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M

ilí priatelia, nachádzame sa v čase
veľkého pôstu, ktorý má byť pre
nás obdobím očistenia. Nielen toho
vnútorného, keď by sme si mali dať
do poriadku naše duše, ale aj vonkajšieho – upratovanie vo vzťahoch k blížnym, vychádzajúc zo
svojho vzťahu k Bohu.
Zachádzať na hlbinu svojej duše sa nám nie
veľmi chce. Jednak preto, že je to časovo náročný
proces a potom aj zo strachu pred samými sebou,
keďže nevieme, čo za pravda nás čaká. Chcelo by
sa, aby bolo všetko jednoduché, ako na „obyčajnej“ spovedi – prišiel, hriechy povedal, rozhrešenie dostal, odišiel a hrešil ďalej. No takto to ísť
nemôže. Pokánie, ktoré je hlavným znakom pôstu
a základom i garantom zmeny, nie je len nejakým
klišé, ale úprimným aktom, ktorý si vyžaduje poctivosť v posudzovaní svojho života.
Bojíme sa preto, lebo sa máme radi. Teda
nie seba, ale predstavu o sebe, ako o dobrom
a ušľachtilom človeku hodnom byť príkladom
pre druhých. Je to naša klasická pýcha, maskovaná v rôznych zdanlivých čnostiach pravdovravnosti, altruizmu a čestnosti. Hoci vnímame
za sebou mnohé dobré diela, čo sa ani neprotiví
objektívnemu pohľadu, nie vždy je to tá pravda,
ktorú by sme chceli žiť – obetavosť až po Kristov
kríž. Zachádzať do hlbín duše je práve to, čo nám
má otvoriť oči na všetko naše konanie a hlavne na
pohnútky, ktoré nás k nemu vedú.
Teoreticky vieme presne, ako majú kresťania
konať. V skutočnosti však často máme niekde
v podvedomí predstavu o tom, čo všetko za to získame. Snažíme sa byť dobrí, lebo sa nám to oplatí.
Jasné, že mnohí budú oponovať príkladom tých,
ktorí sa vôbec nesnažia a sejú zlo. Lenže toto porovnávanie, aj keď občas nastavuje zrkadlo, nedáva plný obraz. My nemáme byť len dobrí, ale byť
lepší. Nie lepší ako oni, ale lepší ako doposiaľ. Za
bláznov a hlupákov nás budú pokladať tak či tak.
No sudcom je Boh, nie my ani oni. Chceme robiť
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dobro, lebo cítime, že tak je to správne, že týmto navádzame Boží poriadok, kriesime v sebe tú
nádheru, s ktorou nás Boh stvoril. A to už nie je
od nás, to je Božia robota. Samozrejme, že máme
z toho výhodu, ale nás neteší myšlienka na ňu, ale
na Božiu radosť, keď Stvoriteľ vidí naše pokroky.
V podobnom nasmerovaní si ľahšie všimneme
svoje hriechy a neduhy a nebudeme ich viac skrývať, ale zbožne vyznávať v nádeji, že sa viac nezopakujú. A ak aj áno, tak ešte vo väčšej dôvere, že
nás Boh samých v tomto zápase nenechá.
Proces obrátenia, sebapoznania a pokánia by
mal byť korunovaný sv. spoveďou a Eucharistiou.
Špeciálne nehovorím o zavŕšení, lebo tu sa proces premeny nekončí, je len začiatkom ďalšej etapy obnovenia Božieho poriadku – vzťahov. Práve
tam najčastejšie zažívame sklamania, urážky, strachy. Oni sú aj skúškou ohňom nášho obrátenia.
My sa vraciame po sv. prijímaní prakticky svätými a v takejto atmosfére očakávame, že niečo podobné sa deje aj s blížnymi. No nie každý spolu
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s nami prechádza cestou obrátenia. Musíme byť pripravení
nevzdať sa milosti pri prvej negatívnej reakcii. Boh odpúšťa
rýchlo, človek nie vždy. Hnev, urazenosť sú ako vírus, napádajú hneď. Tak aj pár minút po spovedi sa môžeme vrátiť
do starých koľají.
Ale nemusí to byť pravidlo. Nás učili pred spoveďou prosiť
odpustenie od blízkych. Bolo to ťažké, ale pomohlo to všetkým zúčastneným naladiť sa na lepšiu frekvenciu. Človek
po spovedi vedel, že odpustil nielen Boh, ale aj blížny, a všetci sa navzájom snažili zachovať pokoj. A potom aj snažiť sa
bolo treba čím dlhšie sa udržať v zhode. Prosiť odpustenie
je teda základom obnovenia poriadku. Nie vždy ono prichádza. Sme predsa často tvrdohlaví. Tu je na rade modlitba – za urazených, aby zmäkli ich srdcia, i za seba samých,
aby sme sa nevzdávali.
O obnovení vzťahu s Bohom netreba veľa písať. Veď práve pohnútka zmeniť sa je vyjadrením želania potešiť Boha
– Stvoriteľa a Otca, ktorému z vďaky chceme priniesť to jediné, čo od nás chce – milovať, a preto sa obrátiť. Všetky
nasledujúce momenty sa vlastne dejú pod taktovkou Božieho požehnania. •
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EDITORIÁL

Milí misijní
priatelia!
Srdečne vás pozdravujem v mene celej
redakcie a ďakujem vám za všetky listy v uplynulých týždňoch, ktorými ste
nás mnohokrát povzbudili. Sme radi,
že na nás myslíte. Prežívame pôstne
obdobie. Smerujeme k Veľkej noci. Vo
farnostiach prežívame rôzne duchovné obnovy, pôstne kázne a pod. Predtým, ako budeme sláviť Veľkú noc, prežijeme
spolu s naším Spasiteľom dve rozdielne udalosti: cestu jeho
slávy a cestu krížovú.
To nie sú udalosti, ktoré sa stali len kedysi dávno, ale sa
opakujú stále znovu. My všetci ako by sme boli medzi tými
ľuďmi, ktorí vtedy obklopovali Krista. Svojimi myšlienkami a konaním sa pridávame k priateľom alebo nepriateľom.
Voláme buď „hosana!“ alebo „ukrižuj ho!“
Svojím životom môžeme hrať úlohu nadšených, ale nestálych učeníkov, apoštolov, ktorí Pána vo chvíľach najväčšieho
nebezpečenstva opustili, Petra, ktorý zaprel alebo dokonca
Judáša, ktorý zradil. Môžeme tiež predstavovať apoštola Jána,
Pannu Máriu a zbožné ženy pod krížom. Ale aj Nikodéma
a Jozefa z Arimatey, ktorí preukázali Spasiteľovi poslednú
službu. Je tu však aj Veronika a Šimon Cyrenejský i plačúce ženy, ktoré majú s Ježišom aspoň súcit. Svojím životom
môžeme zohrať ešte mnoho iných úloh. Kajfáš s ostatnými
členmi veľrady volajú: „Hoden je smrti!“ Pilát tento rozsudok
vynáša. Kati a vojaci mučia Ježiša, zástup ľudí sa posmieva,
alebo ľahostajne sa pozerá.
Pamätajme si, že hriechom sa stávame nepriateľmi Krista, vernosťou vo viere a svojimi dobrými skutkami stojíme
medzi jeho priateľmi. Keď niekomu pomáhame, napodobňujeme Veroniku, Šimona Cyrenejského, sv. Jána, Nikodéma a ďalších priateľov Spasiteľa. Kristus povedal: „Čokoľvek
ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne
ste urobili.“ (Mt 25, 40)
Stojíme však pred Veľkou nocou, a tá je sviatkom návratu
života.„Pán Ježiš Kristus vstal zmŕtvych!“ budeme spievať na
Vzkriesenie. Ale aj my sami by sme sa mali pokúsiť o svoje
vzkriesenie. Môžeme to dosiahnuť práve s pomocou samého
Krista. Toho, ktorý stojí pri nás ako pri Lazárovom hrobe. Stojí
a čaká len na náš súhlas, aby mohol zavolať do našej duše: „Ty
vstaň a poď von zo svojej biednej situácie a začni nový život!“
Prajem všetkým požehnaný čas pôstu, aby sme sa dobre pripravili na ten najkrajší sviatok zmŕtvychvstania Pána.
Prajem vám všetkým tiež veľkonočnú radosť z hlbšieho uverenia v Ježiša Krista, z hlbšieho zakorenenia v Ježišovom
Duchu lásky. Požehnané veľkonočné sviatky Vám prajú
misionári verbisti!•
Páter Martin Štefanec SVD
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▲ Kardinál Pietro Parolin navštívil
v Slovinsku utečenecký tábor
Štátny sekretár Svätej stolice Mons. Pietro Parolin
počas svojej návštevy Slovinska navštívil utečenecký tábor v meste Dobova. Kardinál sa stretol s členmi
prevažne sýrskych a irackých rodín, ako aj s mladými z Afganistanu a z Iránu. Mons. Parolin priniesol
všetkým srdečný pozdrav od Svätého Otca Františka.
Príbehy rodín a situácia utečencov v Slovinsku sa ho
hlboko dotkli. V prvom rade poďakoval organizáciám, medzi inými aj Katolíckej charite, ktoré utečencom poskytujú pomoc.
Podľa slov štátneho sekretára Svätej stolice je potrebné ponúknuť solidaritu:„pracovať spoločne, zjednotení, pretože sami nič nezmôžeme“. Mons. Parolin
nezabudol pripomenúť úsilie pápeža Františka pri pomoci utečencom a migrantom, ako aj tým, ktorí im
pomáhajú v ich neľahkej životnej situácii. „Cirkev,“
upresnil kardinál Parolin novinárom, „neponúka
vládam technické riešenia, ale ponúka princípy, predovšetkým princíp solidarity“. •
DÔLEŽITÉ OZNAMY

Sv. omšu za odberateľov Hlasov
odslúžim 3. marca, za horliteľov 4. marca 2016,
Šéfredaktor
Duchovná obnova pre misijných
horliteľov a čitateľov Hlasov
Misijných horliteľov, čitateľov Hlasov a priateľov SVD
pozývame na duchovnú obnovu, ktorá sa bude konať
v Misijnom dome v Nitre v dňoch 18. – 20. marca 2016.
Viesť ju bude P. Martin Štefanec SVD. Téma duchovne
obnovy: „Cesta LÁSKY – cesta BLAHOSLAVENSTIEV.“
V prípade záujmu kontaktujte p. Šlosárovú
na tel. č.: 037 / 776 9440

SPEKTRUM

◂ Slovenskí vincentíni poďakovali Svätému Otcovi za Rok milosrdenstva
Skupina slovenských veriacich z Vincentskej rodiny mala príležitosť stretnúť
sa so Svätým Otcom Františkom. V Dome sv. Marty vo Vatikáne sa mu v nedeľu 7. februára poďakovali za Rok milosrdenstva, ktorý úzko korešponduje
s charizmou sv. Vincenta de Paul. „Ako každé stretnutie s tak významnou
osobou, stretnutie so Svätým Otcom bolo pre nás veľmi vzácne. Sme radi, že
mal čas a že nás prijal,“ povedal pre Vatikánsky rozhlas seminarista Dominik Pavol z Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul. Svätý Otec, podľa jeho
slov,„povzbudil všetkých seminaristov k svätosti života a vytrvalosti v zasvätenom živote“. „Poďakovali sme Svätému Otcovi za príklad osobného života, že je pre nás, pre celú Cirkev, dobrý pastier,“ dodal na záver seminarista
Pavol. Na ďakovnej púti v Ríme sa pod vedením direktora seminára Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul v bratislavskom Ružinove pátra Jozefa
Mroceka CM zúčastnili dvaja seminaristi, dve rehoľné sestry a dvaja laici. •
▪ Pápež František bol zarmútený po sobotnom zemetrasení v Taiwane
Štátny sekretár Svätej stolice
kardinál Pietro Parolin napísal
v mene pápeža Františka kondolenčný list príbuzným obetí zemetrasenia v Taiwane, ktoré prekvapilo 6. februára. „Svätý Otec
bol zarmútený, keď sa dozvedel
o utrpení spôsobenom smrtiacim zemetrasením, ktoré zasiahlo Tchaj-nan, zanechajúc mnohé
obete na životoch a ťažko zranených,“ uvádza sa v telegrame.„Jeho
Svätosť odporúča duše zomrelých do Božieho milosrdenstva
a vyprosuje hojné Božie požehnanie útechy a sily pre tých, ktorí
smútia a pre všetkých tých, ktorých sa táto tragédia dotkla,“ dodal na záver listu kardinál Parolin.
Zemetrasenie o sile 6,4 stupňa
Richterovej škály zasiahlo v sobotu ráno miestneho času južnú časť
ostrova Taiwan. Miestne úrady
hovoria o najmenej 24 obetiach.
Väčšinu z nich našli pod troskami
sedemnásťposchodovej budovy
v meste Tchaj-nan. Stalo sa tak len
dva dni pred oslavami príchodu
čínskeho Nového roku. •

