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Letné mesiace sa snažíme vychutnávať 
s  úžitkom na telesné zdravie i  osobný 
komfort. Počasie nám dovoľuje stráviť 
viac času na čerstvom vzduchu, popraco-

vať v záhrade, na dome a pod. Ba ostáva nám času 
aj na obyčajné ničnerobenie, keď môžeme znova 
ako malé deti hľadieť na nebo a hádať, na čo sa ten- 
ktorý oblak podobá.

Takéto „filozofické“ chvíle sa môžu stať pô-
vodom aj našich duchovných rozjímaní. Počas 
pracovného roka, hoci máme víkendy, nie sme 
pripravení si v skutočnosti oddýchnuť. Bežíme, 
aby sme stihli robotu dokončiť, o dom a deti sa 
postarať, poprípade pre seba niečo prichystať. Aj 
do kostola stihneme zaskočiť, pričom slovo skok 
tu treba chápať doslovne ako náhlu, krátkočaso-
vú akciu, ktorá zriedka zanecháva stopy v našom 
živote. No v lete počas dovolenky sa zvlášť netre-
ba ponáhľať, preto aj naša modlitba môže byť iná: 
hlbšia, krajšia, plodnejšia.

Občas sa nám zdá byť problémom nevyužitý 
čas. Myslíme si, že sme cenní len vtedy, ak niečo 
produkujeme. Preto je aj modlitba chápaná ako 
neplodné obdobie, ktoré nič nevyrába. Neuve-
domujeme si, že takto ponižujeme samých seba 
porovnávajúc sa s tovarom, ktorý je koniec kon-
cov cenný len vtedy, ak ho niekto kúpi. My sme 
však živé bytosti a svoju hodnotu máme od prvej 
minúty svojej existencie až naveky (samozrejme, 
ak večnosť pretrvá v radosti). Nikomu nemusíme 
dokazovať svoju produktivitu, aj keď si to bláz-
nivý kapitalizmus, priemyselnosť a hocaká iná 
sféra ekonomickej aktivity vyžaduje. Sme teles-
no-duchovné bytosti, kde duchovno presahuje 
naše materiálne ohraničenia, preto si vyžaduje 
omnoho väčší záujem a starostlivosť, než mu ho 
zatiaľ venujeme.

V posledných rokoch sa objavilo niekoľko štú-
dií venovaných pracovníkom, ktoré jednohlasne 
tvrdia, že oddýchnutý človek je ešte produktívnej-
ší. Hoci podobné tvrdenia znova len idú na ruku 
želajúcim zarobiť, podstata hovorí jasne – oddych, 
duchovná obnova je základom zdravej osobnosti.  
Ak sme akýmsi spôsobom workoholici, može 
nás uspokojiť fakt, že duchovný oddych, modlit-

ba už nie úplne je takým sladkým ničnerobením, 
keďže nám naň nezostáva veľa času počas pra-
covného roka. Veď poriadna modlitba si vyža-
duje celého človeka a len jeho. Je potrebný čas, za 
ktorý sa človek má pripraviť na chvíľku úprimnej 
modlitby v  jej najhlbšej podstate, ako ju pred-
stavuje samotná definícia – rozhovor s Bohom, 
pričom naše slová nenesú povinný charakter. 
Produktívni ľudia často pristupujú k modlitbe 
rovnako ako ku práci – treba toľko a toľko prečítať, 
vysloviť, aby sme si zaslúžili tú či inú milosť. Žiaľ, 
zaslúžiť si  nič nemôžeme, lebo je to z jednej strany 
príliš cenné a z druhej zadarmo. Preto sa modlit-
ba nemeria objemom, ba ani časom, aj keď ten tu 
hrá dôležitú úlohu – prípravnú. Veď na modlitbu 
prichádzame so všetkým, čím žijeme, radujeme 
sa, alebo trpíme. Aj keď sú to veci charakterizujú-
ce náš život, nie sme to my. Boh chce nás samých, 
preto je potrebné všetko mu odovzdať, aby to na 
čas spratal v úchove a mal možnosť byť s nami 
osobne. V prvých minútach modlitby preto mô-
žeme skrze vďaky odovzdať Bohu naše úspechy 
a radosť, skrze odprosenia naše chyby, hriechy 
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a nedostatky, skrze prosby mu predstaviť naše túžby a po-
trebnosti. A potom...

... potom nechať rieku tiecť. V obyčajnej modlitbe ob-
vykle recitujeme modlitby umom, občas si pomáhajúc pe-
rami, aby sme sa držali textu. Rozjímanie je však modlitbou 
celého človeka, kde má miesto aj telo, aj duša, aj predstava, 
pocity a pod. Celý človek sa ponára do modlitby, ktorá nie 
je ničím iným ako prítomnosťou pred Bohom, ktorú si po-
stupne uvedomujeme. Predstavou sa odväzujeme od tohto 
sveta a jeho zhonu a ponárame sa do ticha. Pocitmi si uve-
domujeme Boha a jeho veľkosť, ktorá sa k nám skláňa. Vtedy 
už nepotrebujeme slová, lebo dosahujeme nazeranie, kedy 
si dve zamilované srdcia vychutnávajú vzájomnú blízkosť. 
Tu sa čas nedá merať, lebo to bude stále málo. 

Aj keď sa netreba rozplývať, no tie príjemné chvíle nás 
budú stále priťahovať. Leto a oddych nás naučia vnímať svet 
ako Boží dar a nie ako miesto otrockej práce, zhonu a bolesti.

Milí čitatelia, želám vám, aby ste počas letných mesiacov 
využili každú voľnú chvíľu na rozjímanie. Rozjímanie vlast-
ne znamená “rozbor”. Rozoberme sa vo chvíľach modlitby 
so svojou vierou, svojimi povinnosťami, strachmi, hriechmi 
a predovšetkým so vzťahom s Bohom, ktorý nechce nič viac 
iba nás, svoje deti.  u
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▲ Biskupi Kene proti zatvoreniu najväčšieho 
utečeneckého tábora na svete

 
Biskupi Kene sa postavili proti rozhodnutiu vlády 
zatvoriť Dadaab, najväčší utečenecký tábor na sve-
te, v ktorom aktuálne žije vyše 300 000 utečencov 
pochádzajúcich predovšetkým zo Somálska. Pre-
zident William Ruto minulý týždeň oznámil roz-
hodnutie rozpustiť tábor Dadaab s odôvodnením, 
že pre krajinu predstavuje veľké bezpečnostné ri-
ziko. Viacero teroristických útokov uskutočnených 
v Keni bolo podľa tvrdení polície naplánovaných 
práve vo vnútri tohto tábora. Miestni biskupi však 
požiadali vládu, aby radikálne rozhodnutie, kto-
ré bude mať zásadný vplyv aj na životy státisícov 
nevinných, ešte prehodnotila. “Jednotlivci žiada-
júci azyl v Keni majú právo na ochranu a základ-
nú starostlivosť, kým sa nájdu trvalé riešenia v ich 
vlastných krajinách alebo v krajine, v ktorej žiada-
jú azyl,” napísali biskupi v spoločnom vyhlásení. 
“Zdôrazňujeme, že každá forma nedobrovoľného 
návratu do vlasti ich môže vystaviť nebezpečenstvu 
a prenasledovaniu,” dodali. “Veľmi sa obávame, že 
násilný návrat stoviek tisícov utečencov spôsobí 
humanitárnu katastrofu.” 
Vláda tvrdí, že na tábor za posledných 25 rokov už 
minula viac ako 7 miliárd dolárov, avšak medziná-
rodné spoločenstvo i samotné Somálsko sa vyhli 
adekvátnemu podielu na nákladoch tejto pomoci. •

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Sv. omšu za odberateľov Hlasov 
odslúžim 4. júla, za horliteľov 6. júla 2016,

šéfredaktor

Milí misijní priatelia. 

Prichádza čas vytúžených prázdnin 
a dovoleniek, čas oddychu a načerpania 
nových síl. Niekedy sa vtipne hovorie-
valo o nás Slovákoch: „ Kam ideš na do-
volenku? A odpoveď znela: Na maltu...“ 
Tým sa však nemyslela nijaká zámorská 

destinácia, ale práca na oprave, alebo stavbe nového domu, 
či nejakej prístavby. Na tento čas leta sa môžeme pozerať aj 
z hľadiska využitia voľného času. Je jasné, že každý človek 
ho využije podľa svojich možností a potrieb. Leto je časom 
bohatých zážitkov, cestovania, festivalov, poznávania kraji-
ny, nových svetov, vzťahov, rodinných stretnutí, športových 
podujatí, púti a iných akcii. Podľa náročnosti , každému môže 
vyhovovať niečo iné, no môžeme len potvrdiť, to staroznáme 
životné pravidlo, že zmena je život. A je to aj potrebné a žia-
dúce aby, nielen deti, ktoré majú dva mesiace prázdnin, ale aj 
dospelí zmenili svoj zabehaný rytmus. Aj, keď sa to nedá na 
mesiac, tak aspoň na niekoľko dní. Človek potrebuje zmenu. 
A každá zmena môže byť pre človeka prínosom a obohate-
ním na skúsenostiach či zážitkoch. Len pri tom všetkom ne-
smieme zabúdať na to podstatné: Kto sme a kam ideme. Sme 
Boží ľud, putujúca Cirkev. Tak sa na všetko máme pozerať 
očami viery, tak nám aj za našich mladých čias prízvukoval 
kňaz, keď začínali prázdniny: Nezabúdajte, prázdniny však 
sa nesmú stať prázdnymi dňami! Letné prázdniny, nech ich 
prežívame kdekoľvek, v meste či na vidieku, v horách či pri 
mori, sa tak pre nás majú stať časom, kedy vnímame prítom-
nosť Boha všade tam kde sa práve nachádzame. Boh a Jeho 
veleba je prítomná všade, môžeme ju poznávať cez prírodu 
i ľudí, s ktorými sa stretávame. A možno práve v čase oddy-
chu môžeme náš vzťah z Bohom zintenzívniť, vylepšiť. Pra-
jem Vám, milí čitatelia, aby letné mesiace boli pre Vás časom 
načerpania duchovných i telesných síl. 

Páter Martin Štefanec SVD, šéfredaktor
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▪ Chaldejský patriarcha sa na začiatku Ramadánu modlí 
za irackých moslimov 

Chaldejskí katolíci sa budú modliť za irackých moslimov sláviacich Ramadán, 
povedal babylonský patriarcha Louis Raphael Sako. “My ako Cirkev spájame naše 
priania s vašimi, vyjadrujeme našu solidaritu, úprimné pocity, úctu a modlitby 
prameniace z hĺbky našich sŕdc - aby Boh bdel nad Irakom a chránil Iračanov,” 
povedal patriarcha. Dodal, že chaldejskí katolíci sa budú modliť za moslimov, 
aby ich “pôst a modlitby osvietili a usmernili srdcia všetkých Iračanov k zrodeniu 
nového Iraku, v ktorom sa ku všetkým obyvateľom bude pristupovať rovnako, 
bude sa chrániť ich dôstojnosť a dosiahne sa bezpečnosť a stabilita.” Ramadán je 
moslimský mesiac pôstu, ktorý pripomína zjavenie Koránu prorokovi Mohame-
dovi. Tento rok sa slávi od 5. júna do 5. júla. Končí sviatkom Eid al-Fitr, ktorým sa 
ruší pôst. Iracká chaldejská katolícka cirkev má asi pol milióna členov a jej cen-
trom je Bagdad. Státisíce irackých Chaldejcov však spolu s mnohými ďalšími už 
utiekli z krajiny. Patriarcha Sako zdôraznil, že Ramadán je “príležitosťou na usku-
točňovanie prejavov súcitu a dobročinnosti”a tiež privilegovaným časom na pôst, 
modlitbu, pokánie a zmenu zmýšľania, aby bolo možné žiť v mieri. •

▲ Čínska polícia nepovolila 
odprosujúcu pobožnosť 
po zneuctení Eucharistie
 
Čínska polícia odmietla umožniť ko-
nanie odprosujúcej pobožnosti chysta-
nej katolíckym biskupom po zneuctení 
Eucharistie v kostole v provincii Hebei. 
Informovala o tom agentúra AsiaNews. 
Biskup Stephen Yang Xiangti pozval ve-
riacich, aby sa zhromaždili na eucha-
ristickú adoráciu po tom, čo v dedine 
Xiao Di Ba v provincii Hebei, došlo 
k zneucteniu bohostánku a rozhádza-
niu hostií po zemi. Zasiahla však po-
lícia - s odôvodnením, že zhromažde-
nie by ohrozovalo verejnú bezpečnosť 
- a pobožnosť musela byť zrušená. Bis-
kup požiadal miestnych veriacich, aby 
sa modlili a konali pokánie súkromným 
spôsobom. Polícia argumentovala tým, 
že mladíka, ktorý Eucharistiu zneuctil, 
už zatkli a obvinili z krádeže. • 

▲ Arménska redakcia Vatikánskeho 
rozhlasu oslavuje polstoročnicu
 
Arménska redakcia Vatikánskeho roz-
hlasu slávi 50. výročie od svojho zalo-
ženia. Prvé vysielanie zaznelo 29. mája 
1966 pod vedením vtedajšieho rektora 
Pápežského arménskeho kolégia v Ríme 
Mons. Nersesa Setiana. Redakcia zača-
la s 15-minútovým programom raz za 
týždeň, od roku 1975 vysiela Vatikánsky 
rozhlas v arménskom jazyku každý deň. 
Arménsku redakciu v súčasnosti tvorí 
dvojčlenný tím, ktorý dennodenne pri-
pravuje 19-minútový program. Rozhlas 
sa snaží dať priestor a budovať mosty 
medzi rôznymi arménskymi komunita-
mi, ktoré sú roztrúsené po svete aj kvô-
li tragédii spred sto rokov, označovanej 
ako Metz Yeghern (Veľké zlo). Krajinu, 
ktorá sa považuje za prvý kresťanský 
národ v histórii, na konci júna navštívi 
pápež František. •

▲ Cez Pápežské misijné diela 
si Slováci adoptovali 
50 afrických bohoslovcov
 
V Ríme sa prvý júnový týždeň 
stretli národní riaditelia Pápež-
ských misijných diel (PMD) z ce-
lého sveta. Slovensko na tomto 
každoročnom valnom zasadnutí 
zastupoval národný riaditeľ PMD 
o. Viktor Jakubov. Vatikánskemu 
rozhlasu priblížil charakter tohto-
ročného stretnutia delegátov ako 
aj myšlienky, ktoré im adresoval 
Svätý Otec pri osobnom stretnu-
tí. Zároveň predstavil úspešne sa 
rozvíjajúcu slovenskú iniciatívu, 
ktorou je „adopcia bohoslovcov“ 
v misijných krajinách. Misijní dob-
rodinci zo Slovenska v súčasnosti 
vďaka tejto adopcii prispievajú na 
štúdiá piatim desiatkam domoro-
dých bohoslovcov v interdiecéz-
nom seminári v Benine. Sloven-
ská pobočka PMD podľa slov jej 
riaditeľa uvažuje o rozšírení tejto 
podpory aj na teologický seminár 
v štáte Burkina Faso. Zaujímavos-
ťou je, že aj súčasný medzinárodný 
riaditeľ Pápežských misijných diel 
arcibiskup Protase Rugambwa, 
ktorý pochádza z Tanzánie, bol ke-
dysi ako seminarista adoptovaný 
dobrodincami z Rakúska. •
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Autor Listu Hebrejom prechá-
dza v istom momente v struč-
nosti dejinami spásy a pou-
kazuje na veľkosť viery, ktorú 

vlastnili naši predkovia vo viere. Ježiš 
v 12. kapitole Evanjelia podľa Luká-
ša zasa dôrazne žiada: “Neboj sa, malé 
stádo...” Tieto dve veci - viera a strach - 
spolu súvisia, sú vlastne opačnými pól-
mi jednej a tej istej veci. Kde je absolút-
na viera, tam niet vôbec strachu a zasa 
naopak, kde je absolútny strach, tam 
niet žiadnej viery. Čím väčšia viera, tým 
menší strach. A tak sa pozrime dnes na 
tieto dve veci zbližša. Myslím, že žiaden 
z nás nie je vyňatý spomedzi tých, ktorí 
vo svojom živote bojujú so strachom. 

V Písme je veľa miest týkajúcich 
sa strachu
Keďže priviesť ľudí k  viere je 
hlavným zmyslom biblického 
ohlasovania, potom aj konfron-
tácia strachu tam, vo sv. Písme, 
obsadzuje centrálne miesto. Na-
ozaj, strach je ľudská emócia, 
ktorou sa Sväté písmo zaoberá 
najviac. V Písme nájdeme veľa 
miest, kde sa hovorí aj o zdra-
vom, aj o nezdravom strachu. Strach 
je významná téma, ktorá sa nachádza 
v Písme od knihy Genezis až po Zjave-
nie sv. Jána. V rajskej záhrade vidíme 
Adama a Evu ako sa skryli pred Bohom 
po svojom páde. Aj u Abraháma, krát-
ko po jeho povolaní opustiť rodnú zem, 
vidíme strach. Pán mu hovorí: “Neboj 
sa, Abrahám! Ja som tvojím štítom; 
tvoja odmena bude veľmi veľká.” (Gen 

15, 1) Aj Mojžiš bol veľmi vystrašený, 
keď sa dozvedel o  svojom povolaní 
a o svojej misii. Keď čítame o Mojžišovi 
a o jeho strachu, ako sa rozpráva s Pá-
nom o svojej neschopnosti prijať jeho 
misiu, máme skoro humorný pocit, toľ-
ko dôvodov tam uvádza, prečo nemôže 
ísť v mene Pánovom k faraónovi. Stále 
a do nekonečna opakuje, že je pomalý 
v reči. Keď už je v koncoch, Pán pove-
rí Árona, aby sa stal jeho, Mojžišovým, 
hovorcom (Ex 3 a 4). Proroci ako Je-
remiáš, Izaiáš, Ezechiel, Amos a Jonáš, 
všetci do jedného prežívajú enorm-
ný strach z toho, k čomu ich Pán volá. 
Všetci majú dôvody a výhrady. Keď si 
všimneme Máriu, Ježišovu matku, aj tá 
prežíva strach, keď prijíma posolstvo 
Pánovo od anjela. Anjel oslovuje jej 
strach, ukľudňuje ju pred tým, než jej 

povie, čo Pán s ňou zamýšľa, že si želá, 
aby sa stala matkou Ježišovou. Mária 
sama sa tiež musela vyrovnať s týmto 
svojím zdravým strachom a hlbokou 
vystrašenosťou skorej, než bola schop-
ná slobodne sa podvoliť vôli Pánovej 
(Lk 1, 26-38). Strach, veľký strach náj-
deme aj u apoštolov a ostatných nasle-
dovníkov Ježišových, ako tak konfron-
tovali to, čo od nich Pán žiada. 

Strach sám o sebe nie je negatívnou, 
zlou, škodlivou emóciou. Ak je zdravý, 
tak nám slúži k rastu. Zdravý strach nás 
chráni pred nebezpečenstvami nášho 
života a vyzýva nás, aby sme sa proti 
nim postavili, alebo aby sme sa nejako 
pred nimi ochránili. Nezdravý strach 
je však emócia, ktorá je veľmi škodlivá, 
ktorá dokáže priviesť človeka doslova 
do paralýzy.

Viera pomáha človeku vyrovnať sa 
so strachom
Ako sa vyrovnávame s nezdravým stra-
chom? VIEROU. Na tom trvá dnešné 
Božie Slovo. Čo je to viera? Viera je 
postojom otvoreného náručia člove-
ka voči životu. Vo viere a prostredníc-

Viera
a strach

 Text: P. Milan Bubák SVD 

 Foto: Archív SVD

Viera, to je tvorivá energia 
a tvorivý pohyb. Viera je ako vietor, 
ktorý prenáša semienko života
do nás ako do pripravenej pôdy.
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tvom viery sme schopní postaviť sa do 
pozície otvorenosti voči Bohu, voči 
sebe a voči iným. Ak máme byť naplno 
vyvinutými osobnosťami, tak to pred-
pokladá, že budeme ľuďmi, ktorí sa 
nachádzajú v postoji viery. Totiž pozí-
cia alebo postoj, ktorý vlastníme v na-
šom živote, jasne o nás prezrádza, kto 
sme vo vzťahu k sebe a k iným. Viera 
je celistvým, integrovaným postojom 
a pozíciou. Táto pozícia alebo postoj 
ovplyvňuje všetko, čo v našom živote 
robíme: náš intelektuálny život a naše 
rozhodovania. 

Niekedy si pletieme vieru s presved-
čením, s  poučkami alebo dogmami. 
Medzi týmito dvomi vecami je však 
veľký rozdiel. Presvedčenia, poučky, 

dogmy sú systematickým vyjadrením 
alebo vonkajšou teoretickou formu-
láciou našich zážitkov, ktoré my ľudia 
máme s Bohom, s inými alebo so sebou 
samými. Ako dospelí často priľneme 
k presvedčeniu, poučkám a dogmám 
s presvedčením, že toto je viera. Zabú-
dame však, že tieto formulácie, ku kto-
rým sme priľnuli, vyrástli na postojoch 
niekoho. Oni sú len ovocím, vyjadre-
ním postojov. My ich môžeme prijať 
len vtedy, keď sú vyjadrením aj našich 
postojov. Keď sme deťmi, presne toto 
je to, čo je pre vek dieťaťa typické. Ale 
ako človek rastie, priľnúť k presved-
čeniu iného bez toho, že by bolo toto 
presvedčenie zároveň aj naším vlast-
ným vyjadrením, by bolo nedospelé. 

