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ZAMYSLENIE
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ilí čitatelia, máj je konečne ten mesiac,
keď už môžme viac-menej s istotou
očakávať trvale teplé dni. Celá symbolika tohto mariánskeho mesiaca
nesie v sebe teplo, lásku, svetlo, život. Keď nakoniec aj podľa juliánskeho kalendára prišiel sviatok
Pánovho zmŕtvychvstania, chce sa znova zamýšľať
nad krásou života tým viac, že celá Božia príroda
dáva najavo, kto je Pánom a cieľom všetkého - Boh
- prameň radosti, šťastia, večnosti.
Veľkonočné obdobie, ktoré stále prežívame, má
byť pre nás základom kultúry života. Veď Kristus
nezničil smrť - následok hriechu, aby sme aj naďalej umierali. On dal apoštolom Ducha, aby stále sprostredkovávali a udržiavali v nás Boží život.
A to aj napriek tomu, že sa stále obraciame k smrteľným hriechom.
Kultúra života má byť znakom kresťanstva.
Prvým jasným symbolom je život v radosti, ktorá
sa nedá uhasiť nepríjemnými okolnosťami, lebo je
od nich nezávislá. Už toľkokrát počúvame pravdivý výrok: smutný svätý - žiadny svätý. Uvedomujúc si Kristovo víťazstvo i Božie milosti, ktoré
sú nám neustále sprostredkuvávané sviatosťami
alebo aj inou cestou, nemáme dôvod žialiť, plakať
a už vôbec nie sťažovať sa či si zúfať. V ťažkých situáciách si musíme jednoducho viac uvedomovať
Božiu prítomnosť.
Práve uvedomelosť života pred Božou tvárou
i s Jeho pomocou sa pre nás stáva akýmsi ochranným plotom nedovoľujúcim padnúť osobne či
spoločensky. Škoda len, že táto pravda sa nami tak
slabo žije. Takmer všetci sme náchylní nevnímať
Boha, keď slepo ideme za svojimi cieľmi. Neviem,
či vôbec má zmysel nazývať seba kresťanským spoločenstvom či štátom, keď sa naše kresťansvo veľmi často prejavuje ako kultúrne alebo ideologocké
dedičstvo, a nie ako večná pravda. Ak si uvedomujeme nedostatok v tomto smere, máme vždy šancu zmeniť sa, aj niekoľko stoviek ráz, vo sviatosti
zmierenia. Byť živým kresťanom v sebe predpokladá neustálu zmenu, snahu ísť za dobrom a nádej ho
dosiahnuť. Vtedy sa aj utópia o spravodlivom štáte
stane viac skutočnou.
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Víťaziť s Kristom pre nás znamená byť zodpovedným za druhých. Nedávno na jednej kresťanskej rozhlasovej stanici viedli diskusiu o úlohe kresťanov vo svete, teda hlavne ako zabrániť
šíreniu zla. Z diskusie s poslucháčmi vyplynulo,
akoby zla bolo vo svete veľmi veľa, viac než dobra. Jasné, že za mnohé “vďačíme” masmédiám,
ktoré nás informujú hlavne o negatívnom, lebo
to sa predáva. No je to v skutočnosti tak? Ak je
kresťanov na svete jedna tretina, zdá sa, že nás
nevidno. Alebo nepracujeme, alebo nežijeme vo
svetle evanjelia. Alebo v duchu starozákonného žalmu si zatvárame oči, aby sme zlo nevideli,
i uši, aby sme o ňom nepočuli. Žiaľ, žalmista tak
činil preto, aby sa zlom nenakazil. Ba myslím si,
pozerajúc do vlastného svedomia, že my sme práve naopak – otvorení negatívnym správam. Sme
jednoducho zvedaví. Nemyslím si, že je to zlé alebo nesprávne. Ako Kristovi svedkovia sme poslaní prinášať svetlo tým, čo sedia vo tme a v tieni
smrti. Teda musíme vedieť o tom, čo sa robí vo
svete, nech by to bolo akokoľvek hrozné. Raz môj
spolubrat navrhol, aby v kontemplatívnych kláštoroch čítali dennú tlač. Podobalo sa to mladíckemu výstrelku, no cieľ bol omnoho hlbší – aby
sestry konkrétne vedeli, za koho sa budú modliť.
Naše liturgické zhromaždenia nemusia byť len
o jedných a tých istých modlitbách zafixovaných
v dávno vydaných modlitebníkoch. Majú byť re-
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akciou a úpenlivou prosbou za tých, ktorí to DNES najviac
potrebujú. Sociálne siete hýria prosbami o modlitbu. Nech
každá správa o smrti vyústi modlitbou “Večný pokoj”, správa o biede a chorobe – modlitbou o ochranu Božiu atď. Ale
nech to nie je všetko. Máme v rukách veľkú moc, preto tam,
kde a komu je to možné, treba zapracovať. Porazenie smrti
Kristom bolo začiatkom. Smrti – následku hriechu bolo zadosťučinené, teraz je rad na nás – odstraňovať ďaľšie dôsledky našich pádov – biedu, nespravodlivosť, lož a pod. Spolu
s Ježišom má vstať z mŕtvych celý svet.
No aby začal žiť svet, musíme sa ako kresťania pozviechať.
Treba predovšetkým odstrániť zo svojho stredu snahu posudzovať pomýlených. Sme síce zodpovední za blížnych,
ale len Boh je sudcom. On bude odhaľovať ich hriechy. My
máme povinnosť ich upozorňovať. Akékoľvek pohoršovanie, ktoré takmer vždy vyúsťuje v hneve, neprináša úžitok
a nám zatvrdzuje duše.
Len vtedy môžeme pristúpiť k ďalšiemu kroku, ktorým
je postaviť sa za pravdu. Mnohým kresťanom ona už dávno
nevonia. Preto jej horlivci sú pokladaní za fanatikov, fundamentalistov, radikálov. No ináč sa nedá. Sme fanatici = “fanúšici” Kristovi. Sme fundamentalisti = opretí na Kristovom
základe, ktorým je Peter = skala. Sme radikáli = ukorenení
v Božej pravde a polievaní milosťami. Bez týchto osnov sa
nedá hovoriť o kresťanoch.
Milí priatelia, želám vám, aby ste stáli na Kristovej strane
– víťazili nad zlom i vlastnými hriechmi a slabosťami. A hádam nám Boh dá milosť a cez nás pomôže vstať na cestu
pravdy aj druhým. u
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EDITORIÁL

Milí misijní
priatelia!
Srdečne vás pozdravujem a chcem vám
poďakovať za všetky veľkonočné pozdravy, ktoré ste poslali poštou alebo
e-mailom do redakcie Hlasov alebo
do Misijného domu do Nitry. Oslávili sme zmŕtvychvstalého Krista, ktorý
nám priniesol život a chuť do života. Po pôste, prípravnom
čase, celá príroda ožila. Preniká nás vôňa kvetov, rozkvitnutých stromov, orchester vtákov, ako aj radosť z nového života. Spievame radostné aleluja. Máme chuť žiť. Máme radosť.
Máme máj. Máme najkrajší mesiac, ktorý je v Cirkvi venovaný Matke Božej.
Mária má najvznešenejšie postavenie medzi ľudským pokolením. Je vzorom viery, nádeje a lásky. Je veľkodušná v starostlivosti o blaho ľudí. Preto sa k nej mnohí znova a znova utiekajú, aby s jej pomocou vedeli kresťansky naplno žiť.
S ňou sa chceme modliť.
Mária je najkrajším kvetom – ružou. Na Vianoce spievame: „Narodil sa Kristus Pán, veseľme sa, z ruže kvietok
skvitol nám, radujme sa.“ Mária ako ružový ker odovzdala
tomuto svetu Ježiša – ružu. V loretánskych litániách sa môžeme dozvedieť, že Mária je ruža duchovná. Aj pri modlitbe
ruženca pokračujeme od perly k perle, od ruže k ruži. Na
Veľkú noc pozeráme viac na tŕne ako na ružu: Mária musela znášať utrpenie a bolesti. Okolo Turíc rastú pivónie, kvety
podobné ruži, ale bez tŕňov. Na Márii „bez bolesti“ vidieť, čo
sa nám a Cirkvi dostáva: vykúpenie a radosť, spoločenstvo
a dary Ducha. Na Turíce vidíme Máriu ešte medzi učeníkmi. Potom dostáva plody vernosti. Je s telom a dušou vzatá
do neba, prijíma odmenu nebeskej radosti.
Ruža je najkrajším kvetom, aj keď má tŕne. Bez nich by
to už nebola ruža. Som rád, že Mária je najkrajším kvetom,
ružou. Mária ako ruža s tŕním nám ukázala, ako máme byť
spojení s Kristom, a to v utrpení a bolesti. Ak sa chceme páčiť Bohu, potrebujeme plniť Jeho vôľu, niesť svoje kríže, nechať sa prepichnúť kopijami bolesti ako Mária a premýšľať
vo svojom srdci o utrpení, zle, ktoré nám svet uštedruje a, samozrejme, veľmi milovať ako Mária. Boh bol s Máriou vždy.
S nami je dokonca aj s ňou. Mária za nás oroduje. Vďaka ti,
Bože, za Máriu. •
Páter Martin Štefanec SVD

▲ Zomrela zakladateľka celosvetovej
katolíckej televíznej siete EWTN
Na Veľkonočnú nedeľu vo veku 92 rokov zomrela
v Spojených štátoch amerických zakladateľka celosvetovej katolíckej televíznej siete EWTN (Eternal Word Television Network) matka Angelika.
Rehoľná sestra z Rádu klarisiek mala už od roku
2001, kedy prekonala mozgovú mŕtvicu, ťažkosti so zdravím. Posledná rozlúčka so svetoznámou
matkou Angelikou bola v piatok 1. apríla v Kostole
Najsvätejšej sviatosti v Hanceville v americkom štáte Alabama. „Matka vždy zosobňovala a vždy bude
zosobňovať EWTN – sieť, ktorú založila. Tvárou
v tvár chorobe a dlhému utrpeniu, jej príklad radosti a zbožná vytrvalosť dosvedčovali františkánskeho ducha, ktorého sa držala. Ďakujeme Bohu za
Matku Angeliku a za dar jej výnimočného života,“
uviedol šéf EWTN Michael P. Warsaw.
Občianskym menom Rita Antoinette Rizzoová začala s projektom katolíckej televízie už v roku
1981 v americkej Alabame. Dôvodom bolo najmä
odmietnutie zo strany komerčných televízií odvysielať jej náboženskú reláciu. EWTN so svojimi 11
televíznymi kanálmi, ktoré sú k dispozícií v 145 krajinách, patrí medzi najväčšie katolícke mediálne siete na svete. Katolícka televízna sieť prevádzkuje tiež
rozhlasové stanice, internetové platformy a vydáva
vlastné noviny. V súčasnosti sleduje jej programy
na celom svete viac než 264 miliónov domácností. •
DÔLEŽITÉ OZNAMY

Sv. omšu za odberateľov Hlasov
odslúžim 2. mája, za horliteľov 5. mája 2016,
šéfredaktor
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◂ Irackí biskupi hodnotili situáciu na irackom území a Blízkom východe

▼ Dokument o pápežských
bazilikách v Ríme je už v kinách
V Apoštolskom paláci nedávno
predstavili film s názvom „Bazilika sv. Petra a rímske pápežské
baziliky“. Ide o 90-minútový dokumentárny film, ktorý predstavuje štyri pápežské baziliky vo
Večnom meste: sv. Petra, sv. Jána
v Lateráne, sv. Pavla za hradbami
a Baziliku Santa Maria Maggiore. Projekt pri príležitosti Roku
milosrdenstva pripravili Vatikánske televízne centrum a Sky
3D v spolupráci s ďalšími. Diváci budú mať možnosť nahliadnuť do zákulisia Vatikánu. Štyria
experti ponúkajú svoje svedectvo a skúsenosť s historickými
miestami. Sú medzi nimi riaditeľ
Vatikánskych múzeí Antonio Paolucci, či medzinárodne uznávaný architekt Claudio Strinati. Pápežské baziliky ročne navštívia
milióny pútnikov i turistov z celého sveta. 3D-film, umožňujúci
vidieť posvätné miesta kresťanstva v celej ich hĺbke, sa premietal
v talianskych kinách len tri dni:
11., 12. a 13. apríla. •

