakávanie neba, ktoré jej
klonené. Na generálnej kapitule
Boh dal okúsiť v osobitných
v roku 1934 požiadala kapitulárky,
chvíľach milosti.
aby ju už nevolili. Matka Terézia
mala vtedy šesťdesiatšesť rokov.
Život Matky Terézie sa stával
stále osamelejším. Pre jej živého ducha stal ešte osamelejší. Ale v tom čase sa už
to neznamenalo iba hlboké vnútorné z toho tešila. Vnímala, že Boh ju ešte inspomínanie, ale tiež náročné hodiny. tenzívnejšie priťahuje k sebe. Neukázal
Jedného dňa jedna z predstavených, jej výšku a dôležitosť úradu, ale tiché
ktorá cítila zodpovednosť za prijíma- hĺbky samoty a skromného utiahnutia
nie sestier k sľubom, jej ťažko zvažujúc sa z očí druhých. Mala skoro sedempovedala: „Môžete byť šťastná, že už viac desiat rokov. Po odchode z generálnej
s týmto nemáte nič dočinenia.“ Ale Mat- administratívy jej bola ponúknutá izba
ka Terézia to cítila inak: „Och, nemať čo vo Sv. Anne, v časti, kde boli staré sestry.
povedať do vecí môže byť tiež náročné.“ Okrem iného tam mali pokojný denný
Napriek tomu si bola istá, že administra- program, ktorý vyhovoval potrebám
tíva kongregácie je v dobrých rukách. sestier.
14
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Misionárka aj v pokročilom veku
Bolo isté, že sťahovanie do Sv. Anny znamenalo pre Matku Teréziu dosť radikálne sebazaprenie. Ešte viac ju to vtiahlo
do samoty a nedôležitosti. Pre jej ľudskú
prirodzenosť to bolo bolestivé, vedome
si kultivovala vnútorný postoj poníženosti a želala si byť nedôležitou. Nechcela žiadnu osobitnú pozíciu, ale zaradila sa medzi ostatné sestry. Dbala na
to, aby si pýtala nevyhnutné povolenia
a aby verne zachovávala regulu. Jej láska a starostlivosť o fyzické a duchovné
dobro sestier jej ostali i v pokročilom
veku. Boli charakteristickou črtou jej
osobnosti.
Matka Terézia sa nechcela učiť pokore len cez slová, ale pestovala ju opravdivou slúžiacou láskou. Už viac nepatrila
sebe, ale bola úplne odovzdaná druhým
v láske Ducha Svätého. Nebola si vedomá toho, že robí niečo mimoriadne,
keď rozdáva druhým radosť, skôr ju tešilo, keď ostatní prijímali jej nesebeckú
službu. Dokonca ani v rokoch keď bola
fyzicky veľmi slabá a jej bolesti narastali, nevyčlenila sa z komunity. Cez jej radostnosť, ktorá ostala napriek mnohým
ťažkostiam, prispievala k všeobecnému
potešeniu a zábave.

MISIJNÉ SESTRY SSPS

Sr. Veronika Terézia Racková SSpS
pôsoblila v Južnom Sudáne, kde bola
postrelená a zomrela. Misijné sestry pracujú
na mnohých ťažkých misiách vo svete

Najdôležitejšou misijnou úlohou Matky Terézie ale bola modlitba. Každé ráno
vstávala okolo 4:30, o niečo skôr ako
komunita. Jej prvou myšlienkou bolo
„som misijná sestra.“. Jej apoštolský duch
a horlivá modlitba často udivovali sestry.
V nedele a vo sviatky bolo dopoludnie
samozrejme venované modlitbe. Poobede rada chodievala do veľkého kostola farského kostola, ako ho niekedy volala,
aby sa zúčastnila slávnostných vešpier;
potom sa o 15:30 poobede zúčastnila
na požehnaní a pobožností vo Sv. Anne.
Na večeri si pýtala povolenie, aby mohla
navštevovať pobožnosti tých, čo boli na
duchovných cvičeniach. Sľúbila, že hneď
po nich si pôjde oddýchnuť. Bola modliacou sa matkou, takmer stále s ružencom v ruke.
Každý deň strávila hodinu v adorácii
vo veľkej kaplnke alebo v kaplnke noviciátu, dnes známa ako kaplnka Svätého
Kríža. Každý týždeň od štvrtka do piatka,
keď bola adorácia v kláštornom kostole,
sestry prichádzajúce alebo odchádzajúce mohli vidieť v pološere v rohu kostola
postavu, ktorá si želala ostať v tme. Krívajúc kvôli protéze, so sviečkou, ktorou si
svietila na cestu, neskôr to bola baterka,
prešla Matka Terézia dlhú cestu zo svo-

jej izby vo Sv. Anne. Kľačala s vystretými
rukami pred eucharistickým Pánom.
Bola to akási tichá slávnosť vidieť ju kľačať úplne bez pohybu vo svojom rohu.
Mnohí ju videli bez toho, že by spoznali,
kto to bol. To, za čo sa modlila v predošlých rokoch, v nej stále žilo: „Pane, daj
mi duše, ty si môžeš nechať všetko ostatné.“ Alebo naliehavé želanie: „Môj Bože,
keby som len mohla získať všetky duše
pre teba!“ Mala milujúci záujem o sestry,
tým istým spôsobom tu bola úplne pre
druhých v modlitbe. Jej celý život bol misijný skrz naskrz, bola tam, pred Bohom,
za spásu sveta.
Nie viac viesť, ale byť vedená
V ostávajúcich rokoch života to už nebola otázka vedenia druhých, ona bola vedená. Boh vzal vedenie na seba, aby zdokonalil svoju prácu v nej.Vyzeralo to tak,
že Boh chcel položiť svoju ruku na všetko,
čo jej bolo drahé v jej posledných rokoch.
Hľadiac na duchovný vývoj Matky
Terézie odhaľujeme nový vzostup práve
v rokoch v ústraní, ktorý sa navonok zdal
taký bezvýznamný. Bola tu však prítomná nová milosť a nové obohatenie, milosťami naplnená komunikácia s Bohom
v modlitbe. Desiatky rokov bola Matka

