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eď v ponuré dni začiatkom novembra
myslíme na svojich zosnulých, automaticky v nás vypláva otázka nášho konca. Tí
mladší ho len predpokladáme, no zvlášť
nečakáme, hoci nevieme ani dňa, ani hodiny. Ale
čo vlastne máme čakať?
Vo mne slovo „čakať“ vyzýva pocity netrpezlivosti. Väčšinou si čakanie spájam so státím v dlhých
radoch na pošte či v úrade. Alebo na cudzineckej
polícii, kde nikdy netušíš, či ti to na prvý raz vyjde
a nečakáš naprázdno. Je mi ľúto času, ktorý treba
obetovať. No rozum, ba čuduj sa svete, aj srdce napovedá, aby som sa zaujal niečím užitočným – čítanie, modlitba, rozhovor. Takto sa čas rýchlo kráti.
V skutočnosti otázka čakania na náš osobný koniec tiež nemá byť len ľahkovážnym postávaním,
kedy nás všetko dookola hnevá, ale sami nič nechceme pohnúť z miesta. Vlastne na čo čakať? Veď život sa smrťou neodníma, iba mení, ako to oslavuje
jedna z pohrebných prefácií. Netreba čakať, kým
sa ozajstný život - večný začne po smrti, on sa už
začal naším stvorením. Ak chceme žiť večne, musíme začať žiť už teraz.
Píšem, akoby sme to ešte nerobili. Čo však
znamená žiť? Dýchať, prijímať potravu? Na ľudí
je to príliš málo. Chcelo by to aj nejakú činnosť,
ktorá je nasmerovaná od seba, pričom nasmerovanie od seba tu má rozhodujúci význam.
Ak sa pozrieme na modernú západnú spoločnosť, vidíme, že stále viac sa orientuje na seba,
na svoj pôžitok. Prejavuje sa to všetkými trendami, ktoré chcú naplniť hocakú ľudskú potrebu
tu a teraz, nehľadiac na budúcnosť. Nie zbytočne našu kultúru nazval sv. Ján Pavol II. „kultúrou smrti“. Život človeka je životom pre druhých
v spoločenstve. Je to cesta zodpovednosti za seba,
a tým viac i za druhých, ktorí väčšinou cítia na
sebe výsledky našej činnosti alebo nečinnosti.
Sám cítim i vidím, že skutočne žiť nie je ľahké. Byť
egoistom je najjednoduchšia cesta. Hoci sa snažíme
pracovať a byť tu pre druhých, veľmi si ceníme svoj
pokoj, čas, miesto, kam nechceme púšťať nikoho,
niekedy ani Boha. No sláva Jemu, on tam je ešte do
toho, ako sem prídeme sami. Situácia je však takto
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ešte smutnejšia, veď Boh je nablízku a my mu nevenujeme ani jedno slovo či pohľad.
Svoj egoizmus vnímam v prílišnom zahľadení na
svoj komfort – najesť sa pred počítačom, večer si
sám pozrieť film, sám si naplánovať deň, sám pracovať, sám sa modliť. Sám najlepšie viem, čo je pre
mňa dobré a čo je správne pre všetkých. Pocity však
našepkávajú, že sa tu deje niečo nedobré. Neustála nervozita,podráždenosť, nesplnenie očakávaní
a pod. Žiť pre seba sa nedá, ba ani neoplatí. Hnev,
srdnatosť sú odrazom pekelných stavov, kde je duša
mučená nepohodlím a nenávisťou. A to nie je život,
ale smrť. Stačí sa trochu vzdať súkromia, prijať do
svojho kruhu ľudí, blížnych a pochopíme, že nie sú
bremenom, ale darom pre mňa; a čo je ešte lepšie,
že ja môžem byť darom pre nich.
Keď v modlitbe vyznávame „spoločenstvo svätých“, nemáme na mysli len tých dvadsaťtisíc svätcov, ktorých Cirkev oficiálne vyhlásila za občanov
neba a príklad pre pozemských veriacich. Vyznávame tým živé spoločenstvo, kde vzájomne nesieme zodpovednosť za jednotlivé stavy Cirkvi. Pritom, čím lepšie sa máme, tým viac sa snažíme byť
pre druhých. Preto sa tak často modlíme za zosnulých, za duše v očistci, ktoré si nemôžu samé pomôcť; preto prizývame svätých, lebo už dosiahli
cieľ a v ňom čakajú na ostatných. Všetko sa to deje
spoločne dokonca aj tedy, keď si okrem osamotenej vdovy nik nespomína na nebohých predkov.
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Vedomie spoločenstva, ktoré sa netrhá zmenou stavu, nám
pomáha nielen žiť, ale aj veriť, že prameňom a cieľom všetkého je Boh a každá iniciatíva, ktorou vychádzame zo seba, je
cestou k obohateniu. Niet nič, čo by bolo zbytočné. Zmysel
dostáva aj tá najmenšia maličkosť, ktorou môžeme poslúžiť.
V skutočnosti toto je ideál kresťanského spoločenstva, ktoré už
tu na zemi postupne uskutočňuje nebeské kráľovstvo. V histórii duchovného života sa občas vyskytovali prúdy, ktoré si
navonok viac cenili osobnú cestu svätosti, no živý duch jediného mystického tela Krista - Cirkvi ukázal, že aj to je službou pre druhých.
Ak si to teda všetko spočítame, vychádza nám, že o smrti
sa nemusí hovoriť v strachu, skôr s nádejou, ako sa to liturgia
snaží už od samého začiatku. Chápeme, že smrť je od Kristovho zmŕtvychvstania len prechodným opatrením. Báť sa
treba jedine našej nepripravenosti. No z druhej strany, ak sa
život podobá neustálej obete z lásky blížnemu, o akej nepripravenosti môže byť reč?
Škoda, že sa nevieme odpútať od mylných predstáv o skutočnom živote svojom i cudzom. Takto by sme si neraz uvedomovali, ako silno máme radi seba, ako často nedávame slobodu
blížnym, ako veľmi sa snažíme pripútať ich k sebe a nie k Bohu.
Milí čitatelia, želám vám, aby ste si vážili vlastný život a vedeli sa s ním veľkoryso deliť. Nech smrť kohokoľvek nebude
strachom a beznádejou, ale vrelým odporúčaním Božiemu
milosrdenstvu, ktoré má pre našich zosnulých pripravené tak
nádherné dary, že aj my by sme sa pri ich poznaní snažili čím
skôr ich dosiahnuť. Život ako Boží dar je len jeden. Žime ho
tak, aby sa nikdy neskončil.
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EDITORIÁL

