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Hriešnici
Text:
P. Michal
Marhefka SVD
Foto:
Juraj Štefanec

M

ilí priatelia, máme za sebou prvý
mesiac 2016-eho roku. Už sme si
zvykli v dátume písať správne poslednú šestku namiesto predchádzajúcej päťky. Pred mesiacom si možno niekto
robil predsavzatia, čo zmení tohto roku k lepšiemu. Sto dní je priveľa na začiatočnú bilanciu
jedného roka, preto sa treba ohliadnuť zrazu, aby
naše plány nezostali len na papieri, ale sa skutočne začali realizovať.
Aký je však náš spoločný cieľ pre tento rok?
Pravdepodobne ten istý, ako pre celý život – stať
sa lepšími. Lepšími ľuďmi, lepšími kresťanmi. No
nie v porovnaní s druhými, ale so samými sebou.
Nie je to ľahká úloha, ak máme zostať voči sebe
objektívni. Máme sa predsa radi a vždy sa snažíme
chápať svoje postupy v tom lepšom svetle, alebo
nájsť vysvetlenie, ak nie priam výhovorku, prečo sa
nám niektoré veci vydarili tak a nie ináč. Tu treba
siahnuť po váženejších príkladoch sebapoznania
– po svätých, ktorí zriedka vídavali svoju veľkosť,
práve naopak – malosť, v ktorej akoby nezvládali svätý život. Oni si plnou mierou uvedomovali
svoju hriešnosť a tým, paradoxne, získali svätosť.
Modernému západnému kresťanovi sa môže
zdať, že ide o zvrátenú životnú cestu. Vari naozaj
nás Boh chce tak ponížiť, že si jednostajne musíme uvedomovať svoje slabosti? Je natoľko urážlivý, že dodnes nevie prehltnúť prvorodný hriech?
Dobre vieme, že to tak nie je. Tým viac, keď nám
na hodinách náboženstva neustále pripomínali, že
Boh je okrem „spravodlivého sudcu“ aj „milosrdným otcom“, ktorý vlastného Syna oddal za vykúpenie sveta. Keď už teda bol splatený dlžobný úpis
za všetky naše hriechy, prečo nie sme zbavení viny
i nálepky hriešnici? Najjednoduchšou odpoveďou
bude protiotázka: „Prečo stále hrešíme, ak sme už
boli z hriechov vykúpení drahou cenou krvi?“
Pyšní ľudia neradi priznávajú svoje chyby,
a tým sa vzdávajú možnosti sa od nich oslobodiť.
No takto si neuvedomujú, že láska k sebe, ktorú
vyznávajú vo forme maľovania nádherného autoportrétu, je v skutočnosti nevážením si vlastnej
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osoby, klamstvom, ktorému nenaletel nik iný, jedine oni. A tým je celý ich obraz komickejší, no
v konečnom dôsledku smutnejší pre všetkých
zúčastnených.
Žiaľ, pýcha je v každom z nás, preto nebudeme ďalej hovoriť v tretej, ale v prvej osobe. Pravda
o sebe je boľavá, preto sa ju snažíme vždy prikrášliť.
No sláva Bohu, je v nás vnútorný Boží hlas – svedomie, ktoré sa nevie nečinne prizerať autodeštrukcii.
Zväčša práve ono, ako aj túžba po skutočnosti – realite, nás v prvé momenty sebaklamu budia z falošnej rozprávky s nedobrým koncom a my sa môžeme meniť. Zväčša celý tento proces pociťujeme
ako náhle urazenie, keď nám niekto niečo vyčíta.
Vtedy rýchlo staviame ochranný múr výhrad, pripomienok a pozmeňujúcich návrhov. No v samote
za vlastnou stenou si uvedomujeme a priznávame,
že sme schybili. A hoci egoisticky sa meniť začíname kvôli sebe, výsledok raduje všetkých.
Priznať si teda, že sme hriešnici, znamená nechávať otvorené dvere tomu, kto nám chce pomôcť
k svätosti. Veď každý popud k lepšiemu, k obráteniu, je milosťou. Svätci nechávali otvorené dvere Kristovi dovtedy, kým nevymietol poslednú
smietku. Istota sa mohla pojaviť až s posledným
výdychom. Preto svätý umierali s prosbou o odpustenie. Lebo tam, kde je pokora, neustále pokúša
pýcha, aby sa zmocnila tak „skromného“ miesta.
Pripomínať si neustále svoju hriešnosť nie je
ponižujúce, je to život v pravde, ktorá nás neustále
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pobáda pracovať na sebe. Akonáhle pociťujem, že som
so sebou nadmieru spokojný, začína regres. A snažiť sa
treba odznova. Svet okolo nás nám dáva veľmi veľa príkladov toho, čo sa stane, ak si ľudia prestanú všímať nesprávnosť konania, dokonca výslovné výstrednosti nazvú
slobodou prejavu alebo vzorom správania. Začne sa nielen autodeštrukcia jedincov, ale celých spoločenstiev, ktoré sú za cenu chvíľkovej rozkoše schopné obetovať celú
budúcnosť. Slovo hriešnik sa tu stáva najhoršou tmárskou
prezývkou, ktorá „ponižuje“ moderného človeka, znevažuje jeho dôstojnosť dávajúc mu poznať jeho skutočné –
druhé miesto. Čo z toho, že je hneď po Bohu a anjeloch.
V skutočnosti ide o démonický strach priznať pravdu, ako
aj neochotu obetovať falošnú rozkoš v prospech večnosti.
V takomto svetle je pre veriaceho meno „hriešnik“ titulom,
ktorý nám zabezpečuje ochranu Najvyššieho, jeho Lásku
a spásu, očistenie, oslobodenie a ochranu pred zlom, s ktorým si síce neraz zahrávame, ale kvôli nemu večnosťou riskovať nemienime.
Milí čitatelia, tohtoročný február je na dve tretiny pôstnym mesiacom. V tomto období si zvlášť uvedomujeme svoje hriechy a nedokonalosti, ktoré nás oddeľujú od Boha. Na
jednej strane chápeme, že práve kvôli „šťastnej vine“ k nám
prišiel tak vznešený Vykupiteľ, no na druhej zostávajúc v starých hriechoch sa nás jeho príchod nedotkne. Vyznávajme
osobne i spoločne svoju hriešnosť, prosme o odpustenie,
konajme pokánie, lebo len to je cesta k slobode a dokonalosti – v Božej milosti. Nech vám pôstne obdobie pomáha
byť plačúcimi hriešnikmi, ktorých slzy sú zároveň znakom
radosti z Božieho odpustenia. •
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EDITORIÁL

Milí misijní
priatelia!
Som rád, že máte v rukách februárové
číslo Hlasov. Venujeme sa v nich okrem
iného téme irackých kresťanov. Prenasledovaní kresťania sú rozutekaní po celej planéte. Ich situácie sú rôzne, príbehy
mnohokrát šokujúce. Čo máme robiť?
To je otázka, ktorou sa aj na Slovensku zaoberáme už dosť dlho.
Treba však robiť skutky vychádzajúce z viery v Boha. Často nevidíme úplne dopredu, nevieme riešenie, avšak láska k Bohu
a blížnemu nás má posunúť ďalej i napriek tomu. Jeden z druhov
afrických antilop dokáže vyskočiť do výšky 3 metrov a takmer
9 metrov do diaľky. Napriek tejto udivujúcej schopnosti sú
v zoo obkolesené ohradou, ktorá nemá ani jeden meter. Prečo
sa pracovníci zoo neobávajú, že antilopa poľahky preskočí takúto nízku ohradu? Vedia, že antilopa nikdy neskočí, ak nevidí miesto doskoku. A k tomu stačí skutočne nízka ohrada. Keď
som čítal o tejto kuriozite, nemohol som sa ubrániť myšlienke,
že to neraz vystihuje náš život viery. Pán nám hovorí:„Keby ste
mali vieru ako horčičné zrnko a povedali by ste tejto moruši:
„Vytrhni sa aj s koreňom a presaď sa do mora,“ poslúchla by
vás.“ (Lk 17, 6) Skrze vieru sme schopní konať veľké veci.Viera
sa však priveľmi podobá skoku do neznáma. Nevidíme „miesto
doskoku“, a preto sa bojíme skočiť. Môžeme však v takom prípade hovoriť o viere? Takto sa náš život podobá životu antilop
v zoo. Iba malý plot ich delí od plnej slobody...
Skúsme si preto spomenúť na vieru starozákonných patriarchov. Spomeňme si na všetky tie príklady viery, ktoré
nám núka Božie Slovo, aby nás povzbudili ku „skokom viery“.
Vierou sa človek slobodne oddáva Bohu. Ak vo viere nasledujeme jeho Slovo, jeho vôľu, nemusíme sa báť, že nevidíme „miesto doskoku“. •
Páter Martin Štefanec SVD
DÔLEŽITÉ OZNAMY

Sv. omšu za odberateľov Hlasov
odslúžim 2. febrára, za horliteľov 4. februára 2016,
Šéfredaktor
Duchovná obnova pre misijných horliteľov
a čitateľov Hlasov
Misijných horliteľov, čitateľov Hlasov a priateľov SVD
pozývame na duchovnú obnovu, ktorá sa bude konať
v Misijnom dome v Nitre v dňoch 18. – 20. marca 2016.
Viesť ju bude P. Martin Štefanec SVD. Téma duchovne
obnovy: „Cesta LÁSKY – cesta BLAHOSLAVENSTIEV.“
V prípade záujmu kontaktujte p. Šlosárovú
na tel. č.: 037 / 776 9440
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▶︎ Najvyššiu sochu Ježiša Krista na africkom
kontinente odhalili v Nigérii
Stovky veriacich sa v uplynulých dňoch zúčastnili na slávnostnom odhalení sochy „Jesus the Gratest“ (najvyššieho Ježiša). Štyridsaťtonová socha
z bieleho mramoru vysoká viac než osem a pol
metra stojí v Abahah v nigérijskom štáte Imo na
prevažne kresťanskom juhovýchode krajiny. Vytvorenie kolosálnej sochy finančne podporil generálny riaditeľ jednej z nigérijských spoločností
distribujúcich plyn a naftu, 43-ročný katolík Obinna Onuoha. Zákazku zadal v roku 2013 čínskej
firme. Socha zobrazujúca Krista s roztvorenými
rukami je umiestnená pri miestnom kostole sv.
Alojza a ide o najväčšiu plastiku tohto druhu na
africkom kontinente. •

SPEKTRUM

▪ Vyše 10 miliónom ľudí v Etiópii hrozí hladomor,
biskupi žiadajú pomoc
Podľa Etiópskej biskupskej konferencie hrozí vyše desiatim miliónom ľudí
v krajine hlad. Za jeho hlavnú príčinu označujú sucho. Píše sa to v dokumente, ktorý biskupi vydali počas svojho nedávneho zasadania v Addis
Abebe. Na predídenie kríze žiadajú nielen o jedlo, ale aj o medicínsku pomoc a o možnosť presunu dobytka. Biskupi vyjadrujú obavy nad osudom
prevažne chudobných rodín a mnohých mladých, ktorí sú vystavení riziku ilegálneho opustenia krajiny. Medzi prvými, ktorí na výzvu reagovali,
je organizácia Pomoc cirkvi v núdzi, ktorá vyčlenila pre 13 etiópskych diecéz finančnú pomoc 460-tisíc eur. Suma má pomôcť vyše 1400 rodinám. •