Terézia napĺňaná svojou službou a nesená milosťou svojho úradu. Videla svoj
dar ako úlohu. Napokon dala svoju úlohu späť Bohu. Zakúšala bolesť odumierania, premeny a obrátenia. Ako umelec
dlho pracovala na soche, aby jej dala posledný náter; Boh pracoval v jej duši, aby
ju oslobodil od nedostatkov, ktoré boli
stále prítomné. Pre ňu to bolo, ako povedal Newman:„Byť dokonalým znamená
často sa meniť.“ Matka Terézia bola stále
taká istá, ostala pravdivá k sebe samej tak,
ako k hociktorej inej osobe. Ale ako roky
šli, stávala sa inou.
Vnútorná zmena a premena cez milosť Ducha Svätého z nej vyžarovala ako
svetlo. Matka Terézia sa stala tichšou,
jemnejšou a miernejšou. Často jej žiarili oči a prezrádzali pripravenosť jej duše
a očakávanie neba, ktoré jej Boh dal okúsiť v osobitných chvíľach milosti. Milosť
udržiavala starostlivo ukrytú pred očami druhých a nechávala si tie chvíle iba
pre seba.
Jednoducho sa odovzdala do prúdu
milosti a držala sa svojho princípu:„Rob
obyčajné veci neobyčajne dobre.“
Matku Teréziu si Boh povolal k sebe
zaopatrenú sviatosťami chorých 4. decembra 1940. Izba Matky Terézie sa stala svätyňou. Dlho sa zarmútené sestry
modlili okolo postele zosnulej. Sr. Judith
Wüllerová hovorí: „Bola som prekvapená, keď som sa na ňu pozrela. Jej tvár bola
mimoriadne krásna, s výrazom nádherného pokoja a neobyčajnej farby. Ako
vybrúsený diamant žiariaci nadprirodzenou krásou. Mohli ste počuť slová
ako:„Len sa pozri, aká je úžasne krásna!“
Nemôžem zabudnúť na tú chvíľu. Každá
sestra, ktorá navštívila izbu, mala svoje
vlastné myšlienky. Každá jedna vnímala a cítila svojím vlastným spôsobom to,
čo hovorí príslovie: „Čím osoba je a čím
bola, sa ukáže v jej smrti.“
O Matke Terézii môžeme nepochybne povedať:„Bola tu pre ostatných.“ Dúfame a modlíme sa tak, ako napísala sr.
Raphaele Brunsová, že Matka Terézia ako
jedna z prvých povolaných do kongregácie bude raz vyzdvihnutá na oltár popri
Matke Márii a Matke Jozefe. •
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Ježiš človeka

vykúpil smrťou
a zmŕtvychvstaním
2. časť
Text: P. Peter Kubík SVD
Foto: Archív SVD

M

édiá – tu myslíme na televíziu, kde vidíme mnoho
ľudí, ako sa umelcom, komikom alebo moderátorom nechajú baviť a potleskom, volaním
a skandovaním vyjadrujú spokojnosť
alebo vlažnosť; zároveň je tu fenomén
internetu, na ktorom je všetko akosi živšie, vraj pravdivejšie, ba dokonca akési
čistejšie. Hovorí sa – kto nie je na nete,
ten nežije – z pohľadu kresťanskej viery
sa veru musíme poriadne zamyslieť. Je to
upozornenie, o akej hodnote sme ochotní premýšľať. Virtuálnej, teda vymyslenej, kde o nič podstatné nepôjde alebo
reálnej, kde ide o život a vnútro človeka.
Realita virtuálnej reality výborne vystihuje vnútro človeka – ochota a zvedavosť všetko vidieť a vyjadriť sa, či sa mi
to páči alebo nepáči, alebo zaujímam
voči ľuďom a veciam odstup. Dnes sa od
mnohých žiada a apeluje, aby rešpektovali slobodu človeka a najmä, aby sa nenarušilo virtuálne snívanie a pokojné
prežívanie vlastného života.
Kresťanstvo však nesníva. Prostredníctvom Ježiša, jeho života, učenia a utrpenia, jeho smrti a vzkriesenia neobyčajne jasne hovorí pravdu o živote, kde
nájdeme aj trápenia, aj radosti. Lebo Ježiš
vie odpustiť a povzbudiť.
Ježiš je reálny a duchovný
Ježiš počas pozemského života dôsledne
dodržiaval osobný prístup ku každému
16
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učeníkovi. Spomeňme si na vyvolenie
apoštolov, na poslanie 12 apoštolov alebo 72 učeníkov, na každodenné spoločné
modlitby, ale aj na spoločné jedlo a oslavy židovských sviatkov. Jednoducho Ježiš vedel svojou prítomnosťou nadchnúť
a ďalšími postupnými krokmi viedol
učeníka, aby sa upevnil vo viere v Boha.
Bol presvedčivý a krásny, bol tajomný
a zároveň vnútorne napĺňal odpustením
a odvahou, ktorá menila učeníka.
Keďže učeníci kedysi ako aj dnes mali
tendenciu si Ježiša zamilovať podľa svojich predstáv, Učiteľ a Majster mal vždy
pripravené niečo na duchovnej úrovni,
ktorá garantovala, že učeník sa znova
dokáže vnútorne hýbať. Totiž, učeníci
boli svedkami zázrakov, chorí sa uzdravili telesne i duševne. Učeníci si nemohli
zakrývať oči ani nad zázračnými uzdraveniami, ani nad reakciou vládnucej
vrchnosti farizejov a zákonníkov nad
dôsledkami zázrakov, totiž uzdravuje
iba Boh a Ježiš na prvý pohľad bol „iba“
človek. Naučili sa, hoci ich to stálo veľa
síl a trpezlivosti, že Ježiš je slobodný vo
všetkom čo robí a čo hovorí. Po čase zistili, že Ježiš dôrazne vysvetľuje, že má Otca
v nebi a plní jeho vôľu.
Ježiš otvorene hovoril o odsúdení židovskou veľradou, o utrpení, ktoré Syn
človeka musí prijať, o svojej smrti a slávnom zmŕtvychvstaní. Učeníci to nevedeli
pochopiť.A Peter to vedel aj povedať:„To
sa ti nesmie stať...“ Ježišova reakcia bola
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Hora Tábor, kde sa udialo
Premenenie Pána

rýchla a presne vystihla Petrovu vnútornú situáciu: „Choď mi z cesty satan! Na
pohoršenie si mi, lebo nemáš zmysel pre
Božie veci, len pre ľudské!“ (Mt 16, 21-23)
V konkrétnom čase Ježiš vzal Petra,
Jakuba a Jána na vrch Tábor, a tam sa
pred nimi premenil. Evanjelisti zapísali,
že tvár mu zažiarila ako slnko a odev mu
zbelel ako svetlo a stretli Mojžiša s Eliášom a rozprávali sa s Ježišom (Mt 17,
1-12). Tento silný zážitok nesmeli prezradiť, až kým Ježiš nevstane z mŕtvych.
Zmŕtvychvstanie je srdcom
kresťanskej viery
Učeníci zvestujú smrť na kríži a zmŕtvychvstanie nášho Pána Ježiša Krista.
O kríži kresťan dokáže rozprávať veľa
a dlho, lebo kríže pravidelne v živote nesie a padá pod ťarchou mnohých trápení. Ak sa však spája s krížom Pána Ježiša, s veľkým prekvapením zisťuje, že hoci
kríž je rovnako ťažký, predsa ho dokáže
niesť vyrovnane a s nádejou.
Ale k zmŕtvychvstaniu sa prichádza
cez umučenie a kríž. Nemôžeme oddeľovať tieto skutočnosti od seba, sú vzájomne spojené tajomným spôsobom
konania spásneho plánu Boha.
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Ježiš aj keby bol jedným z najväčších
náboženských géniov, nebol by „Pánom“
a kresťanstvo, aj keby ponúkalo vznešenú morálku, neponúkalo by „radostnú
novinu“ pre celé ľudstvo. Jednoducho
nestačí, že si pripomíname a spomíname, je potrebné prijať tajomstvo viery
a z tejto viery žiť. Čo to znamená? Teológ
Gerald O´Collins sa vyjadril nasledovne:
„Kresťanstvo bez vzkriesenia nie je iba
kresťanstvo bez záverečnej kapitoly. Potom to totiž už vôbec nie je kresťanstvo“.
Ako máme chápať zmŕtvychvstanie
Svedectvo a skúsenosť apoštolov je pre
nás dôležitá. Ich viera a nádej prešla po
udalostiach Veľkého piatku najväčšou
skúškou. Prežili úžasné sklamanie, mnohí z nich sa vrátili domov, iní sa skrývali,
lebo mali strach.
Ako je možné, že sa nakoniec obrátili
a úplne zmenili svoj postoj? Túto zmenu
v nich spôsobila viera vo vzkrieseného
Krista. Ježišovo zmŕtvychvstanie im bolo
potvrdené dvoma znameniami: prázdny
hrob a zjavenia zmŕtvychvstalého Krista.
Prázdny hrob: evanjeliá kladú veľký dôraz na fakt, že Ježiš bol pochovaný. Táto udalosť je evanjelistami veľmi