Príklad: keď sme boli deti, rodičia nám 
často pripomínali, že pani Nováková, 
ktorá býva v tom istom dome ako my, je 
staršia, vážená a milá pani, a preto si ju 
treba ctiť. Naša vlastná skúsenosť však 
s pani Novákovou bola trocha iná. Pani 
Nováková na nás ako na deti často na-
kričala, alebo keď sme sa hrali na ihris-
ku pod jej oknami, často nás odohnala 
preč. A tak sme si ešte ako deti formulo-
vali medzi sebou naše vlastné vyjadre-
nie našej skúsenosti s pani Novákovou, 
bez ohľadu na to, čo nám povedali iní. 

Viera je odpoveďou životu
Pre dospelých je život viery častokrát 
paradoxom. Náš život je zároveň aj vie-
rou, aj pochybnosťou. V pochybnosti 
zakusujeme pravidelne ničotu seba sa-
mých, iných a často dokonca aj Boha. 
Často „zotázňujeme“ zmysel a hodnotu 
seba samých, iných a dokonca aj Boha. 
Často zakusujeme svoj život ako ne-
zmyselný alebo ako niečo, čomu chýba 
akýkoľvek význam. V takýchto chvíľach 
začneme skúmať tú beztvarú púšť alebo 
tmavú priepasť svojho vlastného sveta 
a pripustíme, že táto ničota tam jestvu-
je, že tam je. Takéto prípady sú pre nás 
prípadmi krízy. A každá kríza je vlast-
ne príležitosťou. Príležitosťou k výberu. 
Môžeme si v takýchto chvíľach vybrať 
alebo sa rozhodnúť buď preto, že sa za-
čneme dištancovať od všetkého a že za-
čneme preklínať tú tmu, ktorú zažíva-
me, alebo sa môžeme rozhodnúť zažiť 
túto svoju tmu, ponoriť sa do nej, prijať 
ju a volať v nej po svetle tvorivého rie-
šenia. Viera je privedenie seba samých 
k bytiu (believing into), viera je prive-
denie iných k bytiu, zvlášť vtedy, keď za-
žívame tmu, pochybnosti a prázdnotu. 

Viera, to je tvorivá energia a tvorivý 
pohyb. Viera je ako vietor, ktorý pre-
náša semienko života do nás ako do 
pripravenej pôdy. Mať vieru znamená 
rozhodnúť sa objať s láskou a záujmom 
prázdnotu, priepasť, púšť v sebe samých 
a v iných. Viera znamená, že sa rozhod-
neme s  láskou prijať bútľavinu alebo 
kaňon ničoty namiesto toho, aby sme 
preklínali jeho tmu a hromžili 
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nad jeho prázdnotou. Náš odvážny 
a tvorivý záujem uprostred zážitku ni-
čoty privolá postupne vetry zmeny, kto-
ré prinesú so sebou semienko života aj 
pre nás, aj pre iných. Zrelý postoj viery 
nás vyzbrojí takými horizontmi, kto-
ré nám dajú schopnosť uvedomiť si, že 
všetko v živote je sväté - prázdnota a pl-
nosť, temnota a svetlo, nič a všetko, smrť 
a život. Zrelá viera nás stavia do pozície, 
ktorá víta a objíma nás samých a náš ži-
vot, a to nielen v radostných chvíľach, 
ale aj v tých, ktoré sú temné a tmavé. Ján 
z Kríža pekne hovorí k tomu: “Kde niet 
lásky, vlož lásku a nájdeš lásku.”

Boh je s človekom, aj keď ho 
poveruje náročnými úlohami
Toľkoto k viere vo všeobecnosti. Kon-
krétne, vychádzajúc z Nového zákona 
z  posolstva Ježišovho prekonávania 
strachu je tam naznačené nádhernou 
často sa opakujúcou témou, ktorá má 
tri prvky: prvok vyvolenia, misie a po-
žehnania (alebo prítomnosti prísľubu). 
Táto téma sa dá jednoducho vyjadriť 
slovným spojením: “Choď! Konaj! JA-

-SOM-S-TEBOU!” V celom Písme stá-
le a konštantne nachádzame v ľuďoch 
strach, keď konfrontujú svoje povola-
nie, ktoré dostávajú od Pána, keď pri-
jímajú jeho misiu a keď si uvedomujú 
veľkolepú skutočnosť, že s nimi, v ce-
lom ich živote, v  celom ich povola-
ní, v celej ich misii je s nimi prítomný 
Boh. Mohli by sme uvádzať jeden prí-
klad za druhým z Písma, kde je mož-
né vidieť, ako mužovia a  ženy viery 
prežívajú strach (zdravý aj nezdravý) 
vždy, keď sa stretávajú vo svojom ži-
vote s Pánom a keď sú konfrontovaní 
jeho Slovom. Pre dospelých kresťanov 
stretnutie s Pánom vynáša z nás, z náš-
ho vnútra tie najhlbšie strachy a tie naj-
skrytejšie horory, aké sme len schopní 
prežívať. Naša náboženská skúsenosť 
v rámci kresťanských a židovských de-
jín nám poukazuje na to, že Pán vždy 
preniká do hĺbky nás ľudí, nášho du-
cha, a zasahuje aj do tých najtajomnej-
ších zákutí našich duší, kde sa snažíme 
skryť aj pred ním, aj pred sebou samý-
mi strach. Pán Boh nás volá k tomu, aby 
sme sa stretli so svojím strachom, kto-

rý nosíme vo svojom tele a vo svojich 
kostiach, a aby sme prijali jeho, Ježišo-
vu transformujúcu prítomnosť a moc, 
a aby sme tak prekonali tie oblasti náš-
ho bytia, ktoré sú ešte stále naplnené 
temnotou a terorom.

Ježiš poznal veľmi dobre význam 
studnice strachu, aj zdravého, aj nezdra-
vého, ktorý leží hlboko v nás, v našom 
človečenstve. On sám zakúsil a spoznal, 
čo to je báť sa. Poznal pozitívne hodno-
ty, ktoré zo strachu pochádzajú. Poznal 
však aj nebezpečenstvo, ktoré sa nachá-
dza v nerealistickom a magickom roz-
mýšľaní a v strachu, ktorý sa točí okolo 
fantázie. Jeho časté slová adresované 
ľuďom, ktorí boli zachvátení takým-
to strachom, boli: “Neboj sa!” “Nebuď 
ustarostený!” V evanjeliách nájdeme 
vyše 60 takýchto povzbudzujúcich viet. 

Každý z nás je vyvolený a každý z nás 
dostal misiu. Túto misiu by sme mali 
vykonať. U každého z nás sa odohráva 
to, čo sme si naznačili tou trojitou vý-
zvou: Choď! Konaj! Ja-som-s-tebou! 
Je to teda vyvolenie, misia a požeh-
nanie. Toto sa týka všetkých oblastí aj 
nášho života. Všetci sme volaní opustiť 
svoj úkryt a ísť von, rozvíjať svoje dary 
a  schopnosti, a  tak vykonávať misiu, 
ktorú nám zveril Boh. Poddanie sa stra-
chu by bolo zradou povolania a misie. 
Ježiš poslal a dal svojim učeníkom na 
to, aby mohli svoje povolanie a svoju 
misiu úspešne vykonávať, svojho Du-
cha so svojimi darmi. Medzi nimi zvlášť 
sa v súvislosti so strachom vynímajú 
dar nádeje a dar odvahy. Ak sa cítime 
paralyzovaní strachom, možno sa žia-
da od nás, aby sme boli viacej na tieto 
dary otvorení.

Na záver jedno pekné heslo, kto-
ré som opísal v kaplnke Spoločnosti 
Božieho Slova v Techny neďaleko od 
Chicaga, a ktoré považujem za svoje 
osobné motto:

GOD WILL NEVER LEAD YOU
WHERE HIS GRACE CANNOT 
KEEP YOU.
(Boh ťa nikdy nebude viesť tam, kde by 
ťa nemohol podržať svojou milosťou)
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V pamätnom roku 1990 sa mnohí idealisti 
naplno oddávali eufórii z nadobudnutej 
politickej a  náboženskej slobody. Úžas-
nú erupciu uvoľnenej energie, tvorivosti 

a nápadov sa Terchovci snažili pretaviť aj do vše-
stranného priblíženia a najmä aktualizovania nad-
časového odkazu byzantskej misie svätých Cyrila 
a Metoda – patrónov miestneho kostola (najväč-
šieho na Slovensku, ktorý je zasvätený solúnskym 
bratom) a spolupatrónov Európy. Už prvý ročník 
Cyrilometodských dní priniesol do Terchovej nie-
čo výnimočné a  jedinečné. Terchovci ako vôbec 
prví ponúkli Slovensku i vtedajšej federácii pod-

ujatie, ktoré sa otvorene, sebavedomo, kultivovane 
a atraktívne zároveň prihlásilo k duchovným hod-
notám európskeho kultúrneho dedičstva. Možno si 
to vtedy zainteresovaní ani neuvedomovali, ale ďalší 
vývoj potvrdil, že ich iniciatíva významne prispela 
nielen k prehĺbeniu viery, národného povedomia 
a vlastenectva, ale aj európskej identity. Iste, prišli 
roky, keď sa ani Cyrilometodské dni nevyhli problé-
mom a stagnácii. Nič to však nemení na skutočnosti 
a úprimných pocitoch hrdosti, že vďaka neúnavné-
mu obetavému úsiliu a zanietenosti jednotlivcov 
Terchová odolala náporu rôznych pseudotrendov 
i odstredivých tendencií a dokázala si prirodzene 
udržať svoj vlastný vysoký cyrilo-metodský kre-
dit. Určite nie je nijaká náhoda, že opäť ako jediná 
na Slovensku!

 Blížiace sa XXVII. pokračovanie podujatia je po-
tvrdením predošlých slov. Organizátori opätovne pri-
pravili bohatý program, v ktorom okrem duchovné-
ho pokrmu dostane široký priestor vážna, sakrálna 
i etnická hudba, divadlo, folklór a výtvarné umenie. 
Špičkoví slovenskí, macedónski, českí a  japonskí 
umelci sú zárukou, že prítomní diváci a posluchá-
či si z podujatia odnesú silné emócie a zážitky. u

Cyrilometodské
dni v Terchovej
XXVII. ročník
2. – 5. júl 2016
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▪ Ľudové misie v Červenom Kameni 

V dňoch od 29. mája do 5. júna sa konali 
v Červenom Kameni ľudové misie, ktoré 
viedli pátri Ján Kušnír a Thomas Tulung. 
Farnosť Červený Kameň sa nachádza 
v nádhernom prostredí. Prišli sme sem 
na pozvanie duchovného otca a správcu 
tejto farnosti vdp. Martina Lisíka. Farnosť 
má okolo 700 veriacich. Ako prežívali tie-
to dni samotní veriaci tejto farnosti? Asi 
takto to odznelo na záver: Drahí otcovia 
misionári, tento týždeň bol skutočne ob-
rovským darom a milosťou od nášho Ne-
beského Otca. Boh videl, ako sa už dlhší 
čas od Neho postupne vzďaľujeme, ako 
Ho čím zriedkavejšie vyhľadávame, ako 
Ho čoraz menej milujeme, ako na Neho 
zabúdame. Videl, ako si nahovárame, že 
všetko zvládneme aj bez Jeho pomoci, 
spoliehajúc sa sami na seba a na svoje sily. 
Videl, že mnohí z nás vôbec nepochopili, 
čo znamená byť skutočne veriacim, mať 
živú vieru, nielen takú tradičnú, ktorú 
nám odovzdali naši rodičia.

Boli ste tu len zopár dní, no za ten-
to krátky čas ste priniesli do mnohých 
duší radosť, mnohým ľuďom ste pri-
navrátili nádej, ktorú pomaly strácali, 

pretože sa už nevedeli pohnúť ďalej vo 
svojich často beznádejných situáciách. 
Povzbudili ste mladých ľudí, aby s po-
mocou živej viery a vzťahu s Kristom 
mali odvahu byť kresťanmi v dnešnej 
dobe, ktorá im pripravuje veľa nástrah. 
Mnohých ste povzbudili ku generálnej 
svätej spovedi, aby pocítili a prijali Bo-
žie odpustenie, aby Pán tých, ktorí mu 
otvorili svoje srdce, mohol uzdraviť, 
aby mohli začať nanovo, inak ako do-
teraz. Podarilo sa vám z nás veriacich 

vytvoriť jedno živé spoločenstvo, jednu 
veľkú rodinu.

Drahí otcovia misionári, ukáza-
li ste nám cestu akým smerom máme 
ísť k Bohu, vyprosujte nám vo svojich 
modlitbách veľa odvahy pokračovať na 
tejto ceste. Vyprosujte nám väčšiu lásku 
ku Kristovi, ktorý nás miluje a tiež lásku 
k všetkým, s ktorými sa dennodenne stre-
távame. Vyprosujte nám živú vieru, o kto-
rú sa budeme chcieť deliť s ostatnými 
a ktorá nás naplní skutočnou radosťou.
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UDALOSTI 
júl-august 2016
5. júl – Slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských
vierozvestov;
6. júl – P. Ján Nemčík SVD, 5. výročie smrti (2011);
11. júl – Sv. Benedikt, opát, patrón Európy;
13. júl – Meniny P. Heinza Kulükeho SVD,
generálneho predstaveného SVD;
17. júl – Sv. Andrej-Svorad a Beňadik, pustovníci;
23. júl – Sv. Brigita, rehoľníčka, spolupatrónka Európy;
27. júl – Sv. Gorazd a spoločníci;
30. júl – Bl. Zdenka Schelingová, panna a mučenica.

◆ ◆ ◆

Misijný úmysel apoštolátu modlitby na mesiac júl:
Latinská Amerika a Karibik – Aby cirkev v Latinskej Amerike 
a Karibiku s obnovenou energiou nadšene ohlasovala 
evanjelium v tejto časti sveta.

◆ ◆ ◆

2. august – Porciunkula – vo farských a katedrálnych
kostoloch je možné získať pri splnení zvyčajných
podmienok úplné odpustky;
6. august – Sviatok Premenenia Pána;
9. august – Sv. Terézia Benedikta z kríža
(Edita Steinová), spolupatrónka Európy;
Medzinárodný deň domorodých ľudí;
9. august – P. Štefan Bošanský SVD,
25. výročie smrti (1991);
13.–14. aug. – Celodiecézna púť na sviatok
Nanebovzatia Panny Márie v Nitre na Kalvárii;
15. august – Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie,
prikázaný sviatok;
28. august – Sv. Augustín, biskup a učiteľ Cirkvi,
patrón Spoločnosti Božieho Slova.

◆ ◆ ◆

Misijný úmysel apoštolátu modlitby na mesiac august:
Žité evanjelium - Aby kresťania žili podľa evanjelia tak, 
že budú vydávať svedectvo viery, úcty a lásky k blížnemu.

Ďakujeme Bohu, že nám prostred-
níctvom Vás dal tak veľa. Veríme, že čas 
milosti sa pre našu farnosť v tejto chví-
li nekončí, ale len začína. Nech Vás Pán 
sprevádza vo Vašom ďalšom pôsobení 
i vo Vašom osobnom povolaní.

S láskou a úctou budeme na Vás pa-
mätať vo svojich modlitbách, veď aj vďa-
ka Vám sme zistili, že napriek všetkému, 
čo nás v živote stretne, sa Červený Ka-
meň má „chvála Bohu dobre“.

Úprimná vďaka.

Aj my sme sa tu cítili chvála Bohu dobre.
P. Ján Kušnír SVD a P. Thomas Tulung 
SVD •

▪ Primície našich novokňazov

18. júna slávil novokňaz Peter Fillo SVD 
svoju primičnú sv. omšu v kostole Naj-
svätejšej Trojice v Bratislave. Kazateľom 
mu bol P. Marek Vaňuš SVD. Na druhý 
deň novokňaz Milan Toman SVD slávil 
primičnú sv. omšu vo farskom kostole 
Preblahoslavenej Panny Márie vo Vráb-
ľoch. Na tejto slávnosti kázal P. Ján Kuš-
nír SVD. Novokňazi tak odslúžili prvé sv. 
omše v kostoloch, kde vyrastali a kde sa 
formovalo aj ich kňazské a misionárske 
povolanie. Farnosti, z ktorých novokňazi 
pochádzajú, sú hrdé na to, že z ich spo-
ločenstiev si Pán vyvolil nových kňazov 
a misionárov. 
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Kardinál Jozef Tomko
Chváliť nám treba slávnych mužov, 
našich otcov... Pre svoju rozvahu stali 
sa vodcami ľudu a pre svoju zbehlosť 
v písmach viedli národy. V ich výro-
koch sú slová múdrosti... Zostávajú vo 
svojom potomstve (ako) posvätné de-
dičstvo... Tieto slová z liturgie sviatku 
sv. Cyrila a sv. Metoda nám pripomí-
najú, aký neoceniteľný je pre náš ná-
rod ich náboženský a kultúrny význam.

Teraz, keď sme spolu s niektorými 
inými slovanskými národmi sú-
časťou Európskej únie, nesmie-
me zabudnúť, že náš slovanský 
pápež Ján Pavol II. vyhlásil svä-
tých Cyrila a  Metoda za spo-
lupatrónov Európy práve pre 
ich prínos do kultúrnej tradície, 
ktorá má svoje korene skôr v By-
zancii, ale pritom sa napája aj na 
Rím a na západnú Európu. Jeho obraz 
Európy, ktorá dýcha dvoma pľúcami, je 
veľmi výstižný. Pre nás je význam so-
lúnskych bratov o to väčší, lebo my sme 
ich priami dediči. Oni uviedli našich 
predkov na kultúrne javisko Európy, 
keď preložili Božie slovo do staroslo-
vienskeho jazyka, založili písomníctvo, 
zriadili školstvo a svojím Nomokáno-
nom pomáhali utvárať zákony.

Všetci dobre alebo aspoň zhruba 
poznáme ich históriu. V 9. storočí, keď 
evanjelizačná činnosť západných misi-
onárov pre jazykové prekážky len slabo 
prenikala medzi ľud, knieža Rastislav 
vyslal k byzantskému cisárovi Micha-

lovi III. posolstvo s prosbou o bisku-
pa a učiteľa, ktorý by hlásal ľudu vieru 
v zrozumiteľnom jazyku, zriadil hierar-
chiu a pomohol pripraviť dobré záko-
nodarstvo. Cisár Michal prosbe vyhovel 
a vyslal na túto misiu učených a skúse-
ných misionárov, bratov Konštantína 
a Metoda. Tí pochádzali zo slovanského 
pomedzia, z mesta Solúna (Thessaloni-
ki), a už predtým boli ako misionári na 
Kryme, skade priniesli nájdené ostatky 
sv. Klementa, jedného z prvých pápe-

žov, ktorý tam zomrel vo vyhnanstve. 
Obaja boli duchovne, kultúrne i orga-
nizačnými schopnosťami veľmi dobre 
pripravení na dôležitú úlohu.

Ich misionárska múdrosť a prezie-
ravosť sa ukázala hneď na začiatku, 
keď sa pripravili na cestu tým, že začali 
prekladať Sväté písmo do staroslovien-
činy. A keďže sa slovanské hlásky ne-
dali ľahko prepísať do gréckej abecedy, 
vytvorili aj nové písmo. Ako to čítame 
v Proglase Konštantína-Filozofa, čiže 
v  predslove sv. Cyrila k  evanjeliám: 
„Ešte väčšmi od človeka z kameňa je 
mŕtva duša, každá duša bez písmen... 
Pretože ako skaza visí nad telom vše-

hubiaca a nad hnis väčšmi hnijúca, keď 
telo nemá patričného pokrmu: práve 
tak isto každá duša upadá v žití, keď žije 
bez Božieho života, keď nepočuje nikde 
slova Božieho.” 

Do Rastislavovej ríše, ktorá sa vte-
dy rozprestierala v  krajoch z  jednej 
i druhej strany rieky Moravy a siahala 
na dnešnom Slovensku kamsi za Nitru, 
prišli teda výborne pripravení s hoto-
vým prekladom evanjelia a hlavných 
liturgických kníh. Boli to základné po-
môcky na náboženský a kultúrny život. 
Naši predkovia im rozumeli a chápali 
aj liturgiu v ľudovej reči. K tomu tiež 
prispeli školy na vzdelávanie mládeže 
a prípravu domorodých kňazov. Tým 
sv. Cyril a sv. Metod uskutočnili i kul-
túrne pokresťančenie čiže inkulturáciu, 
zaštepenie evanjelia do domáceho spô-
sobu života. Ako u mnohých iných ná-
rodov, aj na Slovensku pokresťančenie 
zároveň prinieslo nevídaný kultúrny 
a civilizačný rozvoj, tým prijateľnejší, 

Naše
duchovné
korene

 Text: Kardinál Jozef Tomko 

 Foto: Archív SVD

Viera je však takisto 
významný dar pre spoločnosť,
pre živý organizmus,
akým je rodina a národ.