Požiadavku zahrnúť kresťanských politikov do vlády, výzva k veriacim, aby sa
nenechali presvedčiť tými, ktorí propagujú ich odchod z Iraku, a jednoznačné
vyjadrenie podpory všetkým národným vojenským skupinám, ktoré bojujú
proti pozíciám džihádistov samozvaného islamského kalifátu. To sú hlavné
závery rokovania irackých biskupov, ktorí sa zišli pod vedením patriarchu
Louisa Raphaela Saka, aby zhodnotili vývoj situácie na irackom území a na
celom Blízkom východe. K stretnutiu došlo v Ankawe na predmestí Erbilu,
kde sa uchýlili kresťania vyhnaní z hlavného mesta irackého Kurdistanu.V záverečnom vyhlásení irackí biskupi vyjadrujú „hrdosť“ z víťazstiev a úspechov,
ktoré dosiahla iracká armáda v spolupráci s milíciami kurdských pešmergov,
domobrany a sunnitských kmeňov v boji proti teroristickej organizácii tzv.
Islamského štátu. Chaldejskí biskupi dúfajú, že v najbližšej dobe dôjde k oslobodeniu Mosulu a Ninivskej planiny. Biskupi apelujú aj na „múdre islamské
autority“. Vyzývajú ich v úsilí o stabilizáciu a národnú bezpečnosť, k šíreniu
„ľudských práv“ a odloženia „osobných, straníckych a sektárskych záujmov
a privilégií, s vedomím, že k národnému zmiereniu je možné dospieť jedine
prostredníctvom reálneho politického partnerstva.“ •

▲ Cesta Svätého Otca do kaukazských štátov
Všetci s nádejou očakávajú príchod Svätého Otca. Napriek napätiu, ktoré prežívame v posledných dňoch kvôli obnovenému konfliktu v Náhornom Karabachu,
hovorí arcibiskup Raphael Minassian, ordinár arménskych katolíkov pre východnú Európu.Vatikán oficiálne potvrdil dve cesty do kaukazských republík. Pápež
František navštívi Arménsko v dňoch 24. - 26. júna 2016 a neskôr Gruzínsko
a Azerbajdžan (od 30. septembra do 2. októbra 2016).Ako uviedol pre agentúru
SIR Minassian, Svätý Otec absolvuje všetky protokolárne návštevy v sprievode
patriarchu arménskej pravoslávnej cirkvi Karekina II.„Bude prítomný kompletný klérus, biskupi, arménsky katolícky patriarcha. Prídu sem všetci z celého sveta,“ dodáva s tým, že arménskych katolíkov je viac než 160 tisíc. Vyvrcholením
návštevy bude eucharistická slávnosť 25. júna v Gumri, druhom najväčšom arménskom meste, kde žije väčšina katolíckej komunity. Cesta do Azerbajdžanu
a Gruzínska ukazuje pápeža ako posla mieru a dialógu, hovorí apoštolský administrátor kaukazskej oblasti, biskup Giuseppe Pasotto.V oboch týchto krajinách
sú katolíci nepatrnou menšinou.V Azerbajdžane ich je tri až štyri stovky, v dvoch
komunitách, jednu tvoria prevažne cudzinci pracujúci v tejto krajine a druhú
miestni zhromaždení okolo saleziánskej komunity. Obyvateľstvo je predovšetkým moslimské, 62 % je šíitov a 26 % sunnitov. Treťou najväčšou náboženskou
skupinou sú s 12 % pravoslávni moskovského patriarchátu. Napriek tomu nejde
o prvú pápežskú návštevu do Azerbajdžanu.V roku 2002 ho navštívil Ján Pavol
II. Gruzínsko je prevažne pravoslávna krajina (84 %), katolíkov v nej žije asi 50
tisíc.„Ide teda o dva štáty úplne odlišné, kde katolíci tvoria menšinu a žijú s ďalšími vyznaniami a majoritnými náboženstvami,“ dodáva biskup Pasotto. Program
gruzínskej návštevy je teraz v štádiu príprav.„Veľmi sa modlíme, aby sa návšteva stala príležitosťou uvedomiť si rolu Svätého Otca ako postavy zjednocujúcej
Cirkev,“ hovorí apoštolský administrátor kaukazskej oblasti. •
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DUCHOVNÉ SLOVO

Duch Svätý
v dejinách
Text: P. Milan Bubák SVD
Foto: Archív SVD

„Pred niekoľkými rokmi, na samom v ten večer zažil v San José, bol prejav
začiatku 70-tych rokov, som strávil tzv. daru jazykov (glosolalia), ktorý sa
leto ako výpomoc v jednej farnos- po prvý raz praktizoval v deň Turíc poti v San José v Kalifornii,“ hovorí istý čas apoštolských čias.
kňaz. „Je to asi 80 km na juh od San
Francisca. Počas tejto mojej výpomoci Mimoriadne prejavy Ducha
vo farnosti ma istí farníci pozvali raz Napriek dobru, ktoré charizmatické
na jedno stretnutie tzv. modlitebnej hnutie doteraz vykonalo a stále ešte
skupiny. Bolo tam spolu 30 až 40 ľudí, koná, vždy som mal dve výhrady voči
muži i ženy, mladí i starí. Spievali sme nemu. Cítil som, (1.) ako keby iba člepiesne, držali sme sa za ruky, modlili novia charizmatického hnutia mali
sme sa a meditovali. Keď sme tak me- akýsi privilegovaný prístup k Duditovali v tichu, zrazu jeden zo skupiny chu Svätému, že ako keby Duch Sväzačal nahlas hovoriť. Alebo snáď lepšie tý uprednostňoval iba komunikáciu
by bolo povedať, že sa z neho začala do- s organizovanými skupinami. (2.) Bola
slova liať reč. Problémom bolo to, že to tu tiež tendencia, ako tomu bolo v ten
bolo absolútne nezrozumiteľné
drmolenie. Bol to desivý zážitok
a cítil som, ako sa – nezvyknuDejiny sveta nie sú ničím iným
tý na niečo podobné – chvejem
iba dejinami Ducha Svätého.
na celom tele. Keď jeho výstup
Títo jedinci spolu s Duchom
skončil, ďalší člen skupinky sa
Svätým
obnovili a obnovujú zem
začal modliť za dar porozumea svet. Aj ja či ty za pomoci Ducha
nia tomu, čo tu bolo povedané.
Po istej odmlke zasa tretí člen
Svätého môžeme robiť to isté.
skupiny prekladal alebo vyklaA toto je vlastne posolstvo Turíc.
dal, čo bolo povedané. Nebolo
to nič mimoriadneho. Celkom
jednoduché a vlastne známe myšlien- večer v San José, akoby zvýrazňovať
ky. Čo však bolo mimoriadne na tomto mimoriadne prejavy Ducha Svätého,
všetkom, bola udalosť samotná. Čo som ako boli napríklad dary jazykov a dar
vtedy ešte nevedel a čo som sa dozvedel uzdravovania, čo bolo dosť silne na
až neskôr, bolo, že toto bolo jedno z pr- úkor omnoho početnejších bežných
vých stretnutí toho, čo sa neskôr začalo prejavov (či vyliatí) Ducha Svätého,
nazývať charizmatické skupiny. Pravdu s ktorými sa stretávame v každodenpovediac, toto bola druhá takáto sku- nom živote. A my predsa vieme, že kažpina na celom svete. Počas ďalších de- dý jeden človek má prístup k Duchu
siatich rokov sa charizmatické hnutie Svätému a Duch Svätý má prístup ku
šírilo obrovskou rýchlosťou a stávalo každému jednému človeku. Patria sem
sa čím ďalej tým známejším. To, čo som nielen tí, ktorí sú veriaci, ale dokonca
4
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aj neveriaci, nielen tí, ktorí sú napojení na organizované náboženstvo, ale aj
tí, ktorí nie sú. „Duch veje, kam chce,“
hovorí Ježiš v Jánovom evanjeliu. Par
excellence Duch Svätý sa prejavuje cez
jedincov, ktorí sú obdarení špeciálnymi darmi. No bežne sa prejavuje cez
mnohých iných, menej pozorovaných.
Jemné naliehania Ducha Svätého
zakúša každý jeden človek
Sú to napríklad tie chvíle a momenty
v našom živote, kedy máme nutkanie
ísť ponad seba samých a vykonať niečo,
čo takmer hraničí s hrdinstvom. Alebo
vyjsť zo seba a pomôcť niekomu, kto sa
nachádza v problémoch, obetovať svoj
čas alebo svoju pohodu na totálne nesebecké ciele. V skutočnom živote týchto
momentov nie je veľa a prípadov, kedy
ich vypočujeme a necháme sa nimi
viesť, je ešte menej. Najväčšími krachmi v našom živote nebudú pravdepo-
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Katolícke štruktúry
v Rusku pred 25 rokmi
obnovil sv. Ján Pavol II.

dobne pokušenia k zlu, ktorým sa poddávame, ale skorej to bude dobro, ktoré
vzdorujeme vykonať, hoci nás k nemu
naše vnútro – vlastne Duch Svätý v našom vnútri – pohýna. Mali by sme dať
zelenú našim veľkodušným impulzom
namiesto toho, aby sme sa v poslednej
chvíli stiahli, a tak vlastne zmarili impulzy a inšpirácie aj doslova naliehania
Ducha Svätého.
Duch Svätý obnovuje svet skrze
jedincov
Duch Svätý sa najlepšie uplatňuje u jedincov, ktorí si najlepšie uvedomujú
svoje dary a využívajú na ich rozvoj
vhodné príležitosti. Pozrime sa na dejiny sveta, dokonca aj na dejiny našej
vlastnej krajiny či prostredia, v ktorom žijeme. Každé jedno hnutie, ktoré zatriaslo povrchom zemským, bolo
výplodom uvažovania, dumania a povedzme to priamo aj snov nejakého

výnimočného jedinca. A za týmito inšpiráciami vždy stojí Duch Svätý. Martin Luther King v USA napríklad začal
krížovú výpravu za občianske práva
černochov, Mahátma Gándhí takmer
sám zrovnoprávnil celý subkontinent.
Čím iným sú dejiny Cirkvi ako životmi
svätých, líniou jedincov takého kalibru
ako bol napríklad sv. František Assiský,
Ignác z Loyoly, Vincent z Pauly, Ján
XXIII., Matka Tereza z Kalkaty a pápež
Ján Pavol II. v posledných časoch? Ako
inak máme vnímať aj iniciatívy prichádzajúce k nám v ľuďoch ako sú napríklad Jean Vanier, Roger Schutz, Marián
Kuffa (ktorý pracuje na Spiši s narkomanmi) a pod? Dejiny sveta nie sú ničím iným iba dejinami Ducha Svätého.
Títo jedinci spolu s Duchom Svätým
obnovili a obnovujú zem a svet. Aj ja či
ty za pomoci Ducha Svätého môžeme
robiť to isté. A toto je vlastne posolstvo
Turíc. u