▲ Za prvý mesiac Roka milosrdenstva privítal Vatikán
vyše milióna pútnikov
Za prvý mesiac od otvorenia Mimoriadneho svätého roka milosrdenstva navštívilo Vatikán
vyše milióna veriacich. Počas
vianočných sviatkov sa široká
cesta vedúca k Námestiu sv. Petra premenila na pešiu zónu, pričom poriadkové sily zabezpečili zvýšenú ochranu pútnikov.
„Rím prežil tieto dni s patričnou
pokojnou atmosférou. Po vyhradenej pútnickej trase prechádzajú denne skupiny veriacich i jednotlivci, s jubilejným krížom sa
v modlitbe uberajú k Svätej bráne. Je to dojímavé svedectvo, ktoré nenechá človeka ľahostajným,“
konštatoval Mons. Rino Fisichella, predseda Pápežskej rady na
podporu novej evanjelizácie.
Oficiálny údaj dikastéria hovorí
o 1,025 milióna pútnikoch za obdobie od 8. decembra do 8. januára. „V duchovnom zmysle čísla
nie sú dôležité. Predsa však sú
ukazovateľom intenzívnej účasti a pociťovanej potreby,“ píše
Mons. Fisichella v dnešnom vydaní L´Osservatore Romano. •

▲ Uneseného františkána
v Sýrii prepustili zo zajatia
a je v dobrom zdravotnom
stave
„Kustódia Svätej zeme informovala, že kňaza Dhiyu Azziza
prepustili zo zajatia a je v dobrom zdravotnom stave. Irackého františkána v Sýrii uniesli už
po druhýkrát. „Situácia v Sýrii
je stále vážna a dramatická, avšak v tejto chvíli prežívame radosť a uspokojenie z toho, že otec
Dhiya bol konečne oslobodený,“ uviedol františkánsky kustód
Svätej zeme. Posledné informácie
o kňazovi pochádzali z 23. decembra 2015. Otec Dhiya sa viezol v taxíku, aby sa zúčastnil na
vianočných slávnostiach vo farnosti Yacoubieh, ktorej je správcom. Len niekoľko dní predtým
sa vrátil z Turecka, kde navštívil rodinných príslušníkov, ktorí
z Iraku utiekli pred islamskými
militantmi. •

▲ Pápežská omša v Mexiku
sa bude sláviť v tamojších
pôvodných jazykoch
Na svätej omši, ktorú bude Svätý Otec sláviť v meste San Cristobal de las Casas, zaznejú pôvodné jazyky typické pre daný región
Chiapas. Prvé čítanie bude v jazyku
ch´ol, žalm zaspievajú v jazyku tzoltsil a evanjelium zaznie v reči tzeltal. Po svätom prijímaní bude mať
priestor aj tradičný rituálny tanec
vďaky a chvál. „Nie sú to veci nové
alebo vytvorené na ukážku pápežovi,
ale ide o ríty, ktoré už existujú v tomto regióne,“ povedal Felipe Arizmendi Esquivel, biskup mesta San
Cristobal de las Casas. Svätú omšu
s komunitami pôvodných obyvateľov dnešného Mexika bude pápež
František sláviť 15. februára počas
svojej apoštolskej cesty do tejto latinskoamerickej krajiny. •
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Pôst – čas byť
s Bohom sám
Text: P. Milan Bubák SVD
Foto: Brad Mitchell

D

ovoľte mi, aby som začal jedPri celom tomto procese mi prišli na
nou skúsenosťou zo svojho um skúsenosti mnohých veľkých duživota. Pred niekoľkými rok- chov, ktorí sa rozhodli stráviť svoj život
mi som sa zúčastnil na súk- alebo časť svojho života na púšti. Ako
romných duchovných cvičeniach. Robil mnohí spomínajú, najväčším utrpením
som si ich u sestier trapistiek. Charak- pre nich – aspoň v začiatkoch – bolo to,
teristikou týchto duchovných cvičení že zrazu nikto nehodnotil ich náboženbolo to, že ma v nich nikto nedoprevá- ské úkony. Nikto ich nevidel. Nikto ich
dzal, ani mi nikto nedával prednášky, neevidoval. A nielen tie. Žiadne. Zrazu
ako je to zvykom. Bol som úplne sám. im vyskočila do popredia otázka motiČo ešte navyše k tejto samote prispelo, vácie. A možno práve to bolo to najdôbolo to, že som býval v jednom takom ležitejšie, čím sa potrebovali na púšti
drevenom domčeku, ktorý sa nachá- zaoberať. Možno tam neostali dožiť svoj
dzal na rozsiahlom pozemku sestier život. Pravdu povediac, mnohí tam ani
trapistiek, ďaleko od mesta. Bolo tam neostali, pretože na to nepomýšľali, neviac takých domčekov, tie však boli od bolo to ich povolanie, ale možno si - keď
seba pomerne vzdialené. Dokonca ani odtiaľ odchádzali - uvedomili podstatu
stravu som nedostával od niekoho, kto by mi ju bol pripraHystéria má mnoho odtienkov. Jedvil. Aj tú som si musel pripraviť
ným z nich je predvádzanie sa, ďalsám z materiálu, ktorý som mal
k dispozícii. Priznám sa vám,
ším manipulácia a pod. Ani hysteriže hoci som sa na túto formu
ci, ani manipulátori, ani herci, hoci
duchovných cvičení pôvodne
všetci robia dobré a šľachetné veci
tešil, bolo to utrpenie. Z mnopodľa hodnotenia Ježišovho, nie
hých dôvodov. Jedným bolo to,
sú opravdivo obrátenými ľuďmi.
že som bol úplne sám: ja a Boh.
Vo všetkých prípadoch ide o efekt
Že ma nikto nekontroloval alea nie o hĺbku, t. j. o srdce. Ježiš chce
bo nehodnotil. Že ma síce niknaše srdce a nie naše skutky.
to z ľudí nekritizoval: napríklad
za to, že by som nebol prišiel na
prednášky alebo na ruženec, alebo na svojho snaženia či motiváciu, ktorá za
adoráciu počas duchovných cvičení. všetkými ich životnými snaženiami, akAle nikto ma ani nechválil: napríklad tivitami, skutkami a činmi stála.
za to, ako som všetky veci absolvoval do
Mnohí z nás sme zvyknutí žiť
písmena a ako som nikde nechýbal, ba svoj život na javisku. Mnohí dokondokonca ako som robil veci aj navyše. ca uprostred tohto javiska. Mnohým
4
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nám stačí vedľajšia úloha, ale mnohí
chceme hrať zrovna tú najhlavnejšiu
úlohu. Vo všetkom, čo robíme a čím
sa zaoberáme. Hoci takýto postoj nie
je nikde v žiadnej oblasti užitočný, aspoň nie pre nás vnútorne, pretože človek, ktorý chce byť žiariacou hviezdou
celý čas a stále, sa stane o chvíľu otravným a nepríjemným, predsa na rovine
náboženskej je priamym nezmyslom.
Žiaľ, možno práve preto, že v náboženstve a v duchovnom živote je takýto štýl
nezmyslom, mnohí z nás ho práve tu
najviac žijeme, a to často bez toho, že
by sme si to uvedomovali.
Nečudujme sa preto, že Ježiš dnes
ostro vystupuje proti náboženským
praktikám vykonávaným z egocentrických dôvodov. To znamená pre to,

DUCHOVNÉ SLOVO

aby ich videli ľudia, aby som ja stál pri
ich vykonávaní na javisku, aby som bol
osvetľovaný tými najsilnejšími reflektormi, aby som bol chválený.
V čom je nebezpečenstvo tohto
všetkého? V tom, že človek, ktorý takéto veci robí, ešte nemusí byť dobrým
a obráteným človekom. Existuje jedna
charakterová vada, ktorá sa prejavuje výslovne tým, že človek robí dobre
iným ľuďom, avšak dôvodom pre to je,
že ho ľudia evidujú a že ho pokladajú
za výnimočného a chvályhodného. Je
to hystéria. Hystéria má mnoho odtienkov. Jedným z nich je predvádzanie sa, ďalším manipulácia a pod. Ani
hysterici, ani manipulátori, ani herci,
hoci všetci robia dobré a šľachetné
veci podľa hodnotenia Ježišovho, nie

sú opravdivo obrátenými ľuďmi. Vo
všetkých prípadoch ide o efekt a nie
o hĺbku, t. j. o srdce. Ježiš chce naše
srdce a nie naše skutky.
Benediktínska sestra Joan Chittister sa v 17. čísle týždenníka National
Catholic Reporter zamýšľa nad otázkou, prečo Ježiš vlastne tak veľmi nástojil na tom, aby sme modlitbu, dávanie
almužny a pôst robili v najskrytejšom
súkromí, aby to nikto nevidel. Túto jeho
požiadavku sa snažila dať do súvisu
s inými požiadavkami Ježišovými, ktorými nástojí na svedectve. Napríklad:
„Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi,
aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.”
Svedectvo je pre Ježiša veľmi kľúčové.
Odpoveď však nachádza v tomto: pre

Ježiša nie sú kľúčové náboženské úkony. Pre Ježiša je kľúčovým obrátený človek. Náboženské úkony nás majú viesť
k obráteniu. Doslova Sr. Chittister hovorí: „Príklad (ktorým máme byť pre
ľudí) spočíva v tom, čím sa staneme
prostredníctvom toho, čo praktizujeme.” Čiže inými slovami pôst, modlitba, almužna a množstvo iných praktík
nemajú cenu sami osebe. Sú to len prostriedky k stávaniu sa.
V tomto zmysle ja osobne hodnotím aj otázku, či isté duchovné praktiky, ktoré sú obsahom môjho života, sú
dobré alebo nie sú dobré. Otázka, ktorú by som si mal permanentne klásť
pri ich prehodnocovaní by mala znieť:
„Rastiem ešte duchovne, alebo som
zaseknutý?“ Aj keď sa to môže zdať
možno nevhodné, uvediem tu príklad
povedzme z kláštorného prostredia.
Predstavte si rehoľnú komunitu, kde
sestry žijú nabitým denným poriadkom. Okrem svojej práce, ktorá zapĺňa väčšinu ich dňa, majú samozrejme
spoločné stolovanie a predovšetkým
modlitby: spoločné i súkromné. Sú
komunity, ktoré sa modlia denne aj
niekoľko hodín. Čo sa však môže stať,
je to, že po týždňoch či mesiacoch
takéhoto režimu tí ľudia aj napriek
tomu, že sa veľa modlia, môžu úplne
vyschnúť. Ich vzťahy môžu vychladnúť, lebo na ich pestovanie nemajú
čas a ich osobná vnútorná vitalita sa
tiež môže vypariť, lebo niet času na
osviežujúce spontánne okamihy. A to
napriek tomu, že v ich živote je veľa
náboženských praktík.
Samozrejme nie je možné duchovne
žiť a rásť bez modlitby, pôstu a dávania
almužny. Lenže toto všetko sú len prostriedky k väčšiemu cieľu: k tomu, aby
sme sa stávali ľuďmi prekypujúcimi
životom, v ktorých životnej vitalite je
viditeľná sláva Božia (parafráza výroku sv. Ireneja).
Nech je tento pôst pre každého jedného z nás časom otázok a preverovaní. Otázok typu: rastiem a zveľaďujem
sa ako ľudská bytosť? Ak nie, v čom by
som mohol urobiť nápravu? •
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UDALOSTI

▪ Premiéra filmu Slzy a nádej Iraku
bola v Misijnom dome v Nitre

UDALOSTI
február 2016
2. február
Sviatok Obetovania Pána,
Hromnice;
Medzinárodný deň zasväteného
života;
3. február
Výročie úmrtia blahoslavenej
Márie Heleny Stollenwerk
SSpSAP, spoluzakladateľky
Misijnej kongregácie Služobníc
Ducha Svätého (SSpS) (1900);
sv. Blažej, biskup a mučeník;
10. február
Popolcová streda – začiatok
pôstneho obdobia;
11. február
Preblahoslavená Panna Mária
Lurdská; Svetový deň chorých;
17.,19. a 20. február
Jarné kántrové dni; obsah
kántrových dní: Príprava na
pokánie
a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu;
25. február
Výročie úmrtia Márie
Michaely Adolfíny Tönnies,
spoluzakladateľky a prvej
predstavenej kongregácie
Služobníc Ducha Svätého
ustavičnej poklony (SSpS AP).