10 HLASY Z DOMOVA A MISIÍ JÚL – AUGUST 2016

SV. CYRIL A METOD



čím hlbšie vyrastal z originálnych do-
mácich prameňov. 

Takto sa nám dostalo cti, že sme mali 
tisícsto rokov pred Druhým vatikán-
skym koncilom liturgiu vo vlastnom 
jazyku a najmä, že naše prvé kultúrne 
slovo, ktorým sme vystúpili na javis-
ko Európy, bolo práve Božie slovo, a to 
dokonca Jánovo evanjelium v staroslo-
vienskom preklade, ktoré sa začína: „Na 
počiatku bolo Slovo - Iskoni bě Slovo.” 
Kým iné národy začínajú svoju históriu 
rôznymi bájkami, ako napr. Taliani le-
gendou o Romulovi a Rémovi, ktorých 
dojčila vlčica, alebo Mexičania ľudský-
mi obeťami starých Aztékov, my kladie-
me na počiatok našich kultúrnych dejín 
Božie slovo — Sväté písmo, a to blahoz-
vesť o Bohu, vtelenom Slove.

Niet nad ľudí s čistým svedomím
Kresťanská viera je teda pre nás nielen 
náboženským obohatením, ale aj vzác-
nym kultúrnym dedičstvom a ozajst-

ným bohatstvom. Preto spomienka na 
cyrilo-metodské dedičstvo v  ústave 
nášho štátu je celkom namieste a vy-
pustiť ju by bol nekultúrny a protihis-
torický čin.

Pavol VI. nazval cyrilo-metodské de-
dičstvo zlatonosnou žilou. Čo nám teda 
priniesla kresťanská viera, čo cenné, 
hodnotné, dôležité nám aj dnes prináša 
pre náš život ako jedincov i ako národa 
a spoločnosti? 

Nuž ponajprv, živá viera je svetlom, 
ktoré nám ukazuje životnú cestu a jej cieľ, 
tým je večnosť. My sme už veční, stvo-
rení pre večnosť: vierou nás Boh Otec 
„vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych 
znovuzrodil pre živú nádej” (1 Pt 1, 3). 
Viera dáva zmysel životu, lebo odpovedá 
na najzákladnejšie otázky bytia: Odkiaľ 
som? Kam idem? Načo žijem? Tu nám 
už ani veda nestačí. Iba viera odkrýva 
tajomstvo smrti a posmrtnej existencie.

Viera dáva nielen svetlo, ale aj silu. 
Dodáva nám vnútornú istotu. Mať takú 

istotu, najmä keď sa treba vyrovnať 
s utrpením, nešťastím, krížom, zname-
ná veľa pre jednotlivcov aj pre národ.

Činorodá viera plodí radosť a opti-
mizmus. S vnútornou istotou prináša 
ozajstný pokoj srdca, ktorý obdivova-
li domáci i cudzí obyvatelia u našich 
chudobných matiek a otcov. Taká viera 
pretvára a zošľachťuje mravy, pomáha 
človeku k vyššej dôstojnosti, a tak dví-
ha jednotlivcov i národ. Niet nad ľudí 
s čistým svedomím. Niet nad mládež 
s čistým pohľadom.

Preto treba považovať kresťanskú 
vieru aj z hľadiska psychologickej vy-
rovnanosti a ľudskej hodnoty za vzác-
ny dar, ktorý nám priniesli sv. Cyril 
a sv. Metod.

Viera je však takisto významný dar 
pre spoločnosť, pre živý organizmus, 
akým je rodina a národ. Viera spojená 
s mravnosťou a vliata do spôsobu života 
a do kultúry zachránila aj náš malý ná-
rod pred zánikom, zatiaľ čo väčšie ná-
rody zmizli z mapy sveta. Naše dejiny 
nemožno pochopiť bez kresťanstva. Vy-
trhnúť Krista a kresťanstvo z dejín Slo-
vákov by znamenalo poprieť naše dejiny. 

Slováci sa práve v najťažších obdo-
biach svojej histórie udržali pri živote 
akoby z diela sv. Cyrila a sv. Metoda. 
Stačilo by povedať, že z tohto koreňa 
vznikli také dôležité národné diela ako 
Spolok sv. Vojtecha a Matica slovenská. 
Naši najväčší národovci vedeli vždy 
nadviazať na cyrilo-metodskú tradíciu 
tak doma, ako aj za hranicami.

Ján Pavol II. nám zdôraznil, že cyri-
lo-metodské dedičstvo „je základom 
duchovnej veľkosti a skutočnej kultúr-
nej výšky národa. Drahí moji, zostávajte 
verní tomuto dedičstvu, poznávajte ho 
čoraz lepšie do hĺbky vo všetkých život-
ných rozmeroch, so všetkými dôsledka-
mi pre osobný a spoločenský život. Žite 
podľa tohto dedičstva. Neprestajne mu 
buďte verní, ochraňujte a zveľaďujte ho 
v tej istote, že ono je základom vašej du-
chovnej veľkosti a skutočnej kultúrnej 
výšky vášho národa.” 

To sú naše hlbiny, pramene, naše po-
svätné dedičstvo.  u 
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10. júna boli v Kostole Nanebovzatia 
Panny Márie v Nitre na Kalvárii vysvä-
tení na kňazov dvaja misionári verbisti: 
Milan Toman SVD a Peter Fillo SVD. 
Svätiteľom bol Mons. Viliam Judák, 
nitriansky biskup. Slávnosť sa začala 
o 10.00 a zúčastnili sa jej desiatky kňa-
zov i veľké množstvo veriacich. Novo-
kňazov prišli duchovne podporiť spo-
lubratia kňazi a seminaristi z Bratislavy, 
kde naši dvaja novokňazi študovali. 
Prišli aj veriaci z Vrábeľ a Bra-
tislavy, odkiaľ pochádzajú, tiež 
z Nového Hrozenkova na Mora-
ve a priamo z Nitry, kde pôsobili 
v pastoračnom roku. 

„Chceme im spoločne priať, 
ale aj vyprosovať, aby to áno, 
ktoré dajú Bohu, zachovali a aby 
svoje vznešené poslanie napĺ-
ňali vo vernosti až do konca,“ pove-
dal Mons. Judák v  úvode sv. omše. 
„Kňazstvo, ktoré Kristus daroval svojej 
Cirkvi, je jedno, ale sa spája s rôznymi 
charizmami a rôznymi talentami, aký-
mi sú obdarení rôzni ľudia povolaní 
do spoločenstva s Kristom, ktorí tvo-
ria jeho Cirkev. Zvláštnu charakteris-
tiku má kňazstvo Spoločnosti Božie-
ho Slova, do ktorej vy, milí ordinandi 
Peter a Milan, patríte. Na vás sa tiež 
môžu aplikovať slová dnešného svätca 
sv. Barnabáša, ktoré čítame v dnešnej 
modlitbe breviára: Na apoštolskú úlo-
hu aj teba vybral Boh, náš Pán Kristus 
ťa mocou obdaril a milosť dvihla k vý-

šinám. Cirkev sv. Barnabáša, spolupra-
covníka sv. Pavla, označila pre jeho 
horlivosť v  misiách titulom apoštol, 
hoci nepatril do kolégia dvanástich. 
Aj vy máte ísť jeho cestou,“ povedal 
otec biskup ordinandom počas kázne. 
Povzbudil ich k horlivosti a obetavos-
ti v službe ohlasovania Božieho Slo-
va v ťažkých podmienkach misijných 
krajín. Spomenul aj obetavosť a nad-
šenie, s akými v misiách pracovala Sr. 

Veronika Terézia v  Južnom Sudáne, 
ktorá na následky postrelenia zomrela. 
„Treba si však uvedomiť, že iným mô-
žete priniesť Ježiša Krista len vtedy, ak 
vložíte svoj život do jeho života úplne, 
bez výhrad.“ Pozval ordinandov, aby sa 
nechali viesť Duchom Svätým tak ako 
Zakladateľ Spoločnosti Božieho Slova 
sv. Arnold Janssen a ďalší jeho duchov-
ní synovia. „V miere, akou sa to bude 
diať, bude váš život podobný Ježišovi 
Kristovi.“ Aj o sv. Barnabášovi, svätco-
vi, ktorý mal sviatok v deň vysviacky, 
sa píše: „Bol to dobrý muž, plný Du-
cha Svätého a  viery.“ „Vyprosujeme 
vám, aby ste v sile Ducha Svätého boli 

tiež vernými a  horlivými sprostred-
kovateľmi Božej milosti pre všetkých, 
ku ktorým budete poslaní. Zverujeme 
vás na tomto starobylom pútnickom 
mieste aj Matke Pána, Matke kňazov, 
ktorú zveril Pán apoštolovi Jánovi. Zo-
trvajte po celý život pri Matke, pod jej 
plášťom, tam budete v bezpečí, pretože 
ste v prítomnosti Krista vo svetle zmŕt-
vychvstania.“ 

Mons. Judák povzbudil aj rodičov, že 
i napriek tomu, že možno mali iné plá-
ny so svojimi deťmi, aby prijali ich po-
volanie ako Boží dar a aby sa kňazské 
povolanie ich syna stalo istým spôso-
bom aj ich povolaním. V závere homílie 
Mons. Judák vyzval všetkých prítomných 
k modlitbe za nové duchovné povolania. 
„Usilujme sa svojím životom napomáhať 
šíreniu Božieho kráľovstva všetci, nosi-
telia kňazstva krstného i služobného.“ 

Na konci svätej omše udelili novo-
kňazi svoje požehnanie všetkým prí-
tomným vrátane svojho svätiteľa.

Kňazská
vysviacka
dvoch verbistov

 Text a foto: P. Martin Štefanec SVD

Zotrvajte po celý život
pri Matke, pod jej plášťom,
tam budete v bezpečí,
pretože ste v prítomnosti Krista
vo svetle zmŕtvychvstania.
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Milan Toman SVD
pokrstený ako Milan Jozef, sa naro-
dil v Nitre 20. októbra 1983 ako štvrté 
z piatich detí rodičov Milana a Terézie. 
Má dvoch bratov: Petra a Pavla i dve 
sestry: Luciu a Máriu.

V rokoch 1990 až 1992 navštevo-
val ZŠ Viliama Záborského. Po otvo-
rení cirkevnej školy prestúpil na Zák-

ladnú školu sv. Vojtecha vo Vrábľoch, 
kde pokračoval v štúdiu do roku 1998. 
Ďalej nasledovalo štvorročné štúdium 
na Strednej priemyselnej škole staveb-
nej v Nitre v odbore technicko-infor-
mačné služby. Po maturite pokračoval 
v štúdiách na Mechanizačnej fakulte 
Slovenskej poľnohospodárskej univer-
zity v Nitre. Štúdium ukončil v roku 

2007 s titulom inžinier, v špecializácii 
na komerčnú činnosť v odbore poľno-
hospodárskej techniky. Po ukončení 
štúdia sa zamestnal ako asistent prí-
pravy a obchodu v súkromnej staveb-
nej spoločnosti v Nitre. Avšak už v po-
slednom ročníku štúdia pocítil veľmi 
silnú túžbu zasvätiť svoj život Bohu 
v  duchovnom a  misijnom povolaní. 
Odpoveďou na toto volanie bol vstup 
do postulátu Spoločnosti Božieho Slo-
va 20. júla 2008 a následné prijatie do 
noviciátu vo Vidinej. Po roku duchov-
nej prípravy tak skladal 8. septembra 
2009 svoje prvé rehoľné sľuby a začal 
študovať na Teologickej fakulte Trnav-
skej univerzity v Bratislave. Po získaní 
titulu bakalár v roku 2012 nasledova-
la ročná pastoračná prax vo farnosti 
Nový Hrozenkov v Českej republike. 
Jeho misijným určením je provincia 
Slovensko. 

Peter Filo SVD,
syn rodičov Ľudovíta a Eleny, sa narodil 
7. júla 1984 v Bratislave. Má mladšieho 
brata Martina. V rokoch 1990 až 1998 
navštevoval základnú školu v Bratisla-
ve. Ďalšie štyri roky pokračoval v štú-
diu na Gymnáziu na Grösslingovej 
ulici v Bratislave, kde ho veľmi oslovila 
práca s počítačom. Preto sa po matu-
rite rozhodol študovať informatiku na 
Slovenskej technickej univerzite, ktorú 
ukončil v roku 2008 s titulom inžinier 
v študijnom programe počítačové sys-
témy a siete. Počas štúdia pracoval na 
stavebnej fakulte ako správca počítačo-
vej siete a už v tom čase cítil pozvanie 
do duchovného povolania. 

Do postulátu Spoločnosti Božieho 
Slova vstúpil 20. júla 2008 a o necelé 
dva mesiace (7. septembra) nastúpil do 
ročného noviciátu vo Vidinej. Po jeho 
zavŕšení v septembri 2009 sa zasvätil 
Bohu prvými sľubmi a začal študovať 
filozofiu a teológiu na Teologickej fa-
kulte Trnavskej univerzity v Bratislave. 
Od septembra 2012 do augusta 2013 
absolvoval pastoračnú prax v Nitre na 
Kalvárii. Jeho misijným určením je pro-
vincia Filipíny - Juh.  u
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Ako si sa dostal na Kubu? 
Keď som bol v piatom ročníku na te-
ológii a písali sme si misijné určenia, 
kde by sme chceli pracovať, rozmýšľal 
som, čo si napíšem. Chcel som praco-
vať v prostredí skôr niekde na dedinách 
medzi ľuďmi. V  tom čase mi Radko 
Kottra, ktorý už tu pôsobil, napísal e-
-mail, že ak rozmýšľam o nejakej kra-
jine, aby som rozmýšľal o Kube, že veľ-
mi potrebujú kňazov. Informoval som 
sa a zistil som, aká je tu pastorácia a dal 
som si Kubu na prvé miesto, potom 
som si napísal Argentínu a Paraguaj. 
Predstavení mi vybrali Kubu. Vďaka 
Bohu, som tu! 

Prišiel som tu 9. novembra 2011. 
V januári tohto roku som dostal svo-
ju prvú farnosť v Sagua de Tánamo – 
Cayo Mambi. 

Od roku 2011 som v Sagua de Tána-
mo, sme tu traja kňazi. Od 4. augusta 
minulého roku je Cayo Mambi samo-
statnou farnosťou. Predtým patrila do 
Sagua de Tánamo. Som teda prvým fa-
rárom, ktorý pracuje v Cayo Mambi. 
Bývame spolu na fare traja spolubratia, 
hoci každý má svoju farnosť. V Sagua 
de Tánamo bývam, víkendy som v Cayo 
Mambi a celý týždeň robím pastoráciu 
v Cayo Mambi. 

Ako je rozčlenená tvoja farnosť, ktorú 
spravuješ? 
Farnosť pozostáva z dvoch mestečiek 
a desiatich dediniek. Centrum je v Cayo 
Mambi, odtiaľ vychádzam do vzdialenej-
ších dedín. Tie, čo sú ďaleko, sa snažím 
navštíviť aspoň raz alebo dvakrát za me-
siac. Iné navštevujem dvakrát do týždňa. 

Splnila Kuba tvoje očakávania? 
Od Kuby som neočakával nič. Prišiel 
som na Kubu s tým, že som vedel, že je 
tu ešte komunizmus a bral som to tak, 
že uvidím, čo tam stretnem. Každý deň 
je pre mňa zvláštny, lebo stále zisťujem, 
že niektoré veci som ešte nespoznal, 
niektoré veci ma aj nahnevajú, ale mno-
hé situácie ma potešia. Každý deň, keď 
idem spať, ďakujem Bohu, že som tu. 

Čo ťa posilňuje a napĺňa v misijnom po-
volaní? 
Asi najviac osobné stretnutia s ľuďmi. 
Napriek všetkým ťažkostiam ktoré žijú, 
napriek strachu vyjadriť svoju vieru vi-
dieť mnoho detí a mladých, ale aj do-
spelých, ktorí sa snažia, mnohí iba začí-
najú, ale ich prejav viery je veľmi jasný. 
Ti, ktorí veria, vydávajú veľmi pekné 
svedectvo. V Cayo Mambi mávame sv. 
omše vonku. Každý môže vidieť ľudí, 
ktorí na ne prichádzajú. A oni sa potom 

aj inde správajú ako veriaci. Sú pre mňa 
veľkým povzbudením. 

Na Kube som si počas krátkeho poby-
tu všimol u ľudí veľkú mariánsku úctu. 
Čím to je? 
Rodina na Kube sa nedá chápať tak ako 
na Slovensku. My sme zvyknutí na otca, 
mamu a deti. Tu je to mama a deti. Ak je 
aj otec, berie sa ako časť rodiny, ale nie 
je to najdôležitejšie. Veľakrát aj preto, že 
deti majú jednu mamu, ale iných otcov. 
Prenáša sa to aj do viery, že úcta k Matke 
Márii im je omnoho bližšia ako k Bohu 
Otcovi. Mohol by som povedať, že asi 
90 % Kubáncov uctieva Pannu Máriu. 
Približne 10 % ľudí je katolíkov, ďalší ju 
uctievajú alebo majú aspoň jej obraz: 
niektorí ju uctievajú ako africkú bohyňu, 
ďalší ako niekoho, kto je omnoho bližšie 
ich srdcu. Je tu veľmi silná úcta k Panne 
Márii, a to nielen u katolíkov. 

Aj my v našej pastorácii mariánsku 
úctu veľmi propagujeme. Keď chcem ísť 
do nejakej dedinky a viem, že Katolíc-
ka cirkev tam ešte nie je prítomná, tak 
stačí, aby som tam došiel s obrazom 
Panny Márie. Je to taký prvý impulz, 
ktorý nám pomáha a potom je už na 
nás, aby sme sa snažili ľuďom zvesto-
vať pravú vieru, že existuje aj Boh Otec 
a Syn Ježiš Kristus. 

Slovenskí verbisti
vedia pochopiť Kubáncov

P. Lukáš Mizerák SVD

 Text: P. Martin Štefanec SVD 

 Foto: P. Ján Štefanec SVD

Pochádza z Lúčky, okres Prešov. Za kňaza bol vysvätený 
v roku 2010. Od roku 2011 pôsobí na Kube. 

 

Patrónkou Kuby je Panna Mária
Milosrdná z Cobre
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Ako tu pôsobia verbisti? Majú povolania? 
Ako spomenul aj P. Kottra, prvý ver-
bista P. Herman SVD prišiel na Kubu 
v roku 1988. Potom prišli ďalší a teraz 
máme 5 komunít. Podmienky sú tu veľ-
mi ťažké. V poslednom čase klesol náš 
počet. Bolo nás 14 a teraz je nás 9. Pre-
to potrebujeme misionárov, aby sme 
mohli slúžiť aspoň v tých farnostiach, 
ktoré máme teraz. Čo sa týka povolaní, 
asi pred 10 rokmi bol problém, že mno-
ho kubánskych mladíkov túžilo vstúpiť 
do rehole, aby neskôr mohli vycestovať 
do zahraničia. Teraz sa to trošku mení, 
ale stále je to ťažké rozlíšiť pre predsta-
vených, či je ten úmysel úprimný, alebo 
je za tým vycestovanie. Ako som spo-
mínal, rodiny spoločne veľmi nefun-
gujú. Mnohí mladí nemajú skúsenosť 
usporiadanej rodiny. Preto je to ťažšie. 
Ale modlievame sa a  organizujeme 
stretnutia, kde rozprávame o kňazskom 
a rehoľnom povolaní. 

Čo ťa čaká teraz, aká práca? Kde vidíš 
potenciál? 
Práve dnes som sa modlil pri ranných 
chválach za povolenie pre náš nový 

kostol, lebo pán biskup sa mal stretnúť 
s autoritami mesta ohľadne povolenia 
stavby kostola v Cayo Mambi. Kato-
lícka cirkev musí v porovnaní s inými 
cirkvami čakať na povolenie stavby 
kostola obyčajne omnoho viac času. 
Máme naplánované rôzne stretnutia 
pre dospievajúcu mládež a deti. Popri 
tom už nakupujeme a zháňame mate-
riál na stavbu nového kostola. Ak Boh 
dá, že by sme mali ten papier, ktorý nám 
dovolí začať stavať, tak nebudeme čakať 
ani týždeň. 4 roky čakania z mojej stra-
ny, 25 rokov čakania zo strany ľudí, to je 
dosť. Všetci si prajú, aby už bolo niečo 
vidieť. Veríme, že sa to podarí. 

Kto bude stavbu realizovať? 
Našiel som ľudí z farnosti. Niektorých 
budeme musieť platiť, ale tiež mnoho 
ľudí má záujem pomôcť bez nároku 
na odmenu. 