Milí misijní
priatelia!
Hneď na začiatku tohto mesiaca budeme prežívať slávnosť Všetkých svätých. Tento
sviatok nám dáva možnosť
uvedomiť si, že naším povolaním je povolanie k svätosti,
že svätosť je dosiahnuteľná pre všetkých. Pomáha
nám radovať sa s tými, ktorí sú v Božej sláve a sú
nám menovite známi, či s tými, ktorí sú síce neznámi, ale nám sú inak blízki: s našimi príbuznými a známymi, ktorí nás predišli do večnosti a sú
u Boha. Usilovať sa dnes o svätosť, to sa možno
ťažko prijíma človeku dnešnej doby, ktorý má stale pred očami ideál životného úspechu, majetku
a zmyslových pôžitkov.
Kde je však pravda? U svätcov alebo v konzume?
Čo je pravou skutočnosťou? Trochu takzvaného
sladkého života alebo spoločenstvo s Bohom, do
ktorého vošli svätí, ktorí “bojovali dobrý boj, zachovali vieru a dokončili beh” (porov. 2 Tim 4,7)?
Kto priniesol svetu viac: Napoleon Bonaparte alebo svätý František? Obohatili, zľudštili a urobili svet krajším ľudia, ktorí svojím životným príkladom strhávali ľudí do víru vášní alebo svätci,
ktorí boli slnkom nemocníc, koncentračných táborov, misijných centier a okrajových štvrtí moderných veľkomiest? Odpoveď je jednoduchá ...
Kde čerpali svätí silu a vzlet k svojmu životu? Vedomie toho, že sú Božie deti, ich napĺňalo a hýbalo
vpred. Preto chceli dať životu najhlbší zmysel, preto
vo svojom živote uskutočňovali Boží ideál človeka.
Neuspokojili sa s trochou pozemského bohatstva,
chceli vlastniť všetko, chceli najvyššiu česť a radosť,
chceli Boha bez výhrad. Do tohto zápasu vložili celé
srdce a celú svoju osobnosť. Všetko stavili na Boha
a všetko vyhrali. Boh ich nesklamal a oni mohli
zo svojho bohatstva obohatiť svoju dobu. Mnohí
z nich obohacujú svet po celé stáročia až dodnes.
Svätí sú pre nás zárukou, že prežívanie života v Božej prítomnosti je spoľahlivou cestou k životnému
úspechu aj pre nás. Svätí nám radi pomôžu svojím
príhovorom, aby sme aj my žili plným životom Božích detí, pre ktorých Otec pripravil večnú blaženosť. Povzbuďme sa v tomto mesiaci svedectvom
ich statočnosti a vernosti Bohu a pamätajme, že
Boh má aj pre nás pripravenú bohatú odmenu. •
Páter Martin Štefanec SVD
šéfredaktor
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▲ Svätá stolica v OSN v New Yorku podporila
boj proti násiliu na ženách
Na alarmujúcu situáciu násilia voči ženám upozornila Svätá
stolica pri diskusii v rámci 71. zasadnutia Generálneho zhromaždenia OSN v New Yorku. Stály pozorovateľ Svätej stolice
Mons. Bernardito Auza v rámci zasadnutia výboru na tému rozvoja týkajúceho sa žien uviedol, že okolo 35 percent žien celosvetovo podstúpilo v niektorom období svojho života násilie, ktoré
má najmä charakter domáceho a sexuálneho násilia. Mons. Auza
tlmočil rozhodný postoj pápeža Františka proti každej forme
násilia voči ženám. Citoval jeho slová, že práve rodina je prvoradým prostredím socializácie a je najlepšie schopná vnášať do
sveta bratstvo. Naopak „násilie v rodine je živnou pôdou pomstychtivosti a nenávisti v najzákladnejších ľudských vzťahoch“.
Vatikánsky diplomat upozornil aj na problém neférovej politiky
zamestnanosti, ktorá znevýhodňuje ženy. „Z tejto perspektívy
musí boj za rozvoj týkajúci sa žien znamenať aj zaistiť im rovný
prístup k zdrojom, kapitálu a technológiám,“ uviedol Mons.
Auza a opäť pripomenul pápežove slová: „Dvojnásobne chudobné sú tie ženy, ktoré sú vystavené situáciám vylúčenia, zlého
zaobchádzania a násilia, keďže sú veľmi často menej schopné
brániť svoje práva. No aj napriek tomu sme u mnohých z nich
neustále svedkami obdivuhodných príkladov každodenného
hrdinstva pri obrane ich zraniteľných rodín.“ Za veľmi závažnú formu utláčania žien, s ktorou treba bezodkladne skoncovať označil zástupca Svätej stolice tzv. mutiláciu genitálií alebo
mrzačenie rodidiel, stále praktizované v niektorých kultúrach.
Arcibiskup Auza uviedol aj konkrétne príklady angažovanosti
Katolíckej cirkvi v boji proti násiliu na ženách, akými je činnosť
skupín Santa Marta a Talitha Kum, ako aj kampaň na skoncovanie s otroctvom (#EndSlavery). •
DÔLEŽITÉ OZNAMY