Na sviatok Zjavenia Pána (6. januára)
sa konala beseda s fotografom a dokumentaristom Antonom Fričom, ktorý bol v Iraku a prežil určitý čas medzi
kresťanmi v tejto krajine. Najviac času
strávil s kresťanmi, niekoľko týždňov
bol aj u jezídov s moslimami. To bolo
príležitosťou zmapovať celú utečeneckú komunitu, a tak prešiel všetky časti
Kurdistanu, oblasti Erbilu, Kirkuk, Sulaymaniyah, Zakho. Anton Frič sa pri
svojej návšteve Iraku venoval dokumentovaniu projektov Kirche in not. V aule
Misijného domu v Nitre sa premietal
nový film Slzy a nádej Iraku, ktorý vznikol v spolupráci s TV LUX, Slovenskou
katolíckou charitou a Vysokou školou
sv. Alžbety. Film bol dokončený práve
v deň konania besedy. Niektoré kresťanské rodiny zachytil v ich rodisku a potom aj počas ich príchodu na Slovensko v novembri 2015. Irackí kresťania,
kňazi a biskupi v dokumente rozprávajú o živote a situácii kresťanov v Iraku
a ich prenasledovaní. Na Slovensku našli otvorené dvere, a to aj vďaka spolupráci štátu, občianskeho združenia Pokoj a dobro a Katolíckej cirkvi, uviedla
pracovníčka Imigračného úradu, ktorá sa zúčastnila besedy spolu s ďalšími
dvoma kolegami. Na prezentácii filmu
a besede s Antonom Fričom sa zúčast-

◆◆◆

Misijný úmysel
apoštolátu modlitby
na mesiac február:
Aby bolo viac príležitostí na
dialóg a stretnutia kresťanov
s národmi Ázie.
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nilo veľké množstvo ľudí. Po premietaní nasledovala prezentácia fotografií zo
života asýrskych kresťanov z Iraku, pričom Anton Frič objasnil rôzne dôvody
odchodu týchto ľudí z Iraku a zároveň
poukázal na potrebu ich prijatia na Slovensku. Po prezentácii nasledovala živá
diskusia. Vyplynulo z nej, že ľudia chcú
týmto núdznym ľuďom pomôcť a sú
ochotní prijať ich medzi seba., •
▼︎ Nový akolyta
V Misijnom dome sv. Arnolda
Janssena v Bratislave, ktorý je formačným domom mladých misionárov, sa v piatok 18. 12. 2015
konala slávnosť, pri ktorej P. provinciál Ján Štefanec SVD uviedol
do služby nového akolytu. Je ním
Frt. Juraj Petrovič SVD. Akolytát sa udeľuje zvyčajne vo 4. roku
formácie, resp. v treťom ročníku
teologickej fakulty pred pastoračným rokom. Akolytát je služba mimoriadneho rozdávateľa sv. prijímania, ktorú prijímajú kandidáti
kňazstva ako druhú v poradí po
službe lektora. Mimoriadny značí,
že akolyta je k dispozícii kňazovi,
ak je potrebné sv. prijímanie priniesť chorým a starým, ako aj počas sv. omše, ak je taká pastoračná
potreba. •

HLASY Z MISIÍ

Milióny sýrskych detí
pre vojnu neabsolvujú
povinnú školskú dochádzku
Text: Fides / Pápežské misijné diela
Foto: Anton Frič

P

ribližne 2,8 milióna sýrskych
detí nemá kvôli prebiehajúcej
vojne možnosť absolvovať riadnu
školskú dochádzku. Asi 550 tisíc
z nich žijú ako utečenci v Libanone.
Jezuitské centrum pre utečencov
Jesuit Refugee Service (JRS), ktoré
pôsobí v Jbeil poskytuje vzdelávanie a psychosociálnu pomoc 500
sýrskym deťom. Je to skúsenosť,
ktorá umožní človeku dotknúť sa
skutočnej “núdzovej pomoci výchovy a vzdelávania”, ktorú je potrebné naliehavo riešiť, ak nemá byť
ohrozená budúcnosť celých generácií mladých Sýrčanov.
Zo správy o činnosti centra
v Jbeil, ktoré vedie JRS, vyplýva,
že všetky deti v starostlivosti centra boli zasiahnuté traumatický-

mi dôsledkami vojny. Niektoré
z nich zažili domáce násilie a veľká časť z nich v súčasnosti žije
v nevyhovujúcich alebo preplnených domácnostiach. U väčšiny detí majú traumatické zážitky
negatívne dôsledky na ich správanie, počnúc neschopnosťou
vydržať v triede na vyučovaní. To
je niečo, čo treba riešiť s trpezlivosťou a s ohľadom na to – zdôrazňuje Majed Mardini, učiteľ
v škole centra v Jbeil - že sýrske
deti „potrebujú viac než tradičnú
formáciu“. Všetci učitelia sa snažia poskytovať deťom aj sociálnu
a psychologickú pomoc.„Mnohé
z detí,“ hovorí Mardini,„nevedia,
ako sa majú v škole správať. Učíme ich, ako sa majú správať, ako

„Poskytnutie
vzdelania
je jediný
spôsob ako
im reálne
pomôcť
vybudovať
si svoju
vlastnú
budúcnosť.“

komunikovať s ostatnými, ale
predovšetkým, že sa majú mať
navzájom radi.“Len každodenná
a vytrvalá práca umožní dosiahnuť uspokojivé výsledky, zlepšenie v správaní a schopnosť učiť sa
u týchto detí.
Mnohé z nich – hovoria pracovníci centra – začínajú časom
vnímať školu ako jediné miesto,
kde sa môžu cítiť šťastnými
a nechcú ju prestať navštevovať
ani v priebehu prázdnin, ktoré
sú pre mnohých časom smútku
a opustenosti. Kdekoľvek v budúcnosti sa ocitnú tieto deti, či
už v Sýrii alebo inde, „poskytnutie vzdelania je jediný spôsob
ako im reálne pomôcť vybudovať
si svoju vlastnú budúcnosť“. •
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Kresťania z Iraku
prichádzajú k nám
Text: P. Martin Štefanec SVD
Foto: Arnton Frič

Počas sviatku Zjavenia Pána sa v Misijnom dome v Nitre konala beseda
s Antonom Fričom, fotografom, ktorý prežil istý čas s utečencami v Iraku.
V súčasnosti je na Blízkom východe takmer 20 miliónov utečencov. Je to
najväčšia utečenecká kríza od čias druhej svetovej vojny. Veľkú časť z nich
tvoria kresťania z Iraku a Sýrie. Na úteku je takmer celá kresťanská populácia týchto krajín. Len v samotnom Iraku z 1,4 milióna kresťanov v 80-tych
rokoch v súčasnosti zostalo necelých 300 tisíc. Viac ako 200 tisíc z nich
sú utečenci vo vlastnej krajine - presídlenci. O svojej skúsenosti
rozpráva Anton Frič v nasledujúcom rozhovore.

Ako si sa dostal do Iraku?

Som pôvodným povolaním učiteľ angličtiny a tiež sa venujem fotografovaniu. Fotenie bolo vždy mojím koníčkom a teraz posledný rok som sa
viac-menej náhodou dostal do Iraku,
kde ma oslovila nemecká nadácia Kirche in Not, aby som zdokumentoval
projekty, ktoré podporujú v Iraku. Tá
téma ma tak zaujala, že už tam som sa
rozhodol, že sa tam vrátim a vrátil som
sa tam 5-krát.
Ako vyzerá život kresťanov v utečeneckých táboroch?

Najviac kresťanských presídlencov je
v meste Erbil, ktoré je hlavným mestom
autonómnej oblasti Kurdistan. Kresťanská enkláva v Erbile, ktorá je v súčasnosti
najväčšou v celom Iraku, je sústredená
najmä vo štvrti Ankawa. Táto 40 tisícová
komunita zažila 7. augusta 2014 šok, keď
do mesta vstúpilo viac ako 40 000 kresťa-

nov z mesta Qaraqosh a okolitých dediniek. Qaraqosh je neoficiálnym hlavným
mestom kresťanov v Iraku. S viac ako 50
000 obyvateľmi bol najväčším kresťanským mestom na Ninivejských planinách. V noci zo 6. na 7. augusta ho obsadili teroristi z Islamského štátu. Všetci
obyvatelia mesta pred nimi utiekli. Väčšina z nich došla do 50 km vzdialeného
Erbilu peši iba s tým, čo si boli schopní odniesť v rukách. V súčasnosti sa
v Ankawe nachádza takmer 5000 presídlených kresťanských rodín, prevažne asýrskych katolíkov. Ide približne
o 24000 ľudí. Žijú stále v provizórnych
podmienkach v stanoch, unimobunkách, školách, športovom centre. Niekoľko sto rodín býva v prenajatých domoch a apartmánoch. V jednom dome
pritom často býva 4 až 5 rodín. Nájomné
v týchto domoch uhrádza Chaldejská
arcidiecéza za pomoci najmä katolíckych humanitárnych agentúr.
FEBRUÁR 2016
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V Ankawe bol vybudovaný utečenecKaždodenný život kresťanov v tábore ký tábor. Pôvodné plastové stany boli
je bezútešný. Ľudí drží naozaj iba sil- v marci 2015 vymenené za plastové uniná viera. Ako hovorí farmaceut Nissan mobunky. V nich stále v provizórnych
Putrus: „Najviac by sme sa chceli vrátiť podmienkach býva spolu 564 ľudí. O tádomov, ale ak je to vôľa Božia, musíme bor Mar Ellia sa stará otec Douglas Bazi,
ostať tu.“ Situáciu zvlášť ťažko nesú sta- pôvodom z Bagdadu. Situácii svojich
rí ľudia. Tí boli vytrhnutí zo svojej ko- „príbuzných“ ako kresťanských presídmunity, ktorú mnohí z nich za celý ži- lencov vo svojom centre oslovuje, veľmi
vot nikdy neopustili. Teraz žijú v malej dobre rozumie. Sám musel utekať z Bagunimobunke v úplne cudzom meste dadu a dokonca prežil aj únos a mučenie,
s úplne cudzími ľuďmi. “Život v tábo- pri ktorom bol vážne zranený a viac ako
re je veľmi smutný,” opakuje Yohanna, pol roka sa liečil v nemocnici v Európe.
ktorý v Qaraqoshi vyučoval francúz- Pre zlepšenie života svojej komunity uteštinu. „Oči máme len pre plač. Snažím čencov vynakladá nesmierne úsilie, ktosa v karavane tráviť čo najmenej času. ré už začalo prinášať výsledky. Ako prvé
Nie je tu čo robiť. Keď som tu, len roz- vybudoval v tábore detské ihrisko, namýšľam, ako sa to všetko mohlo stať.“ sledovala knižnica, hudobná miestnosť,
Presídlení kresťania prišli o všetko - škôlka, kurzy pre deti a podobne.V tábomajetok, prácu, komunitu, hroby svo- re zaviedol prísne pravidlá, medzi ktoré
jich predkov. Pre mnohých z nich nejde patrí napr. zákaz piť alkohol alebo fajčiť.
o prvé presídlenie. Tisícky kresťanov boli počas posledných 20
rokov nútení utekať z Bagdadu
Nútené opustenie svojich domovov
do Sýrie, potom do Mosúlu alea zmena celého doterajšieho
bo Qaraqoshu a nakoniec minuživota mnohým utečencom
lý rok do Kurdistanu.
priniesla traumy, depresie
Nútené opustenie svojich domovov a zmena celého dotea beznádej. Strata zamestnania,
rajšieho života mnohým utevlastného domu a majetku,
čencom priniesla traumy,
osobných vecí a totálna strata
depresie a beznádej. Strata zapostavenia v rodine negatívne
mestnania, vlastného domu
ovplyvnila najmä mužov. Ženy boli
a majetku, osobných vecí a tozvyknuté starať sa o domácnosť
tálna strata postavenia v rodine
a vykonávať práce okolo domu.
negatívne ovplyvnila najmä muČo drží ľudí v tejto situácii?