Ako tu prebiehajú krsty a sobáše? 
Krstov tu mám veľmi veľa. Ľudia svojím 
spôsobom veria v Boha. Mnoho rodi-
čov prichádza krstiť svoje deti. Mnoho 
ľudí sa pripravuje aj na krsty dospelých. 
Každý rok máme asi 10 krstov dospe-
lých. Čo sa týka sobášov, odkedy som 
tu, nemal som ešte ani jeden sobáš mla-
dých. Je to aj preto, že rodiny sú rozbité, 
mladí nevidia vzory ako majú žiť pria-
telia, potom snúbenci, manželia... Ale 
vďaka Bohu aspoň z  radov starších, 
ktorí sú spolu už 15-20 rokov,  dali si 
pred Pánom Bohom manželstvo do po-
riadku. Svedkovia sú už ich deti, ktoré 
sú tiež na sv. omši a takýmto spôsobom 
môžu vidieť, že rodičia nemajú strach 
povedať pred Bohom, že si budú verní 
do konca života. 

Ako je Katolícka cirkev na Kube prijatá?
Vďaka posledným návštevám Sv. Otca 
Benedikta a Františka si myslím, že Ka-
tolícka cirkev má veľké prijatie v tunaj-
šej spoločnosti, hoci je najviac utláčaná. 
Pozitívne ju vnímajú vďaka charitatív-
nym aktivitám, kde sa Cirkev snaží deliť 
s chudobnými. Veľmi dobrý ohlas mala 
návšteva Sv. Otca Františka, ktorý sa aj 
tu na Kube dokázal priblížiť chudob-
ným. Budúcnosť Katolíckej cirkvi na 
Kube je v deťoch, mladých a myslím si, 
že má veľkú nádej. 

Čo by si odkázal čitateľom Hlasov? 
Ďakujem za modlitby a obety. Pamä-
tám na všetkých. Som rád, že na Slo-
vensku je záujem o misie.  u

• P. Lukáš Mizerák SVD slúži sv. omšu
 pre veriacich z Cayo Mambí na mieste,
 kde budú stavať nový kostol
• Ľudia na prepravu stále využívajú zvieratá
• P. Lukáš Mizerák SVD počas stretnutia
 s mládežou im sprostredkováva Božie Slovo
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P. Radoslav Kottra SVD pochádza 
z Levíc. Do SVD vstúpil hneď
po skončení strednej školy v roku 
1999 a na kňaza bol vysvätený
16. júna 2007. Už niekoľko 
mesiacov po vysviacke odišiel
na Kubu, kde dodnes pôsobí
ako misionár. 

Porozprávaj nám o verbistoch na Kube. 
Kedy bola založená misia? 
Tu na Kube verbisti patria do provin-
cie Mexiko, kde začali pôsobiť verbisti 
v roku 1963. Po 25 rokoch prišli z Mexi-

ka aj na Kubu. P. Herman SVD z Mexika 
so spolubratom z Argentíny začali túto 
misiu na Kube v roku 1988. Prvá bola 
Sauga de Tánamo, potom Mayarí, v roku 
2000 začali verbisti pôsobiť v Havane. 
V mestečku Yara pracujeme od roku 
2007. Pred tromi rokmi sme založili mi-
sijný biblický dom v meste Holguín, čo 
je provinčné mesto tejto oblasti. Aktuál-
ne pracujeme na piatich miestach. Sme 
desiati spolubratia z viacerých štátov: 
Filipíny, Indonézia, Argentína. V po-
slednom období pribúdajú spolubratia 
z Európy. Sme tu dvaja Slováci, jeden 
Švajčiar a jeden Poliak. Pastorácia je sú-
stredená hlavne vo farnostiach. Snažíme 
sa rozbehnúť aj biblický apoštolát. 

Aké boli tvoje misijné určenia? 
Najviac som si prial Nikaraguu. Na 
druhé miesto som si dal Južnú Ameri-
ku vo všeobecnosti. Dlho som nevedel, 
čo si napísať na tretie miesto. Pán Boh mi 
pripomenul, že on to riadi. Snívalo sa mi 

o mojom starom otcovi, ktorý na Kube 
pracoval koncom 70-tych rokov. Bol ar-
chitektom elektrárne Nuevitas. Keď som 
sa prebudil, rozmýšľal som, že by som si 
vlastne mohol napísať Kubu. Tak som si 
ju napísal a predstavení mi ju aj vybrali.

Pôsobia misionári aj v školách? 
Máme rovnakú skúsenosť, ako sme 
mali na Slovensku v minulosti, že kňa-
zi a Cirkev nemohli veľmi vstupovať 
do škôl a vyučovať náboženstvo v pl-
nej slobode. Rovnaká situácia až do 
dnešného dňa pretrváva tu na Kube. 
Katechézy robíme jedine v kostole, na 
dedinách v domoch, kde aj slúžime sv. 
omše a stretávame sa s veriacimi. Keď 
som sem prišiel, konkrétne do May-
ari pred jeden a pol rokom, vtedy tu 
napríklad katechézy nefungovali. Asi 
po roku sa mi podarilo k mladým pri-
blížiť, pozvať ich na katechézy a teraz 
máme okolo 12 detí, čo nie je veľa, ale 
som rád, že majú záujem. 

P. Radoslav
Kottra SVD

 Text: P. Martin Štefanec SVD

 Foto: P. Ján Štefanec SVD
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P. Radoslav Kottra SVD 
sa modlí pri mori breviár



Pomáha ti niekto s katechézami? 
Čo sa týka katechéz, myslím si, že je dô-
ležité mať vo farnosti katechétu. Mnoho 
detí prichádza z rodín, kde nikdy nepo-
čuli o Bohu. Nevedia sa ani prežehnať, 
nevedia ani základné modlitby. Kate-
chéza spočíva v podávaní tej najzák-
ladnejšej katolíckej náuky. 

Kto pripravuje katechétov? 
Máme tu celonárodný program určený 
pre katechétov, sú pre nich pripravené 
tlačené materiály a záujemcovia sa zú-
častňujú rôznych kurzov, kde sa pripra-
vujú na službu katechétov. Kladieme dô-
raz na to, aby sa pripravovali spoločne. 

Ktoré sú ďalšie kľúčové aktivity? 
Snažíme sa učiť deti, ktoré keď sa potom 
dostanú do tínedžerského veku, tak sa 
často stáva, že nám odídu. Prijmú svia-
tosti ako krst, sv. prijímanie, birmovku 
a keď majú 13-14 rokov, neprídu viac do 
kostola. Je to aj tým, že mnohé rodiny sú 
neúplné a nemajú podporu u rodičov. 

Mať skúseného a dobre pripraveného 
katechétu je veľmi dôležité. Tento potom 
môže viesť skupiny vo farnosti. Mnoho-

krát chýba zodpovednosť, chýba kom-
promis. Sme dosť poznačení neustálymi 
zmenami. Často sa ľudia, ktorí vo farnos-
ti pomáhajú, sťahujú z miesta na miesto, 
alebo im niečo do toho príde, zmení to ich 
životný rytmus a nechajú prácu vo far-
nosti tak. Toto dosť poznačuje prácu ka-
techétov nielen u nás, ale aj na celej Kube. 

Mohol by si stručne opísať mesto, v kto-
rom pôsobíš? 
Mayarí má približne 20 tisíc obyvateľov. 
Toto mestečko nazývajú kvitnúcim údo-
lím. Mnohí hovoria, že tu bol vždy dosta-
tok vody a dažďa, čo pomáhalo poľno-
hospodárom. Verbisti sa tu nachádzajú 
od roku 1989. Prvým miestom, kde ver-
bisti začali pracovať, bolo Sagua de Tá-
namo, nachádza sa asi 60 km od Mayarí. 

• Veriaci v Mayarí sa stretávajú pri čítaní Biblie
• Socha Krista v Havane (Cristo de La Habana) 

meria 20 metrov a bola postavená
 v roku 1958
• Kostol v meste Mayarí, kde pôsobí
 P. Radoslav Kottra SVD
• P. Radoslav s veriacimi v dedinke Guatemala
• Na Kube si na svoje prídu milovníci veteránov
• Misionár prichádza na sv. omšu
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Ako vidíš budúcnosť Cirkvi na Kube?
Myslím si, že v  poslednom období 
(3-4 roky) je badať istú otvorenosť štá-
tu a jeho vlády voči Cirkvi. Oficiálne 
sme v dobrom vzťahu s Vatikánom. 
Kto tu pracuje dlhšie, môže vidieť, že 
aj napriek oficiálnej slobode a voľnosti 
sú tu aj rôzne zábrany a ťažkosti, kto-
ré musíme prekonávať pri každoden-
nom účinkovaní. Po 57 rokoch od re-
volúcie, čo nie je málo, je veľa odporu 
voči Cirkvi, lebo je hlboko zakorenený 
v ľudských srdciach. Ľudia sa teraz len 
s ťažkosťami otvárajú Evanjeliu, ktoré 
sa snažíme ohlasovať. Na jednej strane 
je zvedavosť. Na druhej strane to závisí 
od otvorenosti Kuby voči svetu aj voči 
Cirkvi. Ľudia spoznávajú, že Cirkev nie 
je nepriateľ, ale niekto, kto stojí po ich 
boku. Toto vedomie sa posilnilo aj po 
návšteve Sv. Otca Františka na Kube. 

Akú máš víziu svojej misie na Kube 
a konkrétne vo farnosti v Mayarí? 
Po 6 rokoch v Yare som sa z rozhodnu-
tia predstaveného dostal do Mayarí. Po 
príchode sem som sa rozhliadal a zvykal 
si na toto prostredie. Keď som spoznal 
malé komunity, ktoré tvoria túto farnosť, 
tak som si uvedomil, že mojou misiou tu 
bude popri starosti o duše rekonštruk-
cia kaplniek, kostolov a domov, kde sa 
stretávame. Úlohou misionára je opra-
vovať, dvíhať tie materiálne konštrukcie, 
ale hlavne dvíhať duchovné chrámy, kto-
rými sú ľudské srdcia. Tá ťažšia práca ma 
čaká v duchovnej oblasti – ohlasovanie 
evanjelia, uzdravovanie ľudských sŕdc, 
ktoré sú poznačené aktuálnou situáciou. 

Dalo sa zvyknúť na túto krajinu? 
Pracujem tu už viac ako osem rokov. 
Keď zoberieme do úvahy, v akej realite 
žijeme, na niektoré veci som si nezvy-
kol, s niektorými vecami sa nedá súhla-
siť. Čo sa týka každodennej misie, viac 
a viac som presvedčený, že Boh ma sem 
poslal a má so mnou plán. 

Čo by si odkázal čitateľom Hlasov? 
Ďakujem im za všetky modlitby a obe-
ty. Myslím na všetkých v modlitbe.  u
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P latón si nezapisoval Sokra-
tove slová a keď ich neskôr 
evokoval v mysli s úmorným, 
nenapodobiteľným umením, 

vytvoril literárny druh, ktorý odvtedy 
voláme dialóg. Zo stretnutí a z rozho-
vorov filozofa Jeana Guittona s bl. Pav-
lom VI. vznikla podobným spôsobom 
kniha „Dialógy s Pavlom VI.“

Pavol VI. Mohli by ste mi povedať, fi-
lozof, ako definujete krásu?
J. Guitton: Ja nedefinujem krásu, lebo 
práve krása má tú vlastnosť, že sa nedá 
definovať. Ale ak by som musel odpo-
vedať, ak by som bol donútený ...
Pavol VI.: Je to vaša povinnosť.
J. G.: ...povedal by som, že krása je skôr 
vyžarovanie, fosforeskovanie ako svetlo. 
Alebo, ako sa vyjadril antický mysliteľ, 
krása je nádhera. Je projekciou 
navonok (nie na veľkú vzdiale-
nosť, ale ako para, ako halo alebo 
lepšie ako svätožiara) toho, čo je 
v každej veci najintímnejšie. Pre-
to krása je jednak vnútornejšia, 
ako to čo je vnútorné, a zároveň 
presahuje každú formu a všetky 
obrysy, ba aj samé umelecké die-
lo, ktoré ju vyvoláva. Áno, aj v krásnych 
veciach, čo nám ponúka zem, krása je 
z druhej strany.
Pavol VI.: My by sme zase povedali, že 
krása má určite vzťah k človekovi, čo 
ste zabudli spomenúť. Krása je to, čo 
je v človekovi najintímnejšie, vlastné 
Ja, ktoré sa predstavuje v plnej (najbo-
lestnejšej, ak chcete), ale tiež najradost-
nejšej syntéze.
J. G.: Jestvuje podnetný výrok básnika 
Mallarmého. Citujem ho spamäti: „Po-
ézia je vyjadrením tajomného zmyslu 
aspektov jestvovania pomocou ľud-
skej reči, redukovanej na jej podstat-

ný rytmus. Dodáva tak hodnovernosť 
nášmu pozemskému životu a je jedinou 
našou duchovnou úlohou.“ Zdá sa mi, 
že básnik, definujúc poéziu, definuje 
súčasne aj evanjelium.
Pavol VI.: Transcendentálny Boh sa 
stal určitým spôsobom imanentným. 
Stal sa vnútorným priateľom, duchov-
ným vodcom. Spojenie s ním sa zdalo 
nemožným. Ale On prišiel medzi nás.
J.G.: Slovo telom sa stalo...
Pavol VI.: Toto mi pripomína, že dosť 
dávno v istej revue, v ktorej som spolu-
pracoval s Mauriceom Zundelom, pre-
menili sme slová svätého Jána a pove-
dali sme si s mladíckou odvážnosťou: 
„Et caro Verbumn factum est. A telo 
stalo sa slovom.“ Všetci teológovia nás 
nepochopili a priznávam, že ich kri-

tiky boli oprávnené. Ale mali chápať, 
že my sme chceli podať len definíciu 
umenia, a predovšetkým kresťanské-
ho umenia. Hmota sa stala slovom, 
slovom Božím.
J. G.: Umenie oboznamuje s krásou 
pomocou harmónie, ktorá je obrazom 
milosti; neraz ju pripravuje a privoláva.
Pavol VI.: Vždy som sa stýkal s umel-
cami, mal som ich vždy tajne rád. Ke-
dykoľvek len môžem, usilujem sa de-
batovať s nimi, napriek ich zanovitej 
ostýchavosti.
J. G.: Kňaz je umelec, ktorý sa zriekol 
seba samého.

Pavol VI.: Naopak, ja si myslím, že me-
dzi kňazom a umelcom jestvuje vzá-
jomné príbuzenstvo, ba ešte viac, pred-
poklad skvelého porozumenia. Naším 
spoločným poslaním je robiť svet du-
cha, svet neviditeľný, nevýslovný, svet 
Boha, prístupným, zrozumiteľným, ba 
priam dojímavým. Nuž, práve umelci 
sú majstrami v umení, ako vložiť tento 
svet ducha, ten neviditeľný svet do zro-
zumiteľných formúl. Pravda nie podľa 
vzoru profesorov logiky alebo matema-
tiky, ktorí robia poklady sveta prístup-
nými pre ľudský um. Umelci sprístup-
ňujú duchovný svet, zachovávajúc jeho 
nevysloviteľný charakter a halo tajom-
stva. Znovu zdôrazňujem, že k tomu 
nevysloviteľnému svetu musia sa pre-
bíjať silou a námahou súčasne. Inšpi-
rácia príde, niekedy znenazdania, ako 
blesk. Ale často (umelci to dobre vedia) 
inšpirácia vyžaduje pomalé, postupné, 
dakedy tvrdé a náročné zaúčanie.

Dialóg o kráse
 (Z knihy Dialógy s Pavlom VI.)

Ako všetky umelecké diela,
aj omša má svoj okamih vzletu,
extázu, vrcholnú chvíľu,
ktorá spája večnosť s časom.
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Pavol VI. pridal záhadne: Keby sa nám 
nedostávala pomoc umelcov, kňazskej 
práci by chybovala istota. Kňazstvo by 
muselo pridať osobitné úsilie, aby si 
uchovalo svoju pravú podobu, úsilie as-
ketické, ba priam prorocké. Hej, zakon-
čil, aby sa dosiahlo dokonalé vyjadrenie 
tajomstva intuitívnej krásy, bolo by tre-
ba zlúčiť kňazstvo s umením.
J. G: Mohlo by sa azda povedať, že omša 
je najdôležitejším umeleckým dielom. 
Je hudbou, poéziou, architektúrou. Je 
skutočnou drámou, najskutočnejšou 
zo všetkých drám, lebo reprodukuje 
skutočne to, čo naznačuje. Ako všetky 
umelecké diela, aj omša má svoj oka-
mih vzletu, extázu, vrcholnú chvíľu, 
ktorá spája večnosť s časom.
Pavol VI.: Áno, omša je dráma s posvät-
ným okamihom, ktorý napĺňa ducha 
a vzrušuje srdce. Myslím, že to cítia všetci 
umelci, keď sú prítomní na tichej alebo 
slávnostnej omši, hoci nie sú kresťanmi.

J. G: Ale za našich čias toto zlúčenie 
kňazstva s umením je ťažšie ako ho-
cikedy predtým. Umenie sa dáva na 
cesty krajne neľudské a dotýka sa ob-
lastí priam pekelných. Lepšie povedané, 
umenie sa už nezaujíma ani o skutočné, 
ba ani o nadskutočné, ale iba o možné, 
a aj to o možné iba vo sne, často iba vo 
sne plnom úzkosti.
Pavol VI.: I ja som znepokojený a srd-
ce mi krváca, keď vidím, ako sa súčasné 
umenie vzďaľuje od ľudstva, od života. 
Dakedy sa mi zdá, akoby niektorí naši 
umelci zabúdali, že umenie má vyjad-
rovať veci. Občas už ani nevedno, čo 
umenie vyjadruje. To je babylonská 
veža. Je to chaos a zmätok. Vtedy si kla-
diem otázku, kde je tu umenie? Umenie 
by malo dávať intuíciu, úľavu a šťastie. 
Túto úľavu a toto šťastie moderné ume-
nie vždy neposkytuje.

 Dakedy som prekvapený, zarazený, 
rezervovaný. Keď som to raz povedal 

priateľom umelcom, odpovedali mi: Čia 
je to chyba? Vy ste nás nútili imitovať 
prírodu. My nie sme imitátori, ale tvor-
covia. Odpovedal som im: ak je tomu 
tak, prepáčte nám. hej, my sme s vami 
dosť nehovorili, dosť sme vás nesledo-
vali, neobviňovali, neprijímali. Nevy-
svetlili sme vám dosť jasne, čo vlastne 
patrí nám. hoci Božie tajomstvá naplňu-
jú ľudské srdcia radosťou, ba opojením, 
nevoviedli sme vás dostatočne do tej ta-
jomnej izby. Nemali sme vás ako žiakov, 
ako partnerov rozhovoru, ako priateľov, 
a preto ste nás dosť nepoznali. Nech sa 
pápež stane tým, čím bol, úprimným 
a srdečným priateľom umelcov.

Nadzmyselno naháňa strach mo-
dernému človekovi. Ale kto nechápe 
túto vzdialenosť, nechápe pravé nábo-
ženstvo. Kto necíti Božiu nadradenosť, 
Božiu nevýslovnosť a Božie tajomstvo, 
nemôže byť skutočne majstrom vo svo-
jom umení. Lebo každé umenie odha-
ľuje nadzmyselno. Páči sa mi myšlienka 
Šimony Weilovej: Krása je experimen-
tálny dôkaz toho, že Vtelenie je možné.
J. G: Kiežby umenie prinieslo obnovu 
ducha! Prvý dych, ktorý sa vznášal nad 
vodnými priepasťami!
Pavol VI.: Áno, nech sa umenie ne-
zatvára pred dychom Ducha Svätého! 
Svet, v ktorom žijeme, potrebuje krásu, 
aby neutonul v beznádeji. Krása, tak 
ako pravda, prináša do ľudského srd-
ca radosť, je vzácnym ovocím, ktoré 
odoláva skaze času, prežíva pokolenia 
a spája ich v spoločnom obdive.

Povedal som to umelcom pri záve-
re Koncilu 8. Decembra na námestí sv. 
Petra. Dúfam, že všetci umelci na sve-
te, svedkovia Neviditeľného, pochopili 
moje slová.

Ó, blažený hlas umenia, čarovná 
ozvena, ktorá z tajomstva tichej Krásy 
vyludzuješ hudbu znakov a tvarov, kedy 
začneš znova spievať, kedy nám budeš 
znova rozprávať svojím nadľudským pô-
vabom, cestou radostnou, všetkým otvo-
renou cestou náhlej intuície, o skrytom 
a hlbokom svete Bytosti, v ktorej každá 
vec nachádza svoj zmysel a svoj koreň?

- red -



Evanjeliá prinášajú zazname-
nané Ježišove slová, teda čo 
učil a vysvetľoval. Zároveň sú 
v evanjeliách opísané Ježišove 

zázraky. Ak sa začítame pozornejšie – 
a v tom nám pomáhajú exegéti, ktorí Sv. 
písmo vysvetľujú – postupne zisťujeme 
aj to, čo Ježiš hovorí sám o sebe, aká je 
jeho skutočná identita. 

Prorok
Ježiš vystupuje ako ten, ktorý ohlasu-
je príchod Božieho kráľovstva. Mnohí 
jeho súčasníci ho preto považovali za 
proroka (Jn 6,14; Mt 21,11). Ježiš tento 
názor neodmieta, ale sám sa prorokom 
nikdy nenazýva. 