▲ Svätý Otec pozýva mladých žiť Pôst v skrytosti a nečakať odmenuí
Svätý Otec sa pri vstupe do Pôstneho obdobia prihovoril mládeži. Zároveň
takto spustil mediálnu iniciatívu KeepLent, ktorá prostredníctvom mobilnej
aplikácie prináša pôstne zamyslenia na každý deň. V krátkom biblickom zamyslení pápež František vychádza z čítania z Matúšovho evanjelia (Mt 6,16.16-18), kde Ježiš upozorňuje, aby sme pred sebou nevytrubovali, že dávame
almužnu, ale aby ostala skrytá: „Božie slovo nám dáva správnu orientáciu, aby
sme dobre prežívali Pôst. Keď robíme niečo dobré, občas sme v pokušení, aby
nás za to ocenili a aby sme z toho mali odmenu: ľudskú slávu. No ide o falošnú odmenu, lebo nás upína na to, čo si o nás myslia druhí. Ježiš nás žiada robiť
dobro, lebo je dobrom. Žiada nás cítiť sa neustále pod nebeským pohľadom
Otca a žiť vo vzťahu s ním, nie vo vzťahu s mienkou iných.“ Pápež František
mladých ďalej vyzýva, aby vo vzťahu s nebeským Otcom žili hlbšou radosťou,
než dáva svet:„Žiť v prítomnosti Otca je radosť, ktorá je oveľa hlbšia než nejaká
svetská sláva. Náš prístup v tomto Pôste nech je teda prežívaním v skrytosti, kde
nás Otec vidí, miluje, čaká. Isto, aj vonkajšie veci sú dôležité, no musíme vždy
žiť a rozhodovať sa v Božej prítomnosti.V modlitbe, v umŕtvovaní a v bratskej
láske pokorne robme pred Bohom to, čo môžeme. Tak budeme hodní odmeny
Boha Otca.“ Svätý Otec na záver svojho audiopríhovoru želá mladým požehnaný Pôst a zveruje ich pod ochranu Panny Márie z Pompejí. Iniciatíva KeepLent
totiž vyšla práve z centra pre pastoráciu mladých v talianskych Pompejach. •
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DUCHOVNÉ SLOVO

Vyzuj sa!
Text: P. Milan Bubák SVD
Foto: Archív SVD

O

braz Mojžiša, ktorý sa pri- zuitov v indiánskych redukciách v Labližuje k horiacemu kru, je tinskej Amerike alebo pôsobenie P.
veľmi silný. Mojžiš je vy- Ricciho v Ázii a mnohých mnohých
zvaný, aby sa vyzul, lebo im podobných), predsa boli aj takí,
miesto, na ktorom stojí, je zem svä- ktorí k tým a tomu, čo tam našli, pritá. Obraz vskutku silný. Hovorí nám stupovali dosť bezohľadne a bez úcty.
o povinnosti úcty k miestu, ku ktoré- Dnes sa takáto forma misijnej činnosti
mu sa približujeme. Týmto miestom nepraktizuje, ba priam sa v jadre odmôže byť naozaj skutočné geografic- sudzuje. V súčasnosti sa do misijnej
ké miesto. Môže ním však byť aj člo- činnosti dostáva do popredia myšlienvek, alebo povedzme výtvor niekoho. ka inkulturácie, t.j. na prvom mieste
Keď nad týmto obrazom uvažujeme, štúdium prostredia a mentality ľudí,
prichádza vám možno na um predsta- medzi ktorých prichádzam a až potom
va po uši zamazaného človeka, ktorý uvažovanie o tom, ako im môžem pobezohľadne vstúpi do vašej čistej izby. núknuť evanjelium.
Alebo dokonca ešte čohosi horšieho: obraz bezohľadného človeka, ktorý svojimi bagančami
Preto je nevyhnutné, aby sme
postúpa po snoch iných ľudí: to
si pred tým, než sa stretneme
sa stalo napríklad v našej vlasti
s
druhým človekom, povedali,
21. augusta 1968, keď vojská tzv.
že chceme viacej počúvať
Varšavskej zmluvy postúpali po
ako hovoriť, že budeme viacej
snoch nás a našich otcov. Bola
to bezohľadná intervencia, ktopozorovať a študovať prostredie
rá prišla „robiť poriadky“ bez
ako ho kritizovať.
najmenšej úcty voči tým, ktorých sa to týkalo.
Samozrejme, takéto obrazy sú silne
Ak by sa to niektorým z nás nezdavyčnievajúce a sú skorej zriedkavos- lo – niektorí sú napríklad presvedčení,
ťou, aj keď hrozne tragickou a surovou. že kresťanskí misionári naozaj ničili
Lenže koľkokrát sa opakujú v inej, me- všetko pôvodné – chcel by som pounej viditeľnej forme? Ja ako misionár si kázať na fakt, že tam, kde prišli kresdovolím poukázať na niektoré formy ťanskí misionári, tam sa domáca kulmisijnej práce. Aj keď u väčšiny misi- túra dosť často uchovala práve preto,
onárov nikdy nechýbala úcta k tomu, že ju dokázali rešpektovať. Ako príčo na mieste, na ktoré šli, našli (spo- klad uvediem zachovanie antických
meňme si napríklad na pôsobenie je- pamiatok v jadre kresťanstva, v Ríme.
4

HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

MAREC 2016

Tie, ktoré boli odstránené, boli zničené
barbarskými národmi v 6. storočí. Zachovali sa len tie, ktoré boli pretvorené
na kresťanské miesta, ako napríklad
Panteón a pod. Alebo napríklad jezuiti
pri svojom pôsobení medzi Indiánmi
v Južnej Dakote nielenže kodifikovali
ich jazyk, ktorý potom začali vyučovať v ich školách, ale dokonca sa postarali o zachovanie mnohých zvyklostí
a artiklov, ktoré Indiáni pod vplyvom
stotožňovania sa s novou civilizáciou
začali nekriticky odhadzovať. Moja
spoločnosť má tiež rozsiahle inštitúty
(napr. Antropos) na študovanie kultúr
domácich národov a pod. Samozrejme
pripomínam, nechýbali ale ani výnimky. Dnes je však trend v misijnej činnosti takýto.
Totiž vychádzame z presvedčenia,
že misionár nie je človek, ktorý by išiel
jednosmerne ľuďom čosi odovzdávať.

HLASY Z MISIÍ

Páter Kušnír SVD
mal prednášku pre
zasvätených v Nitre

Misionár, hoci ho Boh vedie na to ktoré miesto, je predsa len človek, ktorý
ako každý iný potrebuje nikdy nekončiace obrátenie, a preto musí byť otvorený na znamenia časov, ktoré mu Boh,
ako tak ide po ceste svojej misijnej činnosti, ukazuje. Preto misijná činnosť
je činnosť dvojsmerná. On čosi odovzdáva, ale zároveň aj prijíma. Misijná
činnosť obracia oboch: toho, čo prichádza, aj tých, ku ktorým prichádza.
Prečo som sa zdržal pri misijnej
činnosti? Preto, lebo každé stretanie
sa s ľuďmi ako jednotlivcami alebo
s ľuďmi ako skupinami je v podstate
misijnou činnosťou. Vždy, keď idem
k inému človekovi, mal by som k nemu
pristupovať presne podľa rady príbehu
z knihy Exodus o Mojžišovi: „Vyzuj sa,
lebo miesto, na ktorom stojíš, je zem
svätá.“ Mnohí z nás, keď prichádzame
k iným ľuďom, sa chováme ako slon

v porceláne: predstavte si napríklad
obchod so sklom alebo porcelánom
a veľkého slona v ňom. Ako to dopadne, keď sa tak začne nemotorne vrtieť
a otáčať. Prirodzene porcelán potlčie.
Je to priliehavý obraz na popis toho, čo
sa môže stať, ak pristupujeme rovnako bezohľadne k druhým ľuďom. Potlčieme ich nádeje, postúpame ich sny.
Preto je nevyhnutné, aby sme si
pred tým, než sa stretneme s druhým
človekom, povedali, že chceme viacej
počúvať ako hovoriť, že budeme viacej
pozorovať a študovať prostredie ako
ho kritizovať. Stretáme sa navzájom
a prichádzame do vzájomných interakcií. Preto myšlienka úžasu, úcty
a rešpektu voči inému človeku bude
musieť byť vždy silným momentom
na usmerňovanie nášho vzájomného
správania sa.
Nech nás v tom Pána vedie. •
MAREC 2016

Viac ako 120 rehoľníčok a rehoľníkov pôsobiacich v Nitrianskej diecéze
sa na sviatok Obetovania Pána stretlo
v Katedrále – Bazilike svätého Emeráma v Nitre na spoločnom stretnutí, na ktoré ich pozval nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Počas svätej
omše, ktorej predsedal prítomným
Bohu zasväteným pripomenul, že “poslušnosť Jozefa a Márie Pánovmu zákonu, chudoba týchto svätých manželov a panenský stav Ježišovej Matky,
ako aj poslušnosť Božieho Syna, ktorý
prichádza, aby plnil Božiu vôľu, dáva
podnet urobiť z dnešného dňa sviatok tých, ktorí sa oddali službe Pánovi
a blížnym v rozličných formách zasväteného života.” V ďalšej časti homílie
podčiarkol, že prítomnosť zasvätených
v Cirkvi, v našej diecéze, vďaka mnohorakej službe, ktorú vykonávajú – 26
rehoľných kňazov, 6 rehoľných bratov
– nekňazov, 200 rehoľných sestier a 5
noviciek, je potrebná.“Silnejšie a dôležitejšie nie je to, čo ste zanechali, ale čo
ste našli a čo dávate Bohu”, povedal nitriansky biskup. Po svätej omši pokračoval Deň zasväteného života v Nitre
v aule miestneho Kňazského seminára svätého Gorazda prednáškou pátra
Jána Kušníra zo Spoločnosti Božieho
slova. Týmto sviatkom sa uzavrel Rok
zasväteného života, ktorý začal Svätý
Otec František na Prvú adventnú nedeľu v roku 2014. •
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▶ Sv. omša za utečencov
v UPeCe Bratislava

UDALOSTI
marec 2016
4. marec
Ekumenický svetový deň modlitieb žien – pripravili kresťanské
ženy z Kuby;
19. marec
Slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, patrón Spoločnosti Božieho Slova;
20. marec
Kvetná nedeľa Utrpenia Pána
22. marec
Svetový deň vody;
24. marec
Zelený štvrtok Pánovej večere;
deň modlitieb a pôstu za umučených misionárov (výročie zavraždenia bl. Oscara Romera v San
Salvadore – 1980);
25. marec
Veľký piatok – Slávenie utrpenia
a smrti Pána; (slávnosť Zvestovania Pána je preložená na 4.apríl);
deň počatého dieťaťa;
26. marec
Biela sobota;
27.marec
Veľkonočná nedeľa Pánovho
zmŕtvychvstania; zmena zimného
času na letný (zo soboty na nedeľu
sa posúva čas o hodinu dopredu).
28. marec
Veľkonočný pondelok; deň učiteľov.
◆◆◆

Misijný úmysel apoštolátu
modlitby na mesiac marec:
Prenasledovaní kresťania Aby kresťania, znevýhodňovaní a prenasledovaní pre vieru,
vďaka neustálej modlitbe celej Cirkvi zostali pevní a verní
evanjeliu.
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Komunita Sant‘Egidio v spolupráci
s Univerzitným pastoračným centrom
v Bratislave zorganizovala sv. omšu slúženú za všetkých, ktorí zahynuli alebo
trpia na úteku pred vojnou, prenasledovaním a chudobou. Sv. omša sa uskutočnila v nedeľu 31. januára v UPeCe
na Mlynoch. Celebroval ju Mons. Jozef
Haľko. „Sú chvíle, keď sme ešte mocnejšie vyzývaní, aby sme svoj zrak upreli na
milosrdenstvo a mohli sa tak sami stať
účinným znamením Otcovho konania.
Božia láska totiž túži dosiahnuť každého.
Tí, ktorí príjmu Otcovo objatie, sa stávajú podobným otvoreným a objímajúcim
náručím, ktoré každému umožňuje cítiť
sa milovaným ako dieťa a byť v ľudskej
rodine „ako doma“...
Tragické príbehy miliónov mužov
a žien, ktorí trpia alebo zahynuli na úteku
pred vojnou, prenasledovaním či extrémnou chudobou nás každodenne vyzývajú
k aktívnemu preukazovaniu milosrdenstva. Migranti sú naši bratia a sestry, ktorí hľadajú lepší život ďaleko od chudoby,
hladu, vykorisťovania a nespravodlivého
rozdelenia zdrojov planéty, ku ktorým
by mali mať všetci rovnaký prístup. Či
nie je túžbou každého človeka zlepšiť si
svoje životné podmienky a získať čestný
a legitímny blahobyt, o ktorý by sa delil
so svojimi blízkymi? Biblické zjavenie

nás povzbudzuje, aby sme sa ujímali cudzincov a túto požiadavku zakladá na
vedomí, že tým otvárame dvere Bohu
a v tvári druhého spoznávame črty Ježiša
Krista. Prežívajme prekvapenie a radosť
z takéhoto sviatku stretnutia, vzájomnej
výmeny skúseností a solidarity. Spoznajme v ňom hlas Ježiša Krista, ktorý hovorí:
„Hľa, stojím pri dverách a klopem“ (Zjv
3, 20). Ako inak môže Cirkev zoči-voči
týmto otázkam konať, než dať sa inšpirovať príkladom a slovami Ježiša Krista?
Evanjeliovou odpoveďou je milosrdenstvo.“ ( z posolstva Svätého Otca k Svetovému dňu migrantov a utečencov 2016) •