žov. Ženy boli zvyknuté starať sa
o domácnosť a vykonávať práce
okolo domu. Ráno zvykli piecť domáci chlieb. Teraz varia na dvojplatničke
vonku pred unimobunkou jednotvárnu stravu, ktorú si dokážu zabezpečiť
zo skromných prídelov. Mladí ľudia
museli prerušiť svoje štúdium a momentálne v ňom nemôžu pokračovať.
V Kurdistane je vyučovacím jazykom
angličtina a kurdština. Kresťania rozprávajú po asýrsky a arabsky.
Podľa údajov erbilskej arcidiecézy od
októbra minulého roku do júna tohto
roku opustilo Kurdistan a odišlo do zahraničia vyše 4000 kresťanských rodín.
10
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Prečo opúšťajú Irak?

Pre časť utečencov nie je útek pred ISIS
prvým. Boli nutení utekať pred vojnou
a prenasledovaním už predtým, niektorí až trikrát v priebehu asi 12 rokov.
Mnohí z nich už stratili nádej na lepšiu
budúcnosť a život v Iraku. Analytici odhadujú, že boje potrvajú ešte minimálne niekoľko rokov. Stretli sme 23-ročného utečenca, ktorý na otázku prečo
chce odísť z Iraku odpovedal: „Celý môj
doterajší život je vojna, vojna, vojna.
V Iraku nie je žiadny život.“ Niektorí
utekajú do Turecka, Libanonu, Jordán-
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ska za rodinou a priateľmi, pre iných je
to iba dočasná zastávka na ceste do vysnívanej Európy, Ameriky či Austrálie.
Ako ich ovplyvňuje odchod z domova
a aké to má dôsledky na ich život?

Strata domova a všetkého, čo patrilo
k ich doterajsiemu životu, má prirodzene negatívny dôsledok na rodiny
utečencov. Napriek tomu, že su vdační za bezpečné ubytovanie, ich životné podmienky su veľmi naročné. Stratu súkromia, zamestnania a príjmu
najťažšie nesú muži, ktorí si uvedomujú, že zrazu nie su schopní postarať sa o vlastnú rodinu. Po mnohých
neúspešných pokusoch najsť si prácu
nastupuje bezmocnosť a frustrácia.
Hľadanie práce komplikuje neznalosť
kurdskeho jazyka, nedôvera domáceho obyvateľstva, ale najmä celkový
nedostatok pracovných miest. Príležitostne sa im podarí ziskať nekvalifikovanú nádennícku prácu. Muži, ktorí pracovali ako policajti, farmaceuti,
veterinári, lekári, farmári či učitelia
a profesori, tak celé dni počúvajú rádio, hrajú domino a dúfajú, že sa budú
môcť čím skôr vrátiť do svojich pôvodných domovov.

ROZHOVOR

• Otec Douglas Bazi, pôvodom z Bagdadu,
sa stará o tábor Mar Ellia. Irackých kresťanov
sprevádzal až na Slovensko a vtedy prišiel
aj do Misijného domu v Nitre, kde si pozrel
priestory pre irackých kresťanov.
• Kresťania si v tábore nachádzajú čas
aj na spoločnú modlitbu.
• Život v táboroch vôbec nie je jednoduchý,
no i napriek tomu ľudia nestrácajú nádej.

Ako vidia kresťania v Iraku svoju budúcnosť?

Po roku života v utečeneckých táboroch si kresťania začínajú uvedomovať, že ich situácia sa tak skoro nezmení. Prvotný šok vystriedalo zúfalstvo,
trauma a depresia. Prvé mesiace ľudia
verili v skorý návrat do svojich domovov. Bezpečnostná situácia sa však ani
po roku nemení k lepšiemu a oslobodenie Mosulu, a tým pádom aj Qaraqoshu, je v nedohľadne. Presídlení
kresťania sa delia na dve skupiny. Ľudia, ktorí stratili posledné zvyšky nádeje na lepšiu budúcnosť v Iraku, chcú za
každú cenu Irak opustiť. Plánujú odísť
za svojimi rodinami do Austálie, USA
alebo Európy. V Iraku nevidia žiadnu
budúcnosť. Majú dosť utekania, strachu o svoje deti a rodiny. Druhú skupi-

nu tvoria ľudia, ktorí chcú v Iraku ostať.
Milujú svoju domovinu, ku ktorej ich
viažu silné spomienky a silná príslušnosť k svojej kresťanskej komunite. Túžobne dúfajú v oslobodenie a v návrat
do svojich miest. Mnohí z nich vidia
svoju budúcnosť v Kurdistane. Mnohí
však ostávajú v Iraku preto, pretože nemajú inú možnosť. Vycestovanie si nemôžu dovoliť pre nedostatok financií,
alebo nemajú v zahraničí žiadneho príbuzného, ktorý by ich mohol podporiť.
Stretol si v Iraku ľudí, ktorí teraz prišli
na Slovensko?

Áno, strávil som s nimi jeden a pol mesiaca v Iraku.Veľmi sa teším, že práve tí ľudia,
s ktorými som strávil najviac času a ktorí sa stali mojimi priateľmi, že sú teraz na
Slovensku a že im môžem aj tu pomáhať.

Čo môže byť pre našich ľudí prekvapivé?

Jedenie na zemi. Žiadne stoly pri jedle
nepoznajú. Jednoducho natiahnu obrus na zem, prinesú jedlo vo veľkých
misách, rozdelia si ho do malých misiek
a celá rodina sa zíde v kruhu pri jedle.
To môže byť pre našich ľudí dosť prekvapivé. Sú veľmi veselí. Nemajú problém v akejkoľvek situácii začať spievať,
tancovať a tlieskať. U nás sú takéto prejavy omnoho menej výrazné.
Čo by si odporúčal ľuďom u nás, ktorí
stretnú irackých kresťanov?

Aby sa správali tak, ako by oni chceli,
aby sa k nim správali ľudia v cudzej
krajine, v ktorej sa ocitnú. Byť otvorený, byť priateľský, snažiť sa im pomôcť čo najviac, snažiť sa pochopiť
ich situáciu. •

FEBRUÁR 2016

HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

11

HISTÓRIA

Láska v živote
našich svätých

Arnolda Janssena
a Jozefa Freinademetza
Text: Autori SVD
Foto: Archív SVD

„Misionári sú vyslancami Božej
lásky,“ vyjadril sa raz sv. Arnold
Janssen, zakladateľ Spoločnosti
Božieho Slova.
Ako prežíval toto poslanie on
sám? A akým spôsobom sa ono
prejavovalo v živote sv. Jozefa,
misionára-priekopníka v Číne?
Životopisné knihy alebo zbierky
korešpondencie prezrádzajú,
že nejde o okrajovú tému v ich
postojoch a skutkoch. Obaja,
sv. Arnold i sv. Jozef, sa usilovali
realizovať misiu lásky, prirodzene,
každý podľa špecifickej situácie,
v ktorej sa nachádzal a pôsobil.
Láska v bratskom spoločenstve
Mnohí životopisci poukazujú na prevahu náročného ducha askézy, ktorý presadzoval Arnold v počiatkoch po založení Spoločnosti. Sám si toho bol vedomý.
Pod nedostatok prirodzenej láskavosti
sa podpísal jednak spôsob rodinnej výchovy a taktiež jeho povaha.Vedomie, že
Boh ho povolal založiť a budovať steylské misijné dielo a stať sa duchovným
otcom mnohých spolubratov a sestier,
ho pobádalo pracovať na sebe a usilovať
sa o otcovskú láskavosť.
Namáhavá cesta od prirodzenej tvrdosti k láskavému postoju a porozumeniu vyjadruje jeho úprimné úsilie
o svätosť. Istý spolubrat, ktorý si ho
12
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ešte pamätal, spomína v jednej zo svojich prednášok takto: „Mám hovoriť
ešte niečo o láske P. Arnolda Janssena? Je zrejmé, že pri svojej vnútornej
a veľkej láske k Bohu musel dosiahnuť
aj veľkú lásku k blížnym, lebo jedno
podmieňuje druhé. Na získanie lásky
k blížnym však bol potrebný tvrdý boj
so sebou samým, čo mohli tušiť len tí,
ktorí mohli zblízka sledovať, ako statočne premáhal svoju pôvodnú tvrdosť
a netaktnosť. Jeho srdečná láskavosť
a ohľaduplnosť, ktorú prejavoval voči
každému, aj voči tým, ktorí mu spôsobili trpké chvíle, neboli jeho vrodenými vlastnosťami. Tieto veľké čnosti získal tvrdou prácou na sebe. Práve preto
možno hodnotiť jeho lásku k blížnym
ako čosi hrdinské!“ Premena nebola
otázkou niekoľkých dní. Otec Arnold
na sebe tvrdo pracoval dlhé a dlhé roky.
V čom spočívalo jeho úsilie?
V prvom rade sa modlil za dar lásky
a prosil o modlitbu aj iných. Azda najlepšie to vyjadrujú jeho slová, ktoré raz
predniesol pri príležistosti svojich menín. Spolubratom, ktorí mu blahoželali, povedal: „To, čo ste mi priali svojimi
želaniami, ma upozorňuje na povinnosť, ktorú mám: zo srdca milovať svojich podriadených. Prosím Najsvätejšie
Srdce Ježišovo, prosím večnú lásku Ducha Svätého, aby ma čoraz viac naplnili
touto láskou. A keď mi chcete preuká-
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zať nejakú mimoriadnu službu, tak mi
pomáhajte tým, že budete vyprosovať
plnosť Božej lásky pre moje chladné
srdce. Na prvom mieste tu nemyslím
ani natoľko na Božiu lásku, ale lásku
ku vám všetkým. Aký vďačný by som
bol Bohu i vám, keby ste mi vyprosovali túto lásku.“
Motiváciu k uskutočňovaniu lásky
nachádzal v Slove, ktoré „sa telom stalo a prebývalo medzi nami“ (Jn 1,14).
Z lásky k Božiemu slovu čerpal lásku
k Spoločnosti, ktorú aj pomenoval Societas Verbi Divini, a k spolubratom,
ktorí ju tvorili. Ježiš Kristus, vtelené
Slovo, ako dobrý pastier dal svoj život
za tých, ktorých miloval (cf. Jn 13,1). Pri
poslednej večeri odovzdal učeníkom
svoj testament, v ktorom ich vyzval:
„Nové prikázanie vám dávam, aby ste
sa navzájom milovali“ (Jn 13,4). Arnold
vychádza práve z tohto poslania, keď
dodáva: „Boh vylial na nás plnosť svojej lásky, preto chce, aby sme boli voči
sebe vľúdni a láskaví.“
Popri duchovnom úsilí však robil aj
konkrétne kroky. Po dlhé roky, až kým
sa komunita nestala príliš veľkou, zvolával v nedeľu do svojej izby na kávu
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Bol som chorý
a navštívili ste ma...
Text: P. Pavel Kobliha SVD

pátrov, bratov, ba i študentov, ktorí mali
v priebehu týždňa meniny. Neskôr, keď
sa komunita rozrástla, zaviedla sa namiesto toho spoločná oslava menín.
Okrem toho napríklad rád hľadal dôvody pre colloquium, rozhovor počas
raňajok (normálne bolo totiž počas
raňajok silentium), aby mohol zostať
so svojimi spolupracovníkmi dlhšie
a podebatovať si.
No najmä jeho bohatá korešpondencia vydáva svedectvo o jeho jemnej
dobrote a láskavom prístupe k druhým.
Písanie vždy spájal s modlitbou a usiloval sa písať otvorene a pravdivo, vždy
však s láskyplným porozumením. Je
známe, že svoje listy písal aj na trikrát,
kým našiel správnu formuláciu a dostatočnú jemnosť.
Arnold tak povzbudzoval k láske aj
iných, príkladom i slovom.„Všetci spolubratia nech sa navzájom majú radi
pravou bratskou láskou. Každý nech
miluje svojho spolubrata ako seba samého a nech sa radšej zriekne svojich
túžob, ako keby mal zraniť lásku.“
Nie náhodou dnes na jeho sarkofágu
čítame: Dulcissimus in Christo – Arnoldus Janssen – Pater, dux, fundator