13. apríla uplynulo 25 rokov od obnovenia katolíckych štruktúr v Ruskej federácii. Pápež sv. Ján Pavol II. tak mohol urobiť presne 13. apríla 1991, po
70 rokoch existencie Katolíckej cirkvi
v Rusku mimo zákona. Hovorí katolícky arcibiskup Moskvy Mons. Paolo
Pezzi: „Sme skutočne plní vďačnosti
svätému pápežovi Jánovi Pavlovi II.,
pretože zriadenie týchto cirkevných
štruktúr bolo naozaj možnosťou začať
aj pastoračnú prácu s katolíkmi. Ako
dobre vieme a ako – okrem iného –
mi dojemným spôsobom dosvedčili
kresťania v Sýrii, tam, kde je biskup,
tam je Cirkev, tam je možnosť prežívať puto s Petrom, možnosť stretávať
sa, prijímať sviatosti a dosvedčovať
svoju vieru. Chcel by som tiež vyjadriť
moju vďačnosť všetkým kňazom zo
zahraničia –pretože Katolícka cirkev
v Rusku v 90. rokoch evidentne nemala vlastný klérus –, ktorí darovali vlastný život – a to doslova! – aby
umožnili rast vo viere jednotlivcom
i katolíckym komunitám v Rusku.“
Ako ďalej hovorí moskovský arcibiskup Mons. Pezzi, 25. výročie obnovy
cirkevných štruktúr je predovšetkým
„príležitosťou k vďačnosti voči Bohu
za jeho dary“, a na druhom mieste je
podnetom„nikdy nestrácať nádej, pretože aj v najťažších situáciách je vždy
svetlo, ktoré nám umožňuje ísť vpred.“
Moskovský katolícky arcibiskup latinského obradu Mons. Paolo Pezzi
má 55 rokov a pochádza z Talianska.
Je členom Kňazského bratstva sv. Karola Boromejského. Nedávno ako člen
dvojstrannej delegácie spolu s Ruskou
pravoslávnou cirkvou navštívil Sýriu
a Libanon. Cieľom cesty v dňoch 6. –
7. apríla bola podpora iniciatív a koordinácia pomoci kresťanom v ťažkej
situácii a posilňovanie ekumenických
vzťahov konkrétnou spoluprácou
v humanitárnej oblasti. svätca. •
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máj 2016
1. máj
Sv. Jozef, robotník;
5. máj
Slávnosť Nanebovstúpenia Pána, prikázaný sviatok;
6. máj
P. František Proft SVD, misionár v Brazílii
– 15. výročie smrti (2001);
8. máj
Deň matiek; Deň víťazstva nad fašizmom;
12. máj
P. Anton Marko SVD – 35. výročie smrti (1981);
13. máj
Bl. Panna Mária Fatimská, spomienka;
15. máj
Slávnosť Zoslania Ducha Svätého – Turíce, koniec Veľkonočného
obdobia; členovia Spoločnosti Božieho Slova si obnovujú
svoje zasvätenie Duchu Svätému (konšt. 405,2); titulárny sviatok
misijných kongregácií Služobníc Ducha Svätého a Služobníc
Ducha Svätého ustavičnej poklony;
19. máj
Sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza;
20. máj
Výročie smrti bl. Jozefy H. Stenmans (1903),
spoluzakladateľky misijných sestier SSpS;
22. máj
Slávnosť Najsvätejšej Trojice - hlavný sviatok Spoločnosti
Božieho Slova (konšt. 405); P. Alojz Lazecký SVD
– 45. výročie smrti (1971);
24. máj
Panna Mária, Pomocnica kresťanov; Svetový deň modlitieb
za Cirkev v Číne;
26. máj
Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, prikázaný sviatok.
				

◆◆◆

Misijný úmysel apoštolátu modlitby na mesiac máj:
Ruženec – Aby sa rodiny, spoločenstvá a skupiny
modlievali ruženec za šírenie evanjelia a za mier.
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▶ Duchovná obnova
pre mladých mužov
V dňoch od 26. do 28. februára 2016 sa
v Misijnom dome Matky Božej v Nitre na
Kalvárii uskutočnila duchovná obnova
pre mladých mužov. V tichu rehoľného
domu a v modlitbe mali možnosť prežiť
čas s Pánom a uvažovať nad svojím životným povolaním.V prednáškach, ktoré pre nich pripravil P. Ján Kušnír SVD,
upriamil pohľad na Ježiša a jeho výrok
z Evanjelia podľa Jána: „Ja som cesta,
pravda a život.” (Jn 14,6)
Osobne ma veľmi povzbudilo, keď
som videl, s akou túžbou po Bohu týchto 24 mladých mužov z viacerých kútov
Slovenska využilo tento čas na stíšenie sa
a modlitbu. Aj tu vidno, že mnohí mladí
ľudia sú aj dnes smädní po Bohu a Jeho
prítomnosti. Okrem ticha bol priestor
aj na osobné rozhovory so spolubratmi,
ktorí pomáhali s prípravou tejto obnovy. Priestor na bratské zdieľanie prišiel
počas sobotňajšieho popoludnia, kedy
časť mladých putovala k „Bráne milosrdenstva“ do nitrianskej katedrály a iní

UDALOSTI

júcich v Nitre a v jej okolí. Privítal ich na
území Nitrianskej diecézy a zaželal im
požehnanú Veľkú noc. Povzbudil ich v ich
neľahkej situácii a vyjadril nádej, že proces integrácie úspešne zvládnu. Fotografia je z návštevy v Nitre na Kalvárii, kde sú
asýrski kresťania ubytovaní v exercičnom
dome u verbistov. •
▸ Ktosi ťa volá 2016
V Bratislave sa uskutočnil už 11. ročník
akcie pre mladých s názvom „Ktosi ťa
volá“. Na tejto akcii každoročne spolupracuje aj Spoločnosť Božieho Slova.
Prítomní boli seminaristi SVD, diakon
Milan SVD a taktiež mnohí zástupcovia iných rehoľných spoločenstiev, ktorí pripravili bohatý duchovný program
pre mladých. •
▸ Skladanie miništrantských
sľubov. Spájame farnosť!
do kláštora Služobníc Ducha Svätého
ustavičnej poklony. Tento spoločný čas
doplnený pekným počasím bol obohatením programu a priestorom pre nastolenie zaujímavých tém na rozhovor.
Cieľom obnovy bolo pomôcť mladým
v rozlišovaní ich povolania a v upevnení sa v Kristovi. Bola to zároveň pôstna
príprava na sviatky Veľkej noci a taktiež
príležitosť zakúsiť trochu z našej misionárskej charizmy a spirituality verbistov.

V modlitbe k dobrému pastierovi ich
sprevádzame naďalej na ich životnej
ceste v našich modlitbách. •
▪ Nitriansky biskup navštívil
rodiny asýrskych kresťanov
v Nitre na Kalvárii
Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák navštívil pred Veľkou nocou všetky rodiny asýrskych kresťanov, býva-

V Kostole Povýšenia sv. Kríža v Petržalke sa konalo skladanie miništrantských
sľubov a miništrantské stretnutie. Farnosť
spravujú misionári verbisti a na území
tejto farnosti sa nachádzajú dva kostoly
a prítomní boli aj miništranti z Kostola
sv. Arnolda Janssena, na Krupinskej 2.
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k tejto
krásnej slávnosti. Hlavnému celebrantovi
P. Mathiasovi SVD, kazateľovi P. Johnymu,
SVD a správcovi farnosti P. Milanovi Bubákovi SVD. •
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Môj „nový život“
na Filipínach
Text spracoval: P. Martin Štefanec SVD
Foto: Archív P. Stanislava Orečného SVD

Páter Stanislav Orečný SVD, rodák z Bystrého, odišiel na misiu
na Filipíny v októbri minulého roka. So svojimi zážitkami
z novej krajiny sa s nami podelil v nasledujúcom rozhovore.

Odkedy si na Filipínach a ako si si zvykol
na nové prostredie?

Na Filipíny som pricestoval večer 30. októbra 2015, a to priamo na ostrov Cebu
do mesta Cebu City, v ktorom je provinciálny dom juhofilipínskej provincie Spoločnosti Božieho Slova. Hneď
po vystúpení z lietadla som sa zoznámil s filipínskou klímou, ktorú možno
charakterizovať dvoma slovami: horúco a vlhko. Aj keď na časový posun (+7
hodín) som si zvykol zhruba po jednom
týždni, s podnebím to trvalo dlhšie. Darmo, európske telo si potrebuje zvyknúť.
Zdravie mi však slúži veľmi dobre.
Nehrozia tajfúny, povodne alebo zemetrasenie?

Začnem odzadu. Zemetrasenia sa tu
vyskytujú len zriedkakedy. Povodne
sú častejšie. No a tajfúny sú vo všeobecnosti časté, ale nie všade. Filipíny
pozostávajú z viac ako 7000 ostrovov,
takže sila a intenzita tajfúnu závisí od
lokalizácie toho ktorého ostrova. Zatiaľ
som nič z toho nezažil.
Majú ľudia prácu? Aké majú možnosti
zamestnania? Čím sa živia?

Podľa najnovších údajov majú Filipíny
vyše 107 miliónov obyvateľov a nezamestnanosť je približne 7,4 %. Najčastejším zamestnaním sú poľnohospodárske,
konštrukčné a stavebné práce. A keďže

P. Stanislav Orečný SVD
so sestrami SSpS na Filipínach

Filipíny sú vyhľadávanou turistickou
destináciou, hlavne vo veľkých mestách
je mnoho ľudí zamestnaných ako personál v reštauráciách a hoteloch. Platy sú
tu vo všeobecnosti veľmi nízke.
Aký je školský systém? Majú deti možnosť vzdelávania tak ako napr. u nás?

Školský systém práve tento školský rok
nabehol na novú reformu, takže sa teraz, hlavne počtom rokov štúdia, podobá slovenskému systému. Za vzdelávanie sa platí takmer na všetkých
školských stupňoch, zvlášť za stredoškolské a vysokoškolské štúdium. A to
z dôvodu, že väčšina škôl, hoci sú štátom uznané, nepatria medzi štátne
školy, a tým pádom nie sú štátom financované. Mnohé školy sú založené
a spravované diecézou alebo niektorou
rehoľnou kongregáciou. Takže na poli
vzdelávania a výchovy tu robí Katolícka cirkev obrovskú službu.
Čo ťa čakalo po príchode a čomu sa momentálne venuješ?

Prvé dva mesiace som pobudol v meste
Cebu City. Tu som si s pomocou spolubratov vybavil potrebné dokumenty
na imigračnom úrade, ponavštevoval
a spoznával niektoré naše komunity a ich apoštolát, študoval angličtinu
a vypomáhal kňazskou službou, kde
bolo treba.
MÁ J 2016
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Začiatkom januára som sa presťahoval na ostrov Mindanao do mesta
Davao City. Hneď na druhý deň som
začal polročný kurz jazyka cebuano
a filipínskej kultúry. Hoci sa na Filipínach ako úradný jazyk používa tagalog a ako druhý jazyk angličtina,
jestvuje tu asi 19 regionálnych jazykov (tagalog je jedným z nich) a okolo
156 dialektov.
Jazyk cebauno je po tagalogu najväčším regionálnym filipínskym jazykom
a hovorí sa ním v celej južnej časti Filipín. Taktiež sa používa aj ako liturgický
jazyk, čo znamená, že sa v ňom slúžia
sv. omše a vysluhujú ostatné sviatosti.
Priblížiť sa ľuďom skrze sviatosti a cez
bežnú komunikáciu, lepšie ich chápať
a prijímať, a tak im prinášať a zdieľať
s nimi evanjelium Ježiša Krista – to sú
dôvody, pre ktoré sa učím tento jazyk.
Jazyk je to dosť náročný, no myslím,
že čínština či japončina sú ešte náročnejšie.
Prekvapili ťa Filipíny? Čo ťa najviac zaskočilo?

bolo to tesne po piatej hodine. So spolubratmi a dobrovoľníkmi sme chodili
po meste a dávali sme deťom žijúcim
na ulici malý balíček s jedlom. Uvidel
som jedno malé dieťatko, mohlo mať
tak 6 mesiacov, ako leží v biednej perinke blízko svojich súrodencov. Ležali
na betóne pred vchodom do obchodu.
Ako som im tam položil balíček, dieťaťko vtedy otvorilo oči. Veľmi sa ma to
dotklo, stále to mám pred očami a premýšľam, čo sa s tým dá robiť.
Ako ľudia na vašom ostrove prijímajú
misionárov?

Filipíny sú najväčšou kresťanskou a katolíckou krajinou v Ázii (katolíkov je
približne 83 %). Misionárov tu prevažne príjimajú dobre, hoci sú tu aj oblasti,
ktoré sú pre zahraničného misionára,
a zvlášť kňaza, veľmi nebezpečné, a to
z dôvodu únosu. V tých miestach musí
kňazov do kostola a z kostola sprevádzať ochranka. Ako mi však povedali
moji predstavení: „Ty tam zrejme pôsobiť nepôjdeš.“ Tak sa nemusíte o mňa
strachovať.