UDALOSTI

▪ Seminaristi SVD na Morave
Po úspešnom ukončení zimného semestra a zložení všetkých skúšok z filozofie a teológie na Teologickej fakulte
Trnavskej Univerzity v Bratislave sa seminaristi SVD vybrali na týždeň prázdnin do farnosti Nový Hrozenkov na
Morave. Túto farnosť spravuje P. Marek
Poláčik SVD, v jeho susedstve sú ešte
dvaja verbisti: P. Rastislav Kršák SVD
vo Veľkých Karloviciach a P. Ján Rušin
SVD v Halenkove. Bohoslovci počas
týždňa prázdnin absolvujú túry po krásnej prírode Valašska a zapájajú sa do aktivít farnosti. V Novom Hrozenkove sa
poznajú s mnohými farníkmi a aj preto
túto farnosť radi navštevujú. •

tovi učeníci stretli. To jasne hovorí
o dôležitosti tohto stretnutia,“ uviedol pre Vatikánsky rozhlas hovorca Svätej stolice. Podľa jeho slov ide
o stretnutie evanjeliovej radosti: „Radosti môcť urobiť krok vpred podľa
Pánovej vôle. Je to odpoveď na dlhé
čakanie. Vieme, že prakticky mnoho
rokov patriarcha a pápež preukázali
vzájomnú túžbu sa stretnúť a urobili
všetko preto, aby k tomu došlo. Takže je to vlastne koniec dlhej cesty...
veríme, že cesty, ktorá vedie ešte ďalej, k jednote“.
Hovorca Svätého Otca si myslí,
že stretnutie medzi pápežom Františkom a patriarchom Kirillom je
kľúčovým bodom v histórii ekumenizmu medzi katolíkmi a pravoslávnymi. „Povedzme, že ekumenizmus
je hnutie, vďaka ktorému rôzne kresťanské cirkvi – zvlášť po Druhom vatikánskom koncile, ale samozrejme aj
pred ním – chápu povinnosť úplne
prekonať rozdelenia medzi nimi, aby
tak odpovedali na vôľu Krista a aby
odpovedali na požiadavky ich misie
v dnešnom svete,“ vysvetlil ďalej páter Lombardi. Zároveň pripomenul,
že kresťania majú spoločnú zodpovednosť pred problémami dnešného sveta, ako sú problémy týkajúce

sa rodiny, mieru vo svete, problémy
chudoby a migrácie. Mnohé z nich sú
práve hlavnými bodmi deklarácie, ktorú pápež František a patriarcha Kirill
podpísali na Kube.
„A tak ľudskosť, ktorá čaká na slovo
povzbudenia a útechy, tiež duchovnej
útechy na duchovnej púšti, ktorá sa rozširuje následkom sekularizácie, kresťanské cirkvi chápu, že majú povinnosť spoločne odpovedať na tieto výzvy,“ dodal
páter Lombardi.
Jezuita si myslí, že mimoeurópske dejisko stretnutia možno vnímať v kontexte novej dimenzie otvorenosti voči
svetu a pomáha pozerať sa na veci z iného uhlu pohľadu: „Myslím si, že skutočnosť, že stretnutie bolo na Kube nejakým spôsobom predstavuje novosť
a originálnu cestu v prekonávaní ťažkostí, v zmysle otvorenia nových horizontov. Zdá sa, že Európa so všetkým
svojim historickým bohatstvom je ešte
komplikovaným kontinentom, na ktorom môže ešte byť ťažké robiť kroky
prekonávania historických rozdelení“.
Hovorca Svätého Otca tiež pripomenul,
že je to už po štvrtý raz, čo hlava Katolíckej cirkvi vstúpila na Kubu. Po cestách Jána Pavla II. (1998) a Benedikta
XVI. (2012) nasledovali dve návštevy
pápeža Františka v odstupe iba piatich
mesiacov. •

▸ Radosť pápeža a patriarchu
Kirilla, cesta k jednote
Historická udalosť, nová nádej na ceste k jednote, pre pápeža Františka a patriarchu Kirilla obrovská radosť. P. Federico Lombardi zhodnotil týmito slovami
stretnutie Svätého Otca s moskovským
patriarchom, ktoré sa konalo v piatok
12. februára na medzinárodnom letisku
v Havane.
„Zdá sa to takmer neuveriteľné, že
bolo treba tisíc rokov na to, aby sa KrisMAREC 2016
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Bola som na hranici
s utečencami
Text: Sr. Bohdana Bezáková, Congregatio Jesu
Foto: Davor Kovacevič, Marko Djurica

Vo vianočnom čase som bola ako dobrovoľníčka na pomoc utečencom
na chorvátsko-slovinskej hranici na železničnej stanici v obci DOBOVÁ.
Keďže cez vianočné obdobie bol nedostatok ľudí, ktorí by pracovali
ako dobrovoľníci na pomoc utečencom, lebo každý chcel tráviť sviatky
so svojou rodinou, bolo pre mňa ako pre rehoľnú sestru výzvou
žiť Vianoce v realite a asistovať „Svätej rodine na úteku“.
Dobová, Slovinsko
Do Dobovej som prišla vlakom 23.
12. o 22.00 hod a ešte doma som bola
informovaná, že budem mať služby
v noci. Hneď som si odložila cestovnú
tašku do spoločných priestorov, ktoré
boli za posledné mesiace narýchlo vybudované na účel pomoci utečencom
a zapojila som sa do prípravy balíčkov
pre nich. Do balíčkov sme dávali 2 ks
chleba, 2 ks syra, jablko, malú nutelu.
Boli sme informovaní, že vlak príde
o 3.00 hod ráno. V jednom vlaku bolo
okolo 1 000 utečencov, teda našou úlohou bolo pripraviť minimálne 1 paletu
balíčkov. Taktiež sme vybrali zo skladu
zimné veci pre každý prípad. Na hranici, t. j. na stanici Dobová, pomáhalo
viac organizácií: polícia, Červený kríž,
Civil society, Charita, UNHCR. Používali sme ochranné rúška a rukavice,
ruky sme si neustále dezinfikovali.
Šok pri príchode vlaku
Pri prvom príjazde vlaku ma čakalo viacero prekvapení: Bol to pre mňa mierny šok, keď z vlaku vychádzali rodiny
s mnohými deťmi, starí ľudia, dokonca
ľudia telesne postihnutí, ktorí boli odkázaní na prevoz invalidnými vozíkmi
a mladí ľudia, väčšinou študenti na uni-

verzitách. Tiež som nečakala silný zápach, ktorý zavial, keď sa otvorili dvere
vlaku. Utečenci totiž počas celej doby
cesty nemali možnosť sprchy. Niektorí
boli na úteku týždeň alebo 2 mesiace.
Registrácia väčšinou prebiehala v kempe, ktorý bol vzdialený 2 km od stanice.
V situáciách, keď bol kemp preplnený
a nestíhala prebiehať registrácia tam, tak
sa to dialo aj na stanici.
Ku každému vagónu prišiel zamestnanec UNHCR s ampliónom, vedel
arabsky, resp. iné podobné jazyky, ktorým mohli utečenci rozumieť. Títo zamestnanci boli väčšinou bývalí utečenci, ktorí už viac rokov žili v Slovinsku
a mali tam už aj zlegalizovaný pobyt
a prácu. Mali pomáhať pri organizácii
a tlmočení. Ja som na svojich nočných
službách spolupracovala s kolegyňou
z Iránu a z Tuniska, ktoré už vedeli
skvele po slovinsky. Pred každým vagónom prichádzajúceho vlaku oznamovali do ampliónu, kde sa momentálne
utečenci ocitli a čo ich čaká, aby boli
informovaní, zbytočne nepanikárili
a aby bol zachovaný poriadok a systém.

Dobová, Slovinsko

Pomoc v hodine dvanástej
Pri príchode vlaku a pri postupnom odvážaní do kempov dvomi autoMAREC 2016
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busmi niekedy čakali zavretí vo vlaku
a polícia postupne otvárala jednotlivé
vagóny. My sme chodili k oknám a pýtali sme sa, či akútne niečo nepotrebujú. Napr. raz nám matka podávala cez
okno svoje bábätko, ktoré bolo v kritickom zdravotnom stave. Alebo jedna
žena kričala cez okno v ruke so zdravotnými záznamami svojho muža, že jej
muž kolabuje, lebo už mal mať dialýzu.
Keď som k nej prišla, tak som si všimla nevládneho muža, ktorý mal tvár už
úplne žltej farby a okolo neho 5 vystrašených detí. Alebo jedna žena vo vlaku
skolabovala, zamestnanci Červeného
kríža ju brali hneď do krízovej ošetrovne na vozíku, za ňou utekalo a kričalo jej 4-ročné dieťa, ktoré tam bolo
len s touto skolabovanou matkou. Tiež
som videla, ako jeden chlapec, ktorý bol
zrakovo postihnutý, stratil v dave svoju
rodinu, celý zmätený a v panike zúfalo
plakal. Keď boli utečenci pri prvej vlne
na stanici v Budapešti, tak sa tam narodilo dieťa na WC.
Počas dlhej registrácie
najviac trpeli deti
Ďalším prekvapením bolo, že utečenci lebo neboli pripravení na zimu a mrasi museli vystáť minimálne dvojhodi- zy. Niektorým bábätkám sme zarábali
novú radu vonku v nočných mrazoch, do fľašiek mlieko. Všetko bolo už predaby mohli byť zaregistrovaní. Zatiaľ sa pripravené, a to nielen oblečenie, potranestihol vytvoriť ešte dobrý registrač- vinové balíčky, ale aj hygiena, drogéria,
ný systém, hlavne v EÚ, aby sa nemuseli fľašky s vodou.
registrovať v každej krajine EÚ
a podstupovať tieto nepríjemné
rituály vonku v mrazoch. ReDo Európy sa dostávajú unavení,
gistrácia je však veľmi potrebná,
v
strese a bez akejkoľvek istoty,
pretože tieto cesty zneužívajú
čo s nimi bude ďalej. Mnohí trpia
extrémistické teroristické skuposttraumatickým
stresovým synpiny nielen z Islamského štátu,
drómom, úzkosťou, depresiami,
pred ktorými migranti utekajú, ale aj z Al Kaida, Taliban…
strachmi, ich psychické problémy sa
Okrem registrovania cez počíodrážajú na ich zdravotnom stave.
tačový systém polícia hľadala teroristov kontrolovaním batožín
a mobilov migrantov.
Po registrácii boli odvážaní postupPočas registrácie deti plakali, lebo ne dvomi autobusmi do kempu, priboli unavené, rozospaté, hladné a hlav- čom išlo o stanový tábor, kde im boli
ne uzimené. Matky ich obliekali do rozdané deky, na ktoré si na zemi ľahotepľovačiek, zimných topánok, šá- li a zároveň sa nimi prikryli a mohli si
lov, rukavíc, ktoré sme im poskytovali, tam odpočinúť 2 až 8 hodín. Väčšinou
10
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však registrácia prebiehala v kempe.
Bohužiaľ, boli tam len 3 sprchy, ale netiekla teplá voda a aj kapacita a počet
WC nestačil na to, aby poslúžil všetkým utečencom. Aj táto dimenzia bola
pod ľudskú dôstojnosť. Pravidelne do
kempu chodil muž, ktorý sa obliekol
do dezinfekčného oblečenia a umýval
tieto veľmi znečistené záchody a okolie. Zistilo sa, že je to evanjelický farár,
ktorý si dal túto službu ako formu pokánia a chcel zostať utajený.
V kempe pomáhali aj Slováci
V kempe bol jeden stan, ktorý patril organizácii Maltézski rytieri, v ktorom slúžili lekári zo Slovenska, ktorí boli organizovaní VŠ sv. Alžbety, prof. Krčmérym.
Informovali ma, že utečenci najviac potrebujú ich pomoc kvôli chrípkam, vysokým horúčkam, zápalom pľúc.
Po registrácii alebo oddychu v kempe
boli znovu prevážaní dvomi autobusmi
na stanicu a postupne organizovane

ROZHOVOR

• Najviac zasiahnuté hraničné
priechody Slovinska s Chorvátskom
- Brezice a Dobova
• Ťažká situácia prinútila mnohých
opustiť vlastné domovy a vydať
sa na neistú cestu
• Mnohí z prichádzajúcich utečencov
potrebovali ihneď pomoc
• Utečencom pomáhali v Dobovej aj Slováci

a disciplinovane nastupovali do vlakov,
v ktorých sa nekúrilo. Pri nastupovaní do vlaku prebiehala ďalšia kontrola
registrácie, ktorú robili dvaja policajti.
Jeden policajt každého migranta vrátane detí chytil a hlásil ďalšiemu policajtovi, či ide o muža, ženu alebo dieťa,
a ten robil z toho nový záznam. Bolo to
pre mňa zvláštne, lebo po slovinsky sa
povie slovo „dieťa“ otrok. Naozaj som
mala z celej atmosféry pocit ako z filmov, keď nacisti nakladali do vlakov
židovské rodiny na cestu do koncentračných táborov. Vlak ich viezol na slovinsko–rakúske hranice, kde ich čakala
ďalšia registrácia.
Prečo utekajú?
Väčšina utečencov bola zo Sýrie, Afganistanu a Iraku. Niektorí boli na cestách 2 mesiace, iní len 6 dní. Za cestu
zaplatili prevádzačom veľké peniaze,
niektorí celoživotné úspory alebo celý
svoj majetok. Niektorých boleli nohy,

lebo veľa kilometrov ešte doma museli
prejsť peši. Počas môjho pobytu v Dobovej cez deň prišli dva vlaky a v noci
tiež dva, t. j. 4 000 migrantov za deň.
V takýchto množstvách prechádzajú
už od októbra 2015, odvtedy prešlo cez
túto hranicu okolo 150 000 migrantov.
Keď som im pri osobnej komunikácii
položila otázku, prečo vlastne utekajú,
tak bolo ticho a potom im začali stekať
slzy po tvári a neboli schopní odpovedať. Uvedomila som si, že som udrela na
najcitlivejšiu strunu. Po chvíli sa rozhovorili, napr. študenti medicíny, farmácie,
dizajnu, elektrotechniky, programátori
atď., že keby nemuseli, tak neutekajú,
ale ich rodná krajina „Syria is not, she
WAS…“. Sýria bola bohatá krajina, kde
mali svoju budúcnosť. Oni idú do Európy do horšieho, doma mali vysoký
štandard, ale ich domy sú zbúrané, infraštruktúra nefunguje, už neexistujú
ani ich univerzity, kde začali štúdium,
nemajú inú možnosť.

