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M

ilí čitatelia, kresťanský život je plný
rôznych sviatkov a nádhery, ktorá sprevádza náš duchovný život.
Storočiami naši predkovia vybudovali a vyzdobili svoje sakrálne objekty, aby
tak ľahšie precítili, že Boh je krása a zázrak, ktorý ich pri každom vstupe do chrámu fascinuje.
My, veriaci dnešnej doby, si uvedomujeme jednak
ich snahy, ako aj podstatu viery. Chápeme, že človek z mäsa a kostí je materiálno-duchovnou bytosťou, preto si musí neustále pomáhať symbolickými prejavmi v znakoch, obrazoch i obradoch.
Veríme, že aj Pán Boh pozná naše potreby a prijíma snahy v pláne stavieb kostolov, vytvárania svätých obrazov, pútí, obiet a pod. No ako to už býva
u nás zvykom, musíme si stále dávať pozor, aby
sme to v nejakom pláne neprehnali. Naše stavby,
ikony, sväté miesta majú cenu len vtedy, keď nás
približujú k tajomstvu Boha a jeho lásky k nám.
Niekedy sa u obzvlášť nábožných ľudí prejavuje
snaha byť na každom pútnickom mieste, dotknúť
sa všetkých svätých sôch, napiť sa z prameňa „svätej“ vody a pod. Podobná nábožnosť časom začína
premieňať vieru na poveru. Keď do Ruska v nedávnych rokoch priviezli relikvie opaska Panny
Márie, dary Mudrcov či kríž sv. Ondreja, vytvárali sa stometrové rady tých, čo si ich chceli uctiť.
Nebolo by to nič neobyčné, ak by sa také isté rady
tvorili aj pred sv. prijímaním. Ľudia sa radi zháňajú za senzáciou, zjaveniami a inými znameniami.
To nie je nič nové. Veď aj za Kristom prichádzali
a prosili ho v rodnom kraji urobiť zázrak. Ježiš to
však odmietol, lebo nechcel lacnú senzáciu i pre
nedostatok ich viery. Niektorým veriacim sa zdá,
že práve zázrak narúšajúci zákony prírody je potvrdením Božej činnosti. Akoby Boh musel a musí
nám ešte niečo dokazovať. On to robí od stvorenia sveta, človeka. Sme jediné miesto v kozme,
kde je život. Celá príroda svedčí o Božích zázrakoch. Zvláštne javy nemusia byť dôkazom Božej
prítomnosti, ale našej viery. A to je svedectvom
v prospech veriacich a príklad pre hľadajúcich.
Za lacnou senzáciou sa zháňajú skôr veriaci,
ktorí nie sú príliš aktívni, ale sa nachádzajú v nú-

HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

JÚN 2016

dzi. Vtedy je Boh vždy naporúdzi. Vlastne On je
s nami stále, len my si často jeho potrebnosť uvedomujeme až v kritickej chvíli. Naši spoluobčania,
ktorí sú veriaci podľa krstu, si neraz pletú kresťanskú vieru s mágiou. Tam je totiž zmysel v rituáli,
prečítaní formulky, hókus-pókus a všetko bude,
ako sa im hodí, pričom život ide ďalej. No kresťanská viera funguje ináč a je našou úlohou im to ukázať. V kresťanstve nečítame zázračné formulky na
vyzvanie sily. Tu hľadáme Boha, či skôr seba pred
Ním. Naša viera, ako aj všetky obrady i modlitby,
ktoré konáme, nechcú byť rituálmi na ututlanie
konfliktov s božstvom, ale chvíľami, kedy si uvedomujeme, že nie sme sami, že nežijeme sami, že
Boh sa o nás stará a my mu chceme za to ďakovať.
Pri takomto chápaní sa naše modlitby zbavia formálnosti a objemu povedaných slov. Chrám sa
tiež zmení z múzea historických krás na kroniku
nábožných vzdychov, ktoré sa vznášali, vznášajú a – dúfajme – budú i naďalej vznášať z našich
kostolov. Možno práve nábožné vedomie Božej
prítomnosti v tichu modlitby je príčinou, že sú
moderné chrámy jednoduché. Dnešný veriaci si
potrebuje vydýchnuť z kvantity textovej, slovnej
a obrazovej informácie, aby si všimol Boha, ktorý
je aj tak Najkrajšia Jednoduchosť.
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Podobnú krásu jednoduchosti môžeme vnímať aj na sv.
omši. Konkrétna liturgia so známymi znakmi nás učí počúvať ako učeníci, vyznávať ako svedkovia, klaňať sa ako služobníci a radovať sa ako deti Božie. A to všetko maximálne
za jednu hodinu v nedeľu. Ešte na začiatku svojho pôsobenia v Rusku som mal výčitky, že naša sv. omša sa na rozdiel
od pravoslávnej liturgie slávi tak krátko. No potom som si
uvedomil, že pred Bohom je dôležitá naša vrúcna prítomnosť, a tá sa aj tak nedá zmerať časom.
Skutočne, moderný katolík nemusí vynakladať osobitné
úsilie, aby oslavoval svoju vieru s bratmi. Preto je na zamyslenie, či je naše prežívanie posvätna faktom alebo fikciou, ktorú hráme pred sebou či pred blížnymi. Možno sa smejeme
nad premodlenými pútnikmi, ktorí neobišli ani jedno sväté
miesto. Ale nebolo by zlé sa nechať nimi trochu aj inšpirovať. Ak vieme, že v jednoduchosti je zmysel aj našej modlitby, práve putovanie nám chce ukázať podstatu pozemského života – nie sme tu k ničomu priviazaní; berieme si len
toľko, koľko nám treba, aby sme sa zbytočne nezaťažovali;
putujeme k Bohu – cieľu nášho šťastia. Žiaden fanatizmus
ani povera – jednoduchá viera. Práve takáto viera je prameňom zázrakov, ktorými sú známe mnohé pútnické miesta.
Bezprostrednosť človeka pred Bohom, ku ktorému putuje,
učí veriacich detskej dôvere, s akou sa utiekame k nebeskému Otcovi, no i dospelej vďačnosti, ktorou môžeme svedčiť
o plnocennosti svojej viery. u
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EDITORIÁL

Milí misijní priatelia!
Svet vie potešiť len v malicherných veciach. Na skutočné veľké útrapy je bezmocný. V nich spozná útechu jedine človek, ktorý nájde cestu k Božskému Srdcu. Tí, čo sami dobrovoľne všetko obetovali Bohu,
môžu potvrdiť, že im nikdy nič nechýbalo od čias,
keď sa rozhodli, že ich jediným bohatstvom bude
Boh. Zvlášť v mesiaci jún si uctievame Ježišovo Srdce! Čo vlastne uctievame pod týmto názvom? Snáď hmotné Srdce nášho
Pána? Tiež - ale nie predovšetkým. Srdce je pre učeného i jednoduchého
človeka zrozumiteľným svedectvom, znamením, ktoré označuje celý vnútorný život človeka, ale najmä lásku.
Ak povieme o niekom: “Ten človek má dobré srdce!” jednoducho vieme,
že ten človek je dobrý. Platí to tiež naopak – tento človek nemá srdce. Zlému človekovi pripisujeme zlé srdce. Aj v iných vyjadreniach je srdce skratkou celého človeka. Ale medzi všetkými vlastnosťami zhrnutými do tohto
slova vyniká láska.
V Paray-le-Monial sa náš Pán prispôsobil tomuto chápaniu. V pamätnom zjavení ukázal sv. Margite nie svoje hmotné, telesné srdce, ktoré v človeku rozvádza krv, ale Srdce - symbol. Týmto obrazom vyjadril celý rad
neviditeľných skutočností: svoju nekonečnú lásku (Srdce v plameňoch),
vrchol tejto lásky (kríž), ale aj ľudskú odpoveď na túto lásku (rana v srdci)
a sám podáva výklad tohto symbolu: „Hľa, Srdce, ktoré tak milovalo ľudí...
A miesto vďaky dostáva zväčša len nevďačnosť...“ Ale jeho srdce je trpezlivé a zhovievavé. Pozrime, aké hrozné by to bolo, keby s nami nakladal ako
onen človek v jeho podobenstve o neúrodnom figovníku?! Tento figovník
bol neplodný, nebol škodlivý ani jedovatý, ako je hriešnik. A predsa káže
majiteľ vinohradníkovi: “Vytni ho! Načo ešte aj zem vyčerpáva?” Ale vinohradník namieta: “Pane, nechaj ho ešte jeden rok. Okopem ho, pohnojím,
možno prinesie ovocie.” A hospodár čakal. Aj Pán Ježiš čakal, čaká. Rok?
Ako dlho čakal na Máriu Magdalénu, Šavla, lotra na kríži, Augustína? „Vystieral som ruky celý deň ku vzdorovitému ľudu, čo kráčal cestou nedobrou za svojimi predstavami,“ čítame u proroka Izaiáša (Iz 65, 2). Dnes by
musel volať: Vystieram ruky k ľudu vzdorovitému nie celý deň, nie rok, ale
stáročia, ba bezmála už dve tisícročia!
Jeho srdce je trpezlivé. Nielen trpezlivo čaká, ale sám vyhľadáva hriešnika
a vychádza mu v ústrety. Seba opisuje vo svojich krásnych podobenstvách
o milosrdenstve. Je ako dobrý pastier, ako milosrdný Samaritán, ako otec
márnotratného syna, ktorý už zďaleka beží synovi v ústrety. Je taký milosrdný, že zapojí všetko a všetkých, aby hriešnikovi umožnil návrat. Naozaj
Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna za spásu sveta (porov. Jn 3, 16). Preto sa máme pozerať na Ježišovo Srdce a čítať v ňom najúžasnejšie vyznanie lásky. Celý jeho život od vtelenia až po kríž je jedna láska. V tomto Srdci čítame, že Boh nám dal všetko, ba i seba samého. Uisťuje
nás, že chce naše šťastie, chce byť ochranou nášho života. Ježišovo Srdce, ak
ho správne chápeme, je symbolom a výrazom milosrdnej Božej lásky, prameňom nového života a svätosti. Boh má vždy čas milovať nás! Preto aj my
s Cirkvou k nemu voláme: „Srdce Ježišovo, ochrana môjho života, zmiluj
sa a spas teba zvelebujúcich!“ •
Páter Martin Štefanec SVD
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▲ Švajčiarska garda doplnila
svoje rady na tradičnej ceremónii
o 23 nováčikov
Švajčiarska garda 6. mája doplnila
svoje rady o 23 nováčikov, ktorí pri
tradičnej ceremónii za zvukov vojenskej dychovej hudby zložili slávnostnú
prísahu. Jej dejiskom bolo Nádvorie sv.
Damaza pred Apoštolským palácom.
Svoj veľký deň začali členovia gardy
spolu so svojím veliteľom Christophom Grafom svätou omšou v Bazilike sv. Petra, ktorú pri Oltári katedry
celebroval štátny sekretár Svätej stolice kardinál Pietro Parolin. V predvečer sa slávnostný program začal
koncertom mládežníckeho orchestra
zo švajčiarskeho mesta Glorona. Slávnostná prísaha nováčikov Švajčiarskej
gardy sa každoročne koná 6. mája pri
výročí hrdinskej obrany pápeža počas
plienenia Ríma španielskym vojskom
v roku 1527. Svoj život vtedy položilo 147 vojakov gardy. Život v zákulisí
ozbrojeného zboru Švajčiarskej gardy,
ktorý sa stará o zaručenie bezpečnosti pápežovej osoby na území Vatikánu
nedávno priblížil dokumentárny film
i fotografická výstava inštalovaná vo
Vatikánskych múzeách. •
DÔLEŽITÉ OZNAMY