To je dobrá otázka. Prvé dni ma
každú chvíľu niečo prekvapovalo – od kultúry cez jedlo až
po mentalitu ľudí. Filipínci sú
...aby ste sa intenzívne modlili,
veľmi láskaví ľudia, radi sa smeaby si Pán zo Slovenska povolal
jú a jedia a každú chvíľu sa fotia.
čo najviac mladých chlapcov
Na druhej strane je tu aj veľká
a dievčat ohlasovať radostnú
bieda, v jednom meste môžete
nájsť množstvo veľkých luxuszvesť Ježiša Krista.
ných hotelov a v tom istom meste nájdete kopec detí žijúcich na
ulici či so svojimi rodinami na
smetisku, stovky ba aj tisícky mladých Aká je história misionárov SVD na Fili(často nedospelých) chlapcov a diev- pínach, kedy prišli?
čat, ktorí sa „zamestnávajú“ prostitú- Prví verbisti prišli na Filipíny v roku
ciou, aby si zarobili peniaze. No som 1909, a to dvaja nemeckí kňazi. Hoci
rád, že niektorí naši spolubratia sa spo- takmer celú agendu pre túto misiu
lu s niektorými našimi misijnými ses- pripravil ešte náš páter zakladateľ sv.
trami venujú týmto ľuďom a snažia sa Arnold Janssen, príchod svojich misiim pomôcť povstať z duchovnej a so- onárov na Filipíny už sledoval a podciálnej biedy.
poroval z neba. Začiatky boli veľmi
A čo ma najviac zaskočilo? Bieda, skromné a ťažké. Jeden z tých dvoch
v ktorej žijú mnohé deti. Najmä jed- misionárov – novokňaz – zomrel niena skúsenosť bola pre mňa veľmi sil- koľko týždňov po príchode. Postupne
ná. Udialo sa to v jedno piatkové ráno, sa táto misia s pomocou Božou, s hor10
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livým nasadením misionárov a podporou dobrodincov rozrastala. V súčasnosti máme my verbisti na Filipínach
tri provincie: severnú, centrálnu a južnú (ktorej som členom). Všetky tri provincie majú dokopy okolo 460 členov.
Na Filipínach sme počtom členov najväčšou mužskou rehoľou.
Čomu sa venujú verbisti juhofilipínskej
provincie?

Naša misia a apoštolát sú veľmi pestré. Od farskej pastorácie a apoštolátu
s deťmi z ulice a prostitútkami cez misijnú animáciu a formáciu až po misiu na školách a univerzitách. Zvlášť
za zmienku stojí Univerzita sv. Karola
(University of San Carlos), ktorú riadi naša rehoľa a ktorá má veľmi dobré
meno nielen na Filipínach, ale vo viacerých krajinách Ázie. Z celkového počtu
asi 25 000 študentov tu nájdete mnoho
študentov z Číny, Japonska i z viacerých
štátov Afriky.

ROZHOVOR

Čo ťa čaká po ukončení jazkového a kultúrneho kurzu?

Čo by si chcel priniesť na Filipíny? Aké
sú tvoje plány do budúcnosti?

Nateraz viem toľko, že po ukončení
štúdia pôjdem na nejaký čas slúžiť ako
kaplán do našej farnosti v meste Surigao City. Ešte som tam nebol, lebo je to
odtiaľto celkom ďaleko. Neviem, ako
dlho tam budem pôsobiť a ani čo všetko
ma tam čaká. Ale veľmi sa tam už teším.

Mojou túžbou je prinášať – vo všetkých situáciách a momentoch, ktoré ma tu čakajú – radostné svedectvo
o živote s Bohom, svedectvo o tom, že
život s Ježišom Kristom a život podľa
jeho evanjelia napĺňa zmysel ľudského
života a pomáha každému byť lepším
človekom, a že len Boh nás môže urobiť úplne šťastnými. A plán do budúcnosti mám len jeden: správne rozlíšiť,
k čomu ma Boh volá v konkrétnom
čase a priestore. Za to sa denne modlím.
Čo by si odkázal čitateľom Hlasov a misijným priateľom na Slovensku?

Tri impulzy. Prvým je slovo ĎAKUJEM
za všetku vašu pomoc a účasť na misii
našej rehole. Druhým je UISTENIE, že
na vás denne myslím pri modlitbe sv.
ruženca a že za vás všetkých obetujem
31. mája 2016 sv. omšu. A tretím PROSBA, aby ste sa intenzívne modlili, aby

• Filipíny majú okolo 8000 ostrovov
s 87 miliónmi obyvateľov
• Hovorí sa, že okolo 8 miliónov obyvateľov
je za hranicami, väčšinou v Amerike
• Rozpráva sa tu rozličnými jazykmi.
Najviac je rozšírený tagalog, asi 30%,
potom cebuano, približne 15%,
potom Ilokano a Ilongo atď.
Je tam spolu okolo 70 jazykov

si Pán zo Slovenska povolal čo najviac
mladých chlapcov a dievčat ohlasovať
radostnú zvesť Ježiša Krista.
A k tomu všetkému v jazyku cebuano: Ang panalangin sa Makagagahum
nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug
ang Espiritu Santo, mokunsad unta
kaninyo ug magpabilin uban kaninyo
hangtud sa kahangturan. (Požehnanie
všemohúceho Boha Otca, Syna a Ducha
Svätého nech zostúpi na vás a zostane
s vami na veky vekov.) Amen. u
MÁ J 2016
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Nádej
pre beznádejných
Text a foto: Anton Frič

A

frika je pre telesne postihnutých peklom. Rodiny postihnutých detí sa za ne často
hanbia. Takéto deti sa niekedy aj celý život nedostanú von zo
svojho domova. V chatrči z trstinového prútia prežijú aj mnoho rokov bez
toho, aby videli denné svetlo. Práve pre
takéto deti vzniklo Centrum sv. Jána
Pavla II. v Lokichari, v regióne Turkana v Keni.
Turkana patrí medzi najzaostalejšie regióny Kene a aj celej Afriky. Dlhé
desaťročia bola zaznávaná, ignorovaná z centra v Nairobi až do tej miery,
že ani nemala vlastného guvernéra.
Záujem o Turkanu vzrástol až po objave ropy. Okrem tej má s filmovým
12
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Divokým západom Turkana spoločné aj mnoho iných vecí. Sucho, slnko,
zlato, chudobu, zbrane, správnu mieru nebezpečenstva, všadeprítomný
prach. Turkana je navyše chudobnejšia. Hlavnou hybnou silou v Turkane
je Cirkev. Na rozdiel od Ameriky, kde
to bola honba za úspechom a ekonomickou prosperitou. Život v Turkane
plynie pomalšie, pohodovejšie.
Lokichar je mestečko v spodnej
časti Turkany, ktorá je bližšie k civilizácii. Práve tu bola objavená ropa.
S ňou sa spája veľa nádejí, ale aj obáv.
Centrum pre telesne postihnuté deti
sa stará približne o 60 detí. Do centra
často prichádzajú v zúboženom stave. Lekári, sestry a fyzioterapeuti sa

im snažia poskytnúť čo najlepšiu starostlivosť. Keď je to potrebné a možné, zabezpečia aj operáciu v Nairobi.
Často aj veľmi jednoduchá operácia
dokáže deťom zmeniť život. Zbavia sa
svojho postihnutia, alebo sa s ním naučia žiť. Aj tí, pre ktorých operácia nie
je riešením, sa vďaka pobytu v centre
stávajú samostatnými a nezávislými
osobnosťami, ktoré sa dokážu životu postaviť s odhodlaním a zanietením, ktorým kompenzujú svoj telesný
hendikep. Činnosť a prevádzka centra
v Lokichare je už po mnoho rokov zabezpečovaná zo zbierky Dobrá novina,
ktorú na Slovensku organizuje eRko.
Tieto peniaze tu, v najzaostalejšej časti
Kene, doslova zachraňujú životy. u
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2

3

4

5

6
1 Radosť z odchodu domov je nesmierna.
Peter patrí medzi stálice centra a v podstate
je jeho maskotom.
2 Všetky deti v Centre sv. Jána Pavla II.
sa každé ráno zapájajú do veľkého upratovania.
Každý tak, ako mu to jeho postihnutie dovoľuje.
3 Futbal je hra, ktorú sa hrajú aj tí,
ktorí nevedia chodiť.
4 V centre sú deti od troch rokov. Najstarší
sú cca 20-roční chlapci a dievčatá.
Centrum opúšťajú vtedy, keď sú pripravení
na samostatný život.
5 Na raňajky je takmer vždy kukuričná kaša.
Na obed kukurica s fazuľou. Na večeru niekedy
fazuľa, niekedy kukurica alebo zemiaky.
6 Cesta autobusom trvá aj niekoľko hodín.
Deti počas nej zaspievajú desiatky pesničiek.
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Naše svedectvo viery

– Ježiš vstal
z mŕtvych
Text: P. Peter Kubík SVD
Foto: lds.org

V

dnešnej dobe masmédií a so- nevieme opísať slovami, ako vstal a neciálnych sietí zisťujeme ob- vieme ukázať obrazom na videu alebo
rovský tlak rôznych názorov, vo filme, ako si to máme predstaviť.
či už sa jedná o hlboké a preJežiš vstal z mŕtvych a ako Ježiš
myslené myšlienky alebo len o bezdu- zmŕtvychvstalý sa zjavil učeníkom. Tí
ché a opakujúce sa slogany. Tento tlak ho najskôr nespoznali, ich zrak nebol
sa zvyšuje prostredníctvom globálneho schopný uvidieť tajomstvo Ježišovho
chápania sveta, kde ľudia sú predstavo- zmŕtvychvstania. Keď sa im dal Ježiš
vaní ako jednotlivci, ktorí v niečo ve- spoznať, až vtedy pochopili, že Ježiš už
ria. Prirodzene sa predpokladá, že kto nie je mŕtvy, že je skutočne živý.
si vypočuje alebo vidí správy s vysvetJežišovo zmŕtvychvstanie bol zásadľujúcim textom, pochopí dôležitosť a význam zvykov a tradícií alebo náboženských rituálov.
Takto podávané informácie sú
Ježiš mimoriadnym spôsobom
pripravené takým spôsobom, že
zjavuje slávu a všetkým, ktorí
na ne hľadíme akoby pohľadom
v Neho uverili, ukazuje, čo nás
zhora, čiže nevstupujeme do deja,
čaká: zmŕtvychvstanie a potom
nemusíme si vziať nejaké ponaživot s Bohom.
učenie, nie sme povinní zaujať
zásadný postoj k problematike.
Človek vidí a počuje, lenže nemusí odpovedať slovom alebo činom; ný bod zvratu v živote učeníkov. Pre nás
odpovie prípadne, či ho to zaujalo ale- veriacich je základom našej kresťanskej
bo len registroval správu slovom a ob- viery. Je to tajomstvo viery a len vynarazom – a potom zabudne a čaká na ložením konkrétneho osobného úsilia
ďalšie správy.
sme schopní prijať a spracovať fakt, že
Kresťania žijeme v dnešnej dobe Ježiš vstal z mŕtvych.
Evanjeliá prinášajú dôležité správy.
a veľmi ľahko sa necháme ovplyvniť,
aby sme na Ježiša hľadeli len ľudským K hrobu prichádza Mária Magdaléna
spôsobom. Čakáme na správu, čaká- a nájde hrob otvorený a prázdny. Beží
me na video, lebo takto sme naučení za apoštolom Petrom a všetko poroza zvyknutí, aby nás informovali. Len- práva. Ale Peter a učeníci pochopili
že na otázku – ako vstal Kristus z mŕt- asi toľko, že blúzni, veď nikto, kto raz
vych? – nemáme ani slovný, ani obra- zomrie, nemôže sa vrátiť naspäť medzi
zový zápis; odpoveďou je fakt: JEŽIŠ živých. Lenže Petrovi to nedalo a beVSTAL Z MŔTVYCH. Tento fakt však žal k hrobu spolu s apoštolom Jánom.
14

HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

MÁ J 2016

A naozaj, vošiel do hrobu a bol prázdny,
plachty boli zvinuté na jednom mieste
a šatka, čo mal Ježiš na hlave, bola zvinutá a položená na inom mieste. Reakcia apoštola Petra? Čudoval sa. Ján
evanjelista trefne poznamenal: ešte nechápali Písmo, že má vstať z mŕtvych.
Mária Magdaléna stála vonku a plakala. Vtedy uvidela Ježiša zmŕtvychvstalého, ale nevedela, že je to Ježiš.
Okamžite vycítila možnosť – azda je
to záhradník a niekam telo Pána odniesol, poprosím ho a zoberiem telo
môjho Pána – až v tomto okamihu sa
Ježiš prihovoril a oslovil ju menom,
a to bol moment vnútorného poznania a pochopila, že Pán žije. Aká radosť
a aká úľava. Mária Magdaléna neriešila,
ako vstal z mŕtvych, bola naplnená radosťou, že žije. Zároveň dostala úlohu,
aby išla a povedala učeníkom: „Videla
som Pána.“ A povedala odkaz, kde sa
majú stretnúť.
Kto je Mária Magdaléna? Je to žena,
z ktorej Ježiš vyhnal sedem zlých du-
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chov a ktorá ho potom nasledovala,
bola pri ňom, ochotná pre akúkoľvek
obetu, lebo ho milovala. Napriek láske a úplnému oddaniu nebola v stave
spoznať Ježiša zmŕtvychvstalého. Čo
vyvoláva začudovanie a otázku: ako je
to možné, že ho nespoznala? Veď ho
milovala a obetovala všetko, čo mohla. Lenže Ježiš zmŕtvychvstalý je iný, je
premenený, je živý inak, ako sme my
živí. Ježiš dokonal premenu smrteľného
tela, inými slovami, videla ho, a predsa
nepoznala, bola pri ňom a počúvala
jeho slová a nerozumela mu; až vtedy,
keď sa jej Ježiš prihovoril, ho spoznala.
Vidíme veľkú kresťanskú pravdu
viery, že zmŕtvychvstalý Ježiš ochotne komunikuje s človekom, ktorý ho
hľadá s vierou a láskou. Ježiš neunikal
a neskrýval sa pred Máriou Magdalénou, ako ani nežiadal zvláštne veci,
nerozkazoval, aby urobila niečo výnimočné – požiadal, aby apoštolom povedala, že ho videla a kam majú ísť, aby
sa s Ním stretli.