Sv. omšu za odberateľov Hlasov
odslúžim 3. novembra, za horliteľov 5. novembra 2016,
šéfredaktor
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◀ Páter Emanuelson: Viac než ekumenizmus
potrebuje Švédsko evanjelizáciu

▲ Petícia o úplnom zákaze
potratov v Rusku má už vyše
300-tisíc podpisov
K petícii o úplnom zákaze potratov sa doteraz pridalo vyše
300-tisíc ruských občanov. Pod
iniciatívu hnutia „Za život”
a „Pravoslávni dobrovoľníci” sa
podpísal aj ruský patriarcha Kirill, informoval vatikánsky denník L’Osservatore Romano. Podporu občianskej akcii vyjadril aj
najvyšší mufti v krajine Talgat Tadžhudin. Podpis patriarchu Kirilla len povrdzuje principiálnu pozíciu Ruskej pravoslávnej cirkvi,
ktorá sa nemení a upozorňuje
na závažnosť problému, uviedol
hovorca Ruského patriarchátu.
Vyjadril želanie, aby šlo o prvý
krok smerom k spoločnosti bez
potratov. Organizátori petície
chcú okrem zamedzenia interrupcií bojovať aj proti antikoncepcii s abortívnym účinkom, či
formám asistovanej reprodukcie
nerešpektujúcim hodnotu ľudského života. V Ruskej federácii
sa každoročne uskutoční jeden
až dva milióny dobrovoľných interrupcií. Potrat je pre ženy voľne prístupný a bezplatný do 12.
týždňa tehotenstva, od 13. do 22.
týždňa sa vykonáva na základe
žiadosti s uvedením dôvodu. •