Láska k ľuďom v živote misionára
P. Jozef Freinademetz mal naopak tú
výhodu, že dostal radostnú, priateľskú
a otvorenú povahu. Tak si na neho spomínajú jeho blízki. Tento prirodzený
predpoklad láskavosti však dôsledne
stvárňoval, a to nie bez sebazapieraní,
v úsilí stále viac sa pripodobňovať svojmu vzoru – Srdcu Ježišovmu.
Korene lásky k blížnemu v živote sv.
Jozefa treba hľadať už v jeho láske k rodine a svojej vlasti, Badii. V jeho korešpondencii domov rodičom, súrodencom či priateľom snáď nenájdeme list,
kde by sa táto láska neprejavila. Stačí
vziať do rúk jeho prvý list rodine napísaný dva dni po príchode do Steylu,
aby sme si utvorili predstavu o tom, ako
ťažko opúšťal svoj milovaný kraj. Svoje
pocity opisuje nasledovnými slovami:
„V srdci som cítil veľkú ťažobu, akú cíti
syn a brat v takom momente,

V službe nemocničného duchovného pracujem už jedenásť rokov.
Služba chorým mi bola vždy blízka. Spomínam si na udalosť v nemocnici s istou chorou paňou počas Vianoc. Je to čas, keď si dávame
darčeky a želáme si všetko najlepšie. Pani už dlhé roky nepristúpila
ku sviatostiam a jej dcéra ma požiadala o úprimný rozhovor s ňou
na túto tému. Keď som vstúpil do
izby, úmyselne som si sadol k stolu
a začal rozprávať o svojich ťažkostiach a neľahkom živote a zároveň
zľahčovať jej chorobu a bolesť. Povedal som jej, že dobre vyzerá a že
to nebude asi mať také ťažké ako ja
sám. Chcel som tak vedome vyvolať dialóg a skutočne sa to podarilo, lebo pani hneď začala rozprávať
o svojich trápeniach a bolestiach.
Po dvadsiatich minútach sa zastavila a povedala, že sa mi zdôverila asi už s polovicou svojho života, ale tú druhú polovicu by rada
zahrnula do svätej spovede. Tak
som si vzal kňazskú štólu a začali
sme so svätou spoveďou. Po spovedi mi povedala, že dcéra je pre ňu
slniečko a jej spoveď bude pre ňu
ten najkrajší dar. Dcérka skutočne
bola veľmi šťastná, ale domnievam
sa, že ten najšťastnejší bol Pán Ježiš, ktorý ju hľadal a našiel. Našiel ju ako stratenú ovečku, ktorá
sa vrátila medzi ostatné. Povedala mi, že keby som začal rozhovor
s otázkou o spovedi, tak by ma určite odmietla. Toto bol nezabudnuteľný zážitok, ktorý si budem
pamätať do konca svojho života.
Prosím Pána Ježiša, aby nám odpustil našu ľahostajnosť a obdaril
tento svet svojou láskou. Prosím za
všetkých chorých, aby im zmiernil
ich bolesti a potešil ich svojou prítomnosťou. •
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noster – in Pace. Prívlastok „dulcissimus“ (preláskavý) je súhrnom jadra
svätosti Zakladateľa. Ten, ktorý bol
od prírody uzavretý a možno „príliš
tvrdý“, usilovne a vytrvalo pracoval
na svojej premene. A nie nadarmo.
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keď som sa musel odlúčiť od Vás, moji ľudí, napríklad Číňanov, aj napriek ich
drahí, aby som šiel do krajiny vzdia- nedostatkom a slabostiam.“
lenej a úplne nepoznanej. Len čo som
Jozef prichádzal na čínsku pôdu
sa ocitol v Innsbrucku sám a opustený plný nadšenia a túžby obracať. Píše
svetom ako sirota, zaraz som pocítil aj o sebe v tretej osobe: „Prichádza
pravdu tých slov, čo mi povedal jeden z Európy plný zanietenia; dúfa, že pri
môj dobrý priateľ: Čím viac si vzdialený súmraku jeho ramená ovisnú bezvláda zabudnutý ľuďmi, tým viac si bližšie ne a unavené od dlhých hodín kázaBohu. Pociťoval som istú radosť a úte- nia a krstenia; že každý rok sa pred
chu v srdci, ktoré mi vravelo, ty si opus- jeho očami niekoľko ďalších pagod
til všetko pre Boha a Boh ťa neopustí.“ premení na ruiny a na ich mieste poA o pár riadkov ďalej robí súhrn: „Cel- vstanú nové domy Božie.“ Skutočnosť
ková skúsenosť, ktorú som mal z tejto však bola studenou sprchou. Namiesto
cesty (do Steylu – pozn.), je tá, o kto- únavy z množstva pastoračnej práce
rej nám zvykla hovoriť matka: Ďakuj- čelil ľahostajnosti a nie raz i otvorete, synovia a dcéry, že ste v Badii, a kto nému nepriateľstvu. Azda najviac ho
nie je povolaný Pánom, nech krásnu zraňovalo, keď po ňom kričali: „Cudzí
Badiu neopúšťa.“ Už tu možno
vnímať, že hoci vrúcne miloval
svoju vlasť a rodinu, nešlo o lásJe zrejmé, že pri svojej vnútornej
ku sebeckú, ktorej žiadostivosť
a veľkej láske k Bohu musel
zaslepuje a za každú cenu chce
vlastniť. Jozefovo srdce zostalo
dosiahnuť aj veľkú lásku
otvorené pre Boží plán, aj keď
k blížnym, lebo jedno podmieňuje
ešte nie celkom jasne poznaný.
druhé. Na získanie lásky k blížnym
Opustenie toho, čo mal tak rád,
však bol potrebný tvrdý boj so
ponúkol Bohu ako obetu.
sebou samým, čo mohli tušiť len tí,
Aj z jeho ďalších listov prektorí mohli zblízka sledovať, ako
niká veľa citu k drahým doma.
statočne premáhal svoju pôvodnú
Na rodinu nezabudol ani v Číne.
tvrdosť a netaktnosť.
Nakoľko mu to jeho povinnosti a pastoračné cesty dovoľovali, udržoval pravidelný písomný
kontakt a úprimne sa zaujímal o dianie diabol!“ On, ktorý prišiel, aby týchto
doma. Zdieľal starosti, bôle i radosti ľudí oslobodzoval z područia diabla, je
svojich povzbudzujúc ich vždy k ná- nazývaný diablom! Niet divu, že stratil
deji na stretnutie v nebi. Veľká vzdia- všetky ilúzie a o Číňanoch, ku ktorým
lenosť medzi ním a jeho rodinou ne- prišiel, si urobil svoj obraz: „Čínsky
bola prekážkou pre vzájomnú lásku charakter sa len veľmi málo podobá
a pre túžobné i radostné očakávanie tomu nášmu európskemu... Stvoriteľ
dňa, keď sa všetci budú môcť znovu zísť neobdaroval Číňanov tými istými kvav dome Otca.
litami ako Európanov... Číňania sú neschopní vyšších motívov.“ No nevzdal
Láska k ľuďom v Číne
to. Zoči voči ťažkostiam hľadal cestu
V teréne misie to však nebolo také jed- a pochopil, že chyba nie je len v tom
noduché. Steylský priekopník misií druhom. Je to v prvom rade on sám,
v Južnom Shantungu musel prejsť ces- kto prichádza s predsudkami. Nestatou vnútornej premeny, aby dokázal čí prijať čínsky odev, obuv či účes, je
milovať tých, ku ktorým bol poslaný. potrebná vnútorná premena: vstúPresne v duchu slov otca Zakladateľa: piť do čínskeho myslenia, charakteru
„Nestačí oduševniť sa za misie a namá- a zvykov. Vydal sa na dlhú a namáhavú
havo tam pracovať. Treba tam milovať cestu práce na sebe. Naučil sa mať rád
14
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svojich „drahých Číňanov“. V jednom
zo svojich listov píše: „Hovorím vám
úprimne a otvorene, že milujem Čínu
a Číňanov a som pripravený za nich
zomrieť.“ No obrat neprišiel zo dňa
na deň; bolo to ovocie mnohých sebazapieraní a krížov. Vysmievania,
urážok a ponižovania sa mu dostávalo
i neskôr. No prostredníctvom nich sa
jeho láska prečisťovala a prehlbovala.
„Milujem tento spôsob života a medzi mnohými tŕňmi rastú aj ruže, nie
málo je krížov, ale nie málo i útechy;
trpíme a pracujeme celkom pre Pána,
a tak nesieme kríž s radosťou, aj keď je
veľmi ťažký.“ Nešlo o chvíľkový sentiment, ale o rozhodnutie pre lásku ako
životný program, ktorý pramení z dôvery v Boha.
Láskavosť a prirodzená jemnosť Jozefa však neznamenali, že by nevedel
zaujať jasný a pevný postoj. Istý spolubrat, ktorý pracoval s ním v Číne, potvrdzuje: „Mal som s ním (Jozefom Freinademetzom – pozn.) len veľmi málo
konfliktov, ale ak daná záležitosť nesúhlasila s jeho postojom, nebolo iného
východiska, bez ohľadu na to, aký dobrý úmysel som mohol mať.“ Jeho jemné srdce nebolo srdcom knísajúcim sa
na všetky strany. V zásadách bol pevný.
„Prišli sme, aby sme slúžili,“ zdôrazňoval svojim spolubratom v misii. Čo hlásal, aj sám žil. Už za jeho
života sa o ňom vyslovil biskup Henninghaus: „Jeho zásluhy nie sú zapísané
len v záznamoch Božej spravodlivosti,
ale aj v srdciach misionárov a kresťanov
južného Shantungu.“
Na záver stojí za to, zopakovať si
myšlienku, ktorá bola východiskom
tejto úvahy o láske v životoch našich
dvoch svätých: „Misionári sú vyslancami Božej lásky. Sú povolaní zjavovať
veľké Božie skutky a zakladať kráľovstvo Božej lásky.“ Sv. Arnold a Jozef
sa nimi stali a zostali verní tomuto
povolaniu, hoc pôsobili na rôznych
miestach a rôznym spôsobom. Cesty
sú rôzne, ale cieľ je ten istý: Božia láska
pretlmočená do postojov a skutkov vo
vlastnom živote. •
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Poďakovanie z Bolívie
za Misijný jarmok 2015
v Bratislave

Výnos zbierky z misijného jarmoku
bol 7862,-Eur. V mene farníkov
z farnosti, v ktorej pôsobí páter
Ondrej Pešta vyslovujeme úprimné poďakovanie darcom a všetkým
Vám, ktorí ste pri tomto jarmoku
akýmkoľvek spôsobom pomáhali.

D

rahí misijní priatelia!
Srdečne vás všetkých pozdravujem. Od marca minulého roku pracujem vo farnosti Santa Rosa de Roca,
ktorá je zasvätená Sv. Ružene Limskej.
Je to pomerne malá farnosť v bolívijskej
Amazónii. My verbisti ju máme v opatere od roku 2012. Ja a môj spolubrat

Wigner z Ekvádoru sa snažíme pastoračne pôsobiť aj v siedmich priľahlých
dedinkách. Našou prioritou je formácia
laikov a katechéza. Bežne sa u nás stretávajú birmovanci a prvoprijímajúce
deti. Okrem nich by sme chceli rozbehnúť aj iné farské skupiny ako biblický
krúžok, mládežnícku skupinku či skupinu rodín. Práve preto potrebujeme
priestory na stretávanie. Vo farnosti
máme iba jediný salón, ktorý naplno
využívame. Ideálne by bolo postaviť 2-3
altánky, kde by sa mohli stretávať 10-12
členné skupinky. Už vopred vám chcem
poďakovať za vašu iniciatívu a podporu. Nech Božie Dieťa napĺňa vás i vaše
rodiny svojím pokojom a radosťou.