Veľká záťaž na psychiku
Keď som ich z diaľky pozorovala, uvedomovala som si, že sú to traumatizovaní ľudia už doma, tiež počas cesty,
ale bohužiaľ aj ich integrácia do novej
spoločnosti bude veľmi záťažová a na
psychiku náročná. Traumy v krajine
pôvodu nepochádzajú len z bombových útokov, ale aj z prenasledovaní,
zastrašovaní alebo vrážd rodinných
príslušníkov teroristami priamo pred
ich vlastnými očami, tiež zo znásilnení, o ktorých sa nesmie nikto dozvedieť, lebo inak by museli znášať ťažké
následky vyplývajúce z ich náboženstva. Minulý rok počas cesty zahynulo
okolo 3 000 migrantov, hlavne utopením pri prevážaní v nafukovacích člnoch. Počas cesty často nevedia, kde
sa vlastne nachádzajú, sú úplne v rukách prevádzačov, ktorí sa im vyhrážajú smrťou. Do Európy sa dostávajú
unavení, v strese a bez akejkoľvek istoty, čo s nimi bude ďalej. Mnohí trpia
posttraumatickým stresovým syndrómom, úzkosťou, depresiami, strachmi,
ich psychické problémy sa odrážajú na
ich zdravotnom stave. V budúcnosti ich
čakajú problémy s nájdením práce, ako
prežiť z malého množstva peňazí a ako
sa vysporiadať s kultúrnymi rozdielmi,
inou mentalitou, podnebím.
Ubytovaná som bola na fare, v ktorej žila komunita vincentínov. Fara bola
len 5 minút od hranice a stanice, kam
prichádzali utečenci. Veľmi zvláštne
bolo pre mňa, keď na Sviatok Božieho
narodenia 25. 12. organizovali vo farnosti tzv. živý betlehem. Bolo to veľmi
pôsobivé, umelecky a esteticky ladené,
však reálna dráma Svätej rodiny na úteku sa diala o 2 km ďalej! •
MAREC 2016
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Sv. Terezka:

misie ako obeta lásky
Text: P. Jakub Rajčáni SVD
Foto: Archív SVD

T

erézia z Lisieux je jednou z mála
novodobých osobností vyhlásených za „učiteľov Cirkvi“, ale aj
jednou z len štyroch žien medzi
nimi, hoci vôbec nebola teologičkou alebo nejakou filozofkou. Nezanechala ani
veľa spisov či traktátov, len svoju autobiografiu a niekoľko básní a listov. Zomrela
ako 24-ročná a v očiach bežného človeka
táto karmelitánka možno nebola ničím
významná. A predsa je aj dnes v mnohom aktuálna. Nie nadarmo ešte skôr ako
za učiteľku Cirkvi (1997) bola vyhlásená
za patrónku misií a misionárov (1927).

je preto nazývaná aj korunou čností.
Láska má byť preto naším novým spôsobom bytia, našou novou formou a síce
Kristovým životom v nás, do ktorého
sme prešli a ktorý nebude prerušený ani
smrťou. Dôvod pre lásku k iným, zvlášť
k tým, ktorí si to najmenej zasluhujú, je
ten, že Kristus prvý miloval nás, keď sme
boli ešte hriešnici. Sv. Terezka bez veľkých
teologických úvah pochopila, že láska nie
je len úkon vôle alebo ešte menej nejaká
emócia (ktorú prípadne treba dokázať aj
skutkom), ale aktom celého nového bytia
– človek tým viac je, čím viac miluje. Tak
ako sme utkaní z lásky (Božej a rodičov-

„V srdci Cirkvi byť láskou“
Jedným z azda najznámejších výTerezkina malosť je veľká v tom,
rokov Terezky je „v srdci Cirkvi,
že ponúkla Bohu všetko. Láska
svojej Matky, chcem byť láskou“,
znamená
jednoducho darovať
čiže táto jednoduchá veta, v ktovšetko. Duchovný život, misie,
rej akoby skoncentrovala celé
skutky
milosrdenstva, to všetko
svoje povolanie. Zdá sa mi dôlemá byť len predĺžením a odleskom
žité zdôrazniť, hoci Terezka si to
možno ani neuvedomila, že tu
našej lásky k Bohu.
nejde o to „mať“ lásku, ale „byť“
láskou. Nejde o to konať skutky
lásky, ale o to, aby celá naša bytosť bola skej), ako nás Boh priťahuje lanami lásky,
zhlukom lásky napájanej z prameňa Lás- ako Cirkev je pospájaná väzivami lásky,
ky. Láska má byť našou novou formou, práve tak je aj naším spoločným cieľom,
naším spôsobom bytia, tým, čo nás vnú- aby každý pohľad, každý nádych, každé
torne spája s Kristom a nie len nejakou slovo vyvieralo z milujúceho srdca.
dimenziou našej osoby. Ona má prenikať celý život so všetkými jeho oblasťa- Univerzálne povolanie k svätosti
mi a ona zahŕňa v sebe všetky povolania, V minulosti mali ľudia o svätosti skôr
ktoré sú len konkrétnymi podobami ako inú predstavu: hrdina, askéta, mučelepšie žiť a realizovať lásku. Láska je jedi- ník, divotvorca. A do žiadnej z týchto
ným postojom skutočne hodným osoby, kategórií samozrejme Terezka nezapaktorá sa jedine skrze lásku môže rozvíjať. dá. Terezkina svätosť je svätosťou každoNie je preto dôležité, čo a kde robíme, ale dennosti, všednosti a obyčajnosti, ktorá
či a s akou láskou to robíme. Láska, kto- s radosťou aj v rutine dokáže objaviť Ború sv. Pavol nazýva „vznešenou cestou“, žiu prítomnosť a každú minútu preme12
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niť na život s Bohom a pre Boha, a to aj
bez nejakých veľkých diel. Malá cesta,
ktorú táto malá svätica z Lisieux predznačila, je cestou „univerzálnej svätosti“, o ktorej hovorí definitívne až Druhý
vatikánsky koncil. My sme už deti tejto
mentality, a preto nám to nepripadá až
také prevratné. Ide o to, že každý kresťan
je bez výnimky – každý svojím spôsobom – pozvaný k svätosti, ktorá je ako
taká vlastnosťou Boha, na ktorej môžeme, ba priam musíme mať podiel, namiesto toho, aby bola nejakou výsadou.
Napriek existencii zákonitej hierarchie
na úrovni dôstojnosti a svätosti sme
všetci rovnocenní. Opát kláštora čiže nebude v nebi bližšie pri Bohu ako matka
štyroch detí, biskup sa nespasí ľahšie ako
robotník v továrni. Povolanie a z neho
vyplývajúce povinnosti sú pre každého z nich cestou k spáse. Všetci máme
rovnaký cieľ a všetci máme možnosť sa
k nemu aj dostať: spoločenstvo s Bohom.
Pamätám si, ako ma raz oslovila jedna
myšlienka sv. Terezky. Hovorí, že kresťan by nikdy nemal pochybovať o tom,
že sa dostane do neba. Je to skôr prejavom falošnej pokory, ak niekedy hovoríme, že „ak Pán Boh dá, tak sa uvidíme
v nebi“, „dúfam, že sa dostanem prinajmenšom do očistca“ a pod. Isteže spása
je vždy a jedine dielom Božieho milosrdenstva a nemôžeme si ju overiť lakmusovým papierikom alebo ju prideliť ani
odmietnuť iným. Avšak každý kresťan
už zo svojej podstaty si má byť istý spásou, má ju predpokladať a podľa tejto
budúcej odmeny už teraz žiť. Pre skutočného kresťana niet inej alternatívy, s ktorou má počítať, ako to, že sa raz dostane
s Božou pomocou do neba.
„Chcieť všetko“: štyri rozmery
Sv. Terezka je tiež známa tým, že vo
svojej detinskej čistote a „naivite“ sa
neuspokojila len s niečím čiastočným.
Chcela všetko, čo Pán Boh mal pre ňu
pripravené, chcela celú jeho lásku vo
všetkých podobách. Nepovedala si: stačí, keď budem dobrou mníškou, keď sa
budem modliť koľko treba a dosť. Bola
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všetko iné, len nie minimalistka. Nemáme však do činenia ani s nejakým
duchovným egoizmom a neochotou
vzdať sa niečoho, ale skôr s neuhasiteľnou túžbou celá patriť Bohu a aby
Boh bol „všetko vo všetkom“. Preto aj
Terezka túžila byť nielen pannou, ale aj
apoštolkou, mučeníčkou atď. A to sa jej
naozaj podarilo. Žiadne povolanie totiž nevylučuje úplne tie ostatné. Áno,
je možné byť napríklad duchovným
otcom, mučeníkom srdca, apoštolom
skrze modlitbu a podobne.
Terezka pritom používa zaujímavý
obraz: lýra so štyrmi strunami, ktoré
všetky musíme rozoznievať, ale u každého je niektorá z nich viac alebo menej v popredí. Jej cieľom bolo, v prenesenom zmysle, byť aj matkou, aj dcérou,
sestrou, ako aj nevestou. Tieto štyri rozmery sú esenciálne a každý z nich by

mal byť zastúpený v našom živote. Hoci
každý veriaci má vlastný, originálny
a rovnako dôležitý plán spásy, táto skutočnosť nič nemení na tom, že aj kňaz
sa má čo učiť od predavača alebo učiteľa, rehoľná sestra od zdravotnej sestry.
Modlitba a kontemplácia Boha nie sú
totiž len výsadami mníchov a pustovníkov, ktorí na to majú čas, lebo vlastne
nerobia nič iné – ako si to možno mnohí myslia. Zasvätené osoby, ale rovnako aj bezdetní rodičia tiež musia nájsť
spôsob ako pretransformovať a žiť svoje
rodičovstvo.
Misie v skrytosti rehoľnej cely
Láska môže zdanlivo viesť k obeti sebazničenia pre dobro iného, lebo vie, že
stratou seba človek len nachádza to pravé ja podľa slov samého Krista:„Kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium,

zachráni si ho.“ Je pravdou, že človek
sa musí starať predovšetkým o vlastnú
spásu, ale nikdy nie len o ňu. Sv. Terezka
je príkladom osoby, ktorá sa rozhodla
modliť za istého E. Pranziniho, väzňa
odsúdeného na smrť, za spásu jeho duše
s istotou, že pre veľkosť jej lásky mu Pán
musí nejakým spôsobom dopriať milosť
spásy. Takmer môžeme povedať, že keby
sa bolo treba s ním vymeniť, tak by radšej
nechala jeho ako svoje duchovné dieťa,
aby bol spasený. Do neba sa jednoducho
nedá dostať tak, že sa tam bude ponáhľať
každý sám hlava-nehlava, bez ohľadu na
iných alebo na úkor iných, ktorí to možno ešte viac potrebujú.
Je tu ešte aj iná skupina ľudí, s ktorými Terezka, hoci na diaľku, pestovala duchovné vzťahy. Boli to dvaja kňazi, za ktorých sa modlila ako za bratov:
M. Bellière a A. Roulland. Keďže sama
sa do misií nemohla dostať, rozhodla sa
pracovať na spáse duší modlitbou a obetou, konkrétne modlitbou za pomoc pre
tých, ktorí sa venujú pastorácii priamo.
Nepodceňujme túto modlitbu. Dnes by
každý chcel robiť všetko sám, priamo
a hneď, ale je krásne môcť spolupracovať
a podieľať sa na nejakom diele z odstupu,
v tieni. Je krásne podporovať iných, akoby oni boli našimi predĺženými rukami,
a je krásny obraz ľudí podopierajúcich
ruky Mojžiša, ktorý sa modlil nad bojujúcim ľudom. Spolupráca s iným alebo
nepriama účasť na diele niekoho nie sú
ničím druhoradým.
Veľkosť obety sa pred Bohom nemeria
veľkosťou dôsledkov alebo účinkov. Terezkina malosť je veľká v tom, že ponúkla Bohu všetko. Láska znamená jednoducho darovať všetko. Duchovný život,
misie, skutky milosrdenstva, to všetko
má byť len predĺžením a odleskom našej
lásky k Bohu. Nech nám sv. Terezka pomáha kráčať na radostnej ceste tejto svätosti vyplývajúcej z lásky, ktorá sa začína
už tu na zemi. Zostáva nám len priať si,
aby januárová púť jej relikvií po Slovensku nebola len senzáciou priťahujúcou
zvedavosť alebo úkonom púheho obdivu, ale skôr prejavom snahy o jej nasledovanie. •
MAREC 2016
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Medzináboženský
dialóg o spáse
Text: P. Peter Kubík SVD
Foto: Archív SVD