Zmŕtvychvstalý Kristus pokračuje
vo svojej misii. Ochotne plní vôľu nebeského Otca aj po zmŕtvychvstaní.
Zjavuje sa osobne konkrétnym ľuďom
a premieňa strach na radosť, mení neistotu na vnútorný pokoj a napĺňa všetko
prenikajúcou istotou. A tak sa z Márie
Magdalény stáva svedok zmŕtvychvstania. Ona nevysvetľuje, ako Ježiš vstal
z mŕtvych, ona odovzdáva slová Ježiša zmŕtvychvstalého a premeneného.
A tajomstvo už neprekvapuje, ale naopak dodáva istotu, napĺňa pokojom
a upevňuje vieru.
Tajomstvo zmŕtvychvstalého Ježiša
museli spracovať aj apoštoli. A to bolo
oveľa ťažšie a bolestnejšie, lebo napriek
živej prítomnosti Pána priamo medzi
nimi, nemohli uveriť, a len sa čudovali. Ježiš prišiel k nim, hoci dvere boli
zatvorené. Dôrazne povedal: „Pokoj
vám!“ A predsa si mysleli, že vidia ducha. A keď prišiel znova, neveriacemu
a po dotyku túžiacemu apoštolovi Tomášovi povedal veľmi dôležité slová:

„Uveril si, lebo si videl. Blahoslavení,
čo nevideli a uverili.“ Aká neuveriteľná situácia... Apoštoli mali s radosťou
a silnou vierou prijať Ježiša zmŕtvychvstalého, mali ho objať, dotknúť sa jeho
rán, zahľadieť sa do očí, vychutnať si
zvuk jeho hlasu, ale bez viery sa to nedá.
Lebo Ježiš zmŕtvychvstalý je premenený a dôrazne o premene svedčí svojím
vzhľadom, jeho pohľad a slová sú iné.
Je to také slávnostné, prenikajúce celého človeka a veriaci pokorne priznáva
– je to PÁN.
Evanjeliá prinášajú správu a kreslia
obraz stretnutia – Ježiš sa nenahneval;
iste, vyčítal neveru, ale potom vysvetľoval a pokojne učil o dôležitých veciach, o viere a nakoniec si s apoštolmi zajedol. Urobil presne to, na čo boli
zvyknutí celý čas, keď boli spolu na cestách. Spolu sa najedli pri jednom stole.
A znova im zmizol z očí.
Po niekoľkých dňoch apoštoli boli
pri mori a chytali ryby. Ježiš sa im prihovoril z brehu a Petrovi povedal, kde
má hodiť sieť a určite chytí ryby. Apoštol Ján, ktorý Ježiša miloval, upozornil
Petra: „To je Pán.“ Až vtedy Peter Ježišove slová správne pochopil. Neboli
ďaleko od brehu, vyskočil z lode a čím
skôr chcel byť s Majstrom. Keď prišli so
sieťou plnou rýb k brehu, našli rozloženú pahrebu, ryby na nej upiekli a všetci
spolu znova jedli. Evanjelium výstižne
hovorí: a nikto sa neodvážil opýtať: Kto
si? vedeli, že je to Pán.
Slávenie Veľkej noci a oslava zmŕtvychvstalého Krista sa stáva najväčším svedectvom kresťanskej viery. Ježiš mimoriadnym spôsobom zjavuje
slávu a všetkým, ktorí v Neho uverili,
ukazuje, čo nás čaká: zmŕtvychvstanie
a potom život s Bohom. Je veľmi dôležité, aby sme sa na tieto rozhodujúce
chvíle pripravili sviatosťou zmierenia
a prijatím Eucharistie. A preto je to tak
náročné, pretože musíme prekonávať
utrpenie a smrť, lebo náš život – tak na
zemi ako aj v nebi – je výhradne od Ježiša. Sme živí ako ON je živý a raz vstaneme zo smrti ku večnému životu, ako
je Ježiš vstal z mŕtvych. u
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Horela vášňou
pre Boha a jeho ľud
Matka Terézia Messnerová, prvá
generálna predstavená Misijnej
kongregácie služobníc Ducha Svätého
Text: Franziska Carolina Rehbein, SSpS (2. časť)
Foto: Archív sestier SSpS

3 Prvé roky v Steyli
Po niekoľkých prekážkach, ktoré sa
vyskytli počas jej dlhej cesty, napokon
Margaréta 13. januára 1891 dorazila do
misijného domu.
Po tom, ako sa P. Steger postaral
o občerstvenie, ukázal jej misijný dom
a informoval kláštor Notre Dame o jej
príchode. Keď prišla k budúcim sestrám, ktoré sa večer zhromaždili, vzájomný úžas bol obrovský. Postulantky
obdivovali tirolský kroj a Margaréta
bola prekvapená, že „sestry“ nemajú na
sebe habit. Verila, že vstupuje do skutočného kláštora. Nemala ani potuchy
o tom, že ide o novozaloženú kongregáciu, ktorá v čase jej príchodu mala iba
trinásť mesiacov.
Začala sa nová etapa Margarétinho
života, najmä čo sa týkalo prispôsobenia sa novému svetu. „Všetko bolo
nové, ľudia, jazyk, región, zvyky. Počas rozhovoru som nerozumela skoro
nič,“ napísala neskôr vo svojich spomienkach. Prišla z Tirolska a výslovnosť spisovnej nemčiny jej bola cudzia,
podobne ako niektoré druhy práce.
Nikdy predtým nevidela sendviče,
zeleninu alebo slede. Nebola zvyknutá jesť mäso. Jedlá z jej kraja boli zasa
takmer neznáme v Steyli. „Jednako,
čoskoro som sa prispôsobila, pretože
som bola odhodlaná ostať v kláštore,“
napísala o niekoľko rokov neskôr. „Na16
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priek tomu ma po večeroch v mojej
izbe často premohol smútok za chýbajúcim domovom. Horko som plakala, ale napokon som išla spať. Smútok za domovom neprestal prichádzať
roky, najmä počas duchovných cvičení
pre laičky, keď tu niektoré spolusestry
mali svoje matky a sestry, ale potom
som poprosila Spasiteľa, aby mi dal
namiesto toho duše a takýmto spôsobom to nikdy nebolo také zlé.“ Želanie
získavať duše bolo skutočnou motiváciou pre jej misijné povolanie a dalo jej
silu prekonať všetky ťažkosti.
V marci 1891 niekoľko týždňov po
príchode do Steylu dostala silnú nádchu a jej následky spôsobovali problémy počas celého života.
Arnold Janssen po návrate z Rakúska 17. apríla 1891 každý týždeň trikrát dával postulantkám prednášku
o duchovnom živote. S osobitnou dôležitosťou pristupoval k tajomstvu Najsvätejšej Trojice a Ducha Svätého, podobne aj k misijnému povolaniu. Do
hĺbky rozoberal ústnu a meditatívnu
modlitbu a požiadal ich, aby sa modlili za kňazov, aby správne vysluhovali sviatosti; pripravil ich tiež na hlavné
cirkevné sviatky.
Margaréta si otvorila srdce i myseľ
pre vyučovanie zakladateľa a ostatných kňazov Spoločnosti Božieho Slova (SVD) a ich hodiny boli ako oázy,

ktoré jej pomáhali prekonať množstvo ťažkostí. Arnold Janssen vyvolával
poslucháčov, aby odpovedali na jeho
otázky a takým spôsobom sa dozvedel
o duchovných schopnostiach každého
z nich. Keď sa už všetci vzdali, Margaréta vždy našla odpoveď, odpovedala
skromne, ale jasne a s určitosťou. To
ukázalo, že je inteligentná a veľmi talentovaná, taktiež skúsená v duchovnom živote, napriek tomu, že sama si
toho nebola vedomá.
Ihneď uvažovala o tom, ako dať do
praxe to, čo počula, i keď nie bez bojov a námah. Doma v tichom Pustertale mala najbližšie vzťahy s matkou
a mladšou sestrou. Ťažká práca na
poliach jej nedávala veľa času na zo-
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znamovanie sa s dedinčanmi. Teraz sa
ocitla v komunite okolo dvadsať osôb
a cítila, že každá z nich bola jedinečnou
osobnosťou, ktorej sa musela nejako
prispôsobiť. Pre Margarétu to nebolo
ľahké. Akokoľvek, snažila sa mať oči
a uši otvorené a každý deň rásť v poznaní ľudskej prirodzenosti. Zaujímala sa tiež o to, čo by sa mala naučiť, aby
bola užitočnou členkou kongregácie.
V Steyli nebola ťažká práca na poliach
ako u nej doma a príprava každodenných jedál jej bola tiež cudzia. Páčili sa
jej ručné práce, v ktorých boli niektoré
sestry veľmi dobré, ale nikto ju nepožiadal, aby ich robila. Podobne ako všetky
ostatné očakávala deň, keď bude prijatá
do noviciátu.

4 Noviciát
Prijatie do noviciátu sa uskutočnilo
17. januára 1892 a pre všetkých zúčastnených to bola radostná udalosť.
V ten deň Margaréta Messnerová dostala meno sestra Terézia, ako ju budú
odteraz volať. Svedomito sa usilovala o to, aby lepšie spoznala svoju veľkú patrónku a aby ju napodobňovala
v úsilí o svätosť.
Sr. Terézia vedela, že skutočným
cieľom noviciátu je formácia vnútornej osobnosti, najmä hlbšie vnikanie
do nasledovania Krista, jeho pokory
a poníženosti. Mala na to veľa príležitostí. Často sa cítila nepochopená
a prehliadaná. Pri mnohých prácach,
ktoré sa objavili, nemala žiadne predchádzajúce skúsenosti, a preto ani žiadne zručnosti. Jemné ručné práce, ako
vyšívanie, háčkovanie, atď. jej nešli tak
ľahko ako tým, ktoré boli v domácich
prácach skúsené. To všetko bolo pre
ňu zdrojom zahanbenia. Myslela si, že
sa nehodí na misie do cudzích krajín,
pretože tieto zručnosti boli pre sestry,
ktoré mali byť poslané, samozrejmosťou. Nanešťastie jej ani nepovolili navštevovať kurz ručných prác. Väčšinou
bola v izbe, kde sa šilo a štopkala tam
ponožky a pančuchy.
Sr. Terézia si počas týchto ťažkých
časov, ako vždy, našla útočisko v modlitbe. Verila, že to je Božia vôľa pre ňu
a rozhodla sa dať sa použiť Pánom
v akejkoľvek veci, ktorá sa jemu bude
páčiť. Využila túto príležitosť na to,
aby prekonala svoju vlastnú vôľu a pýchu. Okrem toho si bola istá, že ak by
to bola Božia vôľa, bude poslaná na
misie aj napriek predpokladanému
nedostatku schopností. Rozhodla sa
tiež bojovať so svojou hanblivosťou
a byť verná v dodržiavaní ticha. Túžila pokladať všetky ťažkosti a trápenia,
podobne ako všetky nariadenia predstavených, za Božiu vôľu pre ňu. Vernosť v modlitbe štvrťhodinky patrila
tiež k jej rozhodnutiam, podobne ako
snaha neustále žiť v prítomnosti Boha.
V jej poznámkach, zvlášť počas a po
každoročných duchovných cvičeniach,