Santa Rosa de Roca má okolo 2 tisíc
obyvateľov. Farnosť je tu od roku 1956.
Založili a viedli ju františkáni až do r.
1989. Odvtedy sa tu vystriedalo viacero
diecéznych kňazov, vrátane obdobia keď
bola bez pastoračnej starostlivosti. Od
roku 2012 je farnosť zverená do opatery
verbistom. Okrem dedinky Santa Rosa
de Roca nám pripadá tiež 7 filiálok. Najvzdialenejšia z nich je približne 40 km.
Vo vidieckych komunitách počas našej
neprítomnosti vedú liturgické slávenia
laici. Aspoň raz za mesiac sa snažíme navštíviť všetky naše dedinky. Vo farnosti
máme malú skupinku katechétov, ktorí
nám pomáhajú doprevádzať prvoprijímajúce deti a birmovancov. •
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MISIJNÉ SESTRY SSPS

Provinciálne voľby
Misijných sestier
SSpS
Text: Misijné sestry SSpS
Foto: Archív

V

slovenskej provincii Misijných sestier služobníc Ducha Svätého sa uskutočnili
v dňoch 18. – 20. decembra
2015 voľby provinciálneho vedenia na
obdobie rokov 2016 - 2019.
V konštitúciách misijných sestier čítame: „Zmyslom a úlohou autority v našej Kongregácii je služba viery a lásky pre
spoločenstvo. Je potrebný harmonický
vzťah medzi autoritou a poslušnosťou,
aby táto služba mohla byť na väčšiu česť
a slávu trojjediného Boha a plodná pre
rozširovanie jeho kráľovstva. Úcta k dôstojnosti osoby je základným postojom
všetkých, ktorí vykonávajú autoritu.“
(konštitúcie 601, 602)
Za provinciálnu predstavenú bola
zvolená sr. Lucia, Anna Slušná. Radnými sestrami sa stali: sr. Alena Koštialová, sr. Juliana, Johana Kondelová,
sr. Mária Ester, Alena Lahová a sr. Pia,
Ľubomíra Michalicová.
V krátkosti si predstavme zvolené
sestry:
Sr. Lucia pochádza z Hronských Kľačian a za provinciálnu predstavenú je
zvolená opätovne. Pôsobila dlhé roky
16
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na Ukrajine a v Rusku, kde získala bohaté misijné skúsenosti. Jej veľmi silnou
vlastnosťou je húževnatosť a služba do
krajnosti.
Sr. Mária Ester pochádza z Radošoviec. Veľmi rada pečie a varí, no jej hlavnou náplňou je spiritualita, duchovné
obnovy a semináre pre rôzne skupiny.

FEBRUÁR 2016

V zasvätenom živote nadobudla viacero misijných skúseností. Zúčastnila sa
formačného kurzu na Filipínach, prijala misijné poslanie do Írska a Ruska
a teraz sa delí so svojimi darmi a talentami na Slovensku.
Sr. Juliana pochádza z Novote a je
zdravotná sestra. Pôsobila v Rumunsku a Moldavsku, kde zanechala kúsok
svojho srdca. Posledné roky bola zamestnaná v DSJ. V súčasnosti je už na
dôchodku a ochotne sa zapája do prác
v komunite. Rada pracuje v záhrade,
v kuchyni a je vždy ochotná pomôcť
v službe chorým.
Sr. Pia pochádza z Turzovky a je riaditeľkou Domova sv. Jozefa (zariadenie pre seniorov v našom kláštore). Jej
srdcovou záležitosťou sú Rómovia a má
cit pre sociálne slabších ľudí. Je veľmi
tvorivá a zodpovedná, rada skrášľuje
priestory kláštora.
Sr. Alena pochádza z Modry nad
Cirochou a pracuje ako opatrovateľka

MISIJNÉ SESTRY SSPS

v Domove dôchodcov v Nitre. Popri CJ. Ako vzor vodcu nám predstavila
tom je zodpovedná za misijnú animá- Mojžiša, ktorý viedol izraelský ľud do
ciu a je tiež organistkou v provinciál- zasľúbenej zeme. Na jeho životnom
nom dome. Je priateľská a rada
načúva sestrám a ich potrebám.
Počas celého volebného proPočas celého volebného procesu
cesu nás sprevádzal obraz Umýnás sprevádzal obraz Umývania
vania nôh od nemeckého maliara
nôh od nemeckého maliara
Siegera Ködera. Úrad, ktorý bol
Siegera Ködera. Úrad, ktorý
sestrám zverený, sa tak zdôrazňuje ako služba sestrám. Evanjelista
bol sestrám zverený, sa tak
Matúš napísal: „Ako Syn človeka
zdôrazňuje ako služba sestrám.
neprišiel dať sa obsluhovať, ale
Evanjelista Matúš napísal: „Ako
slúžiť.“ Mt 20, 28
Syn človeka neprišiel dať sa
Týmto voľbám predchádzal
obsluhovať, ale slúžiť.“ Mt 20, 28
prípravný proces, ktorý začal
v dňoch 23.- 25. októbra 2015
v provinciálnom dome v Ivanke pri Nitre. Zúčastnili sa na ňom príbehu poukázala na vlastnosti dobvšetky sestry slovenskej provincie, do rého vodcu.
Nasledoval čas modlitieb a adoráktorej okrem komunít na Slovensku
patrí aj komunita v Českej republike cií. Každý deň jedna komunita prosia Maďarsku. Prípravným procesom la pred Oltárnou Sviatosťou o milosť
nás sprevádzala sr. Fides Strenková, a svetlo Ducha Svätého. Vrcholom roz-

lišovania Božej vôle sa stala už spomenutá volebná kapitula. Je to právoplatné zhromaždenie, kde si jej členky
volia svoje provinciálne vedenie, ktorého voľba bola následne potvrdená
generálnym vedením kongregácie sídliacim v Ríme.
Každá zo zvolených sestier vyjadrila ochotu prijať túto službu v dôvere vo vernosť Božieho vedenia,
napriek vlastným slabostiam a ohraničeniam.
Jedna z našich prvých predstavených kongregácie sr. Mária Terézia
Messnerová píše vo svojom liste z roku
1914: „Pri vedení sestier je potrebné
mať veľa lásky a veľkú múdrosť. Lásku, ktorá pochádza od Boha a vedie
k Bohu; múdrosť, ktorú dáva Boží
Duch, si treba ustavične vyprosovať
v modlitbe.“
Vyprosujme sestrám provinciálneho vedenia dar múdrosti a lásky Ducha
Svätého. •
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SVEDECTVO

Odsudzoval
som človeka
a Boh mi skrze
neho pomohol
Text: čitateľ František
Foto: Archív SVD

C

hcem opísať príbeh, ako
Boh koná v našich životoch. Stačí, aby sme
mali otvorené srdce
a boli dostatočne vnímaví na
jeho ponuky. Som František, žijem vyše 20 rokov vo sviatostnom manželstve so svojou manželkou Máriou. Máme dve deti
a žijeme v Petržalke. Spoločne
sa snažíme žiť našu vieru, a tak
hľadáme.
Je večer. Moja manželka nie
je doma, lebo práve išla na rodinné stretko, syn taktiež nie
je doma, lebo má práve večerný program v škole. Ja sa venujem domácim povinnostiam
a zároveň kontrolujem, aby si
dcéra pripravila veci na ďalší
deň do školy. Keď je toto všetko
ukončené, ukladám dcéru spať.
Zhruba po pol hodine, keď mám
istotu, že zaspala, pripravujem
ešte nejaké veci, ktoré chcem
odniesť z bytu, niektoré do garáže a niečo do odpadu. Mám
plné ruky a v tichosti sa vytrácam z bytu. Je asi 21.30, keď vychádzam z domu a idem sme18
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O pár minút
Boh zmenil
môj
pohľad na
neho a jeho
hodnotu.
Zmenil aj
môj postoj
odporu
a opovrhovania.
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rom ku kontajnerom na odpad.
Pohľadom prebehnem po okolí,
vidím ako sa k nášmu vchodu
blíži mladý chalan. Hneď som
ho v mysli zaradil, kam patrí, je
to jeden z kamošov feťáka, ktorý
býva v našom vchode, ktorý je
inak „v pohode“. Ale ako sa vraví, všade sa nejaká čierna ovca
nájde, tak aj u nás. Vchodové
dvere máme na magnetický čip
a sú aj evidované. Hneď som si
uvedomil, že bude dolu postávať
a snažiť sa s niekým prekĺznuť
za svojimi kumpánmi z vchodu. Mysľou mi preletela myšlienka: „Tak, kamarát, u mňa to
máš dnes márne, cezo mňa sa

hore nedostaneš.“ Ale nebola
to hocijaká myšlienka, bola to
jedna z tých plných pohŕdania,
povýšenectva a hnevu. Hneď
vtedy na tento môj postoj prišla Božia ponuka na zmenu môjho myslenia. Keď som ako prvé
vyhodil triedený odpad, chystal som sa zahodiť aj bežný odpad. Priestor kontajnerov máme
tiež zabezpečený magnetickým
kľúčom. Ako som vyberal kľúče
z vrecka, vyšmykli sa mi a jemným oblúkom dopadli na zem.
Pred kontajnermi máme kanál,
a už si asi viete predstaviť, čo
nasledovalo: jemné cink a kľúče zmizli v kanáli. V bezmoc-
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Vtedy som
si vďaka
Božej lekcii
uvedomil, čo
máme a čo
môžeme my
kresťania
pre týchto
mladíkov
urobiť.
Máme ich
milovať
takých, akí
sú a máme
sa za nich
modliť.

nosti z tejto situácie a v hneve
som zahrešil. Na to zareagoval
už spomínaný mladík a došiel
s otázkou: „Stalo sa niečo, ujo?“
Tak som mu povedal, že som
práve v mojej nešikovnosti strelil kľúče do kanála. Hneď sa ponúkol, že mi pomôže. Tak sme
si obaja kľakli a snažili sa plece
pri pleci otvoriť príklop. Aj keď
sme sa z celej sily snažili, poklop sa ani nepohol. Môj pocit
bol, že je privarený či zalepený.
Naše prvé pokusy ukazovali na
našu bezmocnosť v tejto situácii.
Mladík to hneď vzdal so slovami: „To nejde, nemá to zmysel.“
Ja, potrebujúc svoje kľúče, som

s deklom začal zápasiť sám a pri
opakovanom mykaní som pocítil akýsi jemný pohyb. V mysli
som zaúpel: „Bože, pomôž mi.“
A on to vzal vážne.
Po chvíli prišiel nápad, že sa
mám pokúsiť očistiť spojenie
poklopu, aby som z neho odstránil zalepenú špinu. To som
aj urobil pomocou kameňa.
Následne prišla iná myšlienka,
že by bolo fajn, keby som mohol špáru vyčistiť čo najhlbšie.
A vtedy som musel prekročiť
vlastnú pýchu a poprosiť druhýkrát mladíka o pomoc. Spýtal
som sa ho, či nemá kľúče. On
na to, že má aj nožík, čo bolo

v danom momente ešte lepšie,
lebo má dlhšiu čepeľ a dostane sa hlbšie do špáry. Po chvíli
špárania sa mi podarilo uvoľniť
zalepený prach a mnoho kamienkov. Nakoniec sme spoločne otvorili príklop. Následne
sme pomocou mobilu zasvietili do šachty a zistili, že kľúče
sa nachádzajú asi 130cm pod
úrovňou terénu. Je to šachta na
dažďovú vodu, a tak bola suchá
s výstelkou spadnutého lístia.
Chalan ani na chvíľu nezaváhal a hneď sa ponúkol, že po ne
skočí a hneď to aj urobil. Avšak
priemer rúry bol taký úzky, že
sa v nej nadalo zohnúť. Vyskočil von a povedal: „Budete ma
tam musieť spustiť dolu hlavou.
Udržíte ma tak?“ Už bol na kolenách pripravený. Vzal si do jednej ruky mobil na svietenie a ja
som ho chytil za nohy a opatrne
spúšťal do kanála. O chvíľu zaznelo: „Fajn, už ich mám, môžete ma vytiahnuť.“ Opatrne som
ho dostal späť. Spoločne sme
zatvorili príklop. On špinavý od
prachu sa tam mierne oprašoval
a čistil. A ja som mu bol neuveriteľne vďačný za to, že tam bol.
O pár minút Boh zmenil môj
pohľad na neho a jeho hodnotu. Zmenil aj môj postoj odporu
a opovrhovania.
Vtedy som si vďaka Božej lekcii uvedomil, čo máme a čo môžeme my kresťania pre týchto
mladíkov urobiť. Máme ich milovať takých, akí sú a máme sa
za nich modliť. Následne som
mu bez problémov otvoril naše
magnetické vchodové dvere
a poprial pekný večer. Ešte teraz sa mi pred očami odohráva
tento príbeh, a tak som ho vyrozprával aj pred priateľmi na
našej duchovnej obnove, ktorú
sme v ten víkend mali.
Nech aj naša služba mení myslenie iných a prináša radosť. •