D

nes je svet v pohybe v takej „univerzálna vôľa“ Boha je spasiť všetmiere, že nielenže sa stretá- kých ľudí – 1Tim 2, 4 – ktorý chce, aby
vajú rôzne kultúry a ľudia, všetci ľudia boli spasení a poznali pravale evidujeme vzájomné pre- du. Vtedy nastane dialóg, keď budeme
nikanie kultúrnych prvkov do život- mať vedomie: som kresťan a nechám sa
ných situácií. Masmédiá, ako je televí- obnoviť na duchu, čiže žijem v spojení
zia, rádio, tlačené a elektronické správy s Ježišom Kristom tým najvnútorneja čoraz viac prítomné sociálne siete, sú ším a intímnym spôsobom.
v stave neustále oslovovať množstvo
Druhý vatikánsky koncil v dokuľudí a zaujímavým spôsobom infor- mente Nostra Aetate prináša ďalšiu nomovať, čo sa kde na zemeguli stalo ale- vinku, ktorá spočíva v rozpoznaní hodbo sa o nejaký čas stane. Vieme o sebe nôt iných náboženstiev a identity iného
navzájom veľa, počnúc od jedla a pitia vyznania. Koncil vyhlásil, že je možná
až po zvyky a zlozvyky, nezabúdajúc na spása všetkých ľudí, ak žijú správne
vieru a náboženstvo.
a dobre vo svojom náboženstve.
Kresťan je človekom svojej
doby, je pod vplyvom masmédií
Skutočne, Boh nás pripravil
a je nútený vyjadriť svoju idenv okamihu stvorenia, aby sme
titu pri stretnutí s ľuďmi, ktorí
ho
neúnavne hľadali, lebo iba
pochádzajú z iných kultúr a rozv Bohu nájdeme odpovede hodné
dielnych náboženských vyznaní.
pravdivého
života. Nestačí mať
Ako človek a ako veriaci je povina vlastniť, človek túži mať podiel
ný rešpektovať ich rôznosť a ich
náboženské vyznanie.
a žiť s Bohom.
Katolícka cirkev pokračuje
v procese „sentire cum Ecclesia“,
čiže vidíme všeobecné účinkovania Iniciátor medzináboženského
Ducha Božieho vo všetkých ľuďoch dialógu
a v náboženstvách, v akých sa nachá- Za iniciátora medzináboženského diadzajú. Svet je pozvaný, aby bol sprevá- lógu môže byť považovaný pápež bladzaný radostným posolstvom, ktoré je hej pamäte, dnes už blahoslavený Padarom pre všetkých s prihliadnutím na vol VI. Vo svojej encyklike Ecclesiam
rešpektovanie slobody voľby pre kaž- Suam jasne a precízne vyjadril trojitú
dého človeka – ako to čítame v Jn 3, 16 úlohu Cirkvi:
– Boh tak miloval svet, že dal svojho • má prehĺbiť svoje vlastné povedomie,
jednorodeného Syna.
• musí sa obnoviť, aby v skutočnosti
bolo videné, čo si nesie ako ideálne
vo vnútri,
Boh chce spasiť všetkých ľudí
Kresťanstvo prináša od svojich začiat- • musí vytvoriť a stabilizovať spásny
kov novú víziu a spôsob ako pristudialóg so svetom, ktorý je okolo Cirkvi
povať ku každému človekovi, pretože
a v ktorom Cirkev žije a pracuje.
14
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Blahoslavený Pavol VI. ponúka nielen metódu ako uskutočniť dialóg, ale
ponúka aj spiritualitu dialógu a poslania Cirkvi. Kresťanstvo je dialóg medzi
Bohom a ľuďmi. Z tohto obrazu jasne
svieti tajomstvo a prítomnosť Najsvätejšej Trojice: „Nevysvetliteľný a skutočný dialogický vzťah, ponúknutý
a vytvorený v nás Bohom Otcom prostredníctvom Syna v Duchu Svätom“
(Nostra Aetate n.41).
Svätý Ján Pavol II. pokračuje na
nastúpenej ceste svojho predchodcu
a podčiarkuje nevyhnutnosť a komplexnosť evanjelizácie a dialógu, vzťah
medzi kultúrou a vierou, medzi kultúrou a evanjelizáciou, rešpektovanie
človeka a kultúry, potrebu vnútornej
obnovy. V prvej encyklike Redemptor
Hominis hovorí, čo máme robiť: „Naša
aktivita na priblíženie sa k predstaviteľom ne-kresťanských náboženstiev
prostredníctvom dialógu, v stretnutiach, v spoločnej modlitbe, v hľadaní pokladov ľudskej spirituality – ako
vieme – nechýbajú ani členom týchto
náboženstiev.“
V minulosti bolo niekoľko misionárov, ktorí pri ohlasovaní evanjelia štu-
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dovali kultúru danej krajiny a zvyky
ľudí žijúcich v nej. V roku 1659 vydala Propaganda Fide dokument, podľa
ktorého sa mali misionári snažiť kultúru a jej prejavy prispôsobiť kresťanskému náboženstvu: Ricci v Číne,
Nobili v Indii, Valignano v Japonsku.
Na vysvetlenie je potrebné povedať, že
kultúra sa chápala ako niečo neutrálne, a teda použiteľné pri evanjelizácii;
kým náboženstvo a jeho rôzne prejavy
sa chápalo ako niečo bez spásonosnej
hodnoty, čiže mŕtve a kresťanstvom
dávno prekonané. V dnešnej dobe sme
pochopili, že vnútorné a intímne spojenie medzi náboženstvom a kultúrou
– ako to potvrdili mnohé štúdie predovšetkým v animistických náboženstvách Afriky a Ázie, ale aj v kultúrach
už rozvinutých bez vplyvu kresťanského náboženstva – vzniká zo socializácie zmyslu posvätna, ktorý si každý
človek nesie v sebe samom. Skutočne,
Boh nás pripravil v okamihu stvorenia, aby sme ho neúnavne hľadali,
lebo iba v Bohu nájdeme odpovede
hodné pravdivého života. Nestačí mať
a vlastniť, človek túži mať podiel a žiť
s Bohom.

V minulosti mnohí hľadajúci a spravodliví nemohli počuť o láske a spáse
nášho Pána Ježiša. Preto Cirkev poučená históriou hovorí o tom, že spása je
možná pre každého. V podstate, až do
veľkých zámorských objavov Ameriky,
potom ďalšie krajiny Afriky a najmä
Indie a iných ázijských krajín, Cirkev
vždy hovorila: Extra Ecclesiam nulla
salus – mimo Cirkvi niet spásy. Keď
sa misionári a misionárky rozišli do
sveta, zistili, že ľudia majú svoje zvyky,
kultúru a náboženstvo. A vtedy museli
odpovedať, prečo Ježiš je jediný Spasiteľ a Vykupiteľ. Odpovedali priamo –
plníme Ježišov príkaz, ideme a učíme
všetky národy o Kristovi, lebo v Ňom
je naša spása.
Nemôžeme byť spasení bez
spoločenstva Cirkvi
Aby sme sa azda nepomýlili, priznajme, že ak niekto nevie a nikdy nepočul
o Ježišovi, a predsa žije pekne, stará sa
o rodinu, pomáha biednym, navštevuje
chorých, nuž prečo by nemal byť spasený? Vari Boh chce, aby jeho stvorenia
boli azda stratené navždy a naveky? Veď
už apoštol Peter hovoril: „Naozaj po-

znávam, že Boh nenadŕža nikomu, ale
v každom národe mu je milý ten, kto sa
ho bojí a koná spravodlivo“ Sk 10, 34-35.
V minulosti kresťania rozmýšľali
a vyjadrili názor: viera je nevypovedane
prítomná – teda akoby schovaná v ľuďoch – a takáto prítomnosť a vedomie
stačí, aby ľudia dosiahli spásu v Ježišovi
Kristovi. Táto mienka sa udržala až do
polovice 20. st.
Druhý vatikánsky koncil urobil zásadnú zmenu, pretože pri spáse sa už
nerozmýšľalo iba o spáse konkrétnych
ľudí, čiže individuálne, ale spása získala
sociálnu orientáciu a v tomto bode už
teológovia vedeli upozorniť a vysvetľovali, že Boh sa ukázal konkrétnym
spôsobom v histórii ne-kresťanských
náboženstiev, pretože náboženská tradícia si pamätá na autentické zážitky
s Bohom a človek môže byť spasený, aj
keď je mimo kresťanského náboženstva
a aj napriek tomu, že patrí do iného náboženstva, lebo Boh podáva pomocnú
ruku prostredníctvom náboženstva,
v ktorom sa nachádza. Takže spása nie
je v tom, že iba verím, ale v tom, ako
osobne napĺňam konkrétne požiadavky
náboženstva a životných situácií, v ktorých sa náboženstvo prežíva.
Morálni teológovia analyzovali vyjadrenia VIERY počas Prvého a Druhého
vatikánskeho koncilu a ponúkli vysvetlenie, že na prvom mieste vidíme a prijímame historickú skutočnosť Boha,
ktorý sa zjavuje ľuďom. Viera potom už
nestojí iba na intelektuálnom súhlase
s tým, čo Boh povedal o sebe a stvorení,
ale oveľa viac naša VIERA získava silu,
že sa človek oddáva Bohu, lebo prijíma
Boha, ktorý sa oddáva človekovi.
A tak sa – vďaka usmerneniu Ducha
Svätého – podarilo urobiť ďalší krok vo
viere. Cirkev je skutočne Bohom ustanovená, aby uchovávala, strážila a ohlasovala pravú vieru, teda nemôžeme byť
spasení bez spoločenstva Cirkvi. Dnes
už berieme do úvahy aj možnosť spásy pre ľudí, ktorí bez vlastnej viny sa
s Cirkvou nestretnú, teda ľudí, ktorí
správne žijú vo svojej kultúre a vo svojom náboženstve. •
MAREC 2016
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MISIJNÉ SESTRY SSPS

Vďačné za život,
povolanie a hlboké
svedectvo zosnulej sestry
Márie Františky Zuzany
Žembovej SSpS
Text: Misijné sestry Ducha Svätého, Ivánka pri Nitre
Foto: Archív

S
1. marca 2016 si pripomenieme 10
rokov odvtedy, ako nás náhle opustila naša milovaná sr. Mária Františka Žembová z Misijnej kongregácie
Služobníc Ducha Svätého.
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r. Mária Františka, vlastným
menom Zuzana Žembová,
sa narodila 21. augusta 1979
v Kežmarku, pochádzala
z Vlkovej. Gymnázium a zdravotnú
školu absolvovala v Levoči. Do Misijnej kongregácie vstúpila v r. 2000, prvé
sľuby zložila v r. 2003.
V jej zápiskoch čítame: „Len láska
dokáže premieňať moje srdce. A preto sa chcem tejto Láske nanovo oddať
a darovať, aby ma menila v dobrého
človeka, v skutočnú Jemu zasvätenú
osobu s nohami pevne na zemi a s dôverujúcim srdcom obráteným k Bohu.“
V r. 2004 dostala misijné určenie na
Papuu Novú Guineu, kam odcestovala
v júli v r. 2005. Toto poslanie vnímala
ako „splnenie sna“ a v prvom liste z nového pôsobiska napísala spolusestrám:
„Pán dobre vedel, akú krajinu mi vybral! Som šťastná!“
Po príchode na miesto misijného určenia prejavila ochotu pracovať s chu-

dobnými a chorými. V novembri 2005
bola poslaná na misijnú stanicu do
odľahlej a veľmi chudobnej oblasti
Timbunke. Tam sa stala členkou zdravotníckeho tímu pre matky s deťmi.
Posledné dni prežila sestra Mária Františka na misijnej stanici Timbunke,
vzdialenej od najbližšieho mesta deväť
hodín cesty.
Na Popolcovú stredu 1. marca mali
sestry v komunite duchovnú obnovu,
na ktorej bola aj sr. Mária Františka.
Zdravotne sa cítila dobre, aspoň si na
nič nesťažovala. Poobede sa jej zdravotný stav rapídne zhoršil a prestala
dýchať. Bez akýchkoľvek predchádzajúcich ťažkostí zomrela na následky
akútnej choroby v stredu 1. marca 2006
vo veku 26 rokov.
Na zádušných modlitbách sa podľa
svedectva sestier zúčastnili aj mnohí
mladí muži, ktorých bolo v kostole vídať zriedka. „Boli hlboko dotknutí jej
smrťou a ešte viac príkladom jej živo-

MISIJNÉ SESTRY SSPS

ta,“ uviedla predstavená. Zádušná svätá
omša a pohrebné obrady sa uskutočnili
v nedeľu 5. marca na miestnom cintoríne v Alexishafene.
Mladé domorodé spolusestry si na
sestru Máriu Františku spomínajú
v modlitbe a v nasledovnej reflexii:
„Drahý Pane, moja sestra zomrela
tak mladá – vo veku 26 rokov. Františka bolo jej meno. V jej komunite
v Timbunke, Wewak ju volali Frania.
Počas jej krátkeho misionárskeho života veľmi milovala. Milovala Ťa, Pane,
i všetkých ľudí, zvlášť ľudí v Sepiku.
Verne vykonávala svoju ošetrovateľskú službu. A keď sa vrátila k svojim
sestrám a SVD bratom na misijnú stanicu, podelila sa so svojimi zážitkami.
Jedna vec, ktorá ľuďom na nej nechýbala, bola jej usmievavá tvár. Čokoľvek
bolo, Františka mala vždy veľký úsmev.
Bola presvedčivou osobou, počúvajúcou sestrou, radosť prinášajúcou dušou tým, s ktorými sa stretla na svojej