starostlivo opísaná (Por. Mt 27,57-66;
Mk 15,42-47; Lk 23,50-56; Jn 19,38-42).
Cieľom týchto rozprávaní je potvrdiť, že
Ježiš bol skutočne mŕtvy.
Samotný prázdny hrob však ešte nič
nedokazuje. Objavenie prázdneho hrobu vyvolalo v niektorých osobách údiv
(Por. Lk 24,12), iní sa zase domnievali,
že Ježišovo telo ukradli (Por. Jn 20,1-23;
Mt 28,11-13). Krádež Ježišovho tela je
však málo pravdepodobná. V prípade,
že by ho odniesli Židia, mali by motív
k usvedčeniu prvých kresťanov z podvodu. Ukradnutie jeho učeníkmi sa zase
javí nemožné zo psychologického hľadiska, pretože smrť ich učiteľa v nich spôsobila zmätok a strach.
Prázdny hrob teda, aj keď nie je priamym dôkazom Ježišovho zmŕtvychvstania, je nepriamym znamením toho, čo sa
objaví vo svetle zjavení.
Zjavenia zmŕtvychvstalého Krista:
Nikto nevidel, ako Ježiš vstal z mŕtvych.
Táto udalosť zostane Ježišovým tajomstvom. Existujú však svedkovia, ktorí
sa stretli so zmŕtvychvstalým Kristom
a videli ho na vlastné oči, počuli jeho slová na vlastné uši a mohli sa ho dotknúť

vlastnými rukami. Ako si len spomíname na apoštola Tomáša, ktorý nemohol
uveriť, pokiaľ sa nedotkne Ježišových rán.
Tento normálny postoj sa zmenil, keď
Tomáš uvidel a spoznal Majstra. Ale neustále sa bude pripomínať, ako Ježiš povedal: „Blahoslavení tí, čo nevideli a uverili.“ (Jn 20, 29)
Pozorné štúdium evanjeliových textov, ktoré rozprávajú o zjaveniach, poukazuje na to, že Ježiš je ten, ktorý sa dáva
poznať. Mohli by sme v nich rozlíšiť tri
základné momenty:
a) iniciatíva vychádza od Ježiša, on je
ten, ktorý sa dáva vidieť;
b) učeníci v prvom momente nie sú
schopní ho rozpoznať, Ježiš je ten, ktorý
sa dáva spoznať prostredníctvom nejakého gesta (ukáže svoje prebodnuté ruky
a bok, pýta si jesť, láme chlieb) alebo citátu z Písma. Týmto vyvolá vo svojich učeníkoch radosť z viery.
c) Na záver stretnutia Ježiš zverí svojim učeníkom poslanie, aby vydávali svedectvo o tom, čo zažili.
Stretnutie so zmŕtvychvstalým Kristom vzbudilo v Ježišových učeníkoch
vieru, ktorá v nich spôsobila radikálnu
zmenu. Stali sa kresťanmi, pretože mali
skúsenosť so vzkrieseným Kristom. Na
základe tejto skúsenosti učeníci mohli
objaviť pravú Ježišovu identitu a pochopiť pravý význam jeho života a jeho
smrti.
Aj pre nás byť kresťanmi znamená mať
skúsenosť so zmŕtvychvstalým Kristom.
Môžeme sa s ním stretnúť v Božom Slove, v Eucharistii, alebo ho objaviť v chudobných na duchu a na tele. Na základe
tejto skúsenosti získame nový pohľad na
Ježiša, na ľudí a na svet okolo nás.
Ježišovo zmŕtvychvstanie nie je návratom do pôvodného života. Zmŕtvychvstanie predstavuje vstup do nového
života, tak nového, že svedkovia nenachádzajú slová, aby ho opísali. Ježiš premohol každú smrť a každý hriech, ktorý
spôsobuje smrť. A preto je zárukou, že
ako ON vstal, aj my vstaneme a budeme
žiť plnší život v spoločenstve s Trojjediným Bohom. •
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Rodina na úteku
Text a foto: Mgr. Anton Frič

Kresťanské, jezídske a mnohé moslimské rodiny
v Iraku zažili najmä v roku 2014 mnoho prenasledovania
a neprávostí ako zo strany tzv. Islamského štátu, tak aj
zo strany mnohých ďalších islamistických organizácií.
Situácia v Iraku však nie je jednoduchá ani dnes, kedy
dochádza k postupnému vytláčaniu Islamského štátu
z území, ktoré v roku 2014 takým ľahkým spôsobom získal.
Aktuálna situácia v Iraku
Život počas režimu a po ňom
Jednotky oslobodzujúce územie spod Najprv je potrebné aspoň v skratke opínadvlády ISIS sú zložené zo šítskych sať situáciu, v akej existovala kresťanská
milícií vedených šítskymi dôstojníkmi rodina pred začiatkom prenasledovaz Iránu a z regulérnej irackej armády. Tá nia, čiže pred americkou inváziou v r.
je však takisto prevažne šítska, čo zna- 2003. Kresťania pod vládou Saddáma
mená, že sunitov príliš v láske nemajú. Husajna žili relatívne pokojný život. Pre
Čiže aj počas oslobodzovania území tých starších ho môžeme porovnať so
spod nadvlády Islamského štátu do- životom v socialistickom systéme. Ak
chádza k perzekúciám a vyháňaniu su- ste príliš nevyskakovali a expresívne
nitských rodín. Žiaľ, kresťania na
týchto územiach už dávno nie sú.
Počas aktuálne prebiehajúceho
Spoločná viera a vierou
oslobodzovania Mósulu docháformované postoje sú veľmi
dza k masívnemu exodu civildôležitým faktorom rozhodujúcim
ného obyvateľstva a predpoklao úspechu alebo neúspechu
dám, že aj v najbližších týždňoch
integrácie rodín utečencov
a mesiacoch sa táto situácia nev našej spoločnosti.
zmení. Toto kedysi 2-miliónové
mesto zrejme stratí svoju niekdajšiu mnohotvárnosť a na dlho sa stane povedané držali ste hubu a krok, mohli
mestom duchov. Situácia v Iraku je tak ste žiť pokojný a viac či menej bezstaod čias invázie vedenej Spojenými štát- rostný život. Kresťania mali dovolené
mi v r. 2003 veľmi neprehľadná a pre ro- žiť náboženský život, mohli študovať,
dinu ako takú nebezpečná. Žiaľ, na dlhý dokonca sa aj zapájať do štátnej spráčas tak zostane i naďalej. Ako žila kres- vy, najmä na nižších úrovniach. Keďže
ťanská rodina v Iraku pred inváziou? však irackí kresťania svoju vieru poAko rodina prežíva takéto turbulentné väčšine žijú naplno, čo znamená, že sa
a nebezpečné situácie? Aké následky jej princípmi riadia aj v každodennom
to zanecháva na deťoch? Ako sa rodi- živote, iba veľmi málo z nich sa dostány a deti s takouto výrazne zmenenou valo do funkcií na vyšších pozíciách.
životnou situáciou vyrovnávajú? To sú Z veľmi jednoduchého dôvodu – tieto
témy, ktorými sa budem v tomto mojom miesta boli spojené s korupciou a na nej
príspevku zaoberať.
sa kresťania odmietali podieľať. Vďaka
18

HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

DECEMBER 2016

V širšom kruhu rodiny sú
spoločné večere tradíciou
pre kresťanov na Blízkom východe

relatívne dobrým životným podmienkam a dôrazu kresťanských komunít
na vzdelávanie sa kresťania časom stali
elitou irackej spoločnosti najmä na lokálnej úrovni. Mnohí z nich sa stali učiteľmi, profesormi, právnikmi, lekármi,
zastávali riadiace funkcie v miestnych
podnikoch, rozprávali cudzími jazykmi. Tento pokojný a usporiadaný život
narušila invázia v r. 2003. Keďže mnohí
kresťania ovládali angličtinu, stali sa tlmočníkmi a sprievodcami pre americkú
armádu. Za odmenu im bola prisľúbená
možnosť emigrácie do Spojených štátov.
Tento sľub bol splnený len čiastočne
a vo veľmi obmedzenej miere. Spolupráca kresťanov s americkou armádou
však priniesla pohromu pre celú kresťanskú komunitu. Kresťania začali byť
spájaní so Západom, ktorý bol a stále
je u drvivej väčšiny irackého obyvateľstva považovaný za pôvodcu nešťastna,
do ktorého sa krajina dostala. Kresťania
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Našťastie, drvivej väčšine kresťanov sa
podarilo pred islamistami utiecť. Iba
niekoľko desiatok jednotlivcov a rodín
sa s nimi dostalo do priameho kontaktu
a stalo sa obeťou únosov alebo priamej
likvidácie zo strany islamistov.

sa stali terčom prenasledovania ako zo
strany šítov, tak i zo strany sunitov. Už
v r. 2004 došlo k prvým pogromom
na kresťanoch najmä v oblasti Bagdadu, neskôr sa nenávisť voči kresťanom
rozšírila na celé územie Iraku. Tisícky
kresťanských rodín prišli násilne o svoje
domovy a majetky. Mnohí kresťania sa
rozhodli krajinu opustiť. Vznikla veľká
enkláva irackých kresťanov v Sýrii a časť
z irackých kresťanov sa usadila v európskych krajinách a v Austrálii. V samotnom Iraku relatívne bezpečie poskytovali iba uzavreté komunity a enklávy, či
už v kresťanských mestách a dedinách
alebo v kresťanských štvrtiach väčších
miest. Tento spôsob existencie sa ukázal byť ako jediný možný. V priebehu
posledných dvadsiatich rokov takmer
úplne zanikli zmiešané susedstvá kresťanských a moslimských rodín, ktoré
dokázali vedľa seba a spolu žiť po celé
stáročia. V súčasnosti zostalo v Iraku

z pôvodných takmer dvoch miliónov
kresťanov len niečo málo cez 200 tisíc.
Z 8 % populácie boli kresťania v Iraku
zdecimovaní na menej ako jedno percento. Približne 150 tisíc kresťanov žije
v utečeneckých táboroch v autonómnej
oblasti Kurdistan, malé enklávy sa zachovali v Bagdade a v niektorých väčších irackých mestách.
Exodus z Ninive
S utečeneckými kresťanskými rodinami
som po prvýkrát prišiel do styku v októbri r. 2014, kedy bola väčšina z nich
takmer tri mesiace mimo svojich domovov. Napr. 50-tisícové kresťanské mesto
Qaraqoš bolo vyprázdnené v priebehu jednej noci zo 6. na 7. augusta 2014.
V túto noc mesto zbabelo opustili kurdské vojenské oddiely Peshmerga a kresťania boli vydaní napospas jednotkám
Islamského štátu, ktoré sa blížili k mestu z už v júni obsadeného mesta Mósul.

Kresťanská rodina v Iraku
Iracké rodiny sú tradične veľké. Generácia kresťanov z Iraku, ktorí sú v súčasnosti 50 až 60-roční, mala mnohopočetné rodiny často i s desiatimi a viac
deťmi. Dnes je takéto množstvo detí
menej častým úkazom a kresťanské rodiny sa približne pred dvadsiatimi rokmi začali viac približovať európskemu
modelu, keď mali tri či štyri deti. Mladí ľudia sa však stále berú veľmi mladí,
poväčšine vo veku okolo 20 rokov. Toto
je do veľkej miery spôsobené kultúrnymi a náboženskými normami, ktoré
mladým ľuďom neumožňujú spolu žiť
pred manželstvom a takisto relatívne
dobré materiálne zabezpečenie, ktoré
vyplýva z blízkych medzigeneračných
vzťahov a zo snahy rodičov zabezpečiť
svoje deti. Dom sa s pomocou rodiny
dokáže postaviť v priebehu niekoľkých
mesiacov. Vybavenie pre mladý pár
často dodá rodina nevesty ako jej veno.
Materiálne statky boli v Iraku relatívne
dostupné, minimálne v porovnaní so
Slovenskom. Z rozhovorov s mladými
pármi sa dá vydedukovať aj dôvod ich
nechuti mať viac detí – je ním neistota. Od r. 2003 väčšina kresťanov nevidí
svoju budúcnosť v Iraku ružovo, tomu
prispôsobili aj svoje správanie. Neistota tak výrazne zasiahla do štruktúry
a vzťahov irackej kresťanskej rodiny.
Kresťanské rodiny často žijú vo viacgeneračných spoločenstvách. Aj v prípade, že sa mladý pár odsťahuje do iného
domu, často je to len v blízkom susedstve, alebo dom je postavený priamo na
rodinnom pozemku v tesnej blízkosti
rodičovského domu. Toto usporiadanie
umožňuje omnoho efektívnejšie získavanie skúseností a preberanie osvedčených foriem konaní a správania v porovnaní s napr. našimi rodinami, ktoré
sú často roztrúsené po celej