jej rozhodnutie narastalo ukazujúc, že
nechce odmietnuť nič, čo by ju viedlo
chodníkom ku svätosti a že skutočne
hľadá cesty a spôsoby, ako opravdivo
niesť svoje rozhodnutia.
Čas od času trpela vnútornými úzkosťami a obavami. Škrupule a strachy
ju ponárali do skutočnej „duchovnej
noci“. Napriek tomu striktne počúvala svojho duchovného vodcu a zápasila skrze túto očisťujúcu noc. Svoje
telo a dušu zasvätila Duchu Svätému.
Túžila po tom, aby bola jeho služobnicou každou bunkou svojej bytosti. Z jej
neskorších zápiskov môžeme cítiť, že
Duch Svätý bol jej opravdivým učiteľom a vodcom, napĺňal ju svojimi darmi
a učil ju intímnemu a blízkemu spojeniu s Ježišom. Jej novicmajsterkou bola
Matka Mária, Helena Stollenwerková,
ktorá sama bola novickou zároveň so
sr. Teréziou. Zakladateľ tiež považoval
za dôležité, aby sa uskutočňovala formácia prvých sestier jeho kongregácie
v jeho vlastnom duchu.
Zakladateľ mal vlastnú metódu na
skúšanie duchovného rastu noviciek.
Okrem nariadení si každých šesť týždňov pozval na osobný rozhovor každú
sestru, aby rozprávali o svojom povolaní
a duchovnom živote. Hlavný dôraz kládol na to, aby videl, či prekonali lásku
k svojej vôli a až ako ďaleko sú schopné
zájsť v poníženosti. V písanom texte počas informatívneho procesu pred beatifikáciou Arnolda Janssena sa sr. Terézia
vracia k poslednému rozhovoru s ním
pred tým, než dostala povolenie k sľubom. Počas rozhovoru zakladateľ tvrdil,
že väčšina ľudí z Tirolska nie je dobrá na
nič. Týmto zranil je najcitlivejšie miesto,
jej veľkú lásku k rodnému kraju skúšajúc, koľko dokáže zniesť bez protirečenia. Ona prijala toto poníženie bez slova.
Vskutku cítila, že žije na dne poníženia,
nesťažovala sa na to a trochu sa bála, či
bude môcť zložiť sľuby.
To ale bolo celkom jasné Arnoldovi
Janssenovi, prešla skúškou. Svoje prvé
sľuby ako jedna z prvých dvanástich
služobníc Ducha Svätého mohla zložiť
12. mája 1894 - na sedem rokov. u
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Božie milosrdenstvo
vo fatimskom
posolstve
Text: Tomáš Galis, biskup Žilinskej diecézy
Foto: Archív SVD

Na slávnosť Nepoškvrneného počatia
Panny Márie Svätý Otec František
otvoril mimoriadny Svätý rok milosrdenstva.

M

áriiným počatím Boh ako Milosrdenstvo skrze Fatimu
milosrdný Otec napĺňa Napriek tomu, že to poznáme, píše páprísľub daný prarodičom pež Ján Pavol II. v encyklike o Božom
v záhrade Edenu: „Ne- milosrdenstve, že „zmýšľanie ľudí terajpriateľstvo ustanovujem medzi tebou šieho veku – azda viac ako predtým – sa
a ženou, medzi tvojím potomstvom stavia na odpor voči Bohu milosrdena jej potomstvom, ono ti rozšliape hla- stva a snaží sa odstrániť zo života a zo
vu a ty mu zraníš pätu.“ (Gn 3,
15) Nepoškvrnená Panna stojí pred nami ako privilegovaný
On nikdy neprestáva otvárať
svedok tohto prisľúbenia i jeho
dvere svojho Srdca dokorán,
naplnenia. Boh nie je len tým, kto
aby nám zopakoval, že nás má rád
odpúšťa hriech, ale v Márii preda chce sa s nami deliť o svoj život.
chádza pôvodnú vinu dedičného
hriechu, ktorú každý človek nesie
so sebou, len čo prichádza na tento svet. srdca človeka aj myšlienku na milosrSlová knihy Genezis hovoria o kaž- denstvo. Lebo slovo a náplň milosrdendodennej skúsenosti, ktorú objavuje- stva akoby znamenali obmedzenie pre
me v našich osobných životoch. Je tu človeka, ktorý v dôsledku nesmierneho
stále pokušenie neposlušnosti, ktoré a predtým nepoznaného pokroku vedy
sa prejavuje v chuti plánovať náš ži- a techniky teraz oveľa väčšmi rozšíril
vot nezávisle od Božej vôle. Toto ne- svoje panstvo a podrobil si i ovládol
priateľstvo neustále ohrozuje život zem. Toto ovládanie zeme, ktoré sa nieľudí a stavia ich proti Božiemu plánu. kedy chápe len jednostranne a povrchAvšak aj dejiny hriechu sú pochopiteľ- ne, akoby nenechávalo nijaké miesto
né len vo svetle lásky, ktorá odpúšťa. pre milosrdenstvo.“
Takto sa dá vysvetliť, že Božie zákoHriech možno pochopiť jedine v tomto svetle. Ak by všetko bolo zviazané ny sú pošľapávané a ľudstvo sa ocitlo na
s hriechom, boli by sme najnešťastnej- pokraji skazy. Keď sa Matka Božia zjaviší zo všetkých stvorení. Prísľub víťaz- la trom pastierikom: Lucii, Františkovi
stva Kristovej lásky však všetko zahŕňa a Hyacinte vo Fatime, v Európe ešte zúdo Otcovho milosrdenstva. Božia lás- rila prvá svetová vojna. V takejto situáka je tá, ktorá predchádza, anticipuje cii si už mnohí ľudia nevedeli predstaa zachraňuje.
viť nejakú možnosť záchrany, videli len
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skazu. Do tohto položenia Boh ponúka
človeku svoje milosrdenstvo skrze zjavenia Panny Márie vo Fatime. Neprišla ľudí zastrašovať. Prišla upozorniť na
hroziace nebezpečenstvá a ukázať nám
cestu, ako im predísť – jednotlivcom
ako aj národom.
Plán Božieho milosrdenstva
a prvé soboty
Pozrime sa na niektoré udalosti z Fatimy
poukazujúce na veľkolepý plán Božieho
milosrdenstva. Počas druhého zjavenia
anjela, keď sa deti hrali pri studni v záhrade Luciiných rodičov, prihovoril sa
im, aby sa mnoho modlili, že „Najsvätejšie Srdce Ježiša a Márie majú s vami
plán milosrdenstva“. Pri treťom zjavení
anjel naučil deti modlitbu, ktorá je prosbou o Božie milosrdenstvo:„Najsvätejšia
Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou
úctou sa Ti klaniam a obetujem Ti Najsvätejšie Telo a Krv, Dušu i Božstvo nášho
Pána Ježiša Krista prítomného vo všetkých svätostánkoch sveta na uzmierenie
za urážky, ktoré sa Ti dostávajú. Prosím

BOŽIE MILOSRDENSTVO

Lebo je päť rúhaní proti Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie: 1. Rúhania
proti Nepoškvrnenému Počatiu; 2. Proti jej panenstvu; 3. Proti jej Božiemu
materstvu a pritom sa odmieta prijať
ju ako Matku ľudí; 4. Tí, čo sa verejne
snažia vštepiť do sŕdc detí ľahostajnosť,
pohŕdanie, ba dokonca nenávisť voči
Nepoškvrnenej Matke; 5. Tí, čo ju urážajú priamo v jej posvätných obrazoch.

Ťa, pre nekonečné zásluhy jeho Najsvätejšieho Srdca a Nepoškvrneného Srdca
Panny Márie, obráť úbohých hriešnikov.“
Počas júlového zjavenia Panna Mária
naučila deti modlitbu, ktorú sa modlíme
na konci každého desiatku ruženca: „Ó,
Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň
nás od pekelného ohňa, priveď do neba
všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.“
Božie milosrdenstvo je osobitným
spôsobom prítomné v prisľúbení pre
tých, ktorí si vykonajú pobožnosť prvých piatich sobôt. Je tu ponúknuté
milosrdenstvo skrze sviatosť zmierenia
a prísľub veľkého milosrdenstva v hodine smrti. Sestre Lucii 10. decembra
1925 Panna Mária spresnila, ako má
vyzerať slávenie takejto zmiernej a odprosujúcej pobožnosti, a oznámila:
„Sľubujem všetkým, čo sa počas piatich mesiacov na prvú sobotu vyspovedajú, pristúpia k svätému prijímaniu,
pomodlia sa ruženec a strávia 15 minút v rozjímaní o tajomstvách ruženca
s úmyslom odčiniť urážky proti môjmu

Nepoškvrnenému Srdcu, že budem pri
nich v hodine smrti so všetkými milosťami potrebnými pre spásu ich duše.“
O dva roky neskôr sa sestre Lucii
17. decembra 1927 zjavil aj sám Pán
Ježiš, ktorý vo svojom zjavení potvrdil,
aby sa pobožnosť prvých piatich sobôt
uskutočňovala medzi veriacim božím
ľudom. V nasledujúcich rokoch sestra
Lucia viackrát vysvetľovala obsah pobožnosti ako i prisľúbenia, ktoré z nej
plynú. Takto zasvätenú sobotu poznáme v našom prostredí aj pod ľudovým
názvom „fatimská sobota“.
Obsah prvej soboty v mesiaci alebo
fatimskej soboty je „predpísaný“ samotným posolstvom Panny Márie: sv.
spoveď (môže byť aj v iný deň), sv. prijímanie, modlitba posvätného ruženca (radosti, svetla, bolesti alebo slávy)
a 15-minútová meditácia o ružencových tajomstvách. Pobožnosť piatich
prvých sobôt treba konať s úmyslom
odčiniť urážky, ktoré sa dostávajú Nepoškvrnenému Srdcu našej nebeskej
Matky. Prečo má byť päť prvých sobôt?

Zverenie sa Panne Márii
Panna Mária nám ozrejmila vo svojom
posolstve spôsob dosiahnutia Božích
milostí potrebných k spáse. Využime
ponuku počas Svätého roka milosrdenstva, aby sme si v našich pútnických
chrámoch alebo i vo farských kostoloch
vykonali pobožnosť prvých piatich sobôt, ktorá nás bude účinne privádzať
k spáse prostredníctvom slávenia Kristových tajomstiev. Všetci sme hriešnici
a obrátenie každého z nás tvorí jadro
fatimského posolstva. Môžeme si byť
istí, že Božie milosrdenstvo je v istom
zmysle základom fatimského posolstva.
Panna Mária žiada zasvätiť sa jej Nepoškvrnenému Srdcu. Urobili tak pápeži. Najprv Pius XII. počas druhej svetovej
vojny v roku 1942, keď vyzýval diecézy,
farnosti a rodiny k zasväteniu, že toto
zasvätenie predpokladá úplné darovanie seba samého na celý život i večnosť,
ale hlavne Ján Pavol II. 25. marca 1984
v duchovnom spojení so všetkými biskupmi sveta zasvätil Nepoškvrnenému
Srdcu Panny Márie ľudí a národy.
Mimoriadny Svätý rok milosrdenstva
je veľkým darom Božej milosti. Nechajme sa prekvapiť Bohom. On nikdy neprestáva otvárať dvere svojho Srdca dokorán, aby nám zopakoval, že nás má rád
a chce sa s nami deliť o svoj život. Prejsť
Svätou bránou milosrdenstva nech nám
umožní cítiť sa osobne účastnými na
tomto tajomstve lásky a nežnosti. Zanechajme každú formu strachu a obáv, pretože nie sú na mieste u toho, kto je milovaný. Žime skôr v radosti zo stretnutia
s Božou milosťou, ktorá všetko pretvára.
Ako pokorní pútnici napredujme aj my
cez Máriu k Ježišovi. u
MÁ J 2016
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S Hlasmi
sme putovali
do Svätej zeme
Text a foto: P. Martin Štefanec SVD