Sr. Mária Františka Žembová SSpS
strávila na Papue Novej Guinei
osem mesiacov. Za svoje motto si
zvolila slová sv. Jozefa Freinademetza: „Misia musí byť záležitosťou srdca.“
Veríme, že obeta jej mladého misionárskeho života bude semenom
pre zrod nových kresťanov.
Vďačné za život, povolanie a hlboké svedectvo sestry Márie Františky prosíme Pána života a smrti,
aby ju odmenil láskou a blízkosťou
v plnosti.
Pri tejto príležitosti bude dňa 5.
marca 2016 o 11.00 h slúžená sv.
omša v kaplnke Misijných sestier
Služobníc Ducha Svätého v Ivanke pri Nitre a poobede budeme pokračovať prezentáciou, cez ktorú si
priblížime život sr. Márie Františky
Žembovej SSpS. •

krátkej životnej ceste. Františka prišla
zo Slovenska, z Európy – s láskou a pokojom. Pretože bola poslaná na misie
ako juniorka, dostala privilégium navštíviť domy provincie, kde sestry SSpS
žijú a pracujú. Videla a tešila sa z prírodných krás na PNG: oceánov, jazier
a riek, údolí a vrchov, morského zeleného lesa, z nádherného východu a západu slnka, farebnej oblohy a z iných
vecí. Boli to Božie diela, ktoré hýbali jej
vnútrom a viedli ju k tomu, aby videla
vnútornú dobrotu a krásu Boha v každom človeku. Františka mala „vnútorné oko“, ktoré videlo „svätca v hriešnikovi“. „Modlime sa za mladých ľudí,
ktorí nechodia do kostola,“ bola vždy
jej výzva k modlitbe. Žila tretí rok svoje
sľuby a zomrela na úsvite svojho života. „Prečo v tomto čase, Pane, si ju povolal? “ Stále živá otázka. „Myslím, že
Pán sa pomýlil,“ povedala jedna staršia
sestra, „mala som to byť ja, nie tak silná a nie sestra Františka.“ Usmiala sa
a mladá sestra jej vrátila úsmev. Toto
musí byť Františkin usmievajúci vplyv.
Františka nám hovorí niekoľko dôležitých slov: „Nebojte sa, Boh je s Vami!“
Jej úsmev znamenal duchovnosť,
žiariacu radosť, prítomnosť a silu Boha
pre všetkých, ktorým s láskou slúžila.“
Sr. Brunhilde Rose Nopnag SSpS
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PREKONAŤ ZÁVISLOSŤ

Milosť závislosti
alebo závislosť
na milosti
Text: P. Ján Halama SVD
Foto: copacms.com

H

ovorí sa o posvätnej závis- vyslobodiť z modlárskeho nevoľníclosti, o posvätnej chorobe tva závislosti. On dáva silu veriť, že
alkoholizmu a pod. Sú to je možné vzdať sa onoho balastu a že
provokujúce vyjadrenia. Čo jestvuje to, čo neponižuje, čo dáva
sa tým myslí?
nádej, že náš život nie je zamknuKaždá závislosť je indikátorom toho, tý v bludnom kruhu, že je cesta von,
že sa niečo deje s naším duchovnom, ba že súčasťou tej cesty je láska, ktorá
našou pravdivosťou, našou slobodou, mení všetko. To je pôsobenie Boha.
schopnosťou milovať – všetky tieto Niekedy je závislosť akoby nutný dôhodnoty v nás zakrpatievajú, nerastú, sledok nášho konania, aby sme poznaide to s nami z kopca. Pod slovom zá- li, že modla je len modla, že nejestvuvislosť si predstavujeme neschopnosť odolať nejakej návykovej
Úplne najzákladnejšou vecou,
látke, ako je napr. alkohol, alebo
ktorá pomáha otvoriť cestu
neschopnosť kontrolovať svoju
žiadostivosť v nejakej oblasti, ako
k slobode, je úprimné zdôverenie
napr. v jedení, v sexuálnych vzťasa druhej osobe. Môže to byť
hoch či už reálnych alebo imagivo svätej spovedi, ale môže to
natívnych, neschopnosť odolať
byť aj v psychologickej poradni
stávkovaniu alebo rôznym počíalebo pred dobrým priateľom.
tačovým hrám a pod.
Závislosť je modlárstvom
Povedané slovami Biblie na miesto
Boha si postavíme nejakú modlu a tej
sa nedobrovoľne klaniame. K oslobodeniu nás privedie iba uznanie, že žiadna
modla nie je Boh a ona nikdy nesplní to,
čo sľubuje. Nasleduje pokora, ktorá nám
pomôže vyznať, že sme sa nechali viesť
zlým pánom, uznanie omylov, klamstiev
a presvedčení, ktoré boli iba preludom.
V tomto zmysle môžeme hovoriť
o posvätnej závislosti, že cesta von
zo závislosti vedie jedine cez to, čo je
silnejšie, čo je samo v sebe pravdivé,
láskavé a dobré. Hovoríme o kvalitách, ktoré patria Bohu. Iba Boh môže
18
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je niečo také ako: „Zoberiem si len
troška, len to, čo potrebujem, len to,
čo uspokojí moje potreby.“ A to preto,
že každé odovzdanie sa niekomu alebo niečomu v plnej dôvere je aktom
viery, je aktom duchovným – v dobrom i zlom význame. A naša túžba
odovzdať sa i vlastniť je oveľa hlbšia
a silnejšia, ako si dokážeme predstaviť. Táto túžba sa dotýka centra našej
osoby, a tým je Boh v nás. Najhlbšia
potreba v nás sa neuspokojí s ničím
menším ako Boh. Preto mnohí z nás
beznádejne načierajú do studne závislostí s nádejou, že raz možno načerpajú čistú a živú vodu. Ani nevedia ako,

sami sú vťahovaní do labyrintu nikdy neuspokojených túžob. Milosť, to
znamená Boh, ktorý žije v nás a miluje nás, prináša nášmu duchu a našej duši priestrannosť. Duša sa viac
nekrčí ustráchaná v kútiku ľudského
bytia, ale naopak má priestor, dokáže
dýchať, ba keďže v láske niet limitov,
neohraničuje ju ani priestor, ani čas.
Uzdravujú sa spomienky, napráva sa
pohľad na minulosť, dokonca zmena
zasahuje aj prostredie okolo. Láska
dáva krídla. Neraz sa stáva, že sa menia aj ľudia, ktorí žijú na druhom konci sveta. Mení sa jeden človek a ako reťazová reakcia sa menia aj mnohí iní.
Predpoklady milosti oslobodenia
zo závislosti
Sú nejaké predpoklady, aby milosť
mohla zasiahnuť človeka a zmeniť
jeho život? Boh môže zasiahnuť vždy
a rôznym spôsobom aj bez predchádzajúcej prípravy. Zdá sa mi však, že
z našej strany je možné tomuto procesu milosti napomôcť. Úplne naj-
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základnejšou vecou, ktorá pomáha
otvoriť cestu k slobode, je úprimné
zdôverenie sa druhej osobe. Môže to
byť vo svätej spovedi, ale môže to byť
aj v psychologickej poradni alebo pred
dobrým priateľom. Je však jedna vec,
ktorá nám v tom bráni. Michael John
Cusick v knihe Surfing for God opisuje svoju skúsenosť závislosti na pornografii. Hovorí, že sa viackrát zdôveril
niekomu z kresťanského spoločenstva
alebo aj terapeutovi, ale ako neskôr
zistil, pre seba si nechal vždy tie svoje
tri percentá toho, čo sa stalo a ako sa to
stalo. Oslobodenie nenastalo, lebo to
najzávažnejšie vždy povedal inak, ako
sa to naozaj stalo, alebo jednoducho
danú časť zamlčal. Preto musel ešte
neraz padnúť, aby dokázal uznať, že
klamstvo ho neoslobodí. Samozrejme,
že za onou neschopnosťou povedať
môže byť všeličo, napríklad aj panický strach z odmietnutia, ak by povedal
všetko. V tejto krátkej úvahe nedávam
návod, iba náčrt možností oslobodenia. Pravdivosť, pokora a úprimnosť

sú tou cestou, ktorá vedie k slobode.
Oslobodenie potrebujeme všetci
Nezabúdajme, že každý z nás je do istej miery závislý. Dokonca aj náš obraz
Boha, naša náboženská skúsenosť podlieha niečomu, čo Gerald May nazýva
vytváranie si schém (kniha Závislosť
a milosť). Ako veriaci zažijeme s Bohom niečo autentické a silné. Na základe toho si vytvoríme istú predstavu
o možnom Božom pôsobení v budúcnosti a snažíme sa k tejto skúsenosti
vracať. Niekedy nám to pomáha a niekedy nie. Niekedy ide iba o statické sa
pridŕžanie danej skúsenosti, keď chceme všetko posudzovať podľa onej skúsenosti. Ale Boh je oveľa viac ako jednotlivá skúsenosť. Až keď sa nám naša
predstava zrúti, sme schopní pokročiť
ďalej a počúvať, čo nám naozaj hovorí
Boh a čo si praje v našom živote konať.
Ľudský život neznamená preskakovať od jednej zmeny k druhej, ale
ak v ňom začína prevládať statickosť
a neohybnosť, je to minimálne znakom toho, že náš život, i ten duchovný,

je blízko pasce. V jednom z hymnov
k Duchu Svätému sa modlíme: „Ohni,
čo je stŕpnuté, ohrej, čo je skrehnuté,
naprav, čo je zblúdené.“ Neohybnosť
a chlad duše je niečo, čo je opakom Božieho pôsobenia a jeho milosti. Niekedy Boh použije „vonkajšiu milosť“, aby
nás priviedol späť k opravdivému životu a neraz je táto vonkajšia milosť aj
bolestivá – napríklad strata dobier, na
ktoré sme boli zvyknutí – strata zdravia, rozpad vzťahov a pod. Inokedy nás
Boh priamo osloví a naraz chápeme,
akí sme boli malicherní, lakomí, žiarliví a pod. Božia láska, ktorú zakusujeme, nám ukazuje, ako to všetko, čo sme
uznávali a vyznávali, bolo malé a nízke.
Sme závislí? Áno. Môžeme to zmeniť?
Áno. Sme stvorení na obraz a podobu
Boha. Aj naše neuspokojené siahanie
po veciach a skúsenostiach nás učí, že
je v nás niečo viac a niečo oveľa lepšie,
ako si vieme predstaviť. Potrebujeme iba
závisieť od toho, kto nás tak stvoril, a to
znamená rešpektovať, čo nám hovorí
a úprimne sa otvoriť jeho milosti. •
MAREC 2016
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ČAS PÔSTU

Metanoia

– významy pôstu
Text: Bernhard Rindt

Foto: Archív SVD

Sotva je nejaká internetová stránka bez reklamných
pútačov a diéty a pôst. Využívajú základné túžby ľudí
po zdraví a kráse. Svetovým náboženstvám nejde
o tieto túžby, a predsa v nich má pôst hlbšie ciele.

Z

dá sa, že potreba očistenia a obnovenia je hlboko vpísaná do
ľudí. Každé náboženstvo má svoju vlastnú kultúru pôstu. Ako
a prečo sa postí, závisí zakaždým od obrazu Boha. Podľa toho sa rozhoduje, či
pôstu náleží zmysel vedomia, solidarity
s chudobnými alebo dokonca vlastného
vykúpenia pomocou náboženského výkonu.V porovnaní s rozdielnymi vkladmi svetových náboženstiev sa zviditeľňuje
aj špecifikum kresťanského pôstu.

dá z noein (myslieť) a meta (po, okolo)
a mieni doslova „premenu zmýšľania“,
„zmenu náhľadu“. Do latinčiny sa metanoia preložila slovom paenitentia (ľútosť)
a neskôr sa mylne dávalo do spojitosti so
slovom poena (trest).
Pôst v islame
Za kresťanským chápaním ľútosti a pokánia stojí realizmus, ktorý vo svetle zjavenia uznáva, že človek sám vlastnou silou