DECEMBER 2016

HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

19

RODINA NA ÚTEKU

20

republike alebo aj v zahraničí. Tento model rodiny preberajú aj v podmienkach
utečeneckých táborov. Rodiny žijú v stanoch alebo maringotkách v jednom tábore, často aj v tesnej blízkosti. Prispieva
to k pocitu bezpečia a prítomnosť širšej rodiny má blahodárny vplyv aj na
správanie a zdravie detí. Keď vidia okolo seba tých istých ľudí, medzi ktorými
žili aj v mierových podmienkach, dodáva im to pocit istoty a bezpečia. Tento
model však často nie je možné dodrží,
a tak dochádza k rozpadu rodinných
spoločenstiev, čo sa negatívne prejavuje aj na zdraví a správaní detí.
Deti utečencov častejšie trpia poruchami správania. Trpia najmä menšie
deti, ktorým sa narušil ich bežný režim
a v podmienkach utečeneckého tábora nebol napodobnený alebo vytvorený nový. Najmä zle vedené tábory, kde
nie je robená práca s deťmi a s rodinami na dostatočnej úrovni, sú miestom,
kde deti trpia najviac. V niektorých táboroch sú deti zapojené do činnosti
od skorého rána do neskorého večera.
Venujú sa im kňazi, učitelia alebo animátori, chodia na rôzne výlety alebo
krúžky, majú k dispozícii detské ihrisko alebo knižnicu. V niektorých táboroch majú dokonca k dispozícii aj psychológov. Takéto podmienky sú však
skôr výnimkou ako pravidlom. Väčšina detí žije v nehostinnom prostredí.
Do škôl začali chodiť až po 6 mesiacoch, mnohí až po jednom roku života
v utečeneckých táboroch. Dôvodom
boli najmä nedostatočné vzdelávacie
kapacity. Stavba kontajnerových škôl
trvala niekoľko mesiacov a aj po ich
sprevádzkovaní často fungujú na dve,
ba dokonca aj na tri smeny. Mnohé deti
žijú bezprízorným životom bez poriadku a pravidelného režimu, ktorý je tak
dôležitý najmä v prvých rokoch života.

Z mojich nie príliš vedeckých pozorovaní sa odvažujem vyvodiť niekoľko
záverov. Nie je ani tak dôležité, čo rodina a deti prežili. Omnoho dôležitejší je
postoj rodičov voči týmto udalostiam.
Sú rodičia, ktorí upadli do absolútnej
apatie. Doslova vzdali život a prepli do
vegetatívneho stavu umožňujúcom
len základné prežitie. Deti v takýchto
rodinách často trpia vážnymi poruchami správania. Nedokážu primerane reagovať na otázky a na rôzne situácie, ktoré predtým dokázali spracovať.
Často trpia depresiami alebo naopak
hyperaktivitou, ktorou sa zrejme snažia vzbudiť pozornosť u rodičov. Takéto
rodiny a najmä deti sú vážne ohrozené
a je pravdepodobné, že aj po možnom
návrate do svojich domovov zostanú
dlhodobo alebo dokonca trvalo poznačené traumou, ktorú prežili.
Na druhej strane sú rodiny, ktoré sa
k svojej novej životnej situácii postavili
čelom. Rodičia sú aktívni, pracujú alebo
si hľadajú prácu, zapájajú sa do života
komunity, pomáhajú s organizáciou
života v tábore, zapájajú sa do vzdelávania detí a podobne. Deti v takýchto
rodinách poväčšine prekonali traumu
zo straty prostredia a istôt, v ktorých
v časoch mieru žili, veľmi rýchlo. Aktivita rodičov a ich zdravý postoj v novovzniknutej sitácii prinútil aj deti
prispôsobiť sa a zapadnúť do nových
podmienok. Pri aktívnych rodinách
sa rytmus života vrátil viac menej do
normálnych koľají, zmenili sa len kulisy,
v ktorých tieto rodiny žijú. Takéto rodiny ukázali svoju životaschopnosť a dovoľujem si povedať, že aj vďaka svojej
viere dokázali vo výrazne zhoršených
podmienkach žiť normálny život. Takéto rodiny dokážu prežiť v táboroch, ale
aj v úplne inej krajine, kde sa niektoré
z nich dostali.

Prežívanie traumy z úteku
S niektorými rodinami som nadobudol
veľmi dôverný vzťah, čo mi umožnilo
viac preniknúť do mikrokozmu ich rodiny a dozvedieť sa aj informácie, ktoré pri letmej návšteve zostávajú skryté.

Iracké rodiny na Slovensku
Život utečeneckých rodín v totálne
odlišnom kultúrnom prostredí a ich
prispôsobovanie sa novým podmienkam by si zaslúžilo samostatnú vedeckú
štúdiu. Ja som s rodinami, ktoré sa roz-
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hodli prísť na Slovensko, a my sme ich
tu prijali, prežil celý rok. Väčšinu z nich
som spoznal ešte v Iraku. V tej dobe
nikto netušil, že odídu na Slovensko.
Projekt prijatia kresťanov na Slovensko sa začal pripravovať až v lete 2015.
Zatiaľ prvá skupina priletela do Košíc
v noci 11. decembra 2015.
Adaptácia rodín na nové prostredie
a životné podmienky prebiehala rôzne. Veľmi zlý vplyv mal príliš dlhý pobyt v záchytnom tábore v Humennom,
ktorý bol spôsobený konaním parlamentných volieb a neochotou kompetentných umožniť utečencom žiť
v normálnych podmienkach pred ich
konaním. Riešili sme rôzne problémy

RODINA NA ÚTEKU

• Odchod zo svojich domovov najťažšie
znášajú starí ľudia
• Kontajnerová škola pre kresťanov
v Sulaimani, irackom Kurdistane
• Betlehem v utečeneckom tábore
Elliamar v Erbile. Aj svätá rodina strávila
niekoľko rokov na úteku
• Uvítací ceremoniál pri príchode irackých
kresťanských imigrantov do záchytného
centra v Humennom

spojené so stravou, vzťahmi medzi rodinami, rôzne zdravotné problémy
a podobne. Situácia sa zlepšila po presťahovaní rodín do nových domovov
v Nitre. Nikdy sa nám však už nepodarilo zmazať prvotný stresový faktor,
ktorým bol dlhodobý, trojmesačný
pobyt v záchytnom centre. Od prvého momentu začali všetci navštevovať hodiny slovenčiny. Spočiatku boli
veľké problémy s dochádzkou – aj tu
sa prejavoval rôznorodý postoj rodín
a jednotlivcov k ich novému postaveniu a prostrediu. Boli rodiny, z ktorých
ani jeden člen bezdôvodne nevymeškal
ani jednu hodinu. Ale na druhej strane boli aj také, v ktorých sa ťažko našiel