FEBRUÁR 2016

HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

19

ROK ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA

Radostne žijeme
zasvätený život
Text: P. Peter Kubík SVD
Foto: P. Martin Štefanec SVD

R

ok zasväteného života
ukončíme na Deň zasvätených 2. februára
2016. Prežili sme rok
naplnený mnohými aktivitami
a zároveň neutíchajúcim záujmom o duchovné i konkrétne
prejavy milosrdnej lásky bratom
a sestrám. Naozaj prorockými sa
stali slová Sv. Otca Františka: „Zasvätení, rehoľníci a rehoľníčky,
sú aj týmto svedectvom, že Boh
je dobrý, že Boh je milosrdný!“
Zasvätené osoby – muži a ženy
– sú veľkým Božím znamením
v najrôznejších situáciách, aké ži20
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Zasvätené osoby
– muži
a ženy –
sú veľkým
Božím
znamením
v najrôznejších situáciách,
aké život
prináša.
Ježiš znova a znova
dodáva
vnútornú
silu a posmeľuje
zasvätených, aby
ochotne
a viditeľne menili
svet.
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vot prináša. Ježiš znova a znova
dodáva vnútornú silu a posmeľuje zasvätených, aby ochotne a viditeľne menili svet. Tu nachádzame
svedectvo o prijatej a prežívanej
láske nášho Pána Ježiša Krista,
ktorá sa dá vidieť nielen v skutkoch a slovách, ale ktorá premieňa život zasvätených a pridáva im
ľúbeznú vôňu, akosi očakávanú
od tých, ktorí žijú deň čo deň so
živým Bohom.
Zasvätenie prináša radosť
Na prvom mieste je to radosť zo
života s Ježišom. Svätý Otec František povedal: „Tam, kde sú rehoľníci, tam je radosť.“ Vyjadriť
úprimnú radosť je najkrajší okamih a počiatok svedectva zasvätených mužov a žien. Ochotne
prijali povolanie nasledovať Ježiša a pokračujú s Majstrom v práci
na sebe, aby svedectvo, tak osobné
a vnútorné, skutočne ťažko vypovedateľné a nemožné vypovedať
slovami, dokázali prostredníctvom
radosti, iskry v očiach, dobrosrdečného smiechu a aj úsmevu bez
slov, a predsa tak veľavravnému,
odovzdať celému svojmu okoliu.
Zrazu je každému úplne jasné,
že Boh je schopný napĺňať srdce
a napriek ťažkým životným situáciám, každodennej práci a pri ná-

ročnom duchovnom programe,
dokáže Pán urobiť šťastnými svojich nasledovníkov na špeciálnej
ceste nasledovania. Istota a naplnenie života sa stáva vnútorným
zážitkom a zasvätený človek je
naplnený živým Bohom, a to je
rozhodujúci okamih, kedy už je
ochotný o Kristovi svedčiť slovom, skutkom, konkrétnou milosrdnou láskou.
Spoznať pravú tvár Krista
Zasvätení ochotne rozprávajú o Ježišovi a ukazujú „dokonalú radosť“
– to je možné iba vtedy, ak sa naplnila podmienka a pri nasledovaní
spoznali pravú tvár Krista. Jeho
tvár prežiari celý život, tak prácu
ako aj modlitbu, tak pochopenie
neslýchaných možností v živote
s Ním ako aj uznanie a bolestné
prijatie vlastných ľudských slabostí. Pravda o Ježišovi je neuveriteľná, lebo Ježiš miluje a neustále si
za sebou volá mladých i starých,
zdravých i chorých, vzdelaných
v knihách i prakticky zameraných
v blahodarnej činnosti pre bratov
a sestry. A každému znova a znova ukazuje svetlo svojej tváre, ktoré
napĺňa srdce Jeho láskou.
Ako vieme z evanjelia – bohatý a vzdelaný mladík hľadal
večný život – a predsa Ježišovo
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Páter Anton Bezák SVD (v strede)
so seminaristami Tomášom Balejom
SVD (vľavo) a Gorazdom Kohútom SVD
(vpravo)

pozvanie „poď a nasleduj ma,
budeš mať poklad v nebi“ bolo
prekvapujúce a šokovalo jeho
predstavu ako si zariadiť život.
Zrazu pochopil, že istota už nie je
v jeho vlastných rukách a nestojí
na jeho osobných schopnostiach,
tu všetko, ale naozaj všetko má
svoj uholný kameň, teda miesto,
na ktorom stojí celá stavba, iba
a výhradne na Pánovi.
Ježiš vždy ponúka nový život
a život, ktorý je plný prekvapení
a neustále v pohybe. Ponúka život s Ním, a predsa plný aktivity
pre iných, kedy sa zabúda na seba
a v spojení s Kristom zrazu sa do
najmenších maličkostí chápe, ako
v obete samého seba prinášať sku-

točne každý deň radosť a šťastie
pre toho, koho stretávam na životnej ceste.
A tak radosť zo života s Ježišom môžeme výstižne charakterizovať slovami blahoslavenej
sestry Zdenky, ktorá radosť s Ježišom prežívala v obetavej práci pre chorých a potom neskôr
v utrpení ducha a tela, a predsa
sa nedala pomýliť. Povedala dôležitú vetu a mnohým ukázala
konkrétnu cestu: „Za mrakmi je
moje milované slnko.“
Obetovanie Pána – Hromnice
a ich význam
Deň, kedy sa končí Rok zasväteného života, pripadne na Slávnosť Obetovania Pána – Hromnice. Tento deň ustanovil pápež sv.
Ján Pavol II. v roku 1997 ako sviatok zasväteného života. Podľa kresťanskej tradície v tento deň dieťa

Ježiš vždy
ponúka nový
život a život,
ktorý je plný
prekvapení
a neustále
v pohybe.

Ježiša rodičia priniesli do chrámu,
aby na 40-ty deň po narodení, ako
prikazuje zákon, prvorodeného
syna obetovali Bohu; to však neznamenalo, že sa stane kňazom
v chráme, bol to symbolický akt,
ktorým chceli Bohu odovzdať to
najcennejšie, čo mali.
Počas sviatku Hromníc sa posviacajú hromničné sviečky, ktoré
mnohokrát veriaci zapaľujú počas búrok. Aj v tomto úkone vidíme veľký symbolický význam,
veď sviečka sama nezastaví blesk
a hrom, neochráni dom a ľudí.
Je tu význam svetla, ktoré sviečka vydáva a svetlo osvetľuje i povzbudzuje, aby veriaci našli silu
vo viere v Krista. On je naše svetlo
a naša spása. Modlime sa, aby Pán
povolával ďalších do zasväteného
života a prostredníctvom ich svedectva lásky a radosti osvetľoval
kresťanom cestu života. •
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Stretnutie
rodičov misionárov
Text: Milan Toman SVD
Foto: P. Martin Štefanec SVD

V

našej Spoločnosti funguje veľmi pekná tradícia duchovných cvičení pre
rodičov misionárov SVD. Tentokrát sme
sa však rozhodli pozvať našich príbuzných na stretnutie trochu iného charakteru. Prvý ročník vianočno-novoročného
stretnutia rodičov misionárov verbistov
zo Slovenskej provincie bol povzbudením pre všetkých zúčastnených. Dňa 9.
januára sa na nitrianskej Kalvárii v Misijnom dome Matky Božej stretlo 27 rodičov a rodinných príslušníkov s našimi
pátrami a seminaristami.
Program začal prezentáciou misijného sekretára P. Jána Kušníra SVD, ktorý
podal aktuálne informácie o stave slovenských misionárov v zahraničí. Vo
svojom príhovore povzbudil rodičov,
aby cítili vo svojich srdciach, že vstu22
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pom ich synov do Spoločnosti Božieho
Slova sa aj ich život prepojil s našou misionárskou charizmou. Svojimi modlitbami a obetami podporujú naše misionárske dielo, a tým misijné dielo celej
Cirkvi. Zároveň každý člen Spoločnosti
v láske a vďačnosti odporúča všetky ich
záležitosti Bohu. Takto sme stále v láske
Ducha Svätého spojení skrze modlitbu.
V programe ďalej nasledoval príhovor pátra provinciála Jána Štefanca SVD,
ktorý hovoril o práci misionárov na Slovensku a zvláštny dôraz dal na formačný
program a pastoráciu univerzitnej mládeže. Rodičov pozval k podpore v šírení
chariziem našej Spoločnosti prostredníctvom vydavateľskej činnosti vydavateľstva Verbum ako i časopisov Hlasy
a Mladý misionár.
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Puto jednoty umocnilo spoločné slávenie svätej omše. V homílii sa prihovoril slovenský misionár v Japonsku P.
Jakub Rajčáni SVD. Aj on ostal pri téme
misionárskeho povolania, ktoré sa má
dotknúť každého učeníka Cirkvi. Byť
misionárom znamená byť darom jeden pre druhého podľa príkladu Ježiša Krista, ktorý sa stal darom pre každého z nás.
Slávenie svätej omše svojím spevom
a hudbou obohatili a spríjemnili seminaristi SVD. Prekvapením pre rodičov
bol exotický obed, ktorého menu bolo
zostavené z mexickej a indickej kuchyne.
Súčasťou skutočne bohatého programu,
ktorý naplnil sobotný deň i večer, bola
prehliadka katedrály, diecézneho múzea a biskupského paláca v Nitre, aktuálny a zaujímavý film o utečencoch
z Iraku, modlitba misijného ruženca
a zavŕšením dňa bola ochutnávka liturgických vín.
Naša vďaka patrí Pánovi za stretnutie,
kde panovala radosť, pokoj a vďačnosť za
to, že sme súčasťou veľkej „Arnoldovej
rodiny“. Tešíme sa už teraz na ďalší ročník a ďakujeme všetkým, ktorí pricestovali na toto stretnutie. •

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

5 jazykov lásky pre deti

Ako bolo na počiatku

Bezvýhradná láska

Zázraky Pátra Pia

Gary Chapman
Ross Campbell
Z piatich jazykov vznikla
dnes už celá séria, na piatich
jazykoch veľmi spoľahlivo
funguje aj celý poradenský
program. Gary Chapman
túto svoju metódu zlepšovania vzťahov robí naozaj
praktickou a píše pre mnohé
oblasti ľudského života.

Sandro Mayer,
Osvaldo Orlandini
Biblické príbehy ako ste ich
ešte nikdy predtým nečítali
– prepracované do románovej podoby. Kniha prináša
príbehy, intrigy, vášne i lásky ako v historickom veľkofilme.