Sv. omšu za odberateľov Hlasov
odslúžim 2. júna,
za horliteľov 7. júna 2016,
šéfredaktor

SPEKTRUM

◂ Havana má nového arcibiskupa, kardinál Ortega sa lúči po 35 rokoch
Svätý Otec František vymenoval nového arcibiskupa metropolitu hlavného mesta Havany, čiže arcidiecézy San Cristóbal de La Habana. Stal sa ním
Mons. Juan de la Caridad García Rodríguez, ktorý doteraz pôsobil ako arcibiskup v Camagüeyskej arcidiecéze, kde okrem iného založil a riadil Školu
pre misionárov. Mons. Rodríguez v cirkevnom úrade nahradí kardinála Jaimeho Ortegu, ktorý požiadal o uvoľnenie z úradu z dôvodu veku. S menom
79-ročného kardinála Ortegu, ktorý viedol havanskú arcidiecézu 35 rokov,
sa spája významná úloha v dejinách kubánskej Cirkvi a spoločnosti. Okrem
pastoračného riadenia v situácii kontroly Cirkvi zo strany komunistickej totality, privítal Mons. Ortega na ostrove návštevy troch pápežov: sv. Jána Pavla
II., Benedikta XVI. a Františka. Ako mužovi dialógu sa mu priznávajú zásluhy pri dlhodobom zmierovacom procese medzi Kubou a USA, ktorý v uplynulom roku dospel k historickému podaniu rúk prezidentov oboch krajín. •
▲ V Pakistane prišiel o život
aktivista a novinár,
ktorý bránil aj kresťanov
Pakistanský novinár a ľudskoprávny aktivista Khurram
Zaki sa v sobotu 7. mája stal obeťou vraždy. Ozbrojené komando
na motocykloch naňho spustilo
paľbu, keď večeral v reštaurácii
v Karáčí, pričom vážne zranilo
ďalšie dve osoby. K zodpovednosti za čin sa prihlásila odštiepenecká skupina miestneho Talibanu.
Editor blogu s názvom „Dovoľte nám budovať Pakistan“ (Let
us build Pakistan), kritizujúceho
sektárstvo a podporujúceho demokraciu a progresívne hodnoty,
bol šiítskym moslimom. Jestvuje
aj fotografia, ktorá ho zachytáva
s krížom v ruke pri verejnej demonštrácii za práva kresťanov.
Predpokladaným dôvodom vražedného útoku na Khurrama Zakiho bola jeho nedávna kampaň
proti imámovi Červenej mešity
v Islamabáde, ktorého obvinil
z navádzania k nenávisti a násiliu
proti šiítskej menšine. •

▼ Kresťania a budhisti
sa rozhodli spoločne podporovať ekologickú výchovu

▲ Mons. Tomáš Holub
prijal z rúk kardinála Duku
biskupské svätenie

Kresťania a budhisti chcú spoločne podporovať ekologickú výchovu. To je obsahom pozdravného
posolstva, ktoré zaslali predstavitelia Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg pri príležitosti budhistického sviatku Vesakh.
Predseda pápežskej rady kardinál
Jean-Louis Tauran a sekretár rady
Mons. Miguel Ángel Ayuso Guixot
v posolstve oslovujú svojich adresátov: „Drahí priatelia budhisti“.
V texte sa odvolávajú na odkaz encykliky pápeža Františka Laudato
si´ o starostlivosti o náš spoločný dom a tiež na deklaráciu budhistov určenú svetovým lídrom
s názvom „Čas konať je teraz“

Mons. Tomáš Holub prijal 30. apríla z rúk kardinála Dominika Duku
v Katedrále sv. Bartolomeja v Plzni
biskupské svätenie. Tomáš Holub je
tak novým biskupom Plzenskej diecézy, iba druhý od jej vzniku. Spolusvätiteľmi boli emeritný biskup
František Radkovský a regensburský
biskup Rudolf Voderholzer. Viac informácií je možné nájsť na stránke
www.cirkev.cz. •

(The time to Act is Now: A Buddhist Declaration on Climate Change e Buddhist Climate Change Statement to World Leaders). •
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Strata
dieťaťa
Text: P. Milan Bubák SVD
Foto: P. Ján Štefanec SVD

S

trata dieťaťa je jednou z najťažších strát, aké môže človek
zažiť. Jestvuje len málo rodičov – ak vôbec takí jestvujú
– ktorí by si želali prežiť svoje deti. Božie Slovo sa tejto téme venuje v príbehoch o vdove zo Sarepty aj vdovy z Naimu. Rodičia takmer prežili svoje deti
a takmer sa z toho pominuli. Nestalo
sa tak. Boh v oboch prípadoch zasiahol a deti ožili.
Nie vždy to tak musí skončiť. Poďme
preto uvažovať nad stratami detí v rodine. Čo s tým robiť? Ako sa k tomu postaviť? A či vôbec ide o straty.

znášajú veľmi ťažko. Pre nich totiž platí,
že deťom nemôžu dať nič viac než vieru. Je pravda, že viera je darom Boha,
lenže Boh stavia na prirodzených základoch. A presne o tie základy ide. Pri
tomto type straty sa treba pozrieť na
vec zrelo. V prvom rade treba hodnotiť,
že či to, čo ste im dali, bola naozaj viera. Či to, čo odhodili, bola naozaj živá
viera. Niekedy bola, niekedy nie. Živá
viera sa málokedy odhadzuje. Často
sa odhadzuje niečo, čo je príťažou...
Ak ale odhodili živú vieru, potom to
treba nechať na Boha a nerobiť si zbytočné výčitky svedomia. Dôležité je vedieť: čo môžete urobiť v tom už dnes,
alebo ešte dnes. To „už dnes“ platí pre
vás mladých, ktorí si idete ešte len zakladať rodiny. To „ešte dnes“ pre vás,
ktorí máte už odrastené deti a tieto aj
napriek vašej snahe vierou „praštili“.

1. Strata dieťaťa smrťou
Stane sa i to. Je to veľká rana. Mnohí sa
z toho nespamätajú. Na to, aby to človek
dokázal zrelo prijať, treba vieru. V Božom Slove desiatej nedele obe ženy, aj
vdova zo Sarepty, aj vdova z Naimu, dostali dieťa naspäť. No čo,
ak by neboli? Veľa ich súčasníMilujúci rodičia nikdy
čok tak pochodilo. Toto sú moneprestávajú svoje deti
menty, kedy treba hľadieť poza
sprevádzať na ich ceste
horizont – na podstatu života
modlitbou, nech sú akékoľvek.
i smrti, na zmysel i cieľ nášho
Toto je i pre nich samých
života.

zdrojom pokoja a útechy.

2. Strata dieťaťa
cez stratu viery
Veľa rodičov túto stratu pociťuje veľmi tragicky. Sú takí, ktorí takémuto
čomusi – strata viery dieťaťa ako čosi
tragické – nerozumejú. To sú tí, ktorí
deti vo viere v Boha nevychovávajú.
Tam potom takáto strata neprichádza
do úvahy. No tí, pre ktorých odovzdávanie viery je vec kľúčová, takúto stratu
4
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Mnohých z vás prenasledujú výčitky
svedomia a snažíte sa prísť na to, kde
ste urobili chybu a čo by ste ešte mohli
urobiť pre to, aby sa to napravilo, a pritom viete, že v skutočnosti nič. Ak nič,
potom nemá zmysel sa v tom motkať
a v tom trpieť. Zostáva vám však ešte
jedno – modliť sa za vaše deti.

3. Strata dieťaťa morálnym
zmätkom
Dieťa sa spustí, dá sa na drogovanie,
sex, partie, čudné „kamaratčáky“. Ide
to obyčajne ruka v ruke s predchádzajúcim – to znamená stratou viery – a to
predchádzajúce s týmto. Vidieť vlastné
dieťa, ako sa morálne rúti na dno, je príšerné. Mnohých rodičov to privádza do
pocitu zúfalstva a hanby. Čo tu robiť?
Zopár rád: (a) v prvom rade treba vedieť oddeliť svoje dieťa od seba. To znamená on je on a ja som ja. Každý si je
zodpovedný za svoj vlastný život: pred
sebou, pred svetom a konečne pred Bohom. V tomto tkvie veľká úľava.
Tento prvý krok nás bude potom
viesť k tomu, že (b) zodpovednosť bu-
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(c) Tretí krok, ktorý by sme tu mali
prijať, je modlitba. Milujúci rodičia nikdy neprestávajú svoje deti sprevádzať
na ich ceste modlitbou, nech sú akékoľvek. Toto je i pre nich samých zdrojom
pokoja a útechy.

deme deťom dávať kompletne najavo.
To, čo robíš, sú tvoje hriechy a ty (a len
ty) si nes za ne zodpovednosť. To znamená, že nebudeme hladiť stopy za jeho
deliktami, obhajovať ho, splácať dlhy,
upratovať po jeho avantúrach a prehliadať jeho násilnícke sklony.
Toto nie je ľahké. Solídne protidrogové centrá (napríklad Cenacolo) žiadajú od rodičov, aby svoje dieťa, ktoré droguje, vyhodili z domu. Nejedna
matka si to nevie ani len predstaviť. „Ja
a vyhodiť svoje dieťa? Čo by som to
bola za matku?“ Naimská vdova neostala s mŕtvolou svojho syna doma.
Šla ju pochovať mimo domu. V tom je
veľký symbol. Morálne spustnutý človek je v skutočnosti mŕtvola. A tá do

domu nepatrí. Ak si niekto uvedomí, že
je na cintoríne (medzi ostatnými mŕtvolami), možno do neho vstúpi duch
poznania. Možno nie. No nechať ho
„doma“ nič nevyrieši.
Samozrejme, toto vyhodenie
z domu nie vždy pripadá do úvahy doslova!!! Niekedy áno, ako je to v prípade, ktorý som menoval. Je to tak vždy,
keď prekračuje svojou nemravnosťou
a nemorálnymi spôsobmi vaše osobné hranice a dopúšťa sa násilia v tej či
onej podobe. Niekedy to však nie je
nevyhnutné urobiť doslova. No čo je
vždy nevyhnutné, je od takéhoto človeka sa oddeliť a dať mu najavo: je to
tvoj život, ty si si zaň zodpovedný, nás
tým neotravuj.