P

20

o minuloročnej úspešnej púti bom, Baziliku Narodenia Pána, Olivovú
Hlasov do Svätej zeme sme sa horu a mnohé iné vzácne miesta. Mali
vydali na druhú púť Hlasov, kto- sme možnosť modliť sa krížovú cestu
rá sa konala 10.-17. marca. Práve na Golgote a prežiť tak predveľkonočný
vrcholilo pôstne obdobie, a to bol ideál- čas s Pánom priamo na ceste, ktorú on
ny čas na vykonanie si krásnej duchov- podstúpil za nás.V Káne Galilejskej si 14
nej obnovy priamo na miestach, kde žil manželských párov z našej skupiny obPán Ježiš. Zostava bola pestrá. Skladala novilo svoje manželské sľuby. Manželia
sa z pútnikov z Oravy, Spiša, Nitry, Bra- Salajovci z Nitry ďakovali v Káne za 50tislavy, Považia a ďalších častí Slovenska. ročné manželské jubileum. Ďalšie manLet z Viedne do Tel Avivu trval 2 h 45 želské páry oslavovali 30 rokov i 45 rokov
min. Na letisku Tel Aviv sme prešli col- spoločného života. Plavili sme sa loďkou
nou kontrolou. Sprevádzal nás PaedDr. po Genezaretskom jazere. Na brehu sme
Michal Pitoniak. Ubytovaní sme boli navštívili kostolík Primát sv. Petra. Pred
v hoteli Star (hviezda) v Betleheme. Navštívili sme skutočne veľa
významných miest z hľadiska naMali sme možnosť modliť
šej viery. Každého z nás možno
sa krížovú cestu na Golgote
zaujalo niečo iné. Myslím však, že
a prežiť tak predveľkonočný
každý jeden pútnik bol nadšený
čas s Pánom priamo na ceste,
a posilnil si vieru tým, že navštívil miesta ako Baziliku Božieho
ktorú on podstúpil za nás.
hrobu, kaplnku s Kristovým hro-

spoločenstvo modliacich sa ľudí putujúcich po Svätej zemi, pamätajúcich
na našich misionárov, čitateľov, úspech
misijného diela. Mnohí sme sa spoznali
až na púti a keď sme zo Sv. zeme odchádzali, boli sme si bližší. Tešilo nás to, že
sme spoločne putovali miestami, kadiaľ
chodil náš Pán.

oltárom je skala, na ktorej Pán Ježiš po
svojom zmŕtvychvstaní s apoštolmi jedol
rybu. Nezabudnuteľným zážitkom bola aj
Hora blahoslavenstiev, ktorá sa nachádza
nad Galilejským morom. Navštívili sme
aj miesto krstu Pána Ježiša, je to na mieste pred vlievaním sa Jordánu do Mŕtveho mora. Toto miesto je prísne strážené
vojakmi, pretože stred Jordánu je štátna
hranica s Jordánskom. Na tomto mieste
sme si zasa obnovili svoje krstné sľuby.
Som veľmi rád, že misijní priatelia
a čitatelia Hlasov sme tvorili krásne

Mimoriadna vďaka patrí nášmu
sprievodcovi PaedDr. Michalovi Pitoniakovi. Sprevádzal nás veľmi dobre. Vedel zorganizovať čas tak, aby sme
na rôznych miestach čakali čo najmenej. Vďaka nemu sme sa veľa dozvedeli o svätých miestach. Informácie nám
podával veľmi zrozumiteľným spôsobom. Svojím humorom nás vedel vždy
rozveseliť a spríjemniť tak našu púť.
Chcem poďakovať aj všetkým zúčastneným pútnikom za ich spoločenstvo,
odvahu a obetu, ktorú priniesli. u
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Záujemcovia môžu podporiť
petíciu za definíciu manželstva
a rodiny
Prorodinné hnutie Európskej únie vyhlásila
petíciu za celoúnijnú právnu úpravu, ktorá
by definovala manželstvo a rodinu ako zväzok jedného muža a jednej ženy založený
na manželstve. Iniciatíva bola predstavená v utorok v talianskom senáte výborom
"Chránime svoje deti". O význame a cieľoch
petície hovorí jedne z členov výboru, advokát Simone Pillon: "V poslednej dobe sa
kvôli šíreniu individualistických ideológii vo
viacerých krajinách definícia rodiny rozšírila tak, že už nezodpovedá realite. V niektorých krajinách je vôľa uznať za rodinu tiež
troch, štyroch ľudí, ktorí spolu žijú. Pokiaľ je
ale všetko rodina, pokiaľ za rodinný vzťah
môžeme uznávať akýkoľvek vzťah, nemôže
dobre fungovať ani sociálna politika.A skutočne nechýba veľa a dôjdeme v prorodinnej
politike na absolútnu nulu. A je tiež zrejmé,
že pokiaľ sa má vychádza v ústrety všetkým
subjektom, pretože sa všetky považujú za
rodinu, nebudú zdroje na zvláštnu podporu
pre sociálne jadro, ktorým je rodina." Podľa
pravidiel pre európske petície je nutné zhromaždiť najmenej milión podpisov počas 12
mesiacov. Pre každú z členských krajín je stanovený ich minimálny počet. Pokiaľ sú tieto podmienky dodržané, Európska komisia
je zaviazaná vziať predkladaný problém do
úvahy. "Strikne vzaté Európska komisia musí
odpovedať na petíciu.V minulosti sme však
bohužiaľ videli, že niektoré návrhy Európska
komisia rýchlo strčila do šuflíka, ako v prípade "One of us" o potratoch, bez toho, aby dala
presvedčivú a obsažnú odpoveď. To je neprijateľné! Preto si kladieme za cieľ zhromaždiť
oveľa väčší počet podpisov, aby sme vyslali
signál, že európskym národom o rodinu ide."
Petícia sa má stať nielen príležitosťou odmietnuť útok na práva rodín, ale chce tiež
iniciovať priamy dialóg medzi občanmi
kontinentu a európskymi inštitúciami. Zbieranie podpisov vo všetkých 28 unijných krajinách začalo 4. apríla tohto roka a skončí sa
3. apríla 2017. Svoj podpis je možné pripojiť
i na adrese www.mumdadandkids.eu alebo
na papierovom formulári, ktorý je možné
nájsť na uvedených stránkach. •
MÁ J 2016
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Pozdrav
z Taiwanu
Text a foto: Patrik Páleník SVD

Foto: Archív SVD

M

ilí čitatelia Hlasov z misií, všetkým Vám prajem
veľa veľkonočnej radosti zo
vzkrieseného Krista, víťaza
nad smrťou a hriechom.
Pozdravujem Vás z momentálne dosť
sychravého a upršaného Taiwanu. Na
severe počas jesene a zimy dosť prší. Na
tomto krásnom zelenom ostrove vzdialenom okolo dvesto kilometrov od čínskej
pevniny som už dva a pol roka a ubehlo to veľmi rýchlo. Končí sa moja misijná prax – štúdium jazyka a pastoračná
skúsenosť. Leto strávim na Slovensku
a v Poľsku na Svetových dňoch mládeže (SDM). Jeden mladý páter verbista tu
organizuje zájazd na SDM pre študentov Katolíckej univerzity Fu Jen a mám
to šťastie, že sa k nim môžem pridať,
nakoľko dovolenkujem na Slovensku.
Po návrate na Taiwan musím však opäť
sadnúť do školských lavíc, tentokrát na
Teologickej fakulte pri Katolíckej univerzite Fu Jen.
Momentálne ešte stále praxujem vo
farnosti. Sú tu rôzne biblické skupiny,
Máriina légia, skupina mladých, hudobná skupina, katechizmus detí i dospelých
a iné menšie povinnosti. Práca vo farnosti je fajn, je tu priestor na rozvíjanie
a kreativitu, to je asi aj jeden z dôvodov,
prečo bohoslovci chodievajú na pastoračnú prax – aby si vedeli predstaviť bu22
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dúci život v pastorácii, aby získali skúsenosti s ľuďmi, aby sa naučili počúvať,
plánovať a byť trpezliví. Práca vo farnosti
je tímová práca, jeden človek nedokáže
všetko. Okrem toho, pastoračná prax
v cudzej krajine má aj jazykový rozmer.
Je to čas, kedy možno denne trénovať jazykovú schopnosť v reálnych životných
podmienkach.
„Neboj sa, maličké stádo, lebo vášmu
Otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo.“
(Lk 12,32). Tento verš mi napadol ešte
predtým, než som priletel na Taiwan.
A skutočne je tomu tak, katolícke stádo
na Taiwane je veľmi malé a čo je oveľa
horšie, že sa stále viac zmenšuje, z roka
na rok. A nie je to len vymieraním populácie, ale celkovým nastavením spoločnosti i Cirkvi. Máme kostoly, nemocnice, univerzity, inštitúcie i rehole. Žijeme
v bohatej a slobodnej krajine, ale mnoho

ľudí nemá záujem o Ježiša a jeho posolstvo. Náboženskú vieru Taiwanci rešpektujú, ale často vnímajú náboženstvo príliš
pragmaticky, ako čosi čo „funguje“, čosi
čo sa mi „splní“, ak pôjdem do chrámu
a pomodlím sa k nejakému božstvu. Je
to akoby akýsi duchovný obchod, kde
si požiadam o čo chcem a ak to nedostanem, tak som možno zle prosil, alebo
idem do iného chrámu. Toto je však ďaleko od pravého kresťanstva. Kresťanstvo
je osobné stretnutie s Kristom, jeho pravdou a životom. Kresťan sa nepýta Boha,
čo ešte môže od neho dostať, ale čo mu
ešte môže dať, pretože pochopil, kým je
Boh – Stvoriteľom a Pánom a on človek
je milovaným stvorením, pozvaný podieľať sa na rozsievaní Božej lásky i pravdy
a jedného dňa zdieľať nezmerateľnú radosť s Bohom v nebi.
Ak by sa ma ktosi spýtal, čo je na Taiwane najťažšie zniesť, tak by som mu
jednoznačne odpovedal, že ľahostajnosť voči Božím veciam a z toho plynúca
plytkosť. Všetko ostatné: kultúra, jazyk,
zvyky, podnebie, to všetko sa dá preklenúť s pomocou Božou a žiť tu ako spokojný občan. Ako beloch si tu nemám
na čo sťažovať, ľudia sú ku mne zdvorilí
a život je tu dosť pohodlný. Ľahostajnosť
katolíkov je tiež dosť veľká. Myslím tým
vedomostnú nevedomosť i nezapájanie
sa do života Cirkvi. Je presným opakom
toho, čo sa deje v kontinentálnej Číne,
kde veriaci sú z rôznych strán utláčaní,
ale napriek tomu nielen že majú záujem
o Božie Slovo, ale aj vytrvalo a veľmi vynaliezavo šíria Kristovu dobrú zvesť.
Čo sa týka najnovších politických novín, Taiwanci si v januári zvolili nového
lídra krajiny, po prvýkrát bude žena na
poste prezidenta. V máji prevezme úrad
energická Taiwanka Cai Ying-wen. Milým prekvapením je to, že viceprezidentom sa stane praktizujúci katolík Čen
Džien Ren. Dúfame, že napomôže štátu
i Cirkvi napredovať v dobrom.
Prosím Vás o modlitby za tento ľud
i za tých, ktorí pracujú vo vinici Pánovej.
Nech to typické veľkonočné aleluja
zaznie aj vo Vašich srdciach a v srdciach
všetkých, ku ktorým ste poslaní. u

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

Žofia Bošňáková

Jemný Duch

O Duchu Svätom

Milan Hromník
Druhé, doplnené vydanie
knižky o tejto výnimočnej
žene. Dozviete sa z nej všetko
podstatné o jej živote. Žofia
vošla do povedomia slovenského národa ako čnostná
a svätá žena. Svojou vierou,
dôverou v Boha, manželskou
vernosťou, láskou k núdznym
je vzorom pre naše ženy.

Alan Ames
Autor vo svojom diele ponúka
pohľad za oponu každodenných trápení, aby sme videli,
čo sa skutočne deje v duchovnej oblasti nášho života. Bitka
medzi dobrom a zlom v neviditeľnom svete silne vplýva na
všetky ľudské životy.