John Powell
John Powell verí, že Bezpodmienečná láska je životná
stávka, trvalý dar srdca. Je
to spôsob, akým miluje Boh
každého človeka. A je to jediný správny spôsob ako milovať jeden druhého. To je
jediná pôda, na ktorej dokážeme rásť.

Renzo Allegri
Taliansky novinár Renzo
Allegri sa podujal nezaujato zozbierať svedectvá o nadprirodzených javoch, čo sprevádzali život charizmatického
mnícha, ktorý priťahoval do
zapadnutého juhotalianskeho mestečka tisíce pútnikov.

328 strán, cena: 11,90 EUR

342 strán, cena: 13,90 EUR

86 strán, cena: 3,30 EUR

191 strán, cena: 9,90 EUR

Myšlienky na každý deň
Svätý rok milosrdenstva

O sviatosti zmierenia

Závislosť a milosť

Nový zákon – upravený
podľa zásad Druhého vatikánskeho koncilu na príkaz pápeža Pavla VI. a promulgovanej pápežom Jánom
Pavlom II.

Svätý Otec František vyhlásil mimoriadny Svätý rok
milosrdenstva od 8. decembra 2015 do 20. novembra
2016. Nechajme sa každý
deň sprevádzať myšlienkami Svätého Otca Františka.
Čerpajme z veľkého prameňa Božieho milosrdenstva .

Malá brožúrka je skvelou pomôckou k sviatosti zmierenia. Obsahuje témy týkajúce
sa sviatosti zmierenia, napr.:
výklad hriechov, desatoro,
rady sv. Don Bosca k svätej
spovedi, obrad svätej spovede
či rady o tom, ako začať nový
život po spovedi.

Gerard G. May
Autor sa v tejto knihe zaoberá ,,procesom pripojenia“,
ktorý vedie k závislosti a popisuje vzťah medzi závislosťou a duchovnou výstrahou
pred ňou. Autor tiež detailne popisuje druhy závislostí, ktorými môžeme trpieť.

590 strán, cena: 6,60 EUR

384 strán, cena: 5,50 EUR

52 strán, cena: 1,50 EUR

283 strán, cena: 8,00 EUR

Vreckové vydanie
Sv. Písmo Nový zákon
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ARNOLD JANSSEN

Arnold Janssen
– pôsobenie bratov
a misijná tlačiareň
Text: Juraj Begany SVD
Foto: Archív SVD

D

rahý priateľ, v týchto dňoch
sa chcem s Tebou stretnúť
prostredníctvom týchto
slov. V predchádzajúcom
liste som Ti opísal posledné momenty zo života nášho drahého spolubrata
P. Jozefa Freinademetza, ktorý pôsobil
ako misionár v Číne. Vďaka tomu som
si uvedomil, že som Ti opisoval mnohé momenty z počiatkov nášho života,
našich spolubratov a sestier. Ale vôbec
som ti nepísal o ich pôsobení. Preto
sa v týchto pár nasledujúcich listoch
chcem dotknúť života a činnosti našich spolubratov, ktorí sú laici, a sestier.
Bratia v našej spoločnosti sú od samého počiatku vnímaní ako muži hlbokej modlitby a práce. V liste, ktorý
som ti písal už dávnejšie o príchode
bratov do našej spoločnosti, som sa
zmienil, že v samotných počiatkoch
bratia ešte ako postulanti vykonávali
v Misijnom dome sv. Michala domáce
práce. Prebrali služby po sestrách Božej
Prozreteľnosti, ktoré v dome pracovali a slúžili niekoľko rokov. No zároveň
sa prví bratia naplno venovali aj práci
v misijnej tlačiarni.
Tlačiareň v misijnom dome som sa
rozhodol založiť už v samotných počiatkoch. Uvedomoval som si, že je potrebné pokračovať vo vydávaní časopisu, pretože to je jeden zo spôsobov, ako
sa rozširuje misijné povedomie. No nešiel som do tohto projektu sám. Požiadal som o radu a názor cteného doktora
von Essena, ktorý mi, ako si dobre pamätáš, pomáhal pri rozhodovaní, ako
založiť Misijný dom v Steyli. V jednom
24
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liste mi napísal: „Je veľmi žiaduca inštalácia tlačiarne, čo môže vo veľkej miere
prispieť k úspechu celého diela.“ Tak sa
v našom dome začalo pracovať na budovaní tlačiarne.
Práca v tlačiarni bola dosť náročná.
Bratia potrebovali mnoho zručnosti
a síl, pretože stroje boli staršie a niekedy bolo potrebné tlačiť aj v noci. Neskôr
sme sa snažili zlepšovať pracovné podmienky, postupne sa vybudovala nová

FEBRUÁR 2016

tlačiareň. Objavovali sa stále väčšie požiadavky a postupne sa zvyšoval náklad
časopisov Malého Posla Božského Srdca, časopisu Stadt Gottes a v neposlednom rade sa vo veľkom počte predávali
misijné kalendáre. Stávalo sa, že po istom období sa počet odberateľov zvyšoval približne o desaťtisíc.
Práca bratov v tlačiarni bola veľmi
potrebná, čo sa prejavilo i v tom, že sa
vnútorne spojili s dielom v samotnej
spoločnosti. Vďaka inovácii a zručnosti
sa steylská tlačiareň pozdvihla na odborný podnik.
Nemohli sme ostať len pri tlači. Dôležitá je aj distribúcia. Preto som sa rozhodol, že použijeme zaužívaný spôsob
roznášania časopisov, ktorý som poznal počas svojho študentského života a používal som ho už v Bocholte pri
Apoštoláte modlitby. Túto prácu som
zveril bratom a konkrétne som ich aj
pomenoval. Volali sa cestovní bratia.
Prvým takýmto cestovným bratom sa

NAŠI DOBRODINCI

stal postulant Lanze - brat Clements,
okolo ktorého sa neskôr vytvorila skupina cestovných bratov. Toto bol ďalší
spôsob, ako bratia rozširovali misijnú
myšlienku a získavali nových horliteľov. Vďaka tejto ich činnosti sa zvyšoval
náklad časopisov, čo spôsobilo, že bolo
potrebné zaobstarať ďalšie stroje a ešte
aj výkonnejšiu tlačiareň. Tlačiareň sa
musela neustále dôkladnejšie a precíznejšie zveľaďovať. Takouto prácou sa
vychovával ideál steylských misijných
bratov, ktorí boli dobre vyučení vo svojom odbore a ktorí sa snažili držať krok
s technickým pokrokom doby. Tlačiareň sa postupom času stala zárukou
hospodárskej istoty Misijného domu
sv. Michala v Steyli.
Bohužiaľ, musím ale aj konštatovať,
že pohľad na bratov ako cestovateľov
nebol vždy priaznivý. Našli sa aj takí,
ktorí kritizovali tento systém, pretože
bratia boli vystavovaní mnohým nebezpečenstvám. Ich program po príchode

do misijného domu bol nasledovný: keď
prišiel brat z dlhej náborovej cesty domov, urobil si jeden deň voľno na modlitbu a uvažovanie. Polovicu roka zostal
v Steyli a bol so spolubratmi v kaplnke,
refektári a pri oddychu. Napriek tomu,
že títo bratia boli dlhý čas odlúčení od
komunity a komunitného života, nikdy
som ich nevnímal mimo spoločnosti
a vždy boli jej súčasťou.
Drahý priateľ, aspoň takto v krátkosti
som ti predstavil jednu z činností našich
drahých bratov, a to rozvoj misijnej tlačiarne. Chcem ťa zároveň pozvať, aby si
sa nezabúdal za nás a za apoštolát tlače
modliť. Modli sa prosím za redaktorov
- tých, ktorí píšu a spracúvajú články
a publikácie, modli sa aj za tých, ktorí
priamo tlačia v tlačiarni knihy a časopisy alebo ich distribuujú. Verím, že vďaka
spoločnej modlitbe Pán požehná naše
úsilie a prácu. Všetko naše pôsobenie
vkladám do jeho svätej vôle.
V modlitbe P. Arnold Janssen •

DAROVALI NA MISIE,
MISIJNÝ DORAST,
MISIJNÉ DOMY
Všetkým darcom vyslovujeme
Pán Boh zaplať!
Bratstvo Bož. Srdca Ježišovho Čab 40,- EUR •
Odberatelia Hlasov Šaľa 80,- EUR • Ružencové
bratstvo Mojzesovo 30,- EUR • Bohuznámy Nitra
10,- EUR • Ružencové bratstvo Zobor (farnosť sv.
Urbana) 100,- EUR • Odberatelia Hlasov a Posla
Šintava 120,- EUR • Členky ruže, Nitra Chrenová
100,- EUR • Odberatelia Posla farnosť Plavnica
80,- EUR • Predvianočný deviatnik Hlohovec
K+V 180,- EUR • Odberatelia Posla a Hlasov Lovce 40,- EUR • Odberatelia Hlasov Horný Vadičov
50,- EUR • Odberatelia Hlasov Rajec 40,- EUR
• Odberatelia Hlasov Žabokreky n.V. 20,- EUR
• Bohuznámi veriaci Veľké Zálužie 30,- EUR •
Odberatelia Hlasov Machulince 20,- EUR • Priateľky misií Anka a Gitka z Tr. Mitíc 250,- EUR •
Odberatelia Hlasov Valaská Dubová 60,- EUR •
Ružencové spoločenstvo Hrnčiarovce nad Parnou
50,- EUR • Odberatelia Hlasov Modrová 50,EUR • Odberatelia Hlasov pri kostole sv. Heleny
Trnava 140,- EUR • Veriaci Melek 150,- EUR •
Odberatelia Hlasov Chtelnica 74,- EUR • Ružencové bratstvo Kamenica nad Cirochou 50,- EUR
• Odberatelia hlasov Žabokreky n.V. 40,- EUR •
Odberatelia hlasov Čierne pri Čadci 120,- EUR •
Dobrodinci Čajkov 60,- EUR • Čitatelia Hlasov
Lokca 90,- EUR • Čitatelia Posla Veľké Zálužie
60,- EUR • Bohuznáma Veľké Zálužie 40,- EUR •
Čitatelia Hlasov Mikušovce 30,- EUR • Čitatelia
Hlasov Horovce 30,- EUR • Odberatelia posla
Trnava Modranka 100,- EUR • Spolok sv. ruženca
Žilina 54,- EUR • Odberatelia Hlasov Čierne pri
Čadci 120,- EUR • Odberatelia Hlasov Jablonové
50,- EUR • Odberatelia hlasov Plavnica 20,- EUR •
RKFÚ Alekšince 50,- EUR • Bohuznámy 500,- EUR
• Bohuznáma 300,- EUR • Odberatelia Hlasov
z Čaky 40,- EUR • Katarína Juríková 100,- EUR
• Ružencové bratstvo Zobor 100,- EUR • Misijný
jarmok Krupinská 7 775,- EUR • RFÚ Bratislava
Petržalka 655,- EUR • ZŠ Gercenová 2 000,- EUR
• UPeCe Bratislava 989,01,- EUR•

Predplatné na rok 2016 je 12 Eur
Oznámenie o zmene účtu
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že
Spoločnosť Božieho Slova, Kalvária 3, Nitra
používa toto číslo účtu:
Spoločnosť Božieho Slova, 5029115971 /
0900 (Slovenská sporiteľňa)
Ďakujeme za porozumenie

FEBRUÁR 2016
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Poďte aj Vy s časopisom Hlasy z domova a misií

do Sv. Zeme
v dňoch 10. 3. - 17. 3. 2016

s cestovnou kanceláriou AwerTour
Informácie Vám poskytne P. Martin Štefanec SVD.
Píšte na mail martins@svd.sk,
alebo volajte na č.: 0903 809 632
Program ako aj ďalšie informácie na:
www.verbisti.sk

ODOSIELATEĽ:

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

Cena
zájazdu
670 €

POŠTOVNÉ ÚVEROVANÉ
949 04 NITRA 5