4. Strata dieťaťa tým,
že si ide svojou cestou
Toto však v skutočnosti strata nie je. No
niektorí – hlavne matky – ju vnímajú
ako stratu. Mnohí rodičia nevedia pochopiť, že zmyslom rodiny je pripraviť deti na život a potom ich nechať
ísť. V deťoch si rodičia nevychovávajú
rukojemníkov, ktorých si naplno privlastnia a nedovolia im nikdy za seba
rozmýšľať, slobodne sa rozhodovať
a konečne z domu definitívne odísť. Ja
viem, znie to trocha tvrdo. Mnohí sa pýtate: „Ale čo bude s nami na staré kolená? Kto sa o nás postará? Toľko sme dali
svojim deťom a teraz ostaneme sami?“
Ak ste im dali – zrelým spôsobom, čo
ste vládali, hlavne však ak ste ich naučili láske, vďačnosti, ohľaduplnosti, všímavosti, obeti – potom si buďte istí, že
opustení neskončíte. Vaše deti sa vždy
budú snažiť hľadať pre vás dobré riešenie. Nechajte to na ne. Ak im to neustále
budete pripomínať, ujdú tak či tak a cieľ
bude opačný. A potom, kde je vaša odovzdanosť do Božej prozreteľnosti? To je
tiež súčasťou viery.
Tejto téme sa treba preto venovať vo
svojich uvažovaniach často. Zopár rád:
(a) Problémom je, že nemajú medzi sebou dobrý vzťah rodičia. Preto sa nalepia na svoje deti. Boja sa, že keď deti
z domu odídu, že oni dvaja ostanú pod
jednou strechou ako dvaja cudzinci.
Ak to tak je, na tom treba popracovať.
(b) Rodinu treba chápať ako miesto
prípravy na život v slobode. Deti treba
v tomto zmysle formovať už odmala.
(c) Treba sa kultivovať vo viere. „Pánovi zver svoje cesty a jemu dôveruj, on sa
už postará,“ hovorí žalmista (Ž 37,5).
Vidíte, kam sme sa až dostali od naimskej vdovy. No verím, že týchto pár
podnetov pre naše osobné premýšľanie
nie je zbytočných. u
JÚN 2016
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▪ Duchovná obnova so sestrou
Faustiou z Kongregácie Sestier
Matky Božieho Milosrdenstva

UDALOSTI
jún 2016
1. jún
Medzinárodný deň detí;
3. jún
Slávnosť Najsvätejšieho
Srdca Ježišovho;
5. jún
Svetový deň životného
prostredia;
12. jún
Blahoslavení Ľudovít Mzyk,
Stanislav Kubista, Alojz Liguda,
Gregor Frąckowiak SVD,
verbistickí mučeníci v období
nacizmu;
19. jún
Deň otcov;
20. jún
Medzinárodný deň utečencov;
24. jún
Slávnosť Narodenia
sv. Jána Krstiteľa;
29. jún
Slávnosť sv. Petra a Pavla,
apoštolov, prikázaný sviatok,
patróni Spoločnosti Božieho
Slova.
◆◆◆

Misijný úmysel apoštolátu
modlitby na mesiac jún:
Aby sa bohoslovci, novici
a novicky stretli s takými
formátormi, ktorí prežívajú
evanjeliovú radosť a múdro
ich pripravia na ich poslanie.
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V Kostole sv. Arnolda Janssena v Bratislave sme v rámci mimoriadneho Roku
MILOSRDENSTVA od 22.4. 2016 prežívali trojdňovú duchovnú obnovu. Pri tejto
príležitosti sme mohli v našom spoločenstve privítať sestru Faustiu z Kongregácie
Sestier Matky Božieho Milosrdenstva.
Program obnovy bol určený pre ľudí
z kostola, ale taktiež pre členov formačnej
komunity Spoločnosti Božieho Slova. •
▼ 25-ročné kňazské jubileum
23. apríla oslávil P. Waldemar Grieger
SVD svoje 25-ročné kňazské jubileum. Páter Grieger pôsobí na Morave
v Malenoviciach, okr. Zlín. Slávnostnej sv. omše sa zúčastnili kňazi z okolia, spolubratia verbisti a tiež farníci
z Malenovíc a Lhoty, medzi ktorými
páter Grieger pôsobí. •
▶ Nový provinciál verbistov
Pri slávnostnej liturgii v Nitre na Kalvárii 2. mája bol do úradu nového provinciála rehole verbistov uvedený páter Pavol Kruták SVD. Vystriedal pátra
Jána Štefanca SVD, ktorý bol na čele
provincie v rokoch 2015-2016. Páter
Kruták pochádza z Diviny (Žilinská

diecéza), narodil sa v roku 1957, za
kňaza bol vysvätený v roku 1983, večné sľuby zložil v roku 1989.
Spoločnosť Božieho Slova je na Slovensku prítomná od roku 1923. Charizmou verbistov od založenia v roku
1875 je misijná služba Cirkvi Ad Gen-

UDALOSTI

tes. Dnes verbisti pracujú v 76 krajinách sveta na všetkých kontinentoch.
Je ich viac ako 6000 kňazov a bratov,
z ktorých je 32 Slovákov pôsobiacich
v misiách. Na Slovensku ich je 63. Páter
Pavol Kruták pôsobil ako správca farnosti Terchová, vo viacerých úradoch
provincie a Žilinskej diecézy a predtým tiež ako misionár na Filipínach.
Verbisti v ňom dostávajú skúseného
a horlivého vodcu. •
▸ Ľudové misie vo farnosti Heľpa
V dňoch od 17. do 24. apríla 2016 sa
konali ľudové misie vo farnosti Heľpa.
Viedli ich naši spolubratia páter Ján
Kušnír, páter Jozef Strečka a páter Peter Vagaš. Aké to boli dni pre veriacich
tejto farnosti? Nech nám to povedia oni
sami. Drahí otcovia misionári Ján, Jozef a Peter. Dnes sa končí vaše pôsobenie v našej farnosti a v našej obci Heľpa.
Uplynulý týždeň bol skutočne obrov-

ským darom a milosťou od nášho
nebeského Otca.
V tieto dni sa dialo čosi neuveriteľné. Boli to úplne bežné dni, keď
ľudia chodia do práce, deti do školy, každý z nás má povinností vyše
hlavy, a predsa bol náš kostol každý
deň plný až tak, že si mnohí museli
celú svätú omšu odstáť. Nikam sme
sa neponáhľali, nikomu neprekážalo, že svätá omša netrvá „štandardnú hodinku“. Práve naopak, aj dve či
tri hodiny sa nám zdali príliš krátke
a cítili sme sa vo vašej prítomnosti
veľmi dobre, dokonca niekedy až tak
dobre, že nám bolo ľúto, že sme sa
museli vrátiť domov, do našej možno
monotónnej každodennosti.
Prečo to bolo zrazu také iné? Také
príťažlivé? Také pekné? Drahí otcovia misionári, boli ste tu len zopár dní, no za tento krátky čas ste
priniesli do mnohých duší radosť,

mnohým ľuďom ste prinavrátili nádej,
ktorá nám v súčasnej uponáhľanosti
veľmi chýba. Povzbudili ste mladých
ľudí, či už na stretnutiach v kostole
a v škole, aby s pomocou živej viery
a vzťahu s Kristom, naším priateľom
mali odvahu byť kresťanmi v dnešnej
dobe plnej nástrah.
Drahí otcovia misionári, ukázali ste
nám cestu, viac však urobiť nemôžete.
Či po nej pôjdeme ďalej, alebo sa vrátime tam, kde sme boli predtým, záleží
na každom z nás.
Vyprosujte nám vo svojich modlitbách veľa odvahy pokračovať na začatej
ceste, väčšiu lásku ku Kristovi, ktorý nás
tak veľmi miluje a ku všetkým, s ktorými sa dennodenne stretávame. Vyproste nám živú vieru, o ktorú sa budeme
chcieť deliť s ostatnými a ktorá nás naplní skutočnou radosťou.
Ďakujeme Bohu, že nám prostredníctvom vás dal tak veľa. Veríme, že čas
milosti sa pre našu farnosť v tejto chvíli
nekončí, ale len začína.
Nech vás Pán sprevádza vo vašom
ďalšom pôsobení i vo vašom osobnom
povolaní. S láskou a úctou budeme na
vás pamätať vo svojich modlitbách.
Moje poďakovanie určite patrí aj
nášmu duchovnému otcovi a dekanovi farnosti Heľpa Vladimírovi Vojtašákovi, ktorý vynaložil mnoho úsilia na
to, aby veriaci v našej farnosti zažili ľudové misie. Úprimné Pán Boh zaplať. •
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Diecéza Holguín

na Kube zažíva zmeny,
potrebuje nové povolania
Text spracoval: P. Martin Štefanec SVD
Foto: P. Ján Štefanec SVD

700 kilometrov východne od Havany sa nachádza
350-tisícové mesto Holguín. Je to mesto, kde sídli
Mons. Emilio Aranguren Echeverría, biskup diecézy Holguín,
v ktorej pôsobia slovenskí verbisti P. Radoslav Kottra SVD
a P. Lukáš Mizerák SVD. Biskup Emilio Aranguren Echeverría
pre Hlasy odpovedal na niekoľko otázok.

Aká je história diecézy Holguín?

Diecéza Holguín bola založená v roku
1979, bude teda mať 37 rokov. V súčasnosti je to najväčšia diecéza na Kube, má
rozlohu 15 000 km2 a 1 600 000 obyvateľov, čo ju robí druhou najľudnatejšou
po diecéze Havany. Diecézu Holguín
tvoria 2 provincie (podľa administratívneho členenia). Holguín a Las Tunas
(okrem okresov Colombia a Amancio,
pozn. prekl.) je teda súčasťou kubánskeho východu. Ak by sme sa pozreli
na mapu Kuby, východná časť sa podobá na hlavu krokodíla. Až do roku 1979
bola iba jedna diecéza. Myslím východ
krajiny, pretože Santiago de Cuba je diecézou od roku 1518 a arcidiecézou od
1803, pod ňu spadajú diecézy Holguín,
Guantánamo-Baracoa a Bayamo-Manzanillo, čo zvýrazňuje odlišnosť oproti
ostatným oblastiam na Kube, nakoľko
je to oblasť s menším počtom veriacich.
Taktiež pre historický vplyv niektorých
protestantských cirkví.
Čo spôsobil vplyv zahraničných
spoločností?

V severnej časti diecézy boli a pôsobili viaceré severoamerické spoločnosti.

Ťažili nikel v oblasti okolo Sagua de Tánamo, Moa a Nicaro. Cukrovary v oblasti Preston. Známe mesto Guatemala.
Časti, kde pôsobila ovocinárska firma
United Fruit. A každá táto spoločnosť
so sebou priniesla aj protestantské vierovyznania, ktoré im boli vlastné. Toto
je pre nás dnes znakom určitej chudoby, pretože v oblasti celej diecézy zo
14 centrálnych cukrovarov zatvorili 7,
a preto vo všetkých týchto oblastiach,
kde predtým boli tieto spoločnosti, nastalo pre obyvateľov obdobie krízy. Toto
sa deje s Cayo Mambí, Guatemalou
(mesto na Kube) a oblasťou okolo Mayarí na severe nášho teritória, kde pôsobia aj slovenskí misionári P. Radoslav
Kottra SVD a P. Lukáš Mizerák SVD.
Koľko kňazov pôsobí v diecéze Holguín?

V súčasnosti má naša diecéza s 1 600 000
obyvateľmi 32 kňazov. Z toho 17 sú Kubánci a 15 cudzinci. Z týchto cudzincov
je v tomto momente 8 rehoľníkov a 7
diecéznych kňazov, ktorí sú misionármi
ad gentes z iných diecéz. Rovnako v súčasnosti tu pôsobí 53 rehoľných sestier
žijúcich v 15 komunitách a 4 trvalí diakoni a 4 seminaristi. Toto zloženie sa

Mons. Emilio Aranguren Echeverría

neustále mení. Nakoľko nás skutočne
zasahuje fenomén emigrácie a stále nanovo začíname proces formácie a posilňovania/upevňovania našej kresťanskej
komunity.
Svätý Otec František navštívil vo februári Kubu, navštívil aj vašu diecézu. Čo si
od tejto návštevy sľubujete?