Pietro Biblico
Knižočka obsahuje témy týkajúce sa Ducha Svätého,
napr.: pomenovania Ducha
Svätého, symboly Ducha
Svätého, dary Ducha Svätého, charizmy Ducha Svätého, ovocie Ducha Svätého, či
rozlíšenia ako rozpoznať, či je
vnuknutie od Ducha Svätého.

175 strán, cena: 5,00 EUR

Duch Svätý
– dary, charizmy, ovocie

Peter Brodek
Čitateľ tu nájde prehľadne
spracovanú vyššie spomenutú problematiku: Sedem
darov Ducha Svätého, jeho
charizmy: múdrosť, poznanie,
rozlišovanie, jazyky a výklad
jazykov, proroctvo, uzdravovanie, konanie zázrakov, viera.

52 strán, cena: 1,50 EUR

231 strán, cena: 5,50 EUR

Boj Panny Márie
a diabla počas exorcizmov

Pamiatka na prvé
sv. prijímanie

CD EUCHARISTIA

Elias Vella
Elias Vella v tejto knihe hovorí o Eucharistii, ktorá
uzdravuje ducha, dušu i telo; oslobodzuje mocnejšie
ako exorcizmus; mení životy, vnáša do srdca pokoj.

Francesco Bamonte
Kniha je svedectvom o láskyplnej a osobitnej starostlivosti presvätej Panny o jej
trpiace deti počas delikátnej
služby exorcizmov a o moci,
ktorú má autentická mariánska úcta proti démonickému svetu.

Francesca Creation
Kniha je darčeková publikácia pre prvoprijímajúce deti.
Obsahuje venovanie, citáty
zo Svätého písma, modlitby,
nádherné ilustrácie, farebné
obrázky a môžete do nej nalepiť aj fotky, ktoré budú milou
spomienkou pre vaše dieťa.

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

184 strán, cena: 5,50 EUR

224 strán, cena: 8,90 EUR

28 strán, cena: 5 EUR

cena: 3,50 EUR

72 strán, cena: 1,90 EUR

Tancovanie v púšti

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
– Božia vôľa
nadovšetko
Text: Juraj Begany SVD
Foto: Archív SVD

D

rahý priateľ, už v prvých riadkoch svojho
listu ťa chcem pozdraviť a popriať ti všetko dobré. Verím, že ťa i naďalej
sprevádza Božia milosť a že si
ochotný každodenne plniť vôľu
nebeského Otca. Dnes sa chcem
podeliť s pár skúsenosťami, ktoré sa mi počas života osvedčili,
a myslím si, že by mohli byť povzbudením aj pre teba.
V našom rehoľnom živote sa
môže stať, podobne ako napríklad aj v tvojej rodine, že máme
pocit, že naše rozhodnutie je plnením Božej vôle. Ale nemusí
byť tomu vždy tak. Už v našich
rehoľných pravidlách - takzvaných Konštitúciách z roku 1876
– som uviedol, že predstavený
si nesmie myslieť, že každý jeho
príkaz je v súlade s Božou vôľou.
Pán nás síce robí zodpovednými
za svojich zverených spolubratov
či sestry, v tvojom prípade za tvoju manželku či deti. Ale i napriek
tomuto povereniu musíme hľadať
Božiu vôľu a nie tú svoju. Svojim
spolubratom som prikázal: „Zodpovedný predstavený sa pred vydaním príkazu musí snažiť o ob24
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jektívne poznanie veci. Preto je
potrebné odstrániť z nášho konania unáhlenosť. Tá často prináša viacej nepokoja a zloby ako
samotný problém. Preto aj teba,
drahý môj priateľ, chcem varovať, môžeme to tak nazvať, pred
slabosťou nášho konania. Nenechajme sa strhnúť unáhlenosťou
pred nerozvážnym konaním.“
Vo svojom živote som si overil aj iné zásady, ktoré ti chcem
teraz v krátkosti opísať. Verím,
že ti pomôžu pri každodennom
rozhodovaní.
Často sa mi stáva, najmä keď
niečo potrebujem riešiť alebo sa
vyskytne nejaký problém, že sa mi
okamžite vytvorí „rýchlopečené“
riešenie, ktoré sa mi neustále vtiera do mysle. Pretože poznám túto
svoju predstavivosť, sebe i svojim
spolubratom odporúčam: „Nech
je naším pravidlom nedôvera voči
myšlienke, ktorá sa prudko hlási
a vnucuje. Najprv sa ju snažme
odsunúť nabok, alebo ako sa hovorí – ,nechať ju vychladnúť’ –,
a potom sa pozrime, či ešte pretrváva intenzita podnetu.“ Taktiež
som si overil prax, že je celkom
vhodné sa pred reakciou na neja-
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Kameň,
ktorý
nedokážeme
zdvihnúť,
musíme
nechať ležať
dovtedy,
pokiaľ
nepríde
potrebná
pomoc.
kú situáciu najskôr vyspať. Možno
sa pýtaš, priateľu, prečo ti to všetko hovorím. Človek si musí uvedomiť, že v ňom pôsobí egoizmus.
A vtedy je zvlášť nutné, aby sme
nereagovali hneď, ale odsunuli
rozhodnutie dovtedy, kým sa neupokojíme. Chcem ťa len vystríhať pred rýchlosťou rozhodovania. Je dôležité nad každou vecou
dobre sa zamyslieť a premyslieť si
ju. Ale nemaj ani potom pocit, že
tvoje rozhodnutie je najdokonalejšie. Aj po dokonalom premýšľaní sa môžu objaviť chyby. Keď
však nepremýšľame vôbec, chýb
tam bude určite viac. Nikto nevie
lietať vyššie, ako mu narástli kríd-
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DAROVALI NA MISIE, MISIJNÝ
DORAST, MISIJNÉ DOMY
Všetkým darcom vyslovujeme
Pán Boh zaplať!
Dobrodinci – Dubodiel a Trenč. Mitice 740,- EUR • Združenie
kresťanských seniorov Slovenska 50,- EUR • Bohuznáma zo
Sily 20,- EUR • Ružencové spoločenstvo - Mojzesovo 30,- EUR
• Bohuznáma 10000,- EUR • Bohuznámy – Podhájska 1000,EUR • R. Kosec – Podhájska 50,- EUR • Misijná zbierka – F.Ú.
Daliborovo nám. 1835,- EUR • F.Ú. Tekovské Lužany 150,- EUR
• p. Brunšáková – Suchá Hora 20,- EUR • Združenie D. Svätého
– Staškov 80,- EUR • Veriaci z Bojníc 25,- EUR • Odberatelia
hlasov Svrčinovec 20,- EUR • Odberatelia hlasov Pilhov 80,EUR • Bohuznáma 200,- EUR • Odberatelia Hlasov Budmerice
80,- EUR • Odberatelia Hlasov Nemšová 60,- EUR • Odberatelia
Hlasov Habovka 112,- EUR • Spoločenstvo sv. ruženca Hraničné
50,- EUR • Odberatelia Hlasov Zuberec 130,- EUR • Odberatelia
hlasov Spišská Belá 50,- EUR • Ružencové spoločenstvo Mnichová Lehota 50,- EUR • Oberatelia hlasov Kľúčové 100,- EUR •
Čitatelia Posla a Hlasov Svinia 30,- EUR • Bohuznáma Horeblatie
35,- EUR • Adventný deviatnik Šuňava 350,- EUR • Antónia
Hodálová, Dolná Súča 20,- EUR • Odberatelia Posla Popudinské
Močidľany 300,- EUR • Bohuznáma Kľačany 50,- EUR • Ružencové bratstvo Hrničiarovce n/Parnou 100,- EUR • Odberatelia
Hlasov Čierne pri Čadci 50,- EUR • Čitatelia hlasov Uľany nad
Žitavou 157,- EUR • Predvianočný Deviatnik Malatiná 75,- EUR
• Spol. sv. ruženca Žilina 65,- EUR • Pútnici z Brezy a okolia
50,- EUR • Ružencové bratstvo Rakúsy 50,- EUR • Odberatelia
hlasov Žabokreky n.N. 20,- EUR • Odberatelia Hlasov z Lúčok pri
Ružomberku 30,- EUR • Odberatelia Hlasov Svrčinovec 20,- EUR
• Bohuznámi z Ludrovej 50,- EUR •

Predplatné na rok 2016 je 12 eur

la. Preto treba postupovať pomaly,
krok za krokom.
Ak niečo nevieme ani časom
vyriešiť, nech nás to neznepokojuje. Ako hovorievam: Kameň,
ktorý nedokážeme zdvihnúť, musíme nechať ležať dovtedy, pokiaľ
nepríde potrebná pomoc.
Na záver ešte pár postrehov,
ktoré ma v živote inšpirovali. Nehovorím, že sa mi ich vždy darí
presne plniť, ale Pán vidí úmysel
nášho konania.
Každá čnosť musí byť spojená
s múdrosťou, inak prestane byť
čnosťou.
Pre predstavených som napísal: Buďte prísni tam, kde treba

byť prísnym, ale nikdy neurážajte. Prísnosť sa dá odpustiť, urážka nikdy.
Predstavený musí niekedy
akoby nevidieť veci, ktoré sú nevhodné. Musí s veľkou trpezlivosťou a rozvážnosťou počkať
na správnu chvíľu, keď sa môže
vyjadriť k tomu, čo sa stalo.
Drahý priateľ, verím, že týchto
pár rád ti pomôže v tvojom živote. Nech sú ti na pomoci v každej chvíli a pomôžu ti v dňoch
rozhodovania. Myslím na teba
v modlitbách.

Oznámenie o zmene účtu
Dovoľujeme si vám oznámiť,
že Spoločnosť Božieho Slova, Kalvária 3, Nitra
používa toto číslo účtu v Slovenskej sporiteľni:
Spoločnosť Božieho Slova
IBAN: SK9509000000005029115971
Ďakujeme za porozumenie

V láske Trojjediného Boha
páter Arnold Janssen.
MÁ J 2016
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www.verbisti.sk
Modlitba k Panne
Márii Fatimskej
Keď sa utiekame k tebe, Božia Matka, ktorá si nám darovala
Ježiša-požehnaný plod tvojho najčistejšieho lona,
Slovo, ktoré sa stalo telom, Vykupiteľa sveta,
osobitne sladko nám znie jeho slovo, ktoré adresoval
tebe a ktorým ťa urobil našou Matkou:
„Žena, hľa tvoj syn!“...Preto, Matka, podobne ako apoštol Ján
aj my ťa chceme vziať do nášho domu,
aby sme sa od teba učili pripodobniť sa tvojmu Synovi.
Žena, hľa tvoje deti! Sme tu pred tebou, aby sme tvojej materinskej
starostlivosti zverili samých seba, Cirkev, celý svet.
Vypros nám u svojho milovaného Syna, aby nás štedro obdaroval
Duchom Svätým, Duchom pravdy, ktorý je prameňom života.
Prijmi ho pre nás a s nami ako v prvotnej jeruzalemskej
komunite zídenej v deň Turíc.
Nech Duch otvorí srdcia spravodlivosti a láske, nech osoby
a národy vedie k vzájomnému porozumeniu a pevnej túžbe po mieri.
Zverujeme ti všetkých ľudí, počnúc najslabšími: deti,
ktoré ešte neprišli na svet, i tie, ktoré sa narodili v chudobných
a bolestných podmienkach; mladých, ktorí hľadajú zmysel; ľudí, ktorí sú bez práce,
aj tých, ktorí trpia hladom a chorobou. Zverujeme ti zadĺžené rodiny,
starých ľudí, o ktorých sa nik nestará, i tých, čo sú opustení a bez nádeje.
Ó Matka, ty poznáš bolesti a nádeje Cirkvi a sveta;
pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, ktoré život
nadelil každému, a daj, aby vďaka úsiliu všetkých nezvíťazila tma nad svetlom.
Tebe, Zornica spásy, odovzdávame našu cestu do nového tisícročia,
aby pod tvojím vedením všetci objavili Krista, Svetlo sveta a jediného
Spasiteľa, ktorý s Otcom i Duchom Svätým kraľuje na veky vekov.
Amen.
V Ríme 8. októbra 2000, JÁN PAVOL II.

ODOSIELATEĽ:

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

POŠTOVNÉ ÚVEROVANÉ
949 04 NITRA 5