čo i len jeden človek s pravidelnou dochádzkou. Veľmi dôležitým faktorom
sa ukázala byť motivácia. Keď chlapom,
ako hlavám rodiny, bola sľúbená práca,
ich motivácia učiť sa sa výrazne zvýšila.
Hodiny v autoškole nevynecháva nikto.
Deti sa etablovali najlepšie. Mnohé ani
nie po roku pobytu na Slovensku robia
svojim rodičom tlmočníkov. Samozrejme, narážame aj na rôzne problémy.
Jedným z nich je odchod rodín späť
do Iraku. Dôvody sú rôzne. Ako najvýznamnejší môžem spomenúť túžbu
po domove a ostatnej rodine. Neschopnosť alebo neochota prispôsobiť sa daným podmienkam a pravidlám. Uvedomenie si, že kultúrne rozdiely sú pre

nich neprekonateľné. Napríklad veľmi
dôležitým faktorom bolo uvedomenie
si, že v našich podmienkach nie je možné, aby matka a manželka zostala doma
a starala sa o deti a domácnosť, zatiaľ čo
manžel pracuje. Tento klasický model
rodinného života bol u nás už dávnejšie rozbitý, v Iraku je však stále bežný
a chápaný ako kultúrna a spoločenská
norma. V neposlednom rade za rozhodnutím vrátiť sa stáli aj informácie
o príprave a začiatku ofenzívy zameranej na oslobodenie Mósulu, a tým pádom aj kresťanských miest na ninivskej
planine. Táto nádej možného návratu
domov bola pre mnohých neprekonateľná. Máme tu však aj rodiny, ktoré sú
pevne rozhodnuté prijať Slovensko za
svoju novú domovinu. Ich deti študujú na školách od tých základných až
po vysoké, rodičia už pracujú, aktívne
sa začínajú zapájať do života komunity, v ktorej žijú, navštevujú bohoslužby,
vytvárajú si sieť kontaktov a známostí
tak potrebných na prežitie a na získanie
pocitu domova. Deti v týchto rodinách
sú spokojné a vyrovnané. Aj tu sa odráža priama korelácia medzi správaním
rodičov a správaním či postojmi detí.
Život utečeneckých rodín na Slovensku je nová kapitola, ktorá sa ešte len
otvára a jej výsledok do veľkej miery
závisí aj od nás. Ja som presvedčený, že
Slovensko je krajina, ktorá dokáže kresťanským utečencom poskytnúť dobré
podmienky pre život a kde si aj oni dokážu nájsť svoje miesto. Spoločná viera
a vierou formované postoje sú veľmi dôležitým faktorom rozhodujúcim o úspechu alebo neúspechu integrácie rodín
utečencov v našej spoločnosti. •
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Kníhkupectvo Verbum
TEL: 037/7769420; FA X: 037/7769437;
MAIL: VERBUM@SVD.SK

Vianočné koledy
Mária Štefánková
Deťom ponúkame znotované vianočné koledy s ilustráciami Vladimíry Vopičkovej.
Knižka, ktorá môže spríjemniť sviatočné dni Narodenia
Pána, je novinkou na tohtoročných pultoch predajní.
50 strán, cena: 3,95 EUR

Každý deň je požehnaním
Anselm Grün OSB
Táto kniha je určená tým,
ktorí hľadajú pomoc v modlitbe. Autor do nej zaradil
ranné a večerné modlitby na
každý deň týždňa a tiež krátky úvod do modlitby Otče
náš. Úprimné modlitby sú
ovocím desaťročí jeho vlastných duchovných skúseností a odzrkadľujú sa v nich
stretnutia s mnohými ľuďmi,
ktorí hľadajú Boha a túžia
po osobnom vzťahu k nemu.
98 strán, cena: 4,90 EUR

Evanjelium na každý deň
Štefánia Beňová
Táto knižka zamyslení nad
Božím slovom bola spracovaná pre tých, ktorí túžia denne objavovať a zažívať nekonečnú lásku Boha,
rozjímať nad Božím slovom a spoznávať tak svojho Boha i seba samého. Obsahuje liturgický kalendár
spolu s evanjeliom daného
dňa, krátkym zamyslením
a modlitbou. Ponúka ako
návod, tak i praktickú pomôcku pre pravidelné čítanie Božieho slova metódou
Lectio divina.

102 ovocných zákuskov
sestry Anastázie

Sr. Anastázia
Pustelniková FDC
Sestra Anastázia z Kongregácie Dcér Božskej Lásky
spája svoje povolanie s láskou k pečeniu a vareniu, za
ktoré dostala početné ocenenia. Jej 102 ovocných zákuskov ponúka tradičné recepty
na koláče a zákusky s domácim ovocím. Využite skúsenosti a recepty sestry, podľa
ktorých už 15 rokov pečú
milióny čitateľov.
255 strán, cena: 8 EUR

375 strán, cena: 4,40 EUR

Úbohé duše z očistca
Bl. Anna K. Emmerichová
Publikácia ponúka vyučovanie, vízie a zážitky bl. Anny
Kataríny Emmerichovej o dušiach v očistci.V Dodatku knihy ponúkame rôzne modlitby,
litánie či novény, ktoré môžete
obetovať za duše v očistci a vašich zomrelých z rodiny.

Liturgický kalendár
Ponúkame vám liturgický kalendár na rok 2017 spolu s poznámkami k Liturgii hodín.

64 strán, cena: 2,50 EUR

cena: 0,80 EUR

Milí naši čitatelia!
Rady by sme vám všetkým touto cestou poďakovali za vašu priazeň a záujem o ponúkané knihy a devocionálie,
ktoré sú uverejňované v časopise Hlasy. Ceníme si vaše objednávky. Ďakujeme, že kúpou ponúkaného tovaru podporujete misie a zároveň šírite Božie Slovo už len tým, že obdarujete svojich najdrahších duchovnou literatúrou.
Je tu adventný čas. Nech sa toto obdobie stane pre nás požehnaným časom, v ktorom sa vrátime do svojho vnútra a budeme sa pripravovať na príchod Božieho dieťaťa. Otvorme naše srdcia pre prijatie Jeho Lásky. Jeho Svetlo
nech prežiari temnotu všedných dní. Požehnanie Pána nech je s vami po celý nasledujúci rok.
Veľa Božích milostí vyprosuje Zuzana Hucíková a Emília Šlosárová
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Perly a perličky
pápeža Františka
Andrea Tornielli
V tejto publikácii nájdete
mnohé dosiaľ nepublikované anekdoty, epizódy, zaujímavosti z každodenného života charizmatického pápeža
Františka. Kniha obsahuje
rôzne úryvky z kázní, svedectvá, stretnutia, telefonáty, ktorých hlavnou postavou
je pápež František. Nenárokuje si úplnosť, neobsahuje systematické rozprávanie
o prvých mesiacoch jeho pontifikátu, alebo nejaké analýzy či komentáre. Chce len
ponúknuť čitateľom zbierku
myšlienok, ktoré môžu pomôcť lepšie spoznať rímskeho biskupa. Odvtedy, ako sa
pápež František prvý raz objavil na balkóne Baziliky svätého Petra a bezprostredným
pozdravom „Dobrý večer“
si získal srdcia miliónov veriacich, prešiel dlhý čas a atmosféra sa nemení – získava
si sympatie aj mnohých neveriacich.

Svätá rodina
Andrej Ďuriš
Táto knižka je vydaná takmer
v rovnakej podobe, v akej vyšla pred sedemdesiatimi rokmi. Knižočka Svätá rodina má
teda dlhú tradíciu a ponúka
zrnká hodnôt, ktoré nepodliehajú skaze.

CD Vianočné pesničky.
Deti Ježiškovi ...
Ponúkame vám najznámejšie vianočné koledy a piesne
v podaní malých talentovaných sólistov. Milé detské
hlásky s hudobným sprievodom určite potešia každé
ľudské srdce a vytvoria tú
pravú vianočnú atmosféru.