Stretli sme sa so Svätým Otcom v Aparecide, ešte v čase keď bol kardinálom, arcibiskupom Buenos Aires. Naše stretnutie/spolupráca tam vyplývala aj z vecnej
stránky. On koordinoval redakciu znenia finálneho dokumentu a ja som bol
sekretárom skupiny. Poznali sme sa, už
sme sa predtým videli. Keď už bol pápežom, šiel som do Ríma a pozdravili sme
sa na jednej generálnej audiencii.
A keď plánoval svoju cestu na Kubu,
požiadal, aby mohol navštíviť diecézu,
ktorú nenavštívil ani Ján Pavol II., ani
Benedikt XVI. počas svojich návštev.
A tak kubánski biskupi usúdili, že diecéza, ktorú by mal navštíviť, je diecéza
Holguín. A tu sme ho privítali ako misionári milosrdenstva. Veľmi ma zaujal
pápež, keď vo svojom nedávnom liste
rodinám, ktorý bol publikovaný
JÚN 2016
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• Na Kube ľudia využívajú najrozličnejšie
dopravné prostriedky
• Biskup Emilio Aranguren Echeverría
počas rozhovoru. V pozadí mesto Holguín
• P. Radoslav Kottra SVD pri sv. omši
v jednej z jeho filiálok
• P. Lukáš Mizerák SVD a P. Ján Štefanec SVD
na návšteve veriacich v Cayo Mambi
• Robotníci opravujúci diery na ceste
• 4. apríl bol na Kube Dňom pionierov.
V meste Mayarí sa ich zúčastnili stovky
na manifestácii

včera, nalieha na rodinu v blížnych/susedoch. A myslím, že jeden z darov, ktorý
sme od neho dostali pri jeho návšteve
špeciálne tu v Holguíne bolo, že všetci
susedia z okolia biskupstva ho mohli
pozdraviť. A toto taktiež otvára mnohé „dvere“, v zmysle, že padnú niektoré
predsudky, ktoré častokrát ľudia majú,
napr. kvôli vzdelávaniu… A to tiež spôsobuje, že zážitok z viery, okrem toho že
posilňuje Cirkev, mení aj tvár (Cirkvi)
v očiach mnohých ľudí. Pre nás bola
návšteva pápeža skutočne požehnaním
a myslím, že ďalšia cesta, ktorú sem vykonal, prestup v Havane na svojej ceste
do Mexika a jeho stretnutie s patriarchom Kirillom je pre nás veľmi dôležité
a verím, že aj pre život Cirkvi.
Máte dostatok duchovných povolaní?
Potrebujete misionárov?

Realita, čo sa duchovných povolaní
týka, je veľmi zložitá, pretože rodina je
veľmi rozdelená, rozštiepená. A preto
často kandidát, ktorý prejaví záujem
o duchovné povolanie v kresťanskej
komunite, potrebuje v prvom rade
určité sprevádzanie nie iba v otázkach jeho viery, ale aj osobného, ľudského rastu k zrelosti, pretože má veľa
„prázdnych miest“, nakoľko chýba svedectvo fungujúcich rodín, zodpovednosti a morálky a aj schopnosť vyjadrovať sa, mať jasné kritériá, nakoľko žil
vo svete na základe akejsi schémy, kde
je všetko dané, všetko vopred určené a nie je možné mať nejakú vlastnú
10
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myšlienku či nápad. Postupne na tom
pracujeme a zdá sa mi, že proces pastorácie povolaní na Kube a špeciálne
tu v diecéze pomaly napreduje. A to
v takej miere, ako dokážeme posilniť
kresťanské komunity a vieru v nich,
aby tak postupne z nich vzišli učeníci.
Moja diecéza má v tomto momente
iba 4 seminaristov. Jedného na teológii a troch na filozofii. A je to niečo,
za čo sa musíme modliť veľa, aby sme
skutočne mohli mať kňazov, ktorých
Kuba potrebuje rovnako ako zasvätený život a aktívnych laikov, pretože aj
toto sú oblasti zasiahnuté neprestajnou emigráciou.

V akých oblastiach vašej diecézy pôsobia misionári verbisti?

Miesta, v ktorých pôsobia kňazi Spoločnosti Božieho Slova, sú: Moa, Cayo
Mambí, Sagua de Tánamo, Guatemala
a Mayarí. Sú na pobreží, kde boli spoločnosti na ťažbu niklu a cukrovary
i neďaleko od oblasti, kde pôsobila United Fruit. Je to oblasť okolo zálivu Nipe.
Ktoré významné miesta z hľadiska histórie sa nachádzajú vo vašej diecéze?

Cez spomínaný záliv Nipe priplávala
soška Panny Márie Lásky - Virgen de
la Caridad v roku 1612. A taktiež na
území diecézy je Puerto de Varia, kde

ROZHOVOR

Program apoštolskej návštevy
Arménska (24. – 26. júna)

sa v roku 1492 priplavil Krištof Kolumbus počas svojej prvej cesty. To som
spomenul aj pri návšteve pápeža, naviac, že naša katedrála je miestom, kde
sa stal José Antonio Mária Clarete obeťou pokusu o atentát, ale nedokázali ho
zabiť. Strojcom atentátu mal byť nejaký
slobodomurár.

Tlačové stredisko Svätej stolice zverejnilo program blížiacej sa apoštolskej cesty pápeža Františka do Arménska. Návštevu Arménska Svätý
Otec absolvuje v dňoch 24. – 26. júna 2016. Pápež sa v piatok 24. júna
priamo z letiska príde pomodliť do katedrály v Ečmiadzine, na hlavné
posvätné miesto Arménskej apoštolskej cirkvi. Po stretnutí s katolikosom Karekinom II. sa odoberie do Jerevanu na protokolárnu návštevu
hlavy štátu Serža Sarkisjana a v prezidentskom paláci sa stretne s predstaviteľmi verejného života a diplomatickým zborom.
Na druhý deň ráno pápež František navštívi v Jerevane Národný pamätník arménskej genocídy. Následne sa letecky presunie do druhého
najväčšieho arménskeho mesta Gjumri, kde bude na hlavnom námestí sláviť svätú omšu. Mesto, ktoré sa počas sovietskej éry nazývalo Leninakan, bolo ťažko zasiahnuté zemetrasením v roku 1988. V Gjumri
pápež František navštívi aj obe tamojšie historické katedrály. Katedrála
Presvätej Bohorodičky patriaca Arménskej apoštolskej cirkvi je známa
aj ako katedrála Siedmich rán Panny Márie. Arménsko-katolícka katedrála je zasvätená Svätým mučeníkom. Večer sa Svätý Otec ešte zúčastní v Jerevane na centrálnom námestí na ekumenickom s stretnutí
s modlitbou za pokoj.
V nedeľu 26. júna sa pápež František stretne v Ečmiadzine s arménskymi katolíckymi biskupmi a následne sa zúčastní na svätej liturgii
v Arménsko apoštolskej katedrále, ktorej bude predsedať katolikos
Karekin II. Po spoločnom obede s ekumenickým zastúpením cirkevných predstaviteľov Arménska a členov pápežského sprievodu sa pápež stretne s delegátmi a dobrodincami Arménskej apoštolskej cirkvi
a v Apoštolskom paláci podpíše spoločnú deklaráciu. Posledným bodom pred rozlúčkovou ceremóniou bude návšteva starobylého kláštora
Khor Virap. Svätý Otec sa príde pomodliť na toto pútnické miesto, kde
bol v závere 3. storočia väznený po dobu 14 rokov sv. Gregor Osvietiteľ, duchový otec arménskeho kresťanstva, ktoré sa už v roku 301 stalo
oficiálnym náboženstvom krajiny.
Pripomeňme, že pri stom výročí národnej tragédie Arménov označovanej v ich jazyku ako „Mec Jegern“ (Veľké zlo) prijal pápež František vo
Vatikáne čelných predstaviteľov arménskych katolíkov i Arménskej apoštolskej cirkvi a za ich účasti slávil 12. apríla 2015 Eucharistiu v Bazilike sv.
Petra. Svätý Otec František zavíta do oblasti Kaukazu v druhej fáze od 30.
septembra do 2. októbra 2016, keď navštívi Gruzínsko a Azerbadžan. •

Čo by ste odkázali veriacim na Slovensku?

Snažíme sa prinášať všade, aj na najodľahlejších miestach, Kristovo slovo a Kristovu prítomnosť. Nech nám
v tom Pán Boh pomáha. Modlite sa za
nás. u
JÚN 2016
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Tichý
svet v radosti
Text a foto: Anton Frič

D

edinka Chisare je len na skok
vzdialená od hlavného centra západnej Kene – Kitale.
Okrem kávových plantáží
a bujnej zelene všade naokolo je Chisare aj centrom pomoci pre posthnuté deti
zo širokého okolia. Škola sv. Františka pre
nepočujúce deti je jedným z projektov,
ktoré existujú vďaka Slovensku a Slovákom. Tí tu majú viac ako dobré meno.
S deťmi pracujem celý život. Nikdy
som však nezažil také ticho a zároveň
takú chuť do života na jednom jedinom
mieste. Deti v Chisare sú úžasné. Strávil
som s nimi niekoľko dní. O živote som
sa dozvedel viac ako za tých 40 rokov,
čo som na svete. Deti z Chisare nemajú nič. Zároveň majú viac ako my všetci
dokopy. Sú šťastné. Vďaka eRku, ktoré
12
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Školu sv. Františka pre nepočujúce deti
financuje (nezabudnite prispieť koledníkom z Dobrej noviny, vďaka ktorým táto
škola existuje), majú tieto deti perspektívu. Majú možnosť naučiť sa čítať a písať.
Majú možnosť spoznať priateľstvo. Majú
možnosť trikrát denne sa dobre najesť.
Majú možnosť zmeniť svoje životy k lepšiemu. Majú možnosť žiť. Bez tejto školy
by sa mnohé z nich nedožili ani puberty.
Postihnuté dieťa je v Keni stále stigmou,
ktorú mnohí rodičia nedokážu zvládnuť.
Charles, Lilian, Nixon, Kezia, Kuta,
Caroline, Bethwell, Isabella, Sharon, Titus, Kevin, George, Sara, Denis. To sú
mená len niekoľkých z detí. Mená s osudmi, ktoré sú pre nás nepredstaviteľné. Kezia Mutanyo sa narodila ako HIV pozitívna. V troch rokoch prišla, vďaka tejto

chorobe, o sluch i o mamu. Stará sa o ňu
stará mama. Jej prednes básne o AIDS
bol jedným z mojich najsilnejších zážitkov z Afriky. Sila, ktorá z nej ide čo i len
bez jediného vyrieknutého slova, vás
zráža z nôh a tlačí vám slzy do očí. Charles. Talentovaný umelec. Tichý chlapec
s dušou veľkou ako slon. Okrem sluchu
postupne prichádza o zrak. Jeho rodina
si nemôže dovoliť liečenie, ktoré by mu
zachránilo oči a umožnilo mu tvoriť.
Kuta. Malý chlapec. S uhlíkmi v očiach.
S radosťou a chuťou do života, ktorú len
málokedy vidíte u zdravých detí. “Rozprávali” sme sa len dotykmi a očami. Rozumeli sme si. On, čo nevie rozprávať a ja,
čo nerozumiem swahilčine.
36 detí. 36 osudov. Geniálna učiteľka Grace. Neuveriteľný tlmočník Si-

FOTOREPORTÁŽ

2

3

4

5

mon. Toľko pozitívnej energie som na
jednom mieste ešte nezažil. Na raňajky
kukuričná kaša. Na obed gideri – zmes
kukurice, fazule a niekedy aj zemiakov.
Na večeru ugali. Kukuričná kaša so sukumowiki – čo je miestna listová zelenina – a keď je k dispozícii aj s prídavkom
sušeného mäsa. Každý deň. To isté. Bez
reptania. Také vyčistené taniere ste po
večeri ešte nikdy nevideli. Naše deti so
svojím neustálym “toto mi nechutí!” sa
majú čo učiť. Ugali bola pre mňa kulinárskym zážitkom. Aj vďaka spoločnosti
detí, s ktorými som večeral v ich učebni
na školských laviciach.
Škola sv. Františka je Božie dielo. Je to
projekt, ktorý mení osudy ľudí. Som hrdý,
že existuje vďaka nám, Slovákom.Vďaka
Dobrej novine a eRku. u