O tri týždne absolvuje Svätý Otec František cestu do Švédska pri príležitosti
500. výročia reformácie. To vtláča pápežskej ceste výrazne ekumenické rysy.
Viac než ekumenizmus však Švédi dnes potrebujú evanjelizáciu, hovorí P.
Fredrik Emanuelson, biskupský vikár Štokholmu pre misie. Od pápeža Františka očakáva výrazné posolstvo viery. Vyžaduje to reálny stav kresťanstva vo
Švédsku, ktorý nie je možné vyčítať z oficiálnych štatistík. “Švédska luteránska
cirkev bola niekoľko storočí štátnou - oficiálnou cirkvou. Tento stav trval do
luterského snemu v Uppsale (v roku 1593) až do roku 2000, kedy došlo k oddeleniu Cirkvi od štátu. To znamená, že Švédsko už nemá oficiálnu cirkev. Luteráni sú dnes iba väčšinovou cirkvou. Pokiaľ však ide o kresťanstvo, vieru a jej
praktizovanie, do kostola prichádza len zlomok oficiálnych členov. Preto som
presvedčený, že skutočnou výzvou nie je ani tak dialóg medzi cirkvami či cirkevnými komunitami, ale evanjelizácia tejto spoločnosti. Naším povolaním je
formovať spoločnosť, niekedy však skôr spoločnosť formuje nás,” povedal Vatikánskemu rozhlasu P. Emanuelson. •

▪ Pápež František podporil
projekt s názvom
“Bleskové školy pre Afriku”

▲ V Belgicku bude pôsobiť
nový apoštolský nuncius,
ktorý pochádza z Ugandy
Novým apoštolským nunciom
v Belgicku sa stal Mons. Augustine Kasujja, ktorý doteraz viedol
apoštolskú nunciatúru v Nigérii.
Pápežské menovanie 70-ročného titulárneho arcibiskupa pôvodom z Ugandy dnes publikovala Svätá stolica. V roku 1998
sa Mons. Augustine Kasujja stal
vôbec prvým nunciom afrického
pôvodu v dejinách vatikánskej
diplomacie. •

Pápež František 5. októbra pred
generálnou audienciou prijal zástupcov Nadácie Vodafone. Vedenie spoločnosti predstavilo Svätému Otcovi iniciatívu s názvom
"Bleskové školy pre Afriku". Projekt má za cieľ sprístupniť internet na niektorých školách v Afrike, aby mali študenti lepší prístup
k výchovným materiálom. Zaujímavosťou je, že do projektu sa zapojili aj školy v utečeneckých táboroch. Podľa slov Petrovho nástupcu
„tento projekt zapadá do širokého
a rozmanitého horizontu verejných a súkromných snáh podporovať svet, ktorý je otvorenejší, solidárnejší a schopnejší ponúknuť
možnosť rozvoja ľuďom a sociálnym skupinám, ktorým hrozí vylúčenie“. Podľa posledných štatistík
má v Afrike prístup k internetu len
10% obyvateľstva, čo znamená najnižšie percento v porovnaní s ostatnými kontinentmi. •
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DUCHOVNÉ SLOVO

Svätí
a ich poslanie
Text: P. Milan Bubák SVD
Foto: Archív SVD

B

lahoslavenstvá sú tým, čo
pretvára človeka aj zvnútra,
aj zvonka a čo ho teda robí
svätým. Kto je teda svätý?