207 strán, cena: 8,90 EUR

cena: 2,50 EUR

cena: 5,50 EUR

Máriine tajomstvá

Svätá Gemma

Slovo v službe života 1

Mauro Laconi
Publikácia ponúka krátke zamyslenia na základe textov
z evanjelií, ktoré sa vzťahujú
na Matku Božiu. Na pozadí
odkrývania Máriiných tajomstiev nájdete v tejto útlej knižke návod na 30 dní, ktoré môžete prežiť spolu s ňou a potom
sa nechať viesť Duchom Svätým k modlitbe a životu.

Ľudovít Gabriš
Život, posolstvo, zázraky,
modlitby a viaceré pobožnosti k svätej Gemme ponúka táto malá publikácia. Svätý Maximilián Mária Kolbe
v liste svojej matke píše o tom,
ako čítal niekoľkokrát životopis svätice:„Dobro, ktoré som
získal jeho čítaním, je prospešnejšie, než navštevovanie
duchovných cvičení.“

Jozef Šuppa SJ
Prvá časť cyklu Slovo v službe života nás vovádza do tajomstiev adventu a Vianoc.
Ponára nás do príbehu Svätej rodiny, ale aj našich vlastných rodín. Cez príbehy ľudí,
citáty, úvahy a modlitby nám
pomôže nájsť zdroje radosti,
ktoré nám toto krásne obdobie ponúka na obnovu
a uzdravenie seba i všetkých
našich vzťahov.

64 strán, cena: 2 EUR

104 strán, cena: 2,20 EUR

110 strán, cena: 3,50 EUR

Omaľovánka – Svätá omša

14 obrázkov na omaľovanie
spolu s predlohou a vysvetlením vybraných tém, ponúka táto omaľovánka pre malé
deti. Aj takýmto spôsobom
môžete svojim deťom priblížiť tie najdôležitejšie tajomstvá zo slávenia Eucharistie.
cena: 1,50 EUR

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

stručný názov

Meno a priezvisko:
Mesto, PSČ:

cena

Ulica:
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

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

V

sobotu 15. októbra sa konala
v Misijnom dome sv. Arnolda Janssena slávnosť diakonskej vysviacky. Svätenie prijali
traja verbisti: Gorazd Kohút z Močenka, Michal Vrták z Nedožier-Brezian
a Robin Joseph z Indie. Svätiteľom bol
tiež verbista, biskup Ladislav Német
SVD, ktorý spravuje diecézu Zrenjanin v Srbsku. Byť diakonom je darom
nášho Pána Ježiša, ktorý každému z nás
dáva zvláštne povolanie. Ako sa biskup
modlí pri diakonskej vysviacke v konsekračnej modlitbe, diakonát je prvým
stupňom sviatosti kňazstva. Je veľkým
Božím darom pre vyvolených. Biskup
Német v homílii povzbudil kandidátov
diakonátu: „Verbista je povolaný byť
svedkom toho, že je možné žiť i v zmiešaných prostrediach, medzinárodných
– a vidíme dnes našich diakonov – sú
svedkami spolužitia, pre dobro Cirkvi
i ľudí, s ktorými pracujú. Môžeme spokojne povedať, pre celý svet.
Okrem toho: ako verbisti sme
takmer vždy niekde cudzincami. Našou vlasťou nie je len krajina, kde som
24
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sa narodil, alebo národ, ku ktorému
podľa svojej kultúrnej identity patrím,
ale mojou vlasťou je Cirkev a ľudia,
s ktorými pracujem. Pre toto máme
v našich Konštitúciách: každý verbista
musí byť pripravený opustiť svoju krajinu a ísť pracovať, kamkoľvek ho vôľa
Božia a vôľa predstavených pošle.
Druhá vec – slúžiť ľuďom. Byť diakonom znamená byť pripravený slúžiť pri
oltári i v každodennom živote. Vidíme
to v prvom čítaní. Apoštoli vybrali diakonov, aby slúžili. Na prvom mieste aby
obsluhovali pri stole a potom aby hlásali evanjelium. Príklad prvého mučeníka
svätého Štefana nám o tom jasne hovorí, že diakon musí hlásať evanjelium aj
za cenu vlastného života.
Slúžiť ľuďom, ku ktorým ma Boh
posiela, je veľkou úlohou, úlohou, ktorá trvá po celý život. Je veľmi dôležité,
aby sme to pochopili: nie sme povolaní Pánom Ježišom pre nás samých, ale
sme povolaní pre ľudí.
Tretia vec – modliť sa za seba a za
Boží ľud. To znamená prijať na seba
záväzok modlitby breviára – liturgie
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hodín. Naša spoločná modlitba je výrazom jednoty celého stvoreného sveta.“
Diakoni na záver poďakovali Pánu
Bohu, svätiteľovi, kňazom Spoločnosti
Božieho Slova za všetku pomoc na ceste povolania. Osobitným spôsobom sa
poďakovali rodičom za dar života, za
dar odovzdania viery a za povzbudenia na ceste rehoľno-misionárskeho
povolania. Mama Michala Vrtáka bola
v nemocnici, nemohla sa vysviacky zúčastniť. Rodičia Robina Josepha boli
doma v Indii, tiež nemohli prísť. Ale
duchovne boli prítomní a diakoni sa
za nich modlili.
Biskup Német sa obrátil i na rodinných príslušníkov a priateľov diakonov:
„Ďakujem rodinám, že ste dali Cirkvi
svojich synov, aby slúžili ako diakoni
a rehoľníci! Prosím vás, neprestávajte sa
za týchto našich diakonov modliť, aby
naozaj dokázali vykonať to, čo Boh od
nich očakáva.“
Teraz sa môžu noví diakoni plnšie
venovať službe hlásania Božieho Slova
a pripravovať sa na kňazskú vysviacku, ktorá by mala byť v júni 2017. •

NAŠI DOBRODINCI

DAROVALI NA MISIE,
MISIJNÝ DORAST,
MISIJNÉ DOMY

Niečo ako pocit...

Všetkým darcom vyslovujeme
Pán Boh zaplať!