1 Denis na svojej posteli so všetkými
svojimi vecami naukladanými v jedinej krabici.
2 Caroline si v triede, kde deti večerali,
už nenašla miesto pri lavici, a tak večerala
pred tabuľou.
3 Aj napriek ťažkému osudu všetky deti
majú evidentnú radosť zo života.
4 Tlmočník do posunkovej reči Simon
prekladá deťom príhovor riaditeľky.
5 Každý piatok sa koná veľké pranie a upratovanie.
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Duch Svätý

osvieti, osvieži,
otvorí Slovo
Text: P. Peter Kubík SVD
Foto: Archív SVD

K

aždoročne sa mladí ľudia pri- Človek neustále odkrýva a skúma
pravujú na sviatosť birmova- nové veci
nia. Radostné očakávania sa Dnes ľudia dosiahli veľké objavy vo
niekedy pomiešajú so stresom vede, pri pozorovaní či skúmaní príz otázok a odpovedí, keď prebieha ka- rody a jej zákonov. Tajomstvá ukryté
techéza; ale nakoniec príde očakáva- od vekov sa postupne otvárajú a my ich
ný deň a pri sv. omši otec biskup udelí obdivujeme, lebo sú premyslené a dodary Ducha Svätého každému, kto od- konalé. Učíme sa ako tvoriť vzťahy, ako
vážne prijíma tajomstvo viery. Poma- sa správať voči prírode.
zanie krizmou na čele – tak jednoduPodľa kresťanského zjavenia vieché, a predsa výnimočné – potvrdzuje: me, že Boh stvoril všetko, teda človestal si sa svedkom živého Pána Ježi- ka a prírodu, zem a vodu, mikrokozša. Najvyššieho Pána neba a zeme, ži- mos a vesmír. A najmä vieme, že Boh
vých i mŕtvych, ktorý premohol každý stvoril dobre, efektívne a každá vec má
hriech a každú smrť. Ktorý vstal z mŕt- svoje dôležité miesto v celom perfektvych a sedí po pravici Otca a ako sudca nom systéme. Spomeňme si na prvé
príde na konci vekov. ON, ktorý
trpel, dal život na obetu, ten, kto
si život vzal späť a ukázal najvyšOpakujúce premeny časov
šiu moc a silu. Po kresťansky zdônie sú dôvodom vzdychania,
razňujeme, že Ježiš je Kráľom ceveď sa stále niečo končí a potom
lého vesmíru.
sa začína, a tak dookola. Skrze
Nejako zvláštne zazneli tieto
Ducha Svätého sme oživovaní
slová? Nezdajú sa nám akoby už
a naplnení kresťanskou nádejou
používané v inej realite a inými
v každej chvíli života.
ľuďmi? V práci i radosti, v čase
pokojnom, pri rôznych nešťastiach a živelných pohromách? Je to
znak časov, že mnohí v našom okolí,
tak radi hovoríme v globálnom svete, veria už len tomu, čo vidia a počujú? Zmysly pomáhajú, keď si život užívame a ešte viac, keď si život
chránime. A preto mnohí sa združujú, ochotne vysvetľujú aj bránia práva
človeka, zdôrazňujú ochranu zvierat
a v podstate celej prírody.
14
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slová Biblie, kde všetky stvorené veci sú
dobré. V tomto okamihu však nastáva
výnimočná situácia, lebo človeka Boh
stvoril podľa seba, čiže človek dostal
schopnosti, aby prijal a chápal duchovné veci. Vieme milovať a odpúšťať, vieme sa hnevať a žiť v nepokoji sami so
sebou aj s našimi blížnymi. Dokážeme
vnútorne pochopiť rozmer ducha v ľuďoch a vo stvorených veciach.

Žiť podľa Ducha
Ježišove slová, že nám dá ducha pravdy,
napĺňajú veľkou vnútornou útechou.
Náš stvoriteľ sa postaral, aby sme vnútorne a po duchovnej stránke pochopili, čo je potrebné pre život nielen podľa
tela, ale aj podľa ducha.
Kresťania prostredníctvom troch
sviatostí – krstu, birmovania, eucharistie – sú pozvaní k intímnemu životu s Bohom. Situácia, že som s Ježišom
osobne a vnútorne spojený – to je jedinečná cesta na rozvoj celého človeka.
Povedané slovami dnešných čias – som
s Bohom, poznávam Boha a dávam mu
meno Ježiš. Výhradne od Ježiša sa dozviem, ako ma miluje môj nebeský Otec.
Iba od Ježiša viem prijať svoju kresťanskú cestu naplnenú obetavou prácou
v prospech tých, ktorí sú v potrebe tela

NOVÁ EVANJELIZÁCIA

a ducha. A znova iba od Ježiša prijímam
a vnútorne sa naučím obete, akú On
obetoval na kríži, kedy dal samého seba
na záchranu celého sveta. Ježiš je môj
jediný Vykupiteľ a Spasiteľ a jeho svedectvo zmŕtvychvstania povzbudzuje
každého: muža, ženu, dieťa, mladého
a starého, aby sa napriek obavám o život
a život svojich najdrahších naučil znášať
utrpenie s nádejou na večný život.
Viera v Ježiša mení všetko
Pokiaľ bol Ježiš s učeníkmi, užívali
si osobné a pravidelné spolužitie, boli
neustále s Pánom, čo výstižne charakterizujeme, že boli v Jeho spásnej
blízkosti. ON sa o nich postaral, povzbudil slovom, nakŕmil jedlom a aj
zamestnal službou iným ľuďom. Ježiš požíval a prehlboval autoritu slo-

va a zázračných skutkov. Kto v Neho
uveril, vnútorne sa upokojil a vedel, že
našiel všetko.
Až sa tak tlačí na jazyk povedať nahlas a dôrazne: viera v Ježiša mení všetko. To sa stalo za života nášho Majstra,
a to sa zdôraznilo, keď bol zoslaný Duch
Svätý. A my dnes vierou meníme na prvom mieste samých seba a s ľahkosťou
pokračujeme v premene celého sveta.
Ježiš opakovane pripravoval apoštolov, že príde čas, kedy ho na zemi nebude. Hovoril o zjednotení a postupne zdôrazňoval, že pošle ducha, ktorý
apoštolov a kresťanov naučí všetkej
pravde. Apoštoli pozorne a s radosťou počúvali Ježišove slová, ale tešili
sa z Jeho živej prítomnosti. Nezamýšľali sa, ako to raz bude. Po ukrižovaní
pochopili, že sa končí radosť zo života

s Ježišom, ale po zmŕtvychvstaní zrazu sa otvorili nové obzory, prišla nádej
a istota viery, ktorá učí o živote s Ježišom v nebi.
Nanebovstúpenie Pána ukázalo, čo
veriacich očakáva – pôjdeme k Ježišovi – ktorý nám išiel pripraviť miesto.
A apoštoli s nádejou očakávali prisľúbeného Ducha Svätého.
Zoslanie Ducha Svätého – ako je zapísané v Skutkoch apoštolov – ukazuje a zdôrazňuje, ako sa veriaci v Krista
budú správať, ak naozaj s vierou očakávajú Božie milosti.
Skrze Ducha Svätého sme naplnení
kresťanskou nádejou
1.Apoštoli boli za zatvorenými dverami zo strachu pred Židmi a vrúcne sa
modlili; 2. Potom prišli znaky Ducha
Svätého – uvideli ohnivé jazyky nad
každým prítomným, počuli a cítili vietor, duchovne sa zobudili a začali rozprávať jazykmi a všetci im porozumeli
vo svojom jazyku; 3. Tí, ktorí ich počúvali, boli dokonale oslovení, čiže správne chápali, že počúvajú radostnú zvesť
o spáse, ktorá s dôrazom vysvetľuje,
ako sa naučím a vstúpim do intímneho
spojenia so živým a milujúcim Bohom.
Duch Svätý osvieti oči a uši, vidíme
nielen svetlo a farby, počujeme nielen
melódie a rôzne zvuky; vidíme a počujeme krásu neba a vieme si veľmi osobne predstaviť, aký je Boh v Trojici osôb.
Lásku Otca, obetu Syna Ježiša, pochopíme vzťahy medzi Božskými osobami,
ktoré vysvetľuje a napĺňa Duch Svätý.
Tu je tak hľadaný okamih kresťanskej
nádeje a spoločného zdieľania viery.
Duch Svätý osvieži a otvorí slovo
spásy pre iných, ktorých stretávame na
našej životnej ceste. Už nie sme ťažkopádni a poučujúci vo viere. Sme plní života a s ľahkosťou rozlišujeme dobrých
a zlých duchov. Rozdávame lásku a nádej, delíme sa obetou tak pre živých, ako
aj mŕtvych. Opakujúce premeny časov
nie sú dôvodom vzdychania, veď sa stále niečo končí a potom sa začína, a tak
dookola. Skrze Ducha Svätého sme oživovaní a naplnení kresťanskou nádejou
v každej chvíli života. u
JÚN 2016
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MISIJNÉ SESTRY SSPS

Misie
vo Vasvár
Text: Sr. Anna Klewek SSpS
Foto: Archív SSpS

J

ednou z úloh Arnoldovej rodiny
v Maďarsku je misijná animácia.
Pátri, bratia a misijné sestry pripravujú misijné víkendy dvakrát
do roka.
Posledný z nich sa uskutočnil
v dňoch 7. - 10. apríla 2016 v meste
Vasvár, kde práve pred dvomi rokmi
pátri verbisti začali spravovať farnosť
Povýšenia sv. kríža. „Sme tu, pretože
v tomto roku slávime storočnicu našej
provincie, a týmto spôsobom chceme
osláviť naše jubileum,“ povedal misijný
sekretár maďarskej provincie p. František Magug SVD. „Chceme, aby veriaci
lepšie poznali Spoločnosť svojich duchovných správcov.“
Do misijných animácií sa zapájame
aj my, Misijné sestry Služobnice Ducha Svätého.
Vo Vasvár som so sr. Máriou
Blandinou bola aj ja.
Téma, ktorá nás sprevádzala celý víkend, nadväzovala na tému Roku milosrdenstva. O tom, že máme byť „milosrdní ako Otec“, sme mali príležitosť
podeliť sa v piatok s deťmi v materskej
škole, so žiakmi základnej školy a tiež
s dospelými. V sobotu sme sa postupne stretli s prvoprijímajúcimi deťmi,
birmovancami, rodičmi, ktorých deti
sa pripravujú na prijatie sviatostí a tiež
so skupinami, ktoré pôsobia vo farnosti.
Skupinové stretnutia vyvrcholili večernou modlitbou.
Cez misijný sv. ruženec, adoráciu
Najsvätejšej sviatosti i každodenné sv.
16
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omše mohli veriaci podporovať misie
duchovne. Napriek tomu sa večerný
program nekončil Eucharistiou. Po
nej sme sa zdieľali s tým, ako fungujú
laické spoločenstvá Arnoldovej rodiny v Kongu, Brazílii, Indonézii, Poľsku
a Austrálii. V sobotu sme zasa rozprávali o veľkonočných zvykoch v krajoch,
z ktorých pochádzame. Tento vstup
sme obohatili tradičnými piesňami
z príslušných krajov sveta.
„Hovor svetu o mojom milosrdenstve.“ Misijný víkend sa neohraničil
len na stretnutia v skupinách a prednášky. Obohatením boli tiež pekné
a jednoduché osobné stretnutia. „Prišla som do Vasvár s myšlienkou, aby
všetci, s ktorými sa stretnem, zakúsili
Božie milosrdenstvo,“ delí sa sr. Mária
Blandina SSpS. V domove pre seniorov sme mohli o milosrdenstve nie len
hovoriť, ale ho aj praktizovať. Mnoho
ľudí sa nemohlo zúčastniť na stretnutiach z rôznych príčin. Rozhodli sme
sa aj týchto navštíviť, aby sme sa mohli
spoločne pomodliť a porozprávať. Sr.
Mária Blandina spomína na stretnutie
s deťmi, ktoré jej zostane v pamäti. Keď
rozprávala najmenším o milosrdnom
Ježišovi, ktorý je veľmi šťastný, keď
Mu ľudia dôverujú, jedno dievčatko
zdvihlo ruku a s radosťou odpovedalo: „Aj ja som šťastná.“ Hoci sme rozprávali o zasvätenom živote, misiách
a snažili sme sa poslucháčom priblížiť našu Spoločnosť, mala som dojem,
že najdôležitejšia je naša prítomnosť,
stretnutie s človekom. To, kým naozaj

sme, mohli prečítať aj bez slov. Spomínam si na stretnutie s dvomi 4-ročnými dievčatkami. „To je naozajstná sestrička,“ predstavilo ma jedno
z detí, „nosí habit a kríž“. Pozerali sa
na mňa veľkými očami. Sklonila som
sa k nim a ukázala som im kríž. Svojou detskou zvedavosťou sa zapozerali
rovno na kríž, ako aj na osobu, ktorá
im ho ukázala.
„Vo Vasvár nemáme príležitosť vidieť rehoľné sestry. Najbližšie bývajú
v Szombathely (30 km odtiaľto),“ rozpráva mi neskôr jedna z farníčok – pani
Teresa. „Kedysi tu bývali. Keď ich komunisti v r. 1949 vyviezli, ľudia to ťažko
znášali. Ja, keď som po prvýkrát uvidela
sr. Máriu Blandinu, pomyslela som si:
„Môj Bože, zázrak!“ Osobne som totiž
už veľmi dávno nevidela rehoľnú sestru
na vlastné oči. S podobným dojmom
som sa stretla, keď som sa opýtala detí