My dnes často chápeme pod poj-
mom prorok osobu veštca, ktorý má 
schopnosť predpovedať budúcnosť. 
V biblickom ponímaní sa však slovo 
prorok vzťahuje na človeka, ktorý tl-
močí Božiu vôľu. Starozákonní proroci 
boli ľudia, ktorí boli obdarení zvláštnou 
Božou mocou. 

Aj Ježiš si je vedomý, že má túto 
zvláštnu moc, a preto tento ti-
tul neodmieta. Tak isto ako oni, 
túži po Božom kráľovstve, jedná 
s „mocnými“ svojej doby úplne 
slobodne, bráni slabších a svojim 
konaním dokazuje, že aj v ňom 
pôsobí Duch Boží (Lk 4,18). Zá-
roveň však aj naznačuje, že s jeho 
príchodom začína niečo nové. 
Mohli by sme teda povedať, že Ježiš je 
skutočným prorokom, ale tento titul 
nevyjadruje úplne hĺbku jeho identity.

Mesiáš
Pre prvotnú Cirkev označenie Ježiša 
ako Mesiáša malo veľký význam. Me-

siáš (grécky Kristus) znamená poma-
zaný. Prví kresťania hneď od začiatku 
považovali Ježiša za Spasiteľa a Mesiáša. 
Apoštol Peter vo svojej prvej reči pred 
zástupmi vyhlásil: „Toho Ježiša, ktorého 
ste vy ukrižovali, Boh urobil aj Pánom 
aj Mesiášom“ (Sk 2,36). 

Napriek tomu väčšina exegétov sa 
zhoduje v názore, že Ježiš tento titul 
nikdy nepoužíval, ba naopak, zdá sa, že 
ho odmietal. Hlavným dôvodom tohto 
jeho postoja bolo, že v Ježišovej dobe 
mal tento titul predovšetkým politic-
ký charakter. Izraelský národ túžiaci 
po nezávislosti a po slobode očakával 
Kráľa – Mesiáša – ktorý obnoví staré 
kráľovstvo v celej jeho sláve a nádhe-
re. Mesiáš sa teda mal stať politickým 
osloboditeľom, ktorý bude bojovať pro-
ti rímskej nadvláde ozbrojenými silami 
a politickými prostriedkami. Ježiš však 
odmieta takúto úlohu Mesiáša. 

Ale to neznamená, že sa nepokla-
dal za toho, o ktorom hovorilo Písmo, 
teda za Božieho pomazaného, ktorý 
obnoví Božiu vládu na zemi. Ako však 

treba chápať Ježišovo mesiášske posla-
nie? Zdá sa, že Ježiš dáva tomuto titulu 
nový význam. Pre neho je Mesiáš Boží 
trpiaci služobník, ktorý sa obetuje pre 
spásu mnohých. Ježiš musí teda prejsť 
utrpením a smrťou, aby sa mohla na-
plno zjaviť jeho identita trpiaceho 

Mesiáša. Ježiš spája Petrovo vyznanie: 
„Ty si Mesiáš!“ s prvou predpoveďou 
o utrpení, čo potvrdzuje fakt, že pre Je-
žiša mal tento titul charakter Božieho 
trpiaceho služobníka. Až v predvečer 
svojej smrti verejne vyzná, že ON je 
skutočný Mesiáš (Mk 14,61-62). Vtedy 
už mal istotu, že jeho odpoveď nebude 
zle vysvetlená. 

Syn Boží
Znie to paradoxne, lebo my kresťania 
sa klaniame Ježišovi ako Božiemu Sy-
novi, teda pravému Bohu; z historic-
kého hľadiska si nemôžeme byť istí, či 

Ježišova identita
 Text: P. Peter Kubík SVD

 Foto: Archív SVD

V evanjeliách nenájdeme Ježišovo 
jasné vyjadrenie, kto v skutočnosti 
je, pretože hlavnou témou jeho 
kázania nebola jeho osoba, ale 
ohlasovanie Božieho kráľovstva.
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Ježiš tento titul niekedy použil. Dôvo-
dom je to, že označenie Syn Boží tak 
isto ako titul Mesiáš malo v tej dobe 
iný význam. Keby ho Ježiš použil, ris-
koval by, že by mohol byť zle pochope-
ný. Toto oslovenie sa pripisovalo Izra-
elu, vyvolenému Božiemu ľudu alebo 
osobám, ktorým bol Boh priaznivo 
naklonený. V Starom zákone sa zvlášť 
používalo na označenie kráľa z  Dá-
vidovho pokolenia pre jeho zvláštny 
vzťah s Bohom. Vo svojom tradičnom 
význame tento titul nebol vhodný na 
to, aby mohol vyjadriť pravú Ježišo-
vu identitu. 

Syn človeka
Jediný titul, ktorý s určitosťou zaznel 
z Ježišových úst, je Syn človeka. V evan-
jeliách sa s ním stretávame viac ako 
50-krát. 

Aj tento titul však môže mať aspoň 
dva významy:

širší - v širšom význame „Syn člove-
ka“ označuje Ježiša ako ľudskú bytosť 
(Mt 8,20).

užší - v  užšom význame má toto 
zvláštne pomenovanie svoj pôvod 
v knihe proroka Daniela (Dan 7,13-14). 

Tu sa hovorí o kráľovskej nebeskej 
bytosti, ktorá sa má objaviť na konci 

vekov, aby definitívne ustanovila Bo-
žiu vládu a súdila všetkých ľudí. Toto 
označenie má zvláštny transcendent-
ný význam, ktorý stavia svojho nositeľa 
do vzťahu s Božím svetom. V Ježišovej 
dobe mal teda tento tajomný titul hlbší 
význam ako titul Boží Syn. 

Ježiš pri rôznych príležitostiach 
hovorí o sebe ako o Synovi človeka, 
ktorý príde na nebeských oblakoch 
s veľkou mocou a slávou a bude sú-
diť všetky národy. Právo súdiť všetky 
národy bolo však výsadou Boha. Toto 
tvrdenie spôsobí, že Ježiš bude súdený 
za rúhanie, pretože si pripisuje Božie 
výsady. Označenie Syn človeka na-
značuje teda oveľa jasnejšie Ježišovu 
božskú identitu ako označenie Mesiáš 
alebo Boží Syn. 

Vzťah Syn a Otec
Evanjeliá nám prezrádzajú, že Ježiš mal 
s Bohom zvlášť blízky vzťah. Vo vzťa-
hu s Bohom sa nazýva Synom a Boha 
nazýva svojím Otcom (Mt 11,27; Mt 
24,36). V  modlitbe sa často obracia 
k Bohu s veľmi nežným a dôverným 
oslovením Abba, čo v preklade zname-
ná otecko (Mk 14,36). 

Pre Ježišových súčasníkov je to nie-
čo nové a netypické. Židia by si nikdy 
nedovolili osloviť Boha Abba. Bolo by 
to považované za svätokrádež, pretože 
židovské náboženstvo nedovoľovalo 
vysloviť ani meno Božie (JHWH – čí-
tame Jahve). Výraz Abba svedčí teda 
o veľmi intímnej blízkosti a láske, ktorú 
Ježiš prežíval voči Bohu. Zároveň do-
svedčuje jeho úctu a poslušnosť a pre-
zrádza nám aj Ježišovo vedomie, že bol 
skutočne Božím Synom.

V evanjeliách nenájdeme Ježišovo 
jasné vyjadrenie, kto v skutočnosti je, 
pretože hlavnou témou jeho kázania 
nebola jeho osoba, ale ohlasovanie Bo-
žieho kráľovstva. On o svojej moci ne-
hovoril, ale ju uskutočňoval. Napriek 
tomu však môžeme vyčítať z jeho slov 
a z jeho skutkov, že si bol vedomý svoj-
ho synovstva voči Bohu. Jeho učeníci 
však pochopia toto veľké tajomstvo až 
vo svetle zmŕtvychvstania.  u
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U tečenecké vlny sú v histórii 
Európy rovnako bežným ja-
vom ako vojny. Raz sú veľké, 
inokedy menšie. Tá súčasná 

patrí z pohľadu histórie k tým menším, 
ale aj napriek tomu vyvoláva v obyvate-
ľoch európskych krajín nepokoj, ba až 
strach. Od 2. svetovej vojny sme migrá-
ciu veľkého počtu ľudí nezažili a zvy-
kli sme si na pokoj a nemennosť nášho 
prostredia a spoločnosti. 

Európa je centrom blahobytu súčas-
nej civilizácie. Aj napriek tomu sú na jej 
území ľudia zomierajúci od chladu, sú 
tu deti, ktoré nechodia do školy, rodiny, 
ktoré spia v blate a nevedia, čo budú na 
druhý deň ráno jesť. Bez ohľadu na to, 
či utečenci majú alebo nemajú právo 
na azyl v niektorej z európskych krajín, 
je povinnosťou každého civilizované-
ho národa postarať sa o ľudí v núdzi. 
A v tomto my, obyvatelia Európy, na 
plnej čiare zlyhávame. Vrcholom našej 

nevšímavosti a arogancie bola situácia 
v utečeneckom tábore Idomeni.

Grécko – kolíska civilizácie
Idomeni je malá dedinka na hraniciach 
Grécka s Macedónskom. Žije v nej nie-
koľko stoviek obyvateľov a je významná 
jedine tým, že tu majú hraničný pre-
chod a pohraničnú železničnú stani-
cu. Vo februári tohto roku sa situácia 
v tomto zaspatom kúte Grécka radikál-
ne zmenila. Po uzavretí macedónskych 
hraníc sa utečenci, ktorí predtým voľ-
ne prúdili do Macedónska a ďalej cez 
Srbsko a Maďarsko do Rakúska a Ne-
mecka, pred hranicami zasekli. Skon-
čili práve na železničnej stanici v Ido-
meni a v jej okolí. Viac ako 10 000 ľudí 
odvtedy žilo na poliach, cestách a ko-
ľajniciach v okolí železničnej stanice. 
Až koncom mája sa čiastočne násilím 
a  čiastočne presviedčaním podarilo 
týchto ľudí presunúť do „normálnej-

ších“ podmienok v utečeneckých tá-
boroch pripravených gréckou vládou. 
Drvivú väčšinu z tých, ktorí v tábore 
zostali, tvorili rodiny s deťmi. 

Predtým, ako sme Idomeni navštívi-
li, niekoľko dní intenzívne pršalo. Stany 
boli pod vodou, všade sa rozprestieralo 
jedno nekonečné bahnové jazero. Silné 
grécke slnko však robí zázraky a už po 
prvom slnečnom dni sa dalo po tábo-
re pohybovať. Prvá rodina, s ktorou sa 
pustíme do reči, pochádza zo sýrske-
ho Deir ez-Zor. Semail s Kamalom sú 
bratia a obaja majú po 5 detí. Z rodné-
ho mesta ušli po tom, ako na ich dom 
spadla bomba a vážne zranila 4-ročné-
ho Kamalovho syna Haretha. V tábore 
sú od februára a dúfajú, že sa im nejako 
podarí dostať do Nemecka, kde majú 
rodinu. Semail nás pozval na „arabský“ 
čaj, ktorý je vždy presladený a silnejší 
ako naša káva. Sedíme tradične v kruhu 
s ďalšími členmi jeho rodiny. Pridáva sa 

Hanba Európy
 Text a foto: Anton Frič
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k nám aj jeho manželka Bra, ktorá v Sý-
rii pôsobila ako učiteľka na základnej 
škole. Deti okolo nás pobehujú, skúša-
jú tých pár anglických slov, ktoré vedia, 
obdivujú naše fotoaparáty. Dozvedáme 
sa príbeh, ktorý majú spoločné desaťti-
síce sýrskych rodín. Spočiatku sa snaži-
li zostať doma. Bez pravidelné-
ho prístupu k vode a elektrine to 
bolo ťažké, ale dalo sa. Keď však 
začali nálety a pri jednom z nich 
bol takmer úplne zničený aj ich 
dom, rozhodli sa odísť. „Assad 
a daesh (Islamský štát) stále bo-
jujú a my sme boli uprostred. 
Nedalo sa to už vydržať,“ hovorí 
Semail, ktorý v rodnom meste pôsobil 
ako právnik. Rozpráva dobre anglicky, 
rovnako ako jeho brat a staršie deti. Se-
mailova a Kamalova rodina sa pre nás 
v ten deň stali (paradoxne) útočiskom, 
kde sme vždy mali k dispozícii dobrý 
čaj a jedlo. 

Organizačný Babylon
V tábore pôsobia desiatky organizácií. 
Od tých väčších ako Človek v ohroze-
ní či Lekári bez hraníc, až po maličké 
združenia, v ktorých sa dali dokopy ak-
tivisti s cieľom pomáhať alebo aj škodiť. 
Nie všetci Európania prišli do tábora 

s  čistými úmyslami. Našli sa mnohí, 
ktorí si prostredníctvom utečencov 
riešia svoje komplexy a agendu. Anar-
chisti huckajú ľudí proti polícii, evan-
jelizátori ich presviedčajú o  svojom 
Bohu. Väčšina ľudí a organizácií však 
prišla s cieľom pomáhať. Pomoc je však 

veľmi chabo organizovaná. Často do-
chádza k nedorozumeniam, ľudia sa 
niekedy nedostanú k jedlu, aj keď je ho 
relatívne dosť. Chýba pevná ruka. Ruka 
štátu. A práve to je problém. Grécko 
má svoje vlastné problémy. Urobilo, čo 
bolo v jeho silách. V tábore je dostatok 
toaliet, sú pravidelne čistené, po tábore 
sa neustále pohybujú upratovacie čaty. 
Policajti sú sústredení hneď pri hranič-
nom plote a čakajú. Nikto nevie na čo. 
Pred pár dňami do nahnevaných ľudí 
strieľali gumovými projektilmi a nešet-
rili ani slzotvorným plynom. Slovenka 
Ingrid Kantárová, ktorá v tábore pôso-
bí niekoľko týždňov, hovorí: „Ktokoľvek 
tu môže prísť a urobiť si svoj projekt.“ 

Banánový tím
Keďže grécka polícia v rámci príprav 
na vypratanie tábora obmedzila prí-
stup dobrovoľníkom, pomáhame sym-
patickému anglickému diev-  

Som však presvedčený, že ľuďom 
utekajúcim pred vojnou by sme 
mali dať šancu na nový a lepší život 
v niektorej z európskych krajín.

25HLASY Z DOMOVA A MISIÍJÚL – AUGUST 2016

FOTOREPORTÁŽ



čenskému tímu s roznášaním banánov. 
Je to milý projekt, ktorý sa snaží všet-
kým deťom dodať potrebnú energiu 
a  vitamíny aspoň v  podobe jedné-
ho banánu denne. O banány je bitka. 
Sú určené len deťom, siahajú po nich 
však aj tínedžeri a vyhladnutí mláden-
ci. Čudujem sa, ako to tie dievčatá po 
celé týždne mohli zvládať. Sú to štu-
dentky, ktoré si zo školy zobrali voľno 
alebo už porobili skúšky a rozhodli sa 
prísť pomáhať do ďalekého Grécka. 
Akcia končí po dvoch hodinách, keď 
v „banánovej“ dodávke zostanú už len 
prázdne krabice. Banány sa dostali asi 
k jednej štvrtine detí. Každý deň ba-
nánový tím navštevuje iné stany tak, 
aby sa v priebehu týždňa banány do-
stali k deťom aspoň dvakrát.

Podobných miniorganizácií sú v tá-
bore desiatky. Je tu čajovňa s  čajom 
zadarmo, kaderníctvo, asi desať orga-
nizácií distribujúcich jedlo, niekoľko 
zdravotníckych tímov, ale aj ľudia, kto-
rí radia ako ďalej. Informujú utečencov 
o vízovej politike jednotlivých európ-
skych štátov, o tom, kde sú aké pracov-
né možnosti a podobne. 

Dve deti
Na koľajniciach stretávam krásnu Fati-
mu. Je v 8. mesiaci tehotenstva. Má pri 
sebe malého Emira, ktorý má niečo viac 
ako rok. O dve deti prišla pri bombar-
dovaní ich domu v Deir ez-Zor v Sýrii. 
Verí, že v Európe ich rodina konečne 

nájde pokoj a budú môcť normálne 
žiť. Podobný príbeh sa opakuje znova 
a znova. V čase nášho príchodu bolo 
v Idomeni približne 7 tisíc utečencov. 
Väčšina rodiny s deťmi. Žijú, kde sa dá. 
Od rozličných organizácií dostali sta-
ny, ktoré si postavili priamo na koľajni-
ciach alebo na poli, tí šťastnejší chytili 
miesto pod strechou v maštali alebo 
na starej železničnej stanici. Väčšina 
zostala v poli, ktoré sa pri daždi vždy 
premenilo na veľké bahnité jazero. Daž-
divých dní bolo túto jar viac ako tých 
slnečných. 

Záver
Nepatrím medzi „slniečkárov“, kto-
rí všetkými silami ťahajú do Európy 
ďalších a ďalších ľudí a pani Merkelo-
vú považujú za stelesnenie európskej 
pohostinnosti. Som však presvedče-
ný, že ľuďom utekajúcim pred vojnou 
by sme mali dať šancu na nový a lepší 
život v niektorej z európskych krajín. 
Mali by sme dodržiavať pravidlá, kto-
ré máme a držať sa ich. Tí, ktorí nárok 
na azyl majú, ho majú rýchlo dostať, 
tí, ktorí nie, majú byť obratom vráte-
ní tam, odkiaľ prišli. V samotnej Sýrii, 
Turecku, Jordánsku, Libanone či v Ira-
ku by mali mať ľudia, ktorí už stratili 
nádej na návrat domov možnosť uchá-
dzať sa o víza a podľa možností aj pria-
mo o azyl v jednotlivých európskych 
krajinách. Vyhli by sme sa tak fatálne-
mu zlyhaniu, ktorým pochod utečen-

cov cez Európu nepochybne je. Nie je 
predsa možné, aby uprostred civilizo-
vanej Európy hladovali rodiny s deťmi, 
aby ľudia, z ktorých mnohí prešli pek-
lom, museli šľapať stovky kilometrov, 
aby ľudské bytosti žili v horších pod-
mienkach ako naše psy. Odvracanie 
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zraku od tohto problému ten problém 
nevyrieši. Každá slovenská farnosť je 
schopná postarať sa o jednu či dve ro-
diny. Pomocť im s ubytovaním, so slo-
venčinou, pripraviť deti do školy, ro-
dičom pomôcť nájsť prácu. Sme ľudia 
a sme kresťania. Bieda týchto našich 

blížnych nám a našim spoločenstvám 
môže pomôcť nájsť naozajstnú vieru 
a  milosrdenstvo, ktoré je podstatou 
kresťanstva. 

Autor je fotograf. Idomeni navštívil 
v rámci kurzu „Mediálna škola časopi-
su .týždeň“ u

 1 Tábor Idomeni bol postavený
 na poliach v okolí železničnej stanice
 2 Železničná stanica Idomeni na grécko
 -macedónskych hraniciach s ikonickým
 nápisom „No human rights“
 (žiadne ľudské práva)
 3 Sýrske deti sa hrajú vedľa svojho
 stanu v maštali
 4  4-ročný Hareth bol zasiahnutý šrapnelom
 do ruky a hrude
 5  5-ročné sýrske dievčatko pri pozeraní
 fotoknihy so šťastnými európskymi deťmi
 6  Fatima prišla v troskách svojho domu
 v Sýrii o dve deti
 7  Distribúcia jedla v tábore v Idomeni
 8  Tí šťastnejší si chytili miesto
 pod strechou starej železničnej stanice
 9  Podmienky v tábore boli otrasné najmä
 po daždi
10 Deti si nájdu priestor na hranie kdekoľvek
11 Každodenné varenie v provizórnych
 podmienkach
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Mnohí sme očakávali prí-
chod sr. Veroniky Teré-
zie na Slovensko, ktorý 
sa mal uskutočniť 8. júna 

2016. Jednými z  jej posledných slov, 
ktoré mi vo februári tohto roku napísa-
la, boli: „Dovidenia na našom drahom 
Slovensku!“ Správe, že 20. mája 2016 
odišla sr. Veronika Terézia Rácková 
z Misijnej kongregácie služobníc Du-
cha Svätého k nebeskému Otcovi, sme 
nemohli uveriť. Táto energická, horlivá, 
odvážna a milujúca misionárka 
zostane zapísaná v histórii našej 
slovenskej provincie ako i  su-
dánskeho ľudu. Bola šťastná vo 
svojom povolaní. Raz napísala: 
„Pre mňa nie je nič krajšie na 
svete než byť misionárkou - slu-
žobnicou Ducha Svätého.“ Mi-
lovala juhosudánsky ľud, ktorý 
toľko trpel vojnovým konflik-
tom, a svoj život naplno vložila do služ-
by pre jeho lepšiu budúcnosť. V našich 
srdciach však spolu so smútkom nad 
jej stratou je vďačnosť Bohu za jej život. 
Po jej smrti prichádzali k nám mnohé 
kondolencie, ktoré vyjadrovali obdiv 
nad jej nasadením v službe až do kon-
ca. Chcela by som odhaliť trocha z krá-
sy tejto ženy, sestry, lekárky, priateľky, 
rehoľnej sestry a misionárky. 