Text: Zuzana Wagnerová

O

ľuďoch, ktorých máme najradšej, sa nám píše najťažšie.
Nie preto, žeby to bola nejaká ťarcha, ale preto, že slová
niekedy nestačia. Nedokážu vyjadriť to
všetko, čo cítime, prežívame, milujeme,
zbožňujeme...
Človek asi až postupom času zistí, že
v živote potrebuje mať pri sebe pár ľudí,
ktorým môže stále dôverovať. Vždy som
si to hovorila a pritom som mala neustále pocit, že okruh ľudí, u ktorých
môžem rátať s dôverou, je široký. Ale
práve to ťažké a náročné, čo ma v živote
postretlo, mi ukázalo, kto tu je pre mňa,
s kým môžem počítať, no najmä, komu
na mne záleží.
„Záleží mi na Tebe!“ - silné slová. Zamýšľajúc sa nad tým, čo presne si mám
predstaviť pod týmito slovami, viem, že
istotne vzájomné pochopenie, dôveru,
úprimnosť, záujem, nezištnosť, prajnosť,
rešpekt, no najmä lásku.
Priateľstvo - spojenie úprimnosti
a dôvery!
Tak ľahko môžeme získať nových priateľov, avšak, o to ľahšie môžeme o nich
prísť. Pretože len to skutočné priateľstvo pretrvá aj vďaka všetkým problémom a ťažkostiam. Vždy keď sa utápam v myšlienkach, že neviem, kam
ďalej ísť, viem, že on príde a usmerní ma. Nepochybujem o tom, že je to
správne. Prečo? Pretože mu dôverujem!
Nebojím sa zlyhania, pretože viem, že aj
keď príde, spolu to zvládneme. Nebojím
sa sklamania, pretože on ma podporí.
Nemám strach pred rečami iných, pretože nech by si mysleli čokoľvek, pravdu
my dvaja vieme. Nemusím sa pretvarovať, pretože pravý priateľ ma pozná

takú, aká som! Nech by ma ťažilo na
srdci čokoľvek, poviem mu to, pretože
on ma s radosťou vypočuje! Toľko toho
nemusím a toľko toho môžem. Toľko toho môžem, pretože priateľstvo je
o vzájomnej tolerancii a rešpekte. Zväzok úcty a zároveň i zábavy. Keď si zo
seba dokážete i v tej najnevhodnejšej
a najnepríjemnejšej situácii vystreliť,
ale viete, že to všetko je z lásky!
Tajomstvo optimizmu - optimizmus!
Nie vždy sa dá byť pozitívnym človekom. Alebo dá? Všetko je len o uhle nášho pohľadu a prístupe k životu. Môžeme hľadať dôvody, prečo byť smutným
a nahnevaným. No taktiež si môžeme
vybudovať chodník k nájdeniu životného entuziazmu a pozitivizmu, ktoré
budú mať za následok zmenu k lepšiemu. Zmena k lepšiemu - čo to znamená? Možno sa nebudú diať veľké veci,
možno áno. Možno tie maličkosti budú
príčinou tých veľkých vecí. Poviete si,
že preháňam, ale pravdou je, že my sme
strojcami svojich dní. My ich dokážeme
meniť, zlepšovať, riadiť. Začínajme deň
s úsmevom a zakončujme ho s úsmevom na druhú.

Život nie je továrňou na splnené priania,
ale je epicentrom tohto diania.
Hľadáme, túžime, chceme,
častokrát už ďalej nevládzeme.
Milovať chceme, no nedokážeme,
a opätovne padáme zo zeme.
Vzdávame sa na začiatku,
vzdialenosť dobehneme len krátku.
Avšak, viera je vždy nažive,
nech priateľstvo si vážime.
Láska, tá je stále v nás,
už len nech žiari z nás jej jas.
DECEMBER 2016

S.J. Nitra 20,- EUR • I.a A. Nitra 10,- EUR • Bohuznáma Alekšince 20,- EUR • Bohuznáma Nitra
100,- EUR • M. Chlebašková Zemplínska Teplica
10,- EUR • J. Ivanecký Zemplínska Teplica 25,- EUR
• M. Ihnátová – Parchovany 15,- EUR • Bohuznámy
Zemplínska Teplica 25,- EUR • Bohuznámy Trebišov
25,- EUR • Bohuznáma Hajná Nová Ves 10,- EUR
• A.M. Červeňanová Brezno 50,- EUR • T. Grelová
Brezno 10,- EUR • Dobrodinci z Lúčnice 100,- EUR
• Rodina Klihová Nitra 100,- EUR • P. Bírová Veľké
Zálužie 30,- EUR • Odberatelia Hlasov Nitra Chrenová
38,- EUR • Odberatelia Hlasov Mojmírovce 82,- EUR
• Bohuznámi veriaci Tuchyňa 50,- EUR Odberatelia
Hlasov Svrčinovec 20,- EUR • Bohuznáma rodina
120,- EUR • Ružencové bratstvo Kátov 50,- EUR •
Odberatelia Hlasov a misií Ruskovce 100,- EUR •
Odberatelia Hlasov Varín 32,- EUR • Ružencové bratstvo Košice 100,- EUR • Odberatelia hlasov Červeník
50,- EUR • KKS Lokca a okolie, Šastín 96 ,- EUR •
Ručencové bratstvo Belá pri Varíne 50,- EUR • Misijní
dobrodinci Valaská Belá 60,- EUR • Členka MZDS
Dražovce 35,- EUR • Spolok sv. ruženca Žilina 45,EUR • Bohuznáma Modrová 20,- EUR • Odberatelia
Hlasov Žabokreky n.N. 30,- EUR • Ružencové bratstvo
Hlohovec 100,- EUR • Odberatelia Hlasov Župkov
50,- EUR • Misijní dobrodinci z Lovče 90,- EUR •
Horliteľka Kežmarok 30,- EUR • Bohuznámy Úľany
nad Žitavou 25,- EUR • Odberatelia Hlasov Krásno pri
Topoľčanoch 15,- EUR • Ružencové bratstvo Lazany
30,- EUR • Bohuznáma Vieska nad Žitavou 10,- EUR •
Ružencové spoločenstvo Istebné 100,- EUR •

Predplatné na rok 2017 je 12 eur
Číslo účtu Spoločnosť Božieho Slova
IBAN: SK9509000000005029115971
(Slovenská sporiteľňa)

Modlitba k svätej Barbore
Bože, Ty si si vyvolil svätú Barboru,
aby bola útechou živých i umierajúcich.
Na jej orodovanie nám dopraj, aby sme
vždy žili v Tvojej Božskej láske a aby sme
všetku svoju lásku vkladali do zásluh
prebolestného umučenia tvojho Syna.
Daj, aby sme posilnení svätými sviatosťami:
sviatosťou zmierenia, pomazania chorých
a Sviatosťou Oltárnou, mohli bez strachu
nastúpiť cestu do večnej slávy.
O to Ťa vrúcne prosíme skrze Tvojho Syna,
Ježiša Krista, nášho Pána. Amen.

HLASY Z DOMOVA A MISIÍ
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Vianočný vinš

Túžim vianočný pokoj
v sebe mať,
ktorý nám raz Ježiško
prišiel dať.
Zo všetkých darov,
Pane môj,
si volím - vianočný pokoj.

Nech vás dary
Božej milosti
po celý rok chránia,
nech vám dá Boh
šťastia, radosti
a hojnosť požehnania.

Nech vám Vianoce
prinesú radosť v duši,
o ktorej človek biedny
ani netuší.
Nech je pre vás posolstvo
nebeského pokoja šťastím a požehnaním
pre každého tvora.

Radosť, ktorú pocítili
skromní pastieri,
keď prišli pozdraviť
Božie dieťa
nech je i vašou radosťou.
Aby sme radosť
z Ježišovho narodenia
pociťovali počas celého
nastupujúceho roka.
Požehnané sviatky
Narodenia Pána
Vám želajú
Misionári Verbisti

ODOSIELATEĽ:

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

POŠTOVNÉ ÚVEROVANÉ
949 04 NITRA 5