Skutočne, Boh nás pripravil
Pôst a pokánie
v okamihu stvorenia, aby sme
Výrazy „pôst“ a „pokánie“ sa
v dnešnom každodennom cháho neúnavne hľadali, lebo
paní líšia významom, aký im dalo
iba v Bohu nájdeme odpovede
kresťanstvo v ranom období. Slovo
hodné pravdivého života.
„pôst“ sa začína oddeľovať od svojho náboženského obsahu a často sa
chápe už len ako obmedzovanie potra- nie je schopný v dokonalosti konať oboje,
vy a luxusu. Slovo je odvodené zo starej ľútosť i pokánie. Je to Božia milosť, ktorá
vznešenej nemčiny, kde to pôvodne zna- oba akty predchádza a napokon dokonámenalo pevne sa držať príkazov zdržan- va. Existuje veľká podobnosť s kresťanlivosti. Tento starý význam slova pevné- stvom pri tých veciach, ktorými človek
ho sa držania pripomína značka „Fasten sám nedokáže prispieť k svojej náprave.
Počas pôstneho mesiaca ramadán sa
your seat belts“, ktorá zaväzuje k založeniu opasku počas letu. Postenie sa vzťa- veriaci v islame celých 30 dní zrieka cez
hovalo na náboženské obsahy. Pri slove deň jedenia, pitia, fajčenia a pohlavného
„pokánie“ sa vec stáva háklivejšou.Admi- styku. Je to čas uvedomenia si viery a cvinistratívno-právne výrazy ako „peňažné čenia sa v sebadisciplíne.
tresty“ presunuli jeho význam do smeru
Pôst sa končí sviatkom Eid al-Fitr.
„pokuta“. Tu je nevyhnutné teologické Aj pre moslimov znamená viac než len
objasnenie, lebo pokánie sa nemá chápať vonkajšie zrieknutie sa. Má priniesť aj
ako pokuta. V gréčtine, jazyku Nového vnútorný obrat a premenu zmýšľania.
zákona, už Ján Krstiteľ hlásal „metano- Dodržiavaním miery smeruje ramadán
iu“, t. j. obrátenie. Grécke slovo sa skla- aj k životu určovanému viac múdrosťou
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a vierou. Korán vyžaduje ľútosť a pokánie, aby sa ľudia zmierili s Bohom. Preto nachádzame chápanie, že prísnym
pôstom možno dosiahnuť odpustenie
od Boha. Hriech odpadnutia od islamu
je však neodpustiteľný. A predsa zostáva
neistota, či Alah skutočne odpúšťa, lebo
viaceré miesta v Koráne upozorňujú na
to, že Boh odpúšťa, „komu chce“ (napr.
v Súre 2 a 3). Je tu veľký rozdiel vzhľadom na evanjelium, v ktorom Ježiš poveruje svojich apoštolov odpúšťať hriechy
a udeľuje im plnú moc, aby v jeho mene
mohli dať hriešnikovi „právne záväzné“
odpustenie.
Budhizmus a hinduizmus
Podľa názoru historického Budhu spočíva cieľ človeka v dosiahnutí nirvány, ktorú nechápe neodvratne ako nadpozemský stav. Pod nirvánou chápe Budha stav
vnútorného pokoja.
Pomocou intenzívneho rozjímania
o troch znakoch života (nestálosť, zovretosť v bolesti, prázdnota) má meditu-
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tela sa tu myslí dosiahnutie nadpriemernej moci a kontroly nad telom a duchom.
Asketické cvičenia, pri ktorých hrá
joga veľkú rolu, majú vytvoriť tapas,
vnútornú žiaru, ktorá je zdrojom moci.
Cieľom tohto umocnenia je dosiahnuť
postoj pokojnej mysle a stávať sa schopným zachovať si tento postoj aj v ťažkých
podmienkach. Presláveným sa stal pôst
Mahátmu Gándhího, ktorým sa taktiež
usiloval dosiahnuť silu pre svoje politické nasadenie.

júci dosiahnuť oslobodzujúce poznanie.
Budha bol skeptický proti extrémnemu
pôstu, pretože on sám prešiel touto skúsenosťou a postrehol, že jeho empíria (skúsenosť) nezodpovedá ľudskej prirodzenosti. Preto sa v budhizme neetablovali
nijaké špecifické predpisy pre pôst alebo
pôstne obrady.
Nájde sa však rada žiť jednoducho
a nevýstredne a nejesť nijaké mäso. Odlišnosť od kresťanstva sa v koncepte nirvány stáva očividnou: Človek potrebuje
vnútorný pokoj. Lenže tento sa podľa
kresťanského chápania nedá dosiahnuť
určitou praxou, no ako opravdivá ľútosť je
darom Božej milosti. Je to Kristus, ktorý
daruje svoj pokoj: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám
nedávam, ako svet dáva…“ (Jn 14,27)
Aj v hinduistických náboženstvách je
pôst dobrovoľnou záležitosťou bez záväzných pôstnych obradov. Na pôst sa hľadí
ako na očistenie a posilnenie tela. Zvláštny jav predstavujú askéti, ktorí v Indii požívajú vysoké ohodnotenie.„Posilnením“

Židovstvo
Pôstny deň je v židovskom kalendári
najväčším sviatkom. Na Jom Kippur,
Veľký deň zmierenia, sa postia aj menej
nábožní židia. Predpisy pre deň zmierenia sa nachádzajú v Starom zákone
v knihe Levitikus:„Tento zákon bude pre
vás večne platný. V desiaty deň siedmeho mesiaca sa budete postiť a nebudete
konať nijakú prácu, ani domorodec, ani
cudzinec, ktorý sa u vás zdržuje. Lebo
v tento deň sa budete zmierovať a očisťovať; očistíte sa od všetkých svojich hriechov pred Pánom. Bude to pre vás deň
úplného odpočinku a budete sa postiť.
To je večné ustanovenie.“ (Lv 16,29n.)
Prísny pôst predpísaný na Jom Kippur
trvá 25 hodín a zachováva sa od západu
slnka minulého dňa až do nasledujúceho dňa. Miesto vo Svätom písme ozrejmuje, že pôst Izraelčanov je znakom obrátenia, ktoré sa vykonáva pred Bohom.
Boh zbavuje hriechu.
Iné pôsty sa v židovstve silno spájajú
aj s myšlienkou smútku nad traumatickými príbehmi Božieho ľudu. Napríklad deň Tisha BeAv, ktorý pripomína,
že v tento deň bol zničený tak prvý, ako
aj druhý chrám.
Kresťanstvo
Popolcovou stredou sa začína veľké kajúce obdobie pred Veľkou nocou, nazývané tiež pôstny čas. Je prípravou na slávenie Kristovho zmŕtvychvstania. Tým
je kresťanský pôst spätným pohľadom
i výhľadom zároveň. Spätným pohľadom
na vlastné hriechy, úmyslom obrátenia
a v Katolíckej cirkvi prípravou na sviatosť

pokánia, ktorá sa musí prijať pred Veľkou
nocou. No je tiež radostným výhľadom,
pretože vrcholí v Božích skutkoch, ktoré vykupujú ľudí. Kajúci čas pred Veľkou
nocou trvá 40 dní a pripomína 40 dní,
ktoré strávil Ježiš pôstom na púšti. Dôležitým aspektom pôstu je obrátenie sa
k blížnemu. Svoj základ má pôst v Starom
zákone. V Knihe proroka Izaiáša v kapitole 58 hovorí Boh o tom, čo je zmysluplným obsahom pôstu. Ústredným motívom je pritom láska k Bohu a k blížnemu,
všetky pôstne diela smerujú k tejto láske.
Podľa textu by sa dal zostaviť zoznam
„misijného pôstu“.
Misijný pôst
Už na začiatku Izaiáša 58 Boh upozorňuje svoj ľud na to, že nereflektovaný pôst
je nezmyselný, nech by bol akokoľvek
prísny. Čo osoží zvesiť hlavu, posypať sa
popolom, keď s tým nesúvisí pravé obrátenie sa k Bohu a k blížnemu? „A v deň
svojho pôstu spĺňate si túžbu a prenasledujete svojich robotníkov...“ (Iz 58,3) Tu
by bol prvý náročný nábeh na misijný
pôst, lebo preťaženie pracovných síl, stres
a vykorisťovanie sú tienistými stránkami
globalizovaného hospodárstva; nimi sú
zasiahnuté všetky kontinenty v rozdielnych formách a stupňoch. Múdrym zrušením nátlaku a nárokov by sme všetci
mohli položiť znak našej spätosti s Bohom. A takmer každý by mal možnosť
podporovať cirkevné projekty, ktoré sa
obracajú proti vykorisťovaniu v chudobných krajinách. Táto opcia podpory
priebežnej iniciatívy pomôže realizovať
aj ďalšie body v pôstnom zozname v Iz
58:„Či nie to je pôst, ktorý sa mi ľúbi, keď
rozviažete zväzky zločinné a roztvoríte
zvierajúce putá, prepustíte zlomených na
slobodu a rozlámete každé jarmo? Či nie,
keď lámeš chudobným svoj chlieb, potulných bedárov zavedieš do domu, ak vidíš
nahého, zaodeješ ho a pred svojím telom
sa neskrývaš?“ (Izaiáš 58,6n) Vo všetkých
týchto oblastiach je Cirkev už činná na
celom svete. Cirkev podporuje nespočetné projekty, ktoré chcú ľuďom v chudobných krajinách napomáhať ich právu.
Misijný pôst je možný a zmysluplný. •
MAREC 2016
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Pápež menoval za nového
plzeňského biskupa
Tomáša Holuba
Novým plzeňským biskupom sa stal doterajší generálny sekretár Českej biskupskej konferencie (ČBK) Mons. Tomáš
Holub, farár Baziliky sv. Petra a Pavla
a dekana Kolegiálnej kapituly na pražskom Vyšehrade. Do funkcie ho menoval pápež František 12. februára. Tlačové
stredisko ČBK o tom informovala Apoštolská nunciatúra ČR. Doterajší plzeňský
biskup František Radkovský v roku 2014
podal do rúk pápeža rezignáciu na svoj
úrad z dôvodu dosiahnutia kánonického
veku 75 rokov. Pápež František vtedy rozhodol, že ho vo funkcii diecézneho biskupa ponechá ešte jeden rok. Funkciu nový
biskup preberie 30. apríla 2016. Nový
pastier plzeňskej diecézy sa narodil 16.
augusta 1967 v Jaroměři a pochádza z farnosti v Červenom Kostelci (z Kráľovohradeckej diecézy). Za kňaza bol vysvätený 28. augusta 1993 v Hradci Kráľové,
kde je tiež inkardinovaný. Jeho akademická príprava zahŕňa: štúdia filozofie a teológie na Cyrilometodskej bohosloveckej
fakutle v Litoměřiciach (1985 - 1989);
štúdium teológie na Katolíckej teologickej fakulte v Salzburgu v Rakúsku (1990
- 1991); magisterské štúdium teológie na
Katolíckej teologickej fakulte Univerzity
Karlovej v Prahe (1993); ďalšie štúdia na
Pápežskej lateránskej univerzite v Ríme
(2007 - 2008) a hamburskom Institut für
Theologie und Frieden (štúdijné pobyty
2005 - 2008); doktorát z morálnej teológie na Katolíckej teologickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, kde obhájil svoju dizertáciu z kresťanskej etiky na tému
"Etické aspekty boja proti terorizmu vo
svetle učenia o tzv. spravodlivej vojne".
Od roku 2011 je zvolený za dekana
Kolegiálnej kapituly v Prahe na Vyšehrade a od roku 2015 farárom pri Bazilike sv. Petra a Pavla na rovnakom
mieste; od roku 2006 pôsobí ako poradca ministra obrany pre duchovnú
službu. Od 14. júla 2003 je kaplánom
Jeho Svätosti (Zdroj: TS ČBK / František Jemelka). •
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Rozjímanie

o siedmich Ježišových
slovách na kríži
Text: In: Môj poklad, zostavil Lawrence G. Lovasik, SVD.
Girard Pensylvania 1945, s. 51-53.
Foto: Archív SVD

• Ó, Božský Vykupiteľ, ktorý si na kríži zvolal: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia,“ odpusť i mne moje
hriechy a daj mi zmierené srdce, aby
som pre teba odpustil všetkým svojim vinníkom.
• Ó, Božský Vykupiteľ, ktorý si na kríži
povedal kajúcemu zločincovi: „Dnes
budeš so mnou v raji,“ daj, aby som
v hodine smrti mohol i ja počuť také
potešiteľné slová.
• Ó, Božský Vykupiteľ, ktorý si na kríži povedal svojej zarmútenej Matke:
„Žena, hľa, tvoj syn!“ A Jánovi: „Hľa,
tvoja matka!“ prosím ťa, daj, aby som
sa k tvojej bolestnej Matke choval
s detinskou dôverou a jemnou nábožnosťou, veď si ju dal i mne za Matku.
• Ó, Božský Vykupiteľ, ktorý si sa na
kríži ponosoval: „Bože môj, Bože môj,
prečo si ma opustil?“ buď mi na pomoci v núdzi a trápení, v nebezpečenMAREC 2016

stve duše, zvlášť vtedy, keď ma všetko
opustí v hodine smrti.
• Ó, Božský Vykupiteľ, ktorý si na kríži
zvolal: „Žíznim,“ zapáľ vo mne túžbu
po tebe, živom prameni všetkých milostí. Daj, aby mojím posledným občerstvením bolo tvoje Telo a tvoja Krv
v najsvätejšej Oltárnej sviatosti.
• Ó, Božský Vykupiteľ, ktorý si na kríži
zvolal: „Je dokonané,“ buď mi na pomoci, aby som všetko dokončil podľa tvojej svätej vôle, a tak sa mohol
na konci svojho pozemského života
s potešením rozlúčiť s týmto životom.
• Ó, Božský Vykupiteľ, ktorý si umierajúc na kríži riekol: „Otče, do tvojich
rúk porúčam svojho ducha,“ udeľ mi
milosť, aby mojimi poslednými slovami boli: „Ježiš, Mária, Jozef!“ a mojím
posledným vzdychom: „Ježišu, tebe
žijem, Ježišu, tebe umieram, Ježišu,
tvoj som v živote i v smrti. Amen.“

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

Denníček

Svätá Faustína Kovalská
Sestra Faustína nás nevtieravo pozýva nachádzať Boha
v tých najprozaickejších veciach a udalostiach. Jej zápisky nám prinášajú nadčasovú
hodnotu, ktorou je kontakt
človeka s Bohom. Pretože
podstata ľudského života sa
neskrýva v zovňajšku, ale vo
vnútri – v jeho duši.