MISIJNÉ SESTRY SSPS

Vyše 600 seniorov
po roku opäť putovalo
na Staré Hory

v škôlke, čo robí rehoľná sestra. Jeden
chlapček odvážne zdvihol ruku a povedal: „Lieči.“ Ženy, vidiac naše prekvapenie z jeho odpovede, nám hneď vyjasnili, že teta jeho otca bola rehoľná sestra
– zdravotná sestra. A preto on z rodinných rozhovorov vie, čo robili sestry.
Pre mňa samú bolo potešením vidieť
otvorenosť a zvedavosť ľudí, s ktorými
som sa mohla stretnúť. Ako v mnohých
postkomunistických krajinách, tak aj tu
sa rehoľné sestry stali už len históriou,
ktorá cez našu prítomnosť nanovo na
tom mieste ožila.
Dôležitým aspektom misijného víkendu bol pobyt v rodinách.„Veľmi ma
oslovila pohostinnosť jednej panej, ktorá sa delila s bohato prestretým stolom
a tiež svojou životnou históriou,“ hovorí sr. Mária Blandina.
„Natrafil som na starších bezdetných
manželov. Zaobchádzali so mnou ako

so svojím synom,“ delí sa seminarista
z Indonézie Alojzus Gonzaga, ktorý od
októbra študuje v Maďarsku.„Taká skúsenosť je pre nás veľmi dôležitá, pretože
sme ďaleko od našich drahých a niekedy nám chýba rodina.“ „To je jeden
plus pre vás,“ hovorí p. František ďakujúc veriacim za pohostenie, „splnili ste
jeden skutok milosrdenstva – bol som
pocestný a pritúlili ste ma.“
Sama som mohla tiež v rôznych situáciách zakúsiť, ako veľa získavam
tým, že tu som. Kto dá, ten naozaj získa oveľa viac.
Naša prítomnosť zostala zvečnená
na misijnom kríži farnosti z r. 2016.
Tento zvyk zaužívalo veľa farností, ktoré sme navštívili. A hmatateľnou stopou
po takýchto stretnutiach sú často laické misijné spoločenstvá vo farnostiach,
ktoré podporujú misie. Doteraz vzniklo
26 takýchto skupín. u
JÚN 2016

V stredu 11. mája 2016 sa na Starých Horách konala každoročná
Púť seniorov. V mariánskej svätyni Banskobystrickej diecézy
sa zišlo okolo 600 pútnikov, ktorí neboli len z domácej diecézy,
ale aj spoza jej hraníc. Hlavným
programom púte bola svätá omša
v miestnej bazilike, ktorú slúžil
spolu s ôsmimi kňazmi diecézny biskup, Mons. Marián Chovanec. Eucharistické zhromaždenie
v bazilike, v tomto predturíčnom
čase, pripomínalo spoločenstvo
apoštolov spolu s Pannou Máriou, ktorí jednomyseľnou modlitbou očakávali dar Ducha Svätého. Diecézny biskup vo svojej
homílii povzbudil seniorov, že
keď sa modlia v Duchu Svätom
a prijímajú Eucharistiu nikdy nie
sú sami, hoci v mnohých prípadoch prežívajú vonkajšiu samotu a vzdialenosť od najbližších.
Takisto diecézny biskup ocenil
a vyzdvihol modlitby a obety seniorov, ktorými výrazne podporujú život Cirkvi. Po svätej omši
program púte pokračoval modlitbou krížovej cesty. •
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BOŽIE MILOSRDENSTVO

Na koho
sa vlastne hnevám?
Koho sa to vlastne bojím?
Spracoval P. Ján Halama SVD
Foto: P. Ján Štefanec SVD

Pripravené na základe knihy:
Len Kofler – Building positive relationships.
Freeing our present from our past (2015).

V

ystriedali ste niekoľko zamestnaní vždy s nádejou, že
si nájdete lepší kolektív. Konflikty sa však opakujú. Bojíte sa, že v ďalšom zamestnaní sa nájde opäť človek, čo vám bude „piť krv“.
Alebo ste sklamaní z predchádzajúceho
vzťahu a vstúpili ste do ďalšieho s nádejou, že teraz to už bude dobré. Problémy
sa opakujú. Prečo je to tak?
V našej pocitovej databáze sú skutočnosti, ktoré sme nikdy nespochybnili, nikdy sa na ne nepýtali. Ale práve
tieto veci, hoci podvedome, riadia naše
správanie. Môžeme to zmeniť?

kú autoritu z obdobia nášho detstva.
Môže to byť učiteľ, rodič, strýko, teta
alebo sused/a.
Prenos je veľmi častý proces, ktorý
sa za istých okolností odohráva v každom z nás. Obyčajne keď sme unavení,
sme na tieto procesy viac náchylní. Ako
príklad na ilustráciu použijem udalosť
z môjho života. Mali sme pracovné
stretnutie s mojimi spolupracovníkmi. Istá žena sa na mňa pozrela a niečo okomentovala. Z ničoho nič som
bol veľmi rozrušený a cítil som bolesť.
Nevedel som pochopiť, čo sa deje. Táto
spolupracovníčka, členka nášho ko-

Prerušiť prenosy, ktoré stále
ovplyvňujú náš súčasný život

Čím viac sa očistíme od našich

Čo znamená prenos?
prenosov, tým lepšie dokážeme
Prenos je konanie v našom dožiť tu a teraz a tým viac energie
spelom veku tak, ako sme kobudeme mať v našom tele.
nali v detstve. Je to podvedomý
proces. Môžeme si to uvedomiť spätne, keď uvažujeme nad
naším súčasným správaním, najmä lektívu, mala podobný výraz tváre ako
vtedy, keď moje správanie bolo vzhľa- moja teta, ktorej som sa ako dieťa veľmi
dom na súčasnú situáciu prehnané. bál. Bolesť a zmätok zmizol, keď som si
Možno pociťujeme veľmi silný strach uvedomil túto skutočnosť. Na druhý
alebo hnev, alebo oboje voči osobe deň, keď som sa stretol so svojou kolev pozícii autority, ktorá je obyčajne gyňou, mi povedala: „Ty sa ma bojíš.“
citlivá, láskavá a starostlivá. Tieto po- A mala pravdu. Vtedy počas stretnucity sú vyvolané preto, že táto osoba tia som sa jej bál. Jej tvár vyvolala vo
nám podvedome pripomína neja- mne prenos.
18
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Ako prerušiť prenos
Potrebujeme si byť vedomí toho, čo
sa v nás deje. Keď som si uvedomil, že
spúšťačom mojich pocitov bola tvár
mojej tety, znovu som získal svoju moc.
Táto moja spolupracovníčka nebola
mojou tetou. Mala len podobný výraz
tváre. Zároveň som si uvedomil, že už
viac nie som malým chlapcom, ale dospelým, ktorý má veľké množstvo skúseností a schopností, ktoré som nemal,
keď som bol dieťaťom. Všímal som si
rozdiely, dokonca aj v tvári. Podobný bol
iba takzvaný „kyslý pohľad“. Nos mojej kolegyne bol dlhší, na jej čele neboli
vrásky, celkovo bola jej tvár širšia. Začal
som si uvedomovať rozdiely vo výraze
tváre a sústredil som sa na tieto rozdiely.

BOŽIE MILOSRDENSTVO

To mi pomohlo vyhnúť sa v budúcnosti prenosu voči osobe mojej kolegyne.
Obyčajne ľudia neanalyzujú podobné situácie prenosu, a preto zažívajú
mnoho podobných bolestných skúseností a nedokážu si preto vytvoriť
vzťah k danej osobe. V skutočnosti
však nemajú vzťah k prítomnej osobe,
ale k osobe z minulosti. V takom prípade nežijú tu a teraz, ale v minulosti. Tá
druhá osoba môže byť rovnako zmätená z takéhoto správania.
Čím viac sa očistíme od našich prenosov, tým lepšie dokážeme žiť tu a teraz a tým viac energie budeme mať
v našom tele. Prenosy prinášajú do
nášho života mnoho napätia. Deje sa
to v mnohých i rozličných situáciách.

Preto máme ťažkosti v našich vzťahoch
k autoritám, priateľom, partnerom,
partnerkám, našim vlastným deťom,
spolupracovníkom a iným ľuďom. Je
veľmi dôležité, aby sme si boli vedomí
našich prenosov a dokázali ich ukončiť.
To nám pomôže budovať reálne vzťahy
s týmito ľuďmi, ktoré nebudú kontaminované minulosťou.
Ako spoznáme prenosy?
Ak je naša reakcia na súčasnú situáciu
príliš silná, neprimeraná k aktuálnej situácii, môžeme si byť istí, že ide o situáciu prenosu. Niečo z toho, čo sa udialo
tu a teraz vyvolalo v nás prenos. Môže
ísť o fyzickú podobnosť s osobou z minulosti alebo tón hlasu, alebo ich spô-

sob obliekania. Jestvuje toľko spúšťačov, koľko existuje ľudí. Veľmi často sú
emócie, ktoré sa prejavia v danej situácii neproporcionálne k situácii. Ľudia
môžu byť extrémne nahnevaní alebo
extrémne vystrašení, alebo sa môžu
cítiť hlboko ponížení, alebo prehnane
kritizovaní.
Stalo sa to počas jednodenného kurzu v Londýne. Pracovali sme vo dvojiciach. Môj partner sa na mňa veľmi
nahneval a taktiež ja naňho. Cítil som
sa veľmi zahanbený, pretože o našom
konflikte sa diskutovalo potom v celej
skupine a jedna osoba bola poverená,
aby nám pomohla vyriešiť náš problém,
aby sme sa zmierili. Zvyšok skupiny sledoval proces zmierovania.
Hoci sme sa zmierili, stále som cítil
bolesť, hanbu a hnev. Išiel som teda na
prechádzku a uvažoval som nad tým, čo
sa stalo. Uvedomil som si, že vo vzťahu
k môjmu partnerovi som mal prenos,
ktorý som poznal podľa intenzity môjho strachu a hnevu. Bol to môj sused,
s ktorým som sa hneval a ktorého som
sa bál, a tieto pocity som prenášal na
môjho partnera na kurze. Silný pocit
hanby zasa poukazoval na inú situáciu
prenosu. Naučil som sa, že dobrý kresťan má byť príkladom pre druhých. A tu
som sa nachádzal ja kresťan, ktorý bojuje so svojím partnerom až tak, že sme
potrebovali pomoc inej osoby, aby nám
pomohla sa zmieriť.
Otázky na uvažovanie:
• V akej miere ovplyvňujú prenosy
moje súčasné vzťahy?
• Mám problém s autoritou?
• Koho z minulosti mi pripomína
môj manžel/manželka?
• Koho mi pripomína môj
šéf/šéfka v práci?
• Môžeš si spomenúť na udalosť,
keď niekto „utrúsil“ poznámku
a ty si pociťoval silnú bolesť?
• Opakovala sa daná skúsenosť
s touto osobou viackrát?
• Urobil si niečo pre to,
aby si sa zbavil zmätku a bolesti?
• Čo môžeš urobiť teraz?
JÚN 2016
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Detviansky kríž
v Ríme renovovali,
aby symbolizoval
vernosť Slovákov
Text: Zuzana Juhaniaková
Foto: Ondrej Vrťo, Zuzana Juhaniaková