Sestra Veronika Terézia Rácková 
sa narodila 8. januára 1958 v Bánove 
v okrese Nové Zámky. Študovala na 
Gymnáziu v Šuranoch a lekársky titul 
získala na Karlovej univerzite v Pra-
he. V novembri 1982 bola prijatá do 

Misijnej kongregácie služobníc Du-
cha Svätého. Čas rehoľno-misionárskej 
formácie (1985 – 1994) strávila v Ne-
mecku, Holandsku a Rakúsku. V roku 
1987 zložila v Nemecku večné sľuby. 
Sedem rokov pracovala ako lekárka 
v Ghane. V období rokov 2004 – 2010 
bola predstavenou slovenskej provin-
cie Misijných sestier služobníc Ducha 
Svätého. Po skončení úradu požiadala 
o misijné určenie späť do Afriky, ktoré 
dostala pre Južný Sudán. Od roku 2010 

až do svojej smrti tohto roku tu slúžila 
v rozličných úlohách ako predstavená 
komunity, lekárka a riaditeľka Zdravot-
níckeho strediska sv. Bakhity. 

Sr. Veronika Terézia zomrela 20. 
mája 2016 v  Nairobi v  Keni na ná-
sledky zranení. Vracala sa služobným 
autom Zdravotníckeho strediska sv. 
Bakhity z nemocnice, kam previezla 
tehotnú ženu. V pondelok 16. mája ho-
dinu po polnoci sa toto auto stalo ter-
čom streľby vojakov. Pri útoku utrpela 
viacero strelných rán do brušnej oblasti. 
Po dvoch operáciách v meste Yei bola 
prevezená do Nairobi v Keni, kde zra-
neniam podľahla.

Otec   Zacharias Angotuwa Sebit, 
generálny vikár diecézy Yei v Južnom 
Sudáne, ktorý prevážal vo svojom aute 
zranenú sr. Veroniku z miesta činu do 
blízkej nemocnice, bol osobne sved-
kom jej veľkého utrpenia a bolesti. Po-
čas zádušnej svätej omše v kenskom 
Nairobi sa podelil s  jej poslednými 
slovami, ktoré mu adresovala: „Otče, 
strieľali do mňa bez dôvodu.“ Tieto slo-
vá obsahujú tú nezodpovedanú otázku 
prečo? nielen sestry Veroniky, ale aj mi-
liónov civilistov, ktorí zahynuli počas 
dlhoročnej občianskej vojny v Sudá-
ne a ešte stále sú bezdôvodne zabíjaní. 
Sama opisuje utrpenie tohto národa 
v rozhovore (Hlasy z domova a misií, 
2014): „Ešte nikdy som sa v živote ne-
stretla s ľuďmi, ktorí by tak hrozne tr-
peli po všetkých stránkach. Obdivujem 
ich, že sú silní a nevzdávajú to. Som pre-
svedčená, že Boh ich nesmierne milu-
je a nás – misionárky a misionárov – 
ku nim posiela, aby mohli pocítiť túto 
Jeho lásku.“ 

Stratila život,
aby ho našla
– sr. Veronika
Terézia Rácková SSpS

 Text a foto: Misijné sestry SSpS

Bola šťastná vo svojom povolaní. 
Raz napísala: „Pre mňa nie
je nič krajšie na svete než byť 
misionárkou - služobnicou
Ducha Svätého.
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Sr. Maria Theresia Hörnemann, ge-
nerálna predstavená Misijnej kongre-
gácie služobníc Ducha Svätého, v smú-
točnom oznámení o  sestre Veronike 
napísala: „Jej smrť je nenahraditeľnou 
stratou pre nás, pre jej rodinu a pre ľudí, 
ktorým slúžila, osobitne v Yei.“ A ďalej 
pokračuje prosbou o pokoj: „Spojme 
sa v modlitbe, aby sa jej krv a smrť stali 
semiačkom zasiatym pre väčší mier pre 
ľudí v Južnom Sudáne a na celom sve-
te.“ Pri jednom rozhovore túto potrebu 
zmierenia vyjadrila sama sr. Veronika 
Terézia (TV Lux 28.10.2012): „Práve to, 
čo Južný Sudán potrebuje, je zmierenie, 
odpustenie, aby sa nový život mohol 
v plnosti rozvíjať, aby tam bol pokoj 
a prosperita ľudí.“ Nech jej krv zmie-
šaná s krvou Krista a mnohých ďalších 
mučeníkov prinesie pokoj ľuďom Juž-
ného Sudánu a prehĺbenie viery v tejto 
krajine plnej výziev. 

Biedy tohto národa môžeme poznať 
z čísel: 50,6 % ľudí (2009) žije pod hra-
nicou chudoby, z 1000 pôrodov zomrie 

69,97 detí (2013), len 8,9 % populácie 
má prístup k pitnej vode, 230 000 ľudí 
(2012) je HIV pozitívnych, len 27 % ( 
2009) je gramotných. 

Sr. Bernadeta SSpS o nasadení sr. Ve-
roniky Terézie pre podporu Južnému 
Sudánu napísala: „Keď niečo robila, tak 
sa do toho zaangažovala celou bytosťou 
a každú vec dotiahla do konca. V Južnom 
Sudáne videla a cítila potrebu zriadiť pô-
rodnícke oddelenie a urobila to. Cítila 
tiež potrebu venovať sa ľuďom psychicky 
poznačeným dlhotrvajúcou vojnou. Po-
žiadala spolusestru - psychologičku, aby 
sa venovala týmto ľuďom. Navštevovala 
rodiny, kde sa vyskytlo malomocenstvo 
alebo AIDS. Jej pozornosti neunikli ani 
školské deti či dospievajúci.“ 

So spolusestrami zrekonštruova-
li Zdravotnícke stredisko sv. Bakhity. 
Zakúpili zariadenia na otvorenie det-
ského, ženského, mužského, infekčného 
a psychiatrického oddelenia. Otvorili 
program pre mentálne chorých pa-
cientov a pacientov s epilepsiou. Tiež 

pokračovali s programom pre HIV-
-pozitívnych, malomocných a rozšírili 
očkovací program na periférii. Založili 
Diecézne poradenské centrum a pra-
covali spolu s  inými ekumenickými 
skupinami na upevnení pokoja. Sestry 
pracovali aj v pastorácii s deťmi, rodi-
nami, mládežou a so ženami. 

Milovala týchto ľudí, ako o tom sved-
čí aj páter Bernard Ilunga wa Ilunga, 
jeden z prvých verbistov, ktorí prišli 
do Južného Sudánu. Takto si spomí-
na na niektoré okamihy z jej života: „ 
Sr. Veronika Terézia bola odhodlaná 
ostať v Južnom Sudáne do konca svoj-
ho života. Keď som sa jej opýtal, prečo 
tu chce ostať, odpovedala: „Nemôžem 
opustiť Krista, ktorý trpí v tejto krajine. 
Zomriem v Južnom Sudáne pri ľuďoch, 
ktorí nás tak veľmi potrebujú.“ Sestra 
Veronika bola veľmi zapálená pre Kris-
ta a pre misiu. Osobitne milovala chu-
dobných a  chorých - malomocných, 
traumatizovaných a  opustených. Sr. 
Veronika mala hlbokú lásku k malo-
mocným. Dotýkala sa ich, jedla s nimi. 
Jedného dňa si našla akúsi hrčku na ra-
mene, myslela si, že je nakazená. Šla na 
prehliadku. Jej výsledok bol negatívny. 
Povedala mi: „Ak by aj bol výsledok po-
zitívny, neopustím týchto ľudí.“ 

A tak sa aj stalo. I po smrti je spoje-
ná so svojím milovaným ľudom. Jej telo 
odpočíva na farskom cintoríne sv. Jose-
pha Lutaya v Yei v Južnom Sudáne, kde 
bola 27. mája 2016 pochovaná. Rozlúč-
kové sv. omše so sr. Veronikou Teréziou 
sa konali 23. mája 2016 v kenskom Na-
irobi, na Slovensku - v provinciálnom 
dome v Ivanke pri Nitre 28. mája 2016 
a v rodnej obci Bánov 30. mája 2016.

Na záver slová sr. Lucie Slušnej, 
provinciálnej predstavenej Misijných 
sestier: „Nech nás obeta sr. Veroniky 
Terézie povzbudzuje pre zanietenosť 
hlbšej spolupatričnosti, odpustenia 
a lásky. Nechajme pôsobiť túto obetu, 
aby v nás dozrievala. Nech jej svetlo 
večné svieti a nám nech svieti jej život-
né svedectvo.“ 

Sr. Katarína Junasová SSpS
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Ako môžeme byť dôveryhodnými 
svedkami Evanjelia v dnešnom sve-
te? Mali ste niekedy krízu vo viere? Aj 
takéto otázky položila skupina mla-
dých z rímskeho vysokoškolského 
kolégia Nazareth pápežovi Františ-
kovi. Kolégium nachádzajúce sa v zá-
padnej časti Ríma, ktoré je domovom 
najmä študentov z mnohodetných 
a sociálne slabších rodín navštívil 
Svätý Otec v sobotu 18. júna.

Pápež odpovedal celkovo na 
sedem otázok, z ktorých nie-
ktoré položili aj bývalí odcho-
vanci kolégia a kňaz, ktorý sa 

venuje ich kresťanskej formácii.
 Jedna z otázok, ktorú položil mladý 

muž Gabriele Giuliano, mierila k súčasnej 
situácii prenasledovania kresťanov v rôz-
nych častiach sveta pre ich vieru, pričom 

neraz ide o hrdinské svedectvo: „Táto 
odvaha autentickej viery nás všetkých 
naozaj núti klásť si otázky. Ako môžeme 
byť dôveryhodnými svedkami Evanje-
lia? Ako ohlasovať Kristovo posolstvo 
svetu? Mnohí z nás, so všetkými osobný-
mi nedostatkami a ľudskými limitmi, to 
zakusujeme, ale ľahko strácame odvahu. 
Aj Vám sa to stáva? Ocitli ste sa niekedy 
v kríze so svojou vierou? Kde a ako ste 
našli spôsob ako sa vzchopiť, nabrať silu 
a pokračovať vo svojom mandáte, najprv 
ako laik neskôr ako zasvätený?“ 

 Pápež František hneď zareagoval, že 
táto otázka ide veľmi na telo, je veľmi 
osobná. Svoju odpoveď začal od začiat-
ku, od prenasledovania kresťanov v sú-
časnosti:

 „Mne sa nepáči, a chcem to povedať 
otvorene, nepáči sa mi, keď sa hovorí o ge-
nocíde kresťanov, napríklad na Blízkom 

východe: to je redukcionizmus, je to zjed-
nodušovanie. Pravda je, ide o prenasledo-
vanie, ktoré vedie kresťanov ku vernosti, 
ku koherencii vo vlastnej viere. Nerobme 
sociologický redukcionizmus toho, čo je 
tajomstvom viery: [a to je] mučeníctvo. 
Tí trinásti – myslím, že to boli egyptskí 
kresťanskí kopti, dnes svätci, kanonizo-
vaní Koptskou cirkvou – podrezaní na 
pláži v Líbyi: všetci zomreli so slovami na 
perách: ‚Ježišu, pomôž mi! Ježiš!’ 

 Svätý Otec František poznamenal, že 
tu nešlo o teológov či učencov, ale boli to 
svedkovia viery: 

 „A viera sa dosvedčuje toľkými nároč-
nými vecami v živote: aj životom, životom 
dosvedčujeme vieru. ... Existuje každo-
denné mučeníctvo, keď ideš do mučeníc-
tva poctivosti, mučeníctva trpezlivosti... 
Mučeníctvo trpezlivosti: vo výchove detí; 
mučeníctvo vernosti v láske, keď je jed-
noduchšie ísť inou cestou, skrytejšou... 
Mučeníctvo čestnosti v tomto svete, kto-
rý možno nazvať aj ‚rajom pre úplatkárov’, 
nie je tak?... Vo svete, kde toľkí rodičia dá-
vajú jesť svojím deťom chlieb zašpinený 
úplatkami, ten chlieb, ktorý oni kupujú 
z úplatkov, ktoré si nechávajú... Tam je 
kresťanské svedectvo, tam je mučeníctvo: 
[povedať] ‚Nie, toto ja nechcem!’... Muče-
níctvo ticha pred pokušením ohovárať...“ 

Pápež povzbudil mladých, aby boli 
odvážni a dodal, že odvaha je dar Ducha 
Svätého. Podľa jeho slov sa kresťanské 
svedectvo nedá žiť bez odvahy: 

 „Mučeníctvo, kresťanský život muče-
níkov, kresťanské svedectvo sa nedá žiť 
bez odvahy kresťanského života. Svätý 
Pavol používa dve slová, ako žiť kresťan-
ský život mučeníkov, každodenný život: 
odvaha a trpezlivosť. Dve slová. Odvaha 
ísť vpred a nehanbiť sa za svoju kresťan-
skú vieru a ukázať sa ako kresťan; a tr-
pezlivosť niesť na svojich pleciach váhu 
každého dňa, aj vlastné hriechy, vlastné 
nedôslednosti... Avšak, dá sa byť kresťa-
nom s hriechmi? Veru áno! Všetci sme 
hriešnici: všetci. Kresťan nie je muž alebo 
žena, ktorý je vydezinfikovaný tak ako je 
to v laboratóriách, nie je ako destilova-
ná voda. Kresťan je muž, žena schopný 
zradiť vlastný ideál hriechom, je to slabý 

Svätý Otec odpovedal
študentom na otázku,
či sa už ocitol v kríze viery

 Text: TKKBS   Foto: Archív SVD
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MEDŽUGORIE 
– POBYTOVO PÚTNICKÝ ZÁJAZD

TERMÍN: 19.8.- 27.8.2015
CENA: 260 EUR

Duchovný sprievodca:
P. Martin Štefanec SVD

PROGRAM:
1. deň:
odchod z Prešova o 11:00 hod.,
tranzit cez Maďarsko a Chorvátsko
do Medžugoria, noc v autobuse;
2. deň:
príchod na Makarskú,
kúpanie v mori, večer príchod do 
Medžugoria, ubytovanie, večerný
náboženský program, sv. omša,
večera, nocľah;
3. deň:
raňajky, náboženský program
– návšteva Oázy Pokoja,
Čenákola – stretnutie s chlapcami, 
ktorí sa liečia zo závislosti,
večerný náboženský program
v kostole, sv. omša, večera, nocľah;
4. deň:
raňajky, výstup na Podbrdo
– miesto prvého zjavenia, sv. ruženec, 
adorácia, večerný náboženský program 
v kostole, sv. omša, večera, nocľah;
5. deň:
raňajky, výstup na Križevac,
krížová cesta, adorácia,
večerný náboženský program
v kostole, omša ,večera, nocľah;

6. deň:
raňajky, celodenné kúpanie
v mori, večerný program 
v Medžugorí, večera, nocľah;
7. deň:
raňajky, celodenné kúpanie v mori,
večerný náboženský program,
sv. omša, večera, nocľah;
8. deň:
raňajky, sv. omša,
odchod z Medžugoria kúpanie
v mori, podvečer odchod domov;
9. deň:
príchod na Slovensko
v dopoludňajších hodinách.

V cene je zahrnuté:
6 x ubytovanie s polpenziou, doprava,
sprievodca CK, poistenie insolventnosti CK, DPH. 
V cene nie je zahrnuté:
komplexné cestovné poistenie, možnosť 
uzavrieť v CK v sume14,60 Eur na os./pobyt.
do 70 rokov./
Ubytovanie(U1): v súkromných domoch v 2, 
3 lôžkových izbách vybavených sociálnym 
zariadením.
K dispozícii je kuchynka na uvarenie kávy a čaju.
Doprava (D1): klimatizovaný autobus - autobus 
s audio - video zariadením.
Stravovanie (S1): 6 x večera a raňajky.
Trasa cesty (T1): KL , BA, Nagykanizsa, Zágreb, 
Makarská , Medžugorie a späť.
CK si vyhradzuje právo zmeny programu, trasy 
cesty, a predpokladaných časov príchodov na 
miesta určenia. Nie zásadné.
Informácie a prihlášky: Ck Slavtour, info@ 
ckslavtour.sk , 0907839212, 0918495185
Cestovať môžete aj na OBČIANSKY PREUKAZ

muž a slabá žena. My sa však musí-
me zmieriť s našou slabosťou. A tak 
sa staneme trochu viac pokornými. 
Pokornejšími“. 

 Svätý Otec František mladých 
študentov vysvetlil, že „kresťanská 
koherencia pravdy je cítiť sa hrieš-
nikmi a tými, čo potrebujú odpus-
tenie. Lebo ten, čo sa vystatuje, že je 
dokonalý, je ako páv: pekný, ale stále 
len páv“. Ďalej zodpovedal aj otázku 
o vlastnej kríze viery:

 „Toľkokrát sa nachádzam v kríze 
s vierou a niekedy som mal aj tú dr-
zosť vyčítať Ježišovi: ‚Ale prečo toto 
dovolíš?’, a tiež pochybovať: ‚Je toto 
pravda alebo to bude sen?’ A toto od-
mala, od seminaristu, od kňaza, rehoľ-
níka, biskupa až po pápeža. - ‚Ale ako 
môže byť svet takýto, ak Ty si daroval 
Tvoj život? Nebude to ilúzia, alibi, aby 
sme sa uspokojili?’ Kresťan, ktorý toto 
niekedy nepocítil, u ktorého viera ne-
vstúpila do krízy, tomu niečo chýba: je 
to kresťan, ktorý sa uspokojí s trochou 
svetskosti a takto kráča životom“.

 Na záver otázky talianskeho mla-
díka o pápežovej skúsenosti s krízou 
viery, Svätý Otec odpovedal:

 „Slovo kríza v čínskom jazyku 
sa píše s dvoma obrazovými znak-
mi: jeden označuje riziko a druhý 
príležitosť. Je tak? Keď niekto vstúpi 
do krízy, ako Ježiš povedal Petrovi, 
že diabol ho vtiahol do krízy ako sa 
to deje so pšenicou, a toľkokrát dia-
bol, život, blížni, toľko ľudí nás vysta-
ví mlatbe ako zrnu, a tam, v kríze, je 
vždy nebezpečenstvo, riziko – riziko 
v nedobrom zmysle slova – a aj príle-
žitosť. Kresťan – a toto som sa naučil – 
nesmie mať strach vstúpiť do krízy: je 
to znak, že kráča vpred, že nie je ukot-
vený na brehu rieky alebo mora, že sa 
odrazil na hlbinu a ide ďalej. A tam sú 
problémy, krízy, nezrovnalosti a krí-
za vlastného hriechu, ktorá nás tak 
zahanbuje. A ako sa neunaviť? To je 
milosť. Pros o ňu Pána: ‚Pane, daj, aby 
som sa neunavil. Daj mi milosť trpez-
livosti, ísť vpred, vyčkať, kým nepríde 
pokoj“.  u
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Dôležitosť vzťahov
Nepochybne vzťahy sú dôležité pre náš 
život. Máme vzťah k ľuďom, zvieratám, 
veciam, prostrediu, utrpeniu a k Bohu. 
Naučili sme sa mať vzťah k tomuto všet-
kému v našom detstve. Ale nie všetky 
naše vzťahy sú zdravé; niektoré sú do-
konca deštruktívne.

Ľudské srdce má hlbokú túžbu po 
zdravých vzťahoch. Nie je nič krajšie, ako 
byť svedkom toho, ako sa táto túžba na-
pĺňa v ľudských životoch. Samozrejme, 
úplne dokonalý vzťah jestvuje iba v spo-
ločenstve Najsvätejšej Trojice. Každý 
z nás však môže svoje vzťahy zlepšovať. 
Je oveľa hodnotnejšie venovať čas tejto 
snahe ako mnohým iným aktivitám. Od-
menou za túto námahu je vysoký stupeň 
šťastia a hlboký pocit naplnenia.

Ťažkosti vo vzťahoch
Niekedy sa čudujeme, prečo strácame 
priateľov. Niekedy si kladieme otázku: 
„Prečo si nevychádzam s ľuďmi? Naozaj 
som sa veľmi snažil.“ Ak si chceš dať tú 
námahu, aby si zlepšil svoje vzťahy, táto 
úvaha ti v tom môže pomôcť.

Obviňovanie druhých
Veľmi často sú ľudia presvedčení o tom, 
že je to chyba tých druhých, že si nedo-
kážeme vychádzať. Preto si začínajú iné 
vzťahy. Veľmi skoro však zisťujú, že ani 
v novom vzťahu to neklape. Ich presved-
čenie je opäť také, že na vine je ten druhý, 
a preto si musia nájsť pre vzťah niekoho 
iného. Vôbec im nedochádza, že to oni 
sami sa možno potrebujú zmeniť.