Krížová cesta s pápežom
Františkom

Krížová cesta Meditácie
o utrpení

Saraco Alessandro
Prečo si kresťania pripomínajú Kristovo utrpenie? Cieľom krížovej cesty nie je utrpenie bez viny. Nie je ním
ani smrť. Kráčajme po krížovej ceste s Ježišom a sprevádzajme sa myšlienkami
pápeža Františka.

Alfonz Maria de Liguori
V ďalšom diele edície Alfonziana, ktorú vydávajú obe
vydavateľstvá redemptoristov na Slovensku (Misionár
a Slovo medzi nami), predkladáme čitateľovi prvú časť
textov svätého Alfonza o Ježišovom utrpení.

48 strán, cena: 2,00 EUR

61 strán, cena: 2,10 EUR

Poncius Pilát

Miro Gavran
Gavran Piláta nevníma iba ako
historickú postavu – miestodržiteľa Judey, ktorý dal ukrižovať Ježiša Krista. Vidí v ňom
predovšetkým človeka z mäsa
a kostí, ktorý rovnako ako ostatní ľudia túžil po láske a porozumení svojich blízkych.
136 strán, cena: 8,10 EUR

792 strán, cena: 9,90 EUR

Veľkonočná knižka
so samolepkami

Veľkonočné ráno

Vicki Howieová,
Honor Ayresová
Všade, kam Ježiš ide, sa dejú
úžasné veci. Jedného dňa Ježiša zajali vojaci a pribili ho
na kríž. Mária veľmi smútila, až kým nesvitlo nedeľné
veľkonočné ráno, keď sa stalo
niečo mimoriadne.

Biblické hracie karty
Mojžišovo putovanie

Libanonský mních aj dnes priťahuje zástupy pútnikov z Blízkeho východu i celého sveta,
kresťanov aj moslimov.Vďaka
veľkému množstvu zázrakov,
sa považuje za jedného z najväčších svätcov 19. storočia.

Sally Ann Wrightová,
Moira Macleanová
Publikácia prináša udalosti
posledného týždňa Ježišovho
života na Zemi a jeho vzkriesenia v obrazoch. Každá dvojstrana predstavuje jednu scénu veľkonočného príbehu.

56 strán, cena: 1,50 EUR

384 strán, cena: 5,50 EUR

30 strán, cena: 5,90 EUR

32 kariet, cena: 6,50 EUR

Svätý Šarbel Machlúf

Kvarteto - 32 kariet s biblickými príbehmi, doplnené
štyrmi zvláštnymi "akčnými"
kartami. Hra je vhodná pre
deti i dospelých; do rodinného kruhu ako aj do prostredia cirkevného zboru.

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;
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ARNOLD JANSSEN

Arnold Janssen
– pôsobenie bratov
a ich ďalšie činnosti
Text: Juraj Begany SVD
Foto: Archív SVD

D

rahý môj priateľ, keď
čítaš týchto pár riadkov, znamená to, že
činnosť našich bratov
bola úspešná a list bol doručený.
Som rád, že si si našiel čas a čítaš
tento list. V predchádzajúcom
som sa ti snažil opísať činnosť
bratov v našej tlačiarni. Dnes
ti chcem predstaviť ich činnosť
z trocha iného uhla.
Bratia v Misijnom dome
v Steyli venovali a naďalej venujú svoju pozornosť aj umeleckej činnosti. Spočiatku vyrábali umelecké predmety pre
misijný dom, ale neskôr aj pre
misie. Už v prvých rokoch som
videl potrebu mať umelcov aj
v misiách, pretože som predpokladal, že touto činnosťou
môžu zaujať domorodých obyvateľov. Postupne som spoznával
jednotlivé danosti bratov. Keď
som videl, že niektorý z bratov
má nadanie pre nejakú činnosť,
nenechal som zaniknúť jeho talent, ale snažil som sa ho naďalej rozvíjať odbornými štúdiami.
Vďaka tomu sa v našom Misijnom dome sv. Michala postupne vytvárali umelecké ateliéry,
24
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ktoré sa venovali sochárstvu,
vitrážam a mozaikám, krajčírstvu, obuvníctvu, kníhviazačstvu atď. Postavili sme aj dom,
ktorý sme nazývali „Light house“ (z ang. maják). „Light house“
slúžil predovšetkým pre umeleckú činnosť. Napríklad je tu
brat Seraphim, ktorý vstúpil do
Steylu v roku 1885. Videl som
v ňom dobrého umelca, ktorého bude možné použiť ako majstra pre výzdobu chrámov. Preto
som ho poslal do mesta Linnich,
kde sa vyučil umeniu maľby na
sklo. Medzi prvé diela nášho
brata patria okná v kostole, ktorý bol už postavený pri misijnom dome.

MAREC 2016

Keď som
videl, že
niektorý
z bratov má
nadanie pre
nejakú činnosť, nenechal som zaniknúť jeho
talent, ale
snažil som
sa ho naďalej rozvíjať
odbornými
štúdiami.

Umelecká činnosť sa rozvíjala
aj v drevorezbárstve či vyvolávaním a predávaním fotografií. Neskôr boli prijatí aj bratia, ktorí sa
venovali stolárstvu. Vyrábali nábytok, stoly a rozličné predmety.
Prvým majstrom bratov tesárov
bol br. Johannes, ktorý bol neskôr
poslaný do Misijného domu sv.
Gabriela pri Viedni.
Milý priateľ, na začiatku listu
som ti písal, že umelecká činnosť sa mala rozšíriť aj do sveta. V roku 1892 bol vybraný už
spomínaný br. Johannes, aby
šiel 17. júna s prvými štyrmi
spolubratmi do Toga, aby tam
pracoval na misii v ťažkých začiatkoch. V neskorších rokoch
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DAROVALI NA MISIE, MISIJNÝ
DORAST, MISIJNÉ DOMY
Všetkým darcom vyslovujeme
Pán Boh zaplať!

okrem iného vybudoval aj dva
kostoly.
Spolubratia sa venovali aj krajčírstvu. Aj vďaka tejto zručnosti
sa stal misijný dom sebestačnejší. Spomedzi bratov za zmienku stojí br. Pius, ktorý sa narodil
v Hlučíne (dnes Česká republika)
a vstúpil do Steylu 21. júla 1882.
Br. Pius sa venuje liturgickému
oblečeniu. Zhotovuje rehoľné
rúcha, opravuje šaty spolubratov
a jeho najobľúbenejšou činnosťou je výroba čiapočky na hlavu,
ktorá sa nazýva solideum.
Jednou z ďalších činností bratov je aj polychrómovanie. Zodpovedný za túto činnosť je br. Gebhard. Postupne sa tejto činnosti
začali venovať aj viacerí bratia.
Činnosť bratov smerovala zároveň aj k tomu, aby materiálne zabezpečovala dom a kláštorná dedina sa stala samostatnou. Bratia sa
starajú o záhradu, činnosť a fungovanie domu, ako aj o jeho výstavbu. Dôkazom je kláštorná dedina
v Steyli, ktorá bola postavená počas jedného desaťročia. Vždy som

v nich videl nosné stĺpy v rozmere
materiálnej a pracovnej sily.
Pri opise tejto činnosti, drahý
priateľ, musím povedať, že bratia
sú vo svojich odboroch majstrami.
Ich pracovitosť môžeme vidieť aj
v samotnom manažmente práce.
Bratia sú aj majstrami v kováčstve
a inštalatérskych prácach. Vďaka
tomu bol postupom času vytvorený aj obchod s výrobkami a knihami z misijnej tlačiarne, ktoré boli
zhotovené v Misijnom dome sv.
Michala. Ďalej sa bratia špecializujú na opravu topánok, tesárske
práce, výrobu sviec, košikárstvo
a mnohé iné práce podľa potrieb
času a doby.
A tak, milý čitateľ, vidíš, že
naši bratia sú všestranní v každom smere i odbore. Potrebujeme ich. Začínam však vidieť, že
ich je z roka na rok menej. Preto ťa
chcem pozvať k modlitbe za nich
a za nové povolania pre túto službu. Drahý priateľ, lúčim sa s tebou
a teším sa na skoré stretnutie.
V láske Trojjediného Boha páter Arnold Janssen. •

Rodina Deviatnika - Kolta 45,- EUR • Odberatelia Hlasov – Veľký
Lapáš 100,- EUR • Odberatelia Hlasov – Ivanka pri Nitre 130,EUR • Bohuznáma – Lukáčovce 70,- EUR • Bohuznáma – Mojzesovo 50,- EUR • Odberatelia Hlasov – Lúčky pri Ružomberku
30,- EUR • Misijné sestry 15,- EUR • Bohuznáma – Golianovo
15,- EUR • Odberatelia Hlasov a Posla zo Zuberca 130,- EUR •
Bohuznámy z Tepličky n/Váhom 50,- EUR • Základná škola Žofie
Bosniakovej z Tepličky n/Váhom 200,- EUR • Bohuznáma 200,EUR • Farský úrad Nový Hrozenkov 1285,- EUR • Bohuznáma
z Novej Bystrice 1 000,- EUR • Rodina Lompartová z Novej
Bystrice 200,- EUR • Misijný jarmok Kalvária Nitra 1 036,- EUR
• Odberatelia Hlasov z Ivanky pri Nitre 130,- EUR • Bohuznáma
z Mikušoviec 30,- EUR • Pani Bírova z Veľkého Zálužia 40,- EUR
• Čitatelia Posla z Veľkého Zálužia 60,- EUR • Bohuznámy z Horoviec 30,- EUR • Bohuznámy 130,- EUR • Bohuznámi zo Záhoria
350,- EUR • Členovia Deviatnika z Valaskej Belej 55,- EUR •
Odberatelia Hlasov z Valaskej Belej 120,- EUR • Bohuznáma
z Loviec 60,- EUR • Alžbeta Pálková z Veľkého Zálužia 50,- EUR
• Čitatelia hlasov Zohor 150,- EUR • Ružencové bratstvo Vinodol
50,- EUR • Odberatelia hlasov Nemšová 135,- EUR • Ženy
z Deviatnika v Krížovej Vsi 120,- EUR • Ženy z deviatniku Vojňany
65,- EUR • Odberatelia Hlasov Hronské Kľačany 15,- EUR •
Predvianočný deviatnik Tajov 75,- EUR • Deviatnik Kalameny 70,EUR • Odberatelia Hlasov Rybany 40,- EUR • Odberatelia Hlasov
Mútne 40,- EUR • Z deviatnika "Kto dá prístrešie sv. rodine"
z Víťaza 20,- EUR • Odberatelia Hlasov a Misijných kalendárov
z Radošiny 89,50,- EUR • Odberatelia hlasov Veľké Uherce 50,EUR • Misijné združenie DS Veľký Krtíš 55,- EUR • Kolektív Lásky
Lipt. Teplička 210,- EUR • Rodiny - Deviatnik - Skačany 120,- EUR
• Odberatelia hlasov Čierne pri Čadci 70,- EUR • Odberatelia
Hlasov Sološnica 54,- EUR • Ružencové spoločenstvo Madunice
100,- EUR • Bohuznámy Spišské Bystré 50,- EUR • Odberatelia
Hlasov Ivanka pri Dunaji 198,- EUR • Odberatelia Hlasov Rybany
40,- EUR • Odberatelia Hlasov Bánov 126,- EUR • Odberatelia
Hlasov Pečeňany 80,- EUR • Bohuznáma H. Držkovce 60,- EUR •
Odberatelia Hlasov Udavské 70,- EUR • Misijné združenie Ducha
Svätého St. Ľubovňa 20,- EUR • Odberatelia Hlasov Žabokreky
n.N. 20,- EUR • Z deviatnika "Kto dá prístrešie Sv. Rodine"
50,- EUR • Klub priateľov misií Prievidza 40,- EUR • Z deviatnika
Dolný Lopašov 60,- EUR • Odberatelia Hlasov a Posla Valaská
Belá 120,- EUR • Bohuznáma Lovce 60,- EUR •

Predplatné na rok 2016 je 12 eur
Oznámenie o zmene účtu
Dovoľujeme si vám oznámiť, že
Spoločnosť Božieho Slova, Kalvária 3, Nitra
používa toto číslo účtu v Slovenskej sporiteľni:
Spoločnosť Božieho Slova
IBAN: SK9509000000005029115971
Ďakujeme za porozumenie
MAREC 2016

HLASY Z DOMOVA A MISIÍ
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www.verbisti.sk

Modlitba
k sv. Jozefovi
Svätý Jozef, ty poznáš cenu
driny i pot ťažkej práce, ktorú
si vykonával, aby si svätej
Rodine zaistil dôstojné životné
podmienky. Prosíme ťa,
zahrň starostlivosťou svojho
otcovského srdca všetkých
ťažko pracujúcich. Vezmi
ich pod svoju ochranu. Nech
všetci dostanú spravodlivú
mzdu za svoju prácu, aby
ich rodiny netrpeli hladom
a nežili v nedostatku.
Nezabúdaj, živiteľ svätej
Rodiny, na tých, ktorí nemajú
prácu a márne ju hľadajú.
Amen

ODOSIELATEĽ:

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

POŠTOVNÉ ÚVEROVANÉ
949 04 NITRA 5