N

anajvýš dôstojný symbol, Slovenské hlasy z Ríma z roku 1986
detviansky vyrezávaný kríž, zachoval článok s citáciou kronikára
sprítomňuje Podpoľanie Ústavu sv. Cyrila a Metoda: „Roku Pána
a slovenskú identitu na pôde 1986, dňa 18. januára, v sobotu, v deň
Pápežského slovenského kolégia sv. Cy- zasvätený Panne Márii, o 11. hodine
rila a Metoda v Ríme.
a 50 minútach bol v našej záhrade nad
V sobotu 30. apríla 2016 ho rektor ko- slovenským znakom zasadený do zeme
légia Vladimír Stahovec za prítomnos- sedem metrov vysoký kríž, dar detvianti Slovákov žijúcich v Ríme a zástupcov skeho ľudového umelca. Nech nám
miest Hriňová a Detva požehnal
komplexne renovovaný.
Prítomnosť podpolianskeho kríža
Kríž vyrezal a do Ríma pov Ríme je dôstojným darom,
slal ľudový umelec Ondrej Ďuale
ešte viac významným
rica z Raticovho vrchu počas toprejavom vernosti a cti všetkých
talitnej neslobody v zime roku
obyvateľov Podpoľania voči
1985. Posledný aprílový týždeň,
tridsať rokov po jeho osadení,
pápežovi a tradíciám slovenského
ho na pôde kolégia zreštauroval
národa v zahraničí.
syn Jozef Ďurica za pomoci dobrovoľníkov.
všetkým tento znak kríža pripomína
Príprava obnovy podpolianskeho kalváriu nášho slovenského národa.“
kríža prebiehala na Slovensku pár meRezbár Ondrej Ďurica zhotovoval
siacov predtým a k jeho obnove prispeli kríž pre Slovákov v Ríme v okolnostiach
viacerí dobrodinci z Hriňovej a Detvy. Tí neslobody a tajne. Nebolo vtedy možné
poskytli pracovné nástroje či materiál o tomto úmysle veľa rozprávať ani vlastna reštauračné práce a ďalšie potrebné ným najbližším. Kríž do Ríma putoval
prípravy. Dubové drevo podpolianskeho obitý doskami ako dva vyrezávané trámy.
kríža po tridsiatich rokoch v Ríme nesie Vďaka kronike z Ríma sa zachovala inforhlbokú vrásku v podobe niekoľkomet- mácia, že myšlienka vznikla po návšteve
rovej pozdĺžnej praskliny, ktorá ho však rodáka a misionára pátra Juraja Vojenctí podobne ako vrásky prebojovaných čiaka na rodnom Podpoľaní. Vojenčiak
životných zápasov na tvári muža.
pri návšteve domova zašiel aj k OndreUmiestnenie tradičného slovenské- jovi Ďuricovi. Osadenie detvianskeho
ho kríža v období náboženskej neslo- kríža v Ríme nezostalo pre rezbára bez
body rezonovalo najmä u Slovákov, následkov.Ako spomína syn Jozef, pracoktorí žili v zahraničnom exile. Časopis vali práve na poli, keď prišli dvaja vyšetro20
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vatelia s otázkou, ktorý je Ondrej Ďurica.
Otec sa vrátil domov po celodennom vyčerpávajúcom vyšetrovaní.
Zástupcov podpolianskych samospráv, primátora Jána Šufliarského
z Detvy a primátora Stanislava Horníka
z Hriňovej v sprievode dobrovoľníkov
z oboch miest pri príležitosti renovácie
kríža dňa 27. apríla 2016 prijal aj kardinál
Jozef Tomko, ktorý sa ako jeden z iniciátorov Ústavu sv. Cyrila a Metoda zaslúžil
o jeho zriadenie.
Počas návštevy kardinál Tomko priblížil členom podpolianskej delegácie
myšlienku, počiatky zriadenia a okolnosti samotnej výstavby slovenského Ústavu
sv. Cyrila a Metoda, dnešného pápežského kolégia.
Obaja primátori otcovi kardinálovi
Tomkovi s vďakou venovali publikácie
a tradičné ľudové výrobky, ktoré symbolizujú Hriňovú a Detvu.
Komplexná renovácia má detvianskemu krížu v Ríme zabezpečiť ďalšiu niekoľkoročnú životnosť. Muži z Hriňovej
a Detvy, aby zjednotili výzor rímskeho

RÍM

Uplynulo 35 rokov od dňa,
kedy bol spáchaný atentát na Jána Pavla II.

kríža s prícestnými krížmi na Podpoľaní,
ho doplnili o nové chýbajúce prvky.
Renovovaný kríž tak dostal nový korpus, teda plastické telo ukrižovaného Krista z trvácneho epoxidového materiálu.
Vrchol kríža ozdobili pridaním plechovej striešky s typickými zúbkovými ornamentami. Dobrovoľníci počas piatich dní
kríž vyčistili, obrúsili, opravili rezbu ornamentov, zakonzervovali drevo. Potom zopakovali na kríži potrebný počet náterov
a vymaľovali tradičné symboly vyrezávaných detvianskych krížov ako hrozno, kalich s hostiou, kvety, tvár Sedembolestnej
a ďalšie. Obnovený Podpoliansky kríž po
novom osadili do oceľovej konzoly, ktorú
zabetónovali do podložia tak, aby drevo
kríža bolo uchránené od vlhkosti zo zeme.
Ako báseň je výpoveď duše básnika,
tak aj detviansky kríž Podpoľanec vytesá
vtedy, keď chce niečo vyjadriť. Prítomnosť
podpolianskeho kríža v Ríme je dôstojným darom ale ešte viac významným prejavom vernosti a cti všetkých obyvateľov
Podpoľania voči pápežovi a tradíciám slovenského národa v zahraničí. u

13. mája uplynulo 35 rokov od dňa, kedy turecký vrah Ali Agca spáchal atentát na sv. Jána Pavla II. Prinášame svedectvá ľudí, ktorí pápeža sprevádzali pri týchto dramatických udalostiach, i úryvky z príhovoru, ktorý pápež pripravoval a z bezpečnostných dôvodov nakoniec
nepredniesol.
Bolo 13. mája 1981, slnečné stredajšie popoludnie. Pápež prechádzal medzi ľuďmi zhromaždenými na Svätopeterskom námestí pred
začiatkom generálnej audiencie. Pri nej chcel oznámiť svetu založenie
Pápežskej rady pre rodinu a inštitútu venovaného rodine pri Lateránskej univerzite. Pätnásť minút po sedemnástej hodine vzal Ján Pavol
II. do náručia dieťa. O pár minút potom sa ozvali štyri výstrely a pápež klesol do svojho otvoreného jeepu. Možno práve vďaka mladému
dievčaťu, dnes 37-ročnej Sáre Bartoliovej, ktorej žehnal, sa poľský pápež
zachránil. Ako neskôr priznal sám atentátnik, v daný deň zle "mieril,
pretože pápež mal v náručí dieťa". Automobil s pápežom ihneď opustil Námestie sv. Petra. Wojtyla bol následne preložený do sanitky, ktorú sám o deň skôr požehnal. Avšak ani cesta do nemocnice sa neobišla bez komplikácií. Auto vyšlo z Vatikánu iným vchodom, pretože sa
muselo obísť bez policajnej eskorty. V talianskej premávke po chvíli
prestala fungovať siréna, vodiči teda museli používať klaksón. Počas
jazdy skončila sanitka i na chodníku.
"Pápež bol pri vedomí... ale nehovoril. Nie, nič nehovoril. Po ceste sa modlil," spomína si na cestu zdravotník Leonardo Porzia, ktorý pápeža sprevádzal. Na poliklinike Gemeli bol Ján Pavol II. hneď
operovaný. V nemocnici panovala stiesnená atmosféra. "Situácia je
zúfala. Niečo je v rukách chirgov, ale nakoniec rozhodne iba Pán. My
sa môžeme iba modliť," uviedol pápežov osobný lekár Renato Buzonetti. Podľa vtedajšieho šéfredaktora portálu Il Sismografo Luisa
Badillu sa pápež nesťažoval. "Bol stále pri vedomí a modlil sa. Nikdy
sa nesťažoval." Atentát bol pre Jána Pavla II. zlomovým momentom.
Ako uvádza postulátor procesu jeho blahorečenia Slawomir Oder,
v tieto dni začala pápežová krížová cesta. Uvedomil si, že život dostal ako dar, aby ho mohol obetovať v prospech ľudstva. "Prvý život
som dostal, druhý mi bol darovaný pred desiatimi rokmi," povedal
Wojtyla v roku 1991. Napriek nebezpečenstvu, ktorú mu hrozili, sa
však nechcel vzdialiť od svojich veriacich. Keď neskôr v televízii sledoval reportáž o atentáte, povedal: "Priali si, aby som si na seba nasadil nepriestrelnú vestu, a tak bol stále v bezpečí. Lenže pastier musí
byť neustále medzi svojimi ovcami, a to i za cenu vlastného života."
Atentát sa odohral vo výročný deň zjavenia Panny Márie Fatimskej.
Ján Pavol II. vnímal, že za svoju záchranu vďačí práve jej. "Jedna ruka
strieľala a druhá viedla guľku," povedal neskôr. Každoročne potom
slávil svätú omšu na poďakovanie. "Ona bdela nad tým všetkým. Totus tuus, celý tvoj," vyhlásil pri jednej príležitosti.
Atentátnikovi pápež odpustil. Už štyri dni po dramatických udalostiach, kedy hovoril k ľuďom z okna polikliniky Gemelli, povedal:
"Modlím sa za brata, ktorý ma postrelil, a už som mu zo srdca odpustil." Svojho vraha neskôr navštívil i vo väzení. (Zdroje: il Sismografo,
RV, KN, SO, TS ČBK). •
JÚN 2016
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NOVICIÁT SVD

Noviciát SVD
Text: Lukáš Hanúsek a Dávid Valachovič
Foto: P. Peter Vagaš SVD

N

oviciát budúcich misionárov
trvá v súčasnosti jeden rok.
Začína sa a končí 8. septembra na sviatok Narodenia
Panny Márie, kedy bola založená Spoločnosť Božieho Slova. V tento deň sa
skladajú rehoľné sľuby (čistoty, chudoby a poslušnosti), pre novicov vôbec ich
prvé. Noviciát znamená ústranie a dozrievanie v rehoľno-misionárskom povolaní. Cieľom je poznanie Spoločnosti,
do ktorej novic vstúpil a ktorá predstavuje jeho novú rodinu, tiež príprava na
rehoľné sľuby.
Noviciát SVD sa nachádza vo Vidinej, neďaleko mesta Lučenec, a formácia prebieha v historickom kaštieli, ktorý bol darovaný Spoločnosti Božieho
Slova. Kaštieľ a jeho areál vrátane parku
sú rozľahlé a obklopuje ich ticho i krása okolitej prírody. Program novica sa
odohráva v troch rovinách: v modlitbe,
štúdiu a práci. To sú základné piliere
noviciátu. Na každý z nich je v programe presne vyhradený čas, aby sa žiadny
nezanedbával, ale rovnomerne rozvíjal.
Modlitba:
Modlitby sú väčšinou spoločné a sú
príležitosťou na stretnutie spolubratov.
Typicky individuálnou formou modlitby v noviciáte je meditácia, teda cel22

HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

JÚN 2016

kom osobné stretnutie s Kristom prostredníctvom Sv. písma. Ako spoločné
modlitby pomáhajú vytvárať vzájomnú
jednotu, tie individuálne zas budovať
osobnejší vzťah k Bohu.