Môj podiel na vzťahových 
problémoch
Ak vo vzťahoch vznikajú ťažkosti, potre-
bujem prijať, že som súčasťou toho prob-
lému. Ak to popierame a obviňujeme iba 
druhých, nedokážeme sa posunúť ďalej. 
Potrebujeme si byť vedomí, v akej miere 
máme svoj podiel na problémoch. Ľudia 
si často nie sú vedomí toho, že ak majú 
vo vzťahoch problémy, ich príčinu treba 
hľadať v skoršom období ich života. Naša 
minulosť vplýva na našu prítomnosť. 
Môžeš sa pýtať: „Ako vplýva minulosť na 
moju prítomnosť?“ Veď to je minulosť, je 
to za mnou; nemá to nič spoločné s tým, 
čo je tu a teraz. Je pravda, minulosť je za 

nami, ale nie jej dôsledky. Dôsledky sú 
stále s nami – buď sú pre nás užitočné, 
alebo nás naopak brzdia.

Naša minulosť vplýva na našu 
prítomnosť
Čo sme sa naučili v minulosti, ovplyvňu-
je naše súčasné správanie. Nie všetko, čo 
sme sa naučili ako deti, je nám užitočné 
v dospelosti. Možno budeme potrebovať 
odučiť sa mnohé veci, ktoré sme sa nau-
čili ako deti. Je to rozhodne moja vlastná 
skúsenosť (Fr. Len). Napriek tomu som 
nesmierne vďačný mojim rodičom, sú-
rodencom za pozitívne veci, ktoré som 
vďaka ním získal v mojej rodine. Je ich 
mnoho. Nie každý človek má pozitívnu 
skúsenosť svojho detstva. Avšak zdravé 
vzťahy, ktoré budujeme tu a teraz, budú 
uzdravovať rany, ktoré spôsobili deš-
truktívne vzťahy predchádzajúceho ži-
vota. Nikto si nemusí zúfať.

Pýtaj sa seba:
Ktoré dobré veci som sa naučil 
v mojej rodine, keď som bol malý? 

Oslobodenie
prítomnosti
od vplyvu
minulosti
– kľúč k našim vzťahom

 Text: P. Ján Halama SVD

 Foto: P. Martin Štefanec SVD

(Z knihy Lena Koflera Building Positive
Relationships. Freeing our present from
our past. 2015. Preložil Ján Halama SVD)
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Sú aj negatívne veci, ktoré si stále 
vyžadujú zmenu?
Urob si zoznam týchto vecí a pracuj na 
jednej z nich. Uvažoval som vôbec nie-
kedy nad mojimi vzťahmi? Vnímam 
seba ako obeť? Vidím možnosť zmeny 
v tých vzťahoch, ktoré sa mi nepáčia?

Ilustrácia strachu zo psov
Keď som mal tri roky, išiel som do lesa 
so svojim bratom, ktorý bol o štyri roky 
starší. Prešli sme popri domčeku s malou 
záhradou, v ktorej pobehoval pes hore-
-dole a štekal na nás. Môj brat povedal: 
„Dávaj si pozor, lebo psy hryzú!“ Rela-
tívne iba nedávno som sa oslobodil od 
môjho strachu zo psov (Fr. Len má dnes 
80 rokov). V minulosti som sa naučil, že 
psy hryzú, preto som sa ich bál, zvlášť 
vtedy, keď otvorili ústa a štekali. Vyhýbal 
som sa im, ako sa len dalo a nikdy som 
si k nim nevytvoril vzťah. Keď som na-
príklad išiel na prechádzku a videl som, 
ako oproti ide niekto so psom, otočil 
som sa a kráčal som opačným smerom. 
Zovšeobecnil som slová, ktoré povedal 

môj brat a myslel som si, že všetky psy 
hryzú bez rozdielu. 

Pred 15 rokmi si moja kolegyňa 
v škole, kde učím, kúpila psa. Bál som 
sa ho, ale nedalo sa mu vyhnúť, lebo bý-
vame na tom istom dvore. Bolo to pre 
mňa veľmi bolestivé. Mnohokrát, keď 
pes zaštekal, v mojom tele prebehol ako-
by elektrický šok. Raz sme šli s kolegy-
ňou na návštevu k jej mame. Ona tiež 
mala psa. Pozoroval som týchto dvoch 
psov, ako sa hrali s otvorenými ústami. 
Všimol som si, že napriek tomu boli 
k sebe veľmi ohľaduplní, papule mali 
otvorené, ale nehrýzli sa. Toto bol pre 
mňa veľmi poučný moment, pomohol 
mi odnaučiť sa to, čo som sa naučil ako 
dieťa. Pomaly som sa cítil menej napätý 
v prítomnosti psa mojej kolegyne. Asi 
mesiac na to moja kolegyňa povedala: 
„Môžeš sa dotknúť psa, nepohryzie ťa.“ 
Začal som ho hladiť odzadu v blízkosti 
chvosta a postupne som sa približoval 
k hlave. Postupne som sa zbavil strachu 
a začal som sa tešiť z jeho prítomnosti, 
ba dokonca som sa začal s ním aj hrať. 

Vytvoril som si s ním kamarátsky vzťah 
a asi po roku som dokázal rozlíšiť, kto-
rý pes je nebezpečný a ktorý priateľský.

Čo spôsobilo vo mne túto zmenu? 
Naučil som sa, ako sa správať, ako si vy-
pestovať vzťah so psom. Predtým som 
sa im vyhýbal, a preto som si k nim ne-
vytvoril vzťah. Vytvorenie si vzťahu ku 
psom mi pomohlo oslobodiť sa od stra-
chu a začal som sa im tešiť.

Moja minulosť silne ovplyvňovala 
moju prítomnosť mnohé roky, pretože 
som sa vyhýbal stretnutiu so psami. Dnes 
sa cítim slobodný natoľko, že sa z nich do-
kážem tešiť. Tým, že som si k nim vytvo-
ril vzťah, nielenže som sa zbavil strachu, 
ale ich mám dokonca rád. Strach odháňa 
lásku a láska vyháňa strach.

Pýtaj sa seba:
Sú v tvojom živote situácie, ktorým sa 
vyhýbaš? Aké sú to situácie? Čoho sa bo-
jím? Pokúsil som sa niekedy postaviť sa 
situácii tvárou v tvár? Čo by mohlo byť 
prvým krokom, ktorý by mi mohol po-
môcť? Aká je výhoda toho, keď by som 
sa pokúsil čeliť tejto situácii?

To isté sa týka ľudí. Možno sme sa na-
učili báť sa istých ľudí – napríklad tých, 
čo predstavujú autoritu. Alebo sa mož-
no bojíme mužov alebo žien. Môžeme 
sa pýtať: „Kedy som sa naučil takto báť? 
Akým spôsobom som tento vzťah v sebe 
udržoval? Chcem sa tohto strachu zba-
viť? Akým spôsobom to môžem dosiah-
nuť? Už veľmi skoro v detstve si tvorím 
vzťah k ľuďom, zvieratám, veciam, oko-
liu a tiež k Bohu. Počas dospievania sa 
náš postoj k niektorým veciam mení 
a náš vzťah k nim je odlišný. Avšak to 
neplatí o všetkých oblastiach nášho ži-
vota. Aj ako dospelí môžeme mať vzťah 
k Bohu taký istý, ako keď sme boli deti. 
To je dôvod, prečo niektorí ľudia presta-
nú veriť v Boha.

Pýtaj sa seba:
Ako si predstavujem Boha? Je pre mňa 
stále starým mužom s bielou bradou? 
Čo som sa naučil o Bohu z čias môjho 
detstva? Čítal som niekedy Bibliu, aspoň 
Nový zákon?  u
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Snívam o Európe
Prinášame plné znenie príhovoru 
Svätého Otca Františka pri pre-
beraní Ceny Karola Veľkého pri 
slávnostnej ceremónii dňa 6. mája 
2016 v Kráľovskej sále Apoštolské-
ho paláca vo Vatikáne.

Rád by som zopakoval svoj 
úmysel venovať toto prestížne 
ocenenie Európe: nerobíme totiž 
oslavné gesto, ale skôr je to príle-
žitosť vyjadriť našu spoločnú ná-
dej pre nový a odvážny krok vpred 
pre tento milovaný kontinent. 

Tvorivosť, vynaliezavosť, 
schopnosť vstať a vyjsť z vlast-
ných obmedzení sú súčasťou duše 
Európy. V uplynulom storočí vy-
dala ľudstvu svedectvo, že nový 
začiatok bol možný: po rokoch 
tragických konfliktov, nahroma-
dených v najhoršej vojne, akú si 
pamätáme, vzišlo s Božou pomo-
cou niečo, čo je v ľudskej histórii 
úplne nové. Popol z trosiek nemo-
hol uhasiť nádej a úsilie o altruiz-
mus, ktoré horeli v srdciach Otcov 
zakladateľov európskeho projektu. 
Oni položili základy bašty mieru, 
stavby vybudovanej štátmi, ktoré 
sa zjednotili nie nasilu, ale na zák-
lade slobodnej voľby pre spoločné 

dobro a definitívneho zrieknutia 
sa konfrontácie. Európa, po toľ-
kých rozdeleniach, konečne na-
šla samu seba a začala budovať 
svoj dom.

Táto „rodina národov“, ktorá sa 
medzitým chvályhodne rozšírila, 
sa zdá byť v poslednom čase me-
nej uzrozumená s múrmi spoloč-
ného domu, postavenými niekedy 
spôsobom, ktorý sa odlišuje od 
osvieteného projektu vytýčeného 
Otcami. Táto atmosféra novosti 
a horlivá túžba budovať jednotu sa 
zdá byť stále väčšmi pohasínajú-
cou; my deti toho sna sme v poku-
šení podľahnúť našim egoizmom, 
hľadiac na vlastný osoh a uvažujúc 
nad stavaním osobitných plotov. 
Napriek tomu som presvedčený, 
že rezignácia a únava nepatria 
k duši Európy a že aj „ťažkosti sa 
môžu stať podnecujúcimi silami 
jednoty“.

V Európskom parlamente som 
si dovolil hovoriť o Európe ako 
o babičke. Europoslancom som 
povedal, že stále väčšmi rastie do-
jem, že Európa je unavená, stará, 
nie viac plodná a vitálna, že veľ-
ké ideály, ktoré inšpirovali Euró-
pu, akoby stratili svoju príťažlivú 

silu; Európa upadajúca, ktorá ako-
by stratila svoju schopnosť plodiť 
a tvoriť. Európa v pokušení chcieť 
zabezpečiť a ovládať priestory, 
skôr než vytvárať procesy začle-
nenia a premeny; Európa, ktorá 
si „stavia zákopy“, namiesto toho, 
aby uprednostnila činnosti, ktoré 
v spoločnosti vytvárajú nové dy-
namizmy; dynamizmy schopné 
zapojiť a dať do pohybu všetkých 
sociálnych aktérov v hľadaní no-
vých riešení na aktuálne problé-
my, ktoré by prinášali ovocie v dô-
ležitom historickom dianí. Skôr 
než brániť priestory, sa Európa má 
stať matkou, ktorá vytvára procesy. 

Čo sa ti stalo, Európa huma-
nizmu, zástankyňa práv človeka, 
demokracie a slobody? Čo sa ti 

Tvorivosť, vy-
naliezavosť, 
schopnosť 
vstať a vyjsť 
z vlastných 
obmedzení 
sú súčasťou 
duše Európy.

Príhovor
Svätého Otca
pri ceremónii
v Kráľovskej sále
Apoštolského paláca 

 Text: prebrané z časopisu VOX

 Foto: Archív SVD
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dnešnej tendencie náhlivo stavať 
na pohyblivých pieskoch okamži-
tých výsledkov, ktoré môžu vytvo-
riť „rýchle, jednoduché a prchavé 
politické výsledky, ktoré však ne-
budujú ľudské naplnenie“.

Robert Schuman v momente, 
ktorý mnohí považujú za akt zro-
du prvej európskej komunity, po-
vedal: „Európa sa nevytvorí naraz, 
ani nie budovaním vcelku. Vytvorí 
sa prostredníctvom konkrétnych 
výdobytkov, ktoré predovšetkým 
vytvoria faktickú solidaritu“. Prá-
ve teraz, v tomto našom utrápe-
nom a zranenom svete, sa treba 
navrátiť k tej skutočnej solidarite, 
k rovnakej konkrétnej nezištnosti, 
aká nasledovala po druhom sveto-
vom konflikte, lebo „svetový mier 

stalo, Európa, zem básnikov, filo-
zofov, umelcov, hudobníkov, spi-
sovateľov? Čo sa ti stalo, Európa, 
matka ľudí a národov, matka veľ-
kých mužov a žien, ktorí sa vedeli 
postaviť i dať život za dôstojnosť 
svojich bratov? 

Spisovateľ Elie Wiesel hovorie-
val, že to, čo dnes potrebujeme, je 
„transfúzia pamäte“. Je potrebné 
„pamätať si“, zachovať si trochu 
odstup od prítomnosti, aby sme 
načúvali hlasu našich predkov. 
Pripamätanie nám umožní nie-
len neurobiť tie isté chyby z mi-
nulosti, ale umožní nám prístup 
k tým výdobytkom, ktoré pomohli 
našim národom pozitívne prejsť 
cez dejinné križovatky. Transfú-
zia pamäte nás oslobodzuje od 

nemožno zachovať bez vyvinutia 
tvorivého úsilia, ktoré bude úmer-
né nebezpečenstvám, ktoré ho 
ohrozujú“. Projekty zakladateľov, 
hlásateľov mieru a prorokov bu-
dúcnosti, nie sú prekonané: dnes 
viac než kedykoľvek predtým in-
špirujú k vytváraniu mostov a bú-
raniu múrov. 

Zdá sa, že vyjadrujú naliehavú 
výzvu neuspokojiť sa s kozme-
tickými zmenami či krivolaký-
mi kompromismi na korigova-
nie niektorej dohody, ale odvážne 
klásť nové základy, silno zakorene-
né; ako tvrdil Alcide De Gasperi, 
„všetci rovnako pohýnaní staros-
ťou o spoločné dobro našich eu-
rópskych vlastí, našej vlasti Euró-
py“, začínať nanovo bez strachu 
„budovateľskú prácu, ktorá si vy-
žaduje naše plné úsilie trpezlivej 
a sústavnej spolupráce“.

Táto transfúzia pamäte nám 
umožní inšpirovať sa minulos-
ťou, aby sme sa odvážne postavili 
ku komplikovanej multipolárnej 
situácii našich dní a s odhodla-
nosťou prijali výzvu „aktualizo-
vať“ myšlienku Európy. Európa 
schopná priviesť na svet nový 
humanizmus založený na troch 
schopnostiach: schopnosť integ-
rácie, schopnosť dialógu a schop-
nosť tvorby.

Schopnosť integrovať
Erich Przywara, vo svojom veľ-
kolepom diele „Idea Európy“, nás 
vyzýva, aby sme si predstavili 
mesto ako miesto spolužitia me-
dzi rôznymi subjektmi a úrovňa-
mi. Poznal tú splošťujúcu tenden-
ciu prítomnú v každom pokuse 
vymyslieť a vysnívať si sociálnu 
štruktúru. Mnoho našich miest je 
obzvlášť nádherných práve preto, 
lebo dokázali časom uchovať sto-
py rôznych vekov, národov, štýlov 
a vízií. Stačí sa pozrieť na neoce-
niteľné kultúrne dedičstvo Ríma, 
aby sme si uvedomili, že bohatstvo 
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a hodnota určitého národa je za-
ložená na jeho schopnosti popre-
pájať všetky tieto úrovne zdravé-
ho spolužitia. Reduktívne formy 
a všetky pokusy o uniformitu, kto-
ré majú ďaleko od vytvárania hod-
nôt, odsudzujú naše národy ku 
krutej chudobe: k chudobe vylú-
čenia. A vylúčenie má ďaleko od 
toho, aby prinieslo veľkosť, bohat-
stvo a krásu. Naopak, vedie k zlo-
be, obmedzenosti a surovosti. Má 
ďaleko od toho, aby dodalo duchu 
ušľachtilosť – prináša úbohosť.

Korene našich národov, korene 
Európy sa konsolidovali v prie-
behu dejín, učiac sa integrovať 
v neustále nových syntézach kul-
túry veľmi rozličné a bez zjavné-
ho vzťahu medzi nimi. Európska 
identita je a vždy aj bola identitou 
dynamickou a multikultúrnou.

Politická aktivita vie, že má 
v rukách túto základnú a neod-
kladnú prácu. Vieme, že „celok je 
viac než jedna časť a je tiež viac 
ako len jednoduchý súčet“, pre-
to bude potrebné stále pracovať 
na „rozširovaní perspektívy, aby 
sme spoznali väčšie dobro, kto-
ré prinesie ovocie nám všetkým“. 
Sme pozvaní podporovať integ-
ráciu, ktorá v solidarite nachádza 
spôsob, ako robiť veci, spôsob, 
ako budovať dejiny. V solidarite, 
ktorú si nikdy neslobodno pliesť 
s almužnou, ale chápať ju ako vy-
tváranie príležitostí, aby všetci 
obyvatelia našich miest – a mno-
hých iných miest – mohli rozvíjať 
svoj život s dôstojnosťou. Čas nás 
učí, že nestačí osoby len geogra-
ficky začleniť, ale výzvou je silná 
kultúrna integrácia.

Týmto spôsobom spoločenstvo 
európskych národov bude môcť 
zvíťaziť nad pokušením uzatvá-
rať sa v jednostranných vzorcoch 
a púšťať sa do „ideologických ko-
lonizácií“. Odhalí skôr veľkosť eu-
rópskej duše, zrodenej zo stretnu-
tia civilizácii a národov, širšej, než 

sú súčasné hranice Únie, a po-
volanej stať sa vzorom nových 
syntéz a dialógu. Tvár Európy sa 
v skutočnosti nevyznačuje opo-
novaním, ale odtlačkami čŕt roz-
ličných kultúr a krásou víťaze-
nia nad uzavretosťami. Bez tejto 
schopnosti integrácie budú slová 
vyslovené v minulosti Konradom 
Adenauerom dnes zaznievať ako 
proroctvo budúcnosti: „Budúc-
nosť Západu nie je ani tak ohro-
zovaná politickým napätím, ako 
nebezpečenstvom odosobnenia, 
uniformitou myslenia a cítenia; 
skrátka celkovým systémom ži-
vota, unikaním pred zodpoved-
nosťou, so starosťou jedine o vlast-
né ja.“

Schopnosť dialógu 
Ak existuje slovo, ktoré by sme 
mali neúnavne opakovať, je ním 
slovo „dialóg“. Sme pozvaní ší-
riť kultúru dialógu, usilujúc sa 
všetkými prostriedkami otvárať 
príležitosti a štruktúry, ktoré ho 
umožnia, a dovolia nám obnoviť 
sociálne tkanivo. Kultúra dialó-
gu predpokladá opravdivé uče-
nie sa, disciplínu, ktorá nám po-
môže uznať druhého za platného 
partnera v  dialógu, ktorá nám 
umožní hľadieť na cudzinca, na 
migranta, na príslušníka inej kul-
túry ako na niekoho, koho si hod-
no vypočuť, počítať s ním a ceniť 
si ho. Dnes je pre nás urgentné 
zahrnúť všetkých spoločenských 
aktérov do šírenia „kultúry, kto-
rá privileguje dialóg ako formu 
stretnutia“, napredujúc v  „plá-
novaní úsilia o uzatváranie do-
hôd a dohovorov bez toho, aby 
tejto kultúre prestalo záležať na 
spravodlivej spoločnosti, ktorá 
nestráca pamäť a nikoho nevy-
lučuje“. Pokoj bude trvácny v tej 
miere, v  akej vyzbrojíme naše 
deti zbraňami dialógu, v akej ich 
naučíme dobrému boju stretá-
vania sa a vyjednávania. Takým-

to spôsobom im budeme môcť 
zanechať do dedičstva kultúru, 
ktorá vie načrtnúť stratégie nie 
smrti, ale života, nie vylúčenia, 
ale integrácie.

 Táto kultúra dialógu, ktorá by 
mala byť zaradená do všetkých 
školských osnov ako os prechá-
dzajúca všetkými disciplínami, 
pomôže vštepovať mladým ge-
neráciám spôsob riešenia kon-
fliktov, ktorý sa bude líšiť od toho, 
ktorému ich navykáme. Dnešok 
nás súri, aby sme dokázali vy-
tvoriť „koalície“ nielen vojenské 
či ekonomické, ale kultúrne, vý-
chovno-vzdelávacie, filozofické 
a náboženské. Koalície, ktoré by 
zdôraznili to, že v pozadí mno-
hých konfliktov je často v hre moc 
ekonomických skupín. Vyzbroj-
me našich ľudí kultúrou dialógu 
a stretnutia.

Schopnosť tvoriť
Dialóg nám pripomína, že nikto 
nemôže zostať len divákom, po-
zorovateľom. Všetci, od najmen-
šieho po najväčšieho, sú aktívnou 
súčasťou vytvárania spoločnosti, 
ktorá je integrovaná a založená 
na zmierení. Táto kultúra je mož-
ná len vtedy, ak sa všetci budeme 
podieľať na jej plánovaní a budo-
vaní. Aktuálna situácia nepripúš-
ťa, aby sa niekto iba prizeral zápa-
su iných. Súčasný stav je naopak 
silným apelom k osobnej a soci-
álnej zodpovednosti.