Noviciát SVD, to je ideálne miesto
na zrelé potvrdenie vlastného rozhodnutia sa pre cestu života s Ježišom a pre
cestu misionára.

Štúdium:
Prednášky vedené pátrami SVD sa zameriavajú na sebapoznanie, duchovný a zasvätený život, život v komunite
a históriu Spoločnosti. Posledné témy
prednášok v noviciáte predstavujú a vysvetľujú najmä jeho cieľ, ktorým je skladanie rehoľných sľubov. I keď sa prvé
sľuby skladajú len na jeden rok, mali
by sa brať už ako doživotné. Preto je
tak veľmi dôležitá príprava najmä prostredníctvom vžitia sa a zrelého uvažovania o nich.

Čo pre nás doteraz noviciát
znamená?
Noviciát ma učí prijímať s láskou a vďakou všetko, čo ma stretá na ceste povolania. Tu spoznávam Kristove áno, ktoré
mi pomáha meniť môj život podľa jeho
života, môj plán na jeho plán. Naučil
som sa vnímať, že pokiaľ je centrom
môjho života Kristus, potiaľ dokážem
prijať každú okolnosť všedného dňa.

Práca:
„Ora et labora“. Modlitba a práca/aktivita sú ako dve topánky, ľavá a pravá. Práca v noviciáte spočíva v bežnom chode kaštieľa, jeho údržby, ako
aj jeho okolia. Areál kaštieľa poskytuje
možnosti realizácie pri chove zvierat,
pestovaní v záhrade či v starostlivosti o ovocné stromy. Týmto všetkým sa
naskytá príležitosť nadobudnutia praktických zručností, ktoré sú pre dobrého
misionára vždy užitočné.

Dávid Valachovič
•••••
Noviciát mi dáva v prvom rade mnoho poznatkov o sebe samom a o Bohu.
V druhom rade príležitosť hlbšie
sa zamyslieť nad vlastným životom
a priestor na budovanie vzťahu s Ním.
Tiež som poznal, že rehoľa nie je automaticky nebo, ale rovnako ako v laickom živote nebo vytvárame my sami
tým, ako žijeme a zmýšľame.
Lukáš Hanúsek

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

Tajomstvá
posledných časov

15 dní so svätou
Teréziou z Lisieux

Anna Katarína Emerichová
V tejto knihe sa priamo pred
našimi očami odohrávajú
príbehy, ktoré Boh vyjavil
Anne Kataríne Emmerichovej. Hĺbka poznania, do ktorej
bola táto mystička pozvaná,
sa teraz sprístupňuje aj nám.

Ľadovec a piesková duna

Podobenstvá milosrdenstva

Constant Tonnelier
Prežime 15 dní v duchovnom objatí myšlienok
a modlitieb sv. Terézie z Lisieux, nechajme sa nimi inšpirovať a posilniť na svojej
osobnej duchovnej ceste.

Bruno Ferrero
Táto knižka obsahuje krátke príbehy končiace malou
myšlienkou. Príbehy sú ako
tabletky duchovnej múdrosti. Stačí jedna na deň. Po
prečítaní príbehu nemôžeš
zostať tým, kým si bol.

104 strán, cena: 4,00 EUR

77 strán, cena: 3,99 EUR

Pápežská rada pre podporu
novej evanjelizácie
Podobenstvá milosrdenstva nás pozývajú vnímať
ich novým spôsobom, rozpoznaním seba samých
v príbehoch. Skrze osobné
uvažovanie vnímame, že milosrdenstvo je mocná sila,
ktorá všetko premáha a napĺňa naše srdcia nespútaným
Božím odpustením a bláznivou láskou k nám.

260 strán, cena: 8,90 EUR

88 strán, cena: 3,10 EUR

Modlitbičky
pre tehotné mamičky

Spoveď
– Sviatosť milosrdenstva

Nový Zákon
Nový zákon – Jeruzelemská Biblia, preklad podľa typického vydania novej Vulgáty upravenej podľa zásad
Druhého vatikánskeho koncilu na príkaz pápeža Pavla
VI. a promulgovanej pápežom Jánom Pavlom II.

Eva Sačková
Moje modlitbičky venujem
vám, milé mamičky, ktoré ste
v radostnom či bolestnom
očakávaní dieťatka, aby vás
povzbudili, aby ste si nezúfali a neklesali na duchu v akejkoľvek situácii vášho tehotenstva a aby vám dodali nádej
nášho nebeského Otca.

Pápežská rada pre podporu
novej evanjelizácie
Kniha veľmi osobným spôsobom pripomína krásu a silu
zmierenia. Evanjeliové úryvky predkladajú témy milosrdenstva, odpustenia hriechov a obrátenia, ktoré sa
nachádzajú v samom srdci
Ježišovho učenia.

862 strán, cena: 5 EUR

38 strán, cena: 3,90 EUR

80 strán, cena: 3,10 EUR

Sväté Písmo

Ruženec k 1. sv. prijímaniu

Cena 2,50 EUR
cena: 2,50 EUR

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

stručný názov

Meno a priezvisko:
Mesto, PSČ:

cena

Ulica:
Podpis:			Tel.:

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

ARNOLD JANSSEN

Arnold Janssen
– Služobnice Ducha
Svätého v misiách
Text: Juraj Begany SVD
Foto: Archív SVD

D

rahý priateľ,
som veľmi rád, že sa
s tebou opäť môžem
stretnúť prostredníctvom tohto listu. Hneď v prvých
riadkoch ti chcem poďakovať, že
šíriš misijnú myšlienku vo svojom
okolí. Každý z nás je povolaný stať
sa misionárom v prostredí, v ktorom žije.
Dnes ti chcem opísať naše misijné sestry – Služobnice Ducha
Svätého, ako ohlasovali evanjelium v misiách. Už cieľom prvých
sestier bolo ísť do misií – prioritne do Číny. Ale Čína v tom čase
neprichádzala do úvahy. Z Toga
síce žiadali, aby tam prišli sestry,
ale táto otázka vcelku ešte vtedy
nebola zrelá. Ako prvá sa otvorila
možnosť ísť do Argentíny.
Sestry som však nechcel poslať
do neznáma. V Argentíne už pôsobili naši spolubratia. Preto som
ich žiadal, aby pre sestry pripravili
miesto, kde by našli to, čo potrebujú. Budova musela byť suchá, slušne zariadená, s poriadnou bránou
a hovorňou a musela mať dostatočne veľkú záhradu.
Sestry na čele so sestrou Andreou, ktorá sa stala ich predstavenou,
boli pripravené ísť do Argentíny. Drahý priateľ, teraz chcem na
tomto mieste uviesť niečo zvláštne, niečo, čo bolo ozdobou Slu24
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žobníc Ducha Svätého. Všetky
štyri sestry sa zriekli návštevy domova pred odchodom do Argentíny. Nechcem to hodnotiť, ale
toho neboli schopní ani steylskí
pátri či bratia. Rozlúčková slávnosť sa slávila v materskom dome
sestier. Ich príbuzní sami prišli na
túto slávnosť. Sestrám som sám
odovzdal misijné kríže. Po tejto
slávnosti sa celá komunita odobrala do kaplnky. Tu sme zaspievali Ave Maris Stella. Potom som
im udelil svoje požehnanie a sestra Mária spolu so sestrou Jozefou
ich sprevádzali na stanicu. V Roermonde si sestry vyžiadali požehnanie od miestneho biskupa.
Potom cestovali cez Paríž do
prístavu La Pallice neďaleko La
Rochelle. Parník, na ktorom cestovali tiež dvaja pátri a bratia, ich
bezpečne dopravil 9. 10. 1895 do
hlavného mesta Argentíny Buenos Aires. Tu sa sestry oboznámili s miestnymi pomermi i so
sestrami z Rehole svätého Jozefa.
Potom po rieke La Plata priplávali 12. 11. 1895 do mesta Diamante, do stanice svojho určenia.
Po ich príchode im nečakanú
pomoc ponúkla slečna Ernestína
Stressenerová. Bola to učiteľka,
ktorá v Argentíne bola mnoho rokov, až sa jej stala domovom. Pôvodne slečna Ernestína pochádza-
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Pros Pána
žatvy,
aby poslal
nové
povolania,
aby sa šírila
medzi
všetkými
národmi
láska Boha
aj prostredníctvom ich
rúk a srdca.

la z Luxemburska. Postupom času
požiadala o prijatie do Spoločnosti a stala sa tak povolanou predstaviteľkou sestier v styku s úradmi.
Sestrám sa v misiách veľmi darilo. Pán požehnával ich prácu. Na
zodpovednosť ich dostal páter Becher, ktorý tam už dlhšie pôsobil.
Neustále som mu kládol na srdce,
aby sa o sestry dobre staral, aby im
nič nechýbalo po stránke materiálnej či duchovnej.

HLASY Z MISIÍ

DAROVALI NA MISIE, MISIJNÝ
DORAST, MISIJNÉ DOMY
Všetkým darcom vyslovujeme
Pán Boh zaplať!
Bohuznáma Zlaté Moravce 10,- EUR • Veriaci z Turia 120,EUR • Misijné združenie Ducha svätého Podsadek 40,- EUR
• Modlitbové spoločenstvo Trenčín 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)

Nenechajte si ujsť
V budúcom čísle (júl-august) prinesieme
rozhovory s našimi misionármi na Kube

Postupom času som od sestier
začal požadovať, aby začala vznikať ich vlastná provincia. Doteraz som tam vyslal približne 43
sestier. Nesmieme zabudnúť ani
na ďalších približne 34, ktoré boli
argentínskeho pôvodu.
Drahý priateľ, aspoň takto
v krátkosti som ti chcel opísať
odchod prvých sestier do misií.
Verím, že i teba nadchne podobná sila pre ohlasovanie ako naše

sestry. Chcem ťa zároveň poprosiť
za ne, ako aj za nové povolania pre
túto kongregáciu. Pros Pána žatvy,
aby poslal nové povolania, aby sa
šírila medzi všetkými národmi
láska Boha aj prostredníctvom
ich rúk a srdca.
Lúčim sa s tebou a prajem ti požehnaný mesiac.
V láske Trojjediného Boha
páter Arnold Janssen
JÚN 2016
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„Nakoľko my v pokore skloníme
svoje hlavy, natoľko nás Pán pozdvihne
a obdarí milosťami. Vďaka tomu si získame
Božiu lásku a u ľudí dobroprajnosť.“
Sv. Arnold Janssen

Misionári verbisti na provinciálnom
zhromaždení 2. mája 2016

ODOSIELATEĽ:

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

POŠTOVNÉ ÚVEROVANÉ
949 04 NITRA 5