Naša mládež zohráva v tomto 
ohľade rozhodujúcu úlohu. Mla-
dí nie sú len budúcnosťou našich 
národov, ale sú už ich súčasnos-
ťou; oni sú tí, čo svojím úsilím 
a životom formujú ducha Euró-
py už teraz. Nemôžeme myslieť 
na zajtrajšok bez toho, aby sme 
im neponúkli skutočnú možnosť 
spolupodieľať sa na tomto sne ako 
činiteľom zmeny a premeny. Ne-
môžeme si predstavovať Európu 
bez toho, aby sme mladým ľuďom 

Mladí nie 
sú len 
budúcnos-
ťou našich 
národov, 
ale sú už ich 
súčasnos-
ťou; oni sú 
tí, čo svojím 
úsilím a živo-
tom formujú 
ducha Euró-
py už teraz.
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umožnili participovať a byť prota-
gonistami tohto sna.

 V poslednom čase som uva-
žoval nad týmto aspektom a klá-
dol som si otázku: Ako môžeme 
zapojiť mládež do procesu tvo-
renia, keď im odopierame prácu, 
dôstojné pracovné miesta, ktoré 
by im umožnili rozvíjať sa zapá-
janím vlastných rúk, inteligen-
cie a kapacít? Ako im chceme 
priznať hodnotu protagonistov, 
keď ukazovateľ nezamestnanos-
ti a „podzamestnanosti“ milió-
nov mladých ľudí v Európe stále 
rastie? Ako sa vyhnúť tomu, aby 
nám mladí v úsilí hľadať vlastné 
ideály a zmysel prináležania ne-
odchádzali inam len preto, lebo 
v ich vlastnej zemi, im nevieme 
ponúknuť príležitosti a hodnoty?

Spravodlivé rozdeľovanie plo-
dov zeme a  ľudskej práce nie 
je iba filantropia. Je to morálna 
povinnosť Ak chceme uvažovať 
nad našou spoločnosťou novým 
spôsobom, potrebujeme vytvá-
rať dôstojné a náležite ohodno-
tené pracovné miesta, zvlášť pre 
mladých ľudí.

To si vyžaduje nové ekonomic-
ké modely, ktoré by boli inkluzív-
nejšie a spravodlivejšie, zamerané 
nielen na prospech niekoľkých, ale 
na blaho bežných ľudí a celej spo-
ločnosti. Vyžaduje si to prechod 
od peňažnej ekonomiky [econo-
mia liquida] k ekonomike sociál-
nej. Mám na mysli sociálnu trho-
vú ekonomiku, ktorú podporovali 
aj moji predchodcovia. Prechod 
od ekonomiky zameranej na zisk 
a profitovanie zo špekulácie a úro-
ku z pôžičiek k ekonomike soci-
álnej, ktorá investuje do ľudí vy-
tváraním pracovných príležitostí 
a zvyšovaním ich kvalifikácie.

Potrebujeme teda prejsť od 
peňažnej ekonomiky s  tenden-
ciou vytvárať priestor korupcii 
ako prostriedku na obohatenie 

sa, k sociálnej ekonomike, ktorá 
garantuje človeku prístup k pôde 
a k bývaniu, a to prostredníctvom 
práce, ktorá je prostredím, kde 
môžu osoby a spoločenstvá rozví-
jať „viaceré dimenzie života: kre-
ativitu, projekty do budúcnosti, 
rozvoj schopností, uplatňovanie 
hodnôt, komunikáciu s inými, po-
stoj adorácie. Spoločenská realita 
dnešného sveta preto prevyšu-
je obmedzené záujmy podnikov 
a diskutabilnú ekonomickú racio-
nálnosť a vyžaduje, aby sa „naďalej 
ako priorita sledovala dostupnosť 
zamestnania pre všetkých“.

Ak chceme smerovať k dôstoj-
nej budúcnosti, ak túžime po bu-
dúcnosti pokoja pre našu spoloč-
nosť, budeme to môcť dosiahnuť 
jedine vytváraním pravej inklúzie, 
takej, „ktorá poskytuje dôstojnú, 
slobodnú, kreatívnu, participa-
tívnu a  solidárnu prácu“. Tento 
prechod (od peňažnej ekonomi-
ky k ekonomike sociálnej) nie-
lenže poskytne nové perspektívy 
a konkrétne možnosti pre integ-
ráciu a inklúziu, ale nás opäť urobí 
schopnými vízie toho humaniz-
mu, ktorého bola Európa kolískou 
a prameňom.

K znovuzrodeniu Európy, ktorá 
je síce unavená, ale ešte stále boha-
tá na energiu a možnosti, Cirkev 
môže a musí prispieť svojím die-
lom. Jej úloha sa zhoduje s jej mi-
siou: ohlasovanie evanjelia, ktoré 
sa dnes viac ako inokedy prejavu-
je najmä vo vychádzaní v ústrety 
zraneniam človeka, prinášajúc mu 
mocnú a jednoduchú prítomnosť 
Ježiša, jeho utešujúce a povzbu-
dzujúce milosrdenstvo. Boh túži 
prebývať uprostred ľudí, no môže 
to len skrze mužov a ženy, ktorí sa 
nechajú dotknúť Ježišom a budú 
žiť evanjelium, nehľadajúc niečo 
iné. Iba Cirkev bohatá na sved-
kov bude môcť opäť priviesť čistú 
vodu evanjelia ku koreňom Eu-
rópy. V tomto zmysle je kráčanie 

kresťanov smerom k plnému zjed-
noteniu veľkým znakom časov, ale 
aj naliehavou požiadavkou odpo-
vedať na Pánovu výzvu „aby všetci 
boli jedno“ (Jn 17,21).

S rozumom a srdcom, s ná-
dejou a  bez zbytočnej nostal-
gie, ako syn, ktorý opäť objavu-
je u matky Európy svoje korene 
života a viery, snívam o novom 
európskom humanizme, „o stá-
lej ceste poľudšťovania“, v ktorej 
službe sú „pamäť, odvaha, triez-
va a humánna utópia“. Snívam 
o mladej Európe, schopnej byť 
ešte matkou: matkou, ktorá by 
bola plná života, lebo si sama 
váži život a dáva životu nádej. 
Snívam o Európe, ktorá sa sta-
rá o deti, ktorá bratsky pomáha 
chudobnému a ujíma sa ho, pre-
tože nemá nič a prosí o útočisko. 
Snívam o Európe, ktorá počúva 
a váži si ľudí chorých a starých, 
aby neboli zdegradovaní a odpí-
saní ako neproduktívni. Snívam 
o  Európe, kde byť migrantom 
nie je prečin, ale výzva k väčšie-
mu zasadeniu sa za dôstojnosť 
každej ľudskej bytosti. Snívam 
o Európe, kde mladí dýchajú čis-
té ovzdušie čestnosti, kde milujú 
krásu kultúry a jednoduchý ži-
vot, nezamorený nekonečnými 
potrebami konzumizmu; kde 
vstúpiť do manželstva a mať deti 
je zodpovednosťou a veľkou ra-
dosťou, nie problémom pre ne-
dostatok stabilného zamestna-
nia. Snívam o Európe rodín, so 
skutočne účinnými ekonomi-
kami zameranými skôr na tvá-
re ľudí, než na cifry, väčšmi na 
príchod detí na svet než na hro-
madenie majetku. Snívam o Eu-
rópe, ktorá zveľaďuje a  chráni 
práva každého, nezabúdajúc na 
povinnosti voči všetkým. Sní-
vam o  Európe, o  ktorej sa ne-
bude môcť povedať, že jej úsilie 
o ľudské práva bolo jej posled-
nou utópiou. u

Snívam 
o Európe, 
o ktorej sa 
nebude môcť 
povedať, 
že jej úsilie 
o ľudské 
práva 
bolo jej 
poslednou 
utópiou.
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DVD – Marcelíno
chlieb a víno
Marcelino je sirota. Vyrastá vo 
františkánskom kláštore, kde 
povyvádza mnoho šibalstiev, 
pozažíva veľa veselých príhod, 
ale i  zázračných okamihov. 
Tie sa dejú v miestnosti plnej 
starých vecí, do ktorej mal 
Marcelino vstup zakázaný. 
Práve vďaka svojej zvedavos-
ti v nej objavuje starý drevený 
kríž a na ňom Ježiša. V očiach 
Marcelina sa javí ako úplne 
prirodzené, keď Ježiš zostu-
puje z kríža a prijíma z jeho 
rúk ponúknutý chlieb a víno. 
85 min. film, Cena: 8 ,60 EUR

Viera je silnejšia
ako rakovina
Alica Biela
Život s rakovinou nie je totál-
na beznádej, môže byť plný 
nových objavov. Človek môže 
prísť o zdravie, prácu, penia-
ze, priateľov, skvelú budúc-
nosť, ale na druhej strane sa 
môže viac priblížiť k Bohu. 
Nie po smrti, ale uz na tejto 
zemi. Preto si smelo dovoľu-
jem túžiť po uzdravení a hľa-
dať v sebe i vo vás aspoň jedno 
horčičné zrnko viery.
245 strán, cena: 13,95 EUR

CD-Zázrakovanie
Anna Tomaštiková
Piesne pre deti nemusia vždy 
vyzerať úplne detsky. Takto by 
sa dal charakterizovať aj ten-
to album „piesní na biblické 
námety pre deti“ Zázrakova-
nie /2014/. Profesionálna in-
štrumenálna úroveň, pestré 
aranžmány s  bohatým ná-
strojovým obsadením a otvo-
rené texty.
Cena: 6 ,50 EUR
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Zvládneš to
Max Lucado
Zvládnete to, nech už je „to“ 
čokoľvek – finančné problé-
my, úžľabiny vzťahov, zdra-
votná kríza... Všetci sa ob-
čas nazdávame, že sa to nedá. 
Obávame sa, že nás už nikdy 
neopustí depresia, neustane 
krik, neodíde bolesť. Zjasnie 
ešte niekedy nebo? Stane sa 
toto bremeno ľahším? Áno! 
Biblické posolstvo je trúfalé, 
bez ostychu a je všade. 
176 strán, cena: 7,50 EUR

Môj život so svätými
James Martin SJ
Mnoho ľudí vníma svätých 
mužov a  ženy len za akési 
historické postavy. Pre auto-
ra knihy Môj život so svätý-
mi sa však stali priateľmi, ne-
odmysliteľnými spoločníkmi. 
"Modlia sa za mňa, dávajú mi 
príklady nasledovania Krista 
a pomáhajú mi na mojej ces-
te," píše autor. 
422 strán, cena: 14,90 EUR

Pieseň o Bernadete
Franz Werfel
Je len málo svätcov 20. sto-
ročia, ktorí sú známejší ako 
mladé dievča z Lúrd Berna-
deta Soubirousová. Dievča, 
ktoré videlo Pannu Máriu. 
Kniha Pieseň o Bernadete je 
typická najmä zázrakom zja-
venia, ale rovnako aj svetský-
mi a cirkevnými pochybnos-
ťami voči nemu.
517 strán, cena: 9,29 EUR

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

Mária ma zachránila
pred večným zatratením
Skutočný príbeh kňaza, ktorý 
prežil svoj osobný súd a sved-
čí, ako ho Mária ma zachráni-
la pred večným zatratením.
Otec Steven Scheier z Kan-
sasu (USA) je katolícky kňaz, 
ktorý počas dopravnej neho-
dy v  roku 1985 prežil záži-
tok blízky smrti. Táto udalosť 
dramaticky zmenila celý jeho 
ďalší kňazský život. Táto útla 
knižočka prináša čitateľom 
prepis druhého rozhovoru 
otca Scheiera s Matkou Ange-
likou ako aj otázky posluchá-
čov a odpovede na ne. 
48 strán, cena: 1,90 EUR

Prežívaj adoráciu
Catalina Rivas
Po úspešných tituloch Preží-
vaj svätú omšu a Božia proz-
reteľnosť, ktoré sa stali sveto-
vými bestsellermi ponúkame 
ďalšiu knižku vizionárky Ca-
taliny Rivas – Prežívaj adorá-
ciu. V tomto svedectve Ježiš 
hovorí Cataline: „Očakávam 
vás vo svätostánku a vo svä-
tej monštrancii, aby ste mali 
podiel na sláve môjho Otca, 
aby ste prijali plamene Ducha 
Svätého, aby ste milými slo-
vami hovorili o nebi a o lás-
ke, ktorá vás očakáva, o šťastí, 
ktoré vám sľubujem a dám.“ 
107 strán, cena: 1,50 EUR
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Súboj svätých
a mystikov s démonmi
Róbert Kowalewski
V tejto knihe sú zozbierané 
opisy aspoň niektorých zápa-
sov, ktoré bojovali proti dé-
monom známi svätci a mystici 
ako: otcovia púšte, svätý Fran-
tišek z Assisi, svätá Katarína 
Sienská, svätá Brigita Švédska, 
svätá Terézia od Ježiša, svätý 
Pavol z Kríža, svätý Páter Pio... 
72 strán, cena:3,30 EUR

Róbert Horka
Medúšik – rozprávky
z kazateľnice
Pútavé Medúšikove prí-
behy pomôžu deťom obja-
viť dôležité životné pravdy. 
109 strán, cena: 5,20 EUR

Krížová cesta s Máriou
Elias Vella
Krížová cesta s Máriou a jej 
Synom Ježišom. 14 zastavení 
je doplnených pôsobivými 
celostranovými ilustráciami.
64 strán, cena: 3,60 EUR

Novény a modlitby
k Matke ustavičnej pomoci
Ľudovít Michalovič,
Michal Zamkovský
Obsahuje vysvetlenie pôvodu 
obrazu, verejnú i  súkromnú 
deväťdňovú pobožnosť, litánie 
a modlitby pri rôznych príle-
žitostiach, napr.: Modlitba člo-
veka, ktorý upadol do ťažkého 
hriechu, Modlitba za obrátenie 
hriešnika, Modlitba za rodi-
nu, za deti, Modlitba pri voľbe 
povolania, Modlitba chorého, 
Modlitba za čistotu srdca... 
43 strán, cena: 0,80 EUR

Posynodálna
exhortácia Svätého Otca
Amori Laetitia
Dokument Amoris laetitia – 
Radosť lásky je venovaný ro-
dine a manželstvu. Pápež sa 
v ňom zaoberá stavom súčas-
nej rodiny a manželského živo-
ta, pričom poukazuje na krásu 
vzájomného manželského spo-
lužitia i jeho hodnoty, no nevy-
hýba sa ani ťažkostiam, ktoré sa 
týkajú dnešnej rodiny.
204 strán, cena: 5,20 EUR

Ľadovec a piesková duna
Bruno Ferrero
Táto knižka obsahuje krát-
ke príbehy končiace malou 
myšlienkou. Príbehy sú ako 
tabletky duchovnej múd-
rosti. Stačí jedna na deň. 
Po prečítaní príbehu nemôžeš 
zostať tým, kým si bol. 
77 strán, cena: 3,99 EUR

Dominik Savio
Teresio Bosco
Túžiť po nebi je nákazlivé a Do-
minik Sávio o tom vedel svo-
je. Vyskúšal úsmev, prirodze-
nú veselosť, čisté srdce a vyšlo 
to. A ešte priateľstvo s Ježišom 
a Máriou! O to stál nadovšetko. 
Jeho úsilie získať víza na pobyt 
v nebi je sympatické, aktuálne 
a také akurát. Ak pri čítaní tej-
to knižky pustíte k slovu, bude 
vám o plnení tejto vízovej po-
vinnosti rozprávať celé hodiny, 
dni ba aj roky.
152 strán, cena: 5,99 EUR

CD-Požehnanie
Reflexia nad témami Požeh-
nania od Petra Brodeka:
Jednotlivé príhovory sú odde-
lené piesňami.
Cena: 7 EUR
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Drahá matka, 
v deň Tvojich menín posielam Ti z diaľky pozdrav a najvre-
lejšie želanie. Aspoň dnes musíš pocítiť, ako Ťa máme radi. 

Ponajprv Ti blahoželám k sviatku. Tvoja patrónka je veľká 
a učená svätá Katarína. Pohľad na jej sviatok Ti pripomína 
deň Tvojho krstu a šťastnú dobu Tvojho detstva. 

Pripomína aj mne mladé roky v ochrane Tvojej lásky. 
Pri takej spomienke sa moje srdce rozochveje, moja vďač-
nosť sa prehĺbi a vrúcne modlitby posielam k Otcovi na ne-
besiach, aby Ťa zahrnul svojou milosťou, aby Ti žehnal na 
ceste životom. 

Vyzývam i mojich súrodencov, aby sa so mnou spojili 
v jednej modlitbe, aby bola tým účinnejšia. 

Prosme preto, aby nám dobrú matku ešte dlho v zdraví 
zachoval, aby sme sa hriali v jej láske.

Prosme však vrúcnejšie za to, aby nás raz všetkých spojil 
do krásnej rodiny v nebi, aby sme v blaženom objatí spieva-
li piesne vďaky a chvály Trojjedinému dobrotivému Otcovi.

Menom a v spojení so všetkými súrodencami 
Tvoj syn Arnold. 

Poznámka redakcie. 
Páter Arnold Janssen písal tento list k sviatku svojej matky 
keď mal 19 rokov. Môžeme v ňom vidieť na jednej strane veľ-
kú úctu k rodičom, na druhej strane veľkú túžbu, aby sa stre-
tli spolu v nebi. 
Podobne P. Arnold napísal mnoho listov do celého sveta: spo-
lubratom, priateľom, vládam, organizáciám ... Aj keď bolo 
pre neho písanie ťažké, vždy sa snažil vložiť do písania celý. 
Prosme na príhovor P. Arnolda, aby sme sa i my snažili napl-
no venovať každej situácii, do ktorej vstupujeme a aby nám 
vždy záležalo na spáse iných. 

List mladého
Arnolda Janssena
matke

 Text a foto: Juraj Begany SVD



41HLASY Z DOMOVA A MISIÍJÚL – AUGUST 2016

ARNOLD JANSSEN

Bohuznámi – Lukáčovce 51,- EUR • Bohuznáma Zlaté Moravce 
10,- EUR • Veriaci z Turia 120,- EUR • Misijné združenie Ducha 
svätého Podsadek 40,- EUR • Modlitbové spoločenstvo Tren-
čín 60,- EUR • Bohuznáme Koplotovce 50,- EUR • Deviatnik 
k Vianociam Koplotovce 10,- EUR • Kolektív lásky Liptovská 
Teplička 405,- EUR • Ruža sv. Faustíny z Mútneho 60,- EUR • 
Dobrodinci Čajkov 65,- EUR • Ružencové bratstvo Jovsa 40,- EUR 
• Bohuznáma Naháč 25,- EUR • Bohuznáma rodina Lukáčovce 
pri Nitre 100,- EUR • Misijný dobrodinci Valaská Belá 100,- EUR 
• Bohuznáma z Rišňoviec 20,- EUR • Bohuznámy Úľany nad 
Žitavou 50,- EUR • Odberatelia hlasov Žabokreky n.N. 30,- EUR 
• Čitatelia Posla a Hlasov Stránske 54,- EUR • Bohuznáma 
rodina z Lukáčoviec 80,- EUR • Bohuznáma rodina Staškov 
200,- EUR • Bohuznáma Olešna 70,- EUR • Bohuznáma Úľany 
nad Žitavou 100,- EUR • Jolana Švecová, Topoľčany 200,- EUR 
• Odberatelia hlasov Svrčinovec 20,- EUR • Odberatelia Hlasov 
Ruskovce 50,- EUR • K.S. zo Smižan, Lokca a okolie 40,- EUR • 
Ružencové bratstvo, Chmelníky 50,- EUR • Odberatelia hlasov 
Žabokreky n.N. 25,- EUR • Odberatelia hlasov Čierne pri Čadci 
113,- EUR • Čitatelia Hlasov Oravská Jasenica 180,- EUR • 
Čitatelia Hlasov z Meleku 150,- EUR • Odberatelia Hlasov Divina 
250,- EUR • Odberatelia Hlasov a Posla Zempl. Teplica 80,- 
EUR • J. Ivanecký Zempl. Teplica 25,- EUR • M. Chlebašková 
Zempl. Teplica 10,- EUR • J. Čekan – Zempl. Teplica 15,- EUR 
• A. Finková Rozhanovce 20,- EUR • Ružencové spoločenstvo 
farnosti sv. Urbana – Nitra Zobor 100,- EUR • Mária Vaňová 
Chrabrany 10,- EUR •

Predplatné na rok 2016 je 12 eur 

Číslo účtu Spoločnosť Božieho Slova
IBAN: SK9509000000005029115971
(Slovenská sporiteľňa)

DAROVALI NA MISIE, MISIJNÝ 
DORAST, MISIJNÉ DOMY

Všetkým darcom vyslovujeme  
Pán Boh zaplať! 



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

www.verbisti.sk

13. – 14. august 2016
Púť k Matke Božej

Nitra-Kalvária 

Príďte načerpať
nové sily a milosti!

Misionári verbisti 
a farnosť Nitra-Kalvária