1. Svätý je ten, kto je chudobný v duchu
i srdci. Je to človek, ktorý si uvedomuje
svoju veľkosť na jednej strane, no zároveň malosť na strane druhej. Vie, že vo
svojom srdci nosí celý vesmír, no zároveň si uvedomuje, že je nesmierne závislý aj od Boha, aj od ľudí. Chudobný
v duchu je ten, kto žije v pravde. Kto si
uvedomuje svoju núdzu pred Bohom
a kto je nie vlastníkom, ale iba správcom svojich darov, kto nie je príliš sebavedomý a náročný, kto si nezakladá
na svojom postavení, na tituloch, na
moci, majetku (hoci o zveľaďovanie
všetkého tohto sa usiluje), ale kto zakladá svoj život iba na Bohu. Aby bol
človek schopný takéhoto postoja, potrebuje rásť v múdrosti.
2. Svätý je ten, kto smúti. Je to človek,
ktorého skľučuje pominuteľnosť, neistota a núdza tohto sveta, ktorého zarmucuje bezprávny stav a ľahostajnosť sveta,
nestálosť ľudí v dobrom, ich náklonnosť
k zlu, ktorého skľučujú povrchné triumfy a násilie vo svete. Svätý je ten, kto cíti,
že aj on sám sa podieľa na nešťastnom
behu vecí a zarmucuje ho to. Jeho smútok je skôr ľútosťou nad tým, že aj on sám
má účasť na tomto trpkom stave vecí vo
svete. Svätý je ten, kto neberie na ľahkú
váhu žiadne utrpenie. Ani svoje, ani utrpenie iných. Nad utrpením vie plakať, no
zároveň vidí poza jeho horizont, do diaľky. Smútok je podmienkou ku kráčaniu
k čomusi novému.
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3. Svätý je ten, kto je tichý, ktorý sa usiluje znova a znova všetko podobrotky
začínať a je v tom neúnavný. Objavuje nové a nové cesty lásky a nové cesty
služby ľuďom (bez „humbuku“ a slávnostných rečí) a aj po storakom sklamaní verí stále v silu a pôsobnosť dobrotivosti. Krik a tvrdé slová nie sú jeho
metódami a už vonkoncom nie tvrdé
päste. Verí, že srdce iného sa otvorí až
na celkom tiché a láskavé slovo. Preto
za silu, ktorá udržuje život, považuje
trpezlivosť a vytrvalosť.
4. Svätý je ten, kto smädí po spravodlivosti. So živelným nepokojom pociťuje
vždy znova a znova potrebu Božieho
slova a Božieho života. Duchovný život
je mu srdcom každého dňa. Nie je to pre
neho len niečo celkom na okraji, ako
ozdoba alebo ako koníček. Hľadá Boha
celou silou duše a keď ho objavil, hľadá
ešte vrúcnejšie spojenie s ním a hlbší život z neho. Človek smädný po spravodlivosti je večný hľadač. Hľadá nové cesty,
nové spôsoby, nové dobrodružstvá ako
sa dostať k prameňu všetkého: k Bohu.
Preto sa nikdy neuspokojí s tým, čo dosiahol. Jeho život je ustavičným pohybom, ustavičným rastom.
5. Svätý je ten, kto je milosrdný, ten,
kto sa nehanbí za to, že má dobré srdce, ktorý spozoruje každú núdzu okolo
seba a všimne si s láskou každého nešťastného človeka. Je to človek, ktorý
spolucíti so všetkými, ktorí zlyhali, aj
keď si to zavinili sami. Vie spolucítiť,
vie potešiť, vie poradiť a pomôcť. Nikto sa neobracia nadarmo na jeho dobrotivé srdce. Pre milosrdného človeka
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na prvom mieste je vždy človek. Nikdy nekladie žiadnu literu zákona pred
človeka. Dobro človeka je pre neho tým
najhlavnejším cieľom.
6. Svätý je ten, kto si uchováva čisté srdce (kóšer, katharos). Je to človek, ktorý
to myslí vážne s Bohom i s ľuďmi. Je rýdzi. On sám ako aj jeho slová sú jasné,
isté, srdečné a jeho láska je vyrovnaná.
Jeho život je transparentný (priesvitný). Nepotrebuje nič skrývať. Nevedie
dvojitý život: jeden súkromný a druhý
verejný. Jeho správanie a jeho postoj
k práci a ľuďom je spoľahlivý. Chodí
s čistým srdcom po uliciach, plný pozornosti a nikdy neuhýba, ani sa nekláti vo svojej čistote pred zlom. Vo svojej
čistote srdca je pevný.
7. Svätý je ten, kto šíri okolo seba pokoj.
Šíriť pokoj, to je jeho denné povolanie.

DUCHOVNÉ SLOVO

Pápež František vyzýva
k prímeriu v Sýrii a k väčšej
starostlivosti o Zem

Hľadá to, čo spája, hľadá jednotu. Vie,
že pokoj nie je zadarmo, že nie je lacný.
A tiež vie, že vonkajší pokoj je výsledkom iba pokoja vo vnútri. Človek vlastní tento pokoj, keď je zmierený sám so
sebou ako aj s Bohom. Zmierenie, prijatie pôsobí pokoj. Takýto človek je potom ochotný platiť za pokoj okolo seba
i pokorením, ale aj húževnatosťou. Nikdy nechce ťažiť zo sporu dvoch stránok. Je vždy tretím, ktorý sprostredkuje a ktorý zmieruje podľa pravdy Božej
a v láske. Často sa stane preto terčom
oboch nepriateľských stránok. Ale Boh
ho práve vtedy najviac považuje za
svojho syna alebo dcéru.
8. Svätý je konečne ten, kto je prenasledovaný pre spravodlivosť. Nemožno
ho kúpiť a nemožno ho zraziť na kolená. Neuhne pred nijakým nespravodlivým tlakom a násilím, neuhne ani pred

zvodom a pred sľubmi. Nebúri sa, ak ho
stihne prenasledovanie bez jeho viny,
znáša ho pre víťazstvo spravodlivosti.
V tomto utrpení vidí potvrdenie, že je
opravdivým učeníkom Kristovým. Nejde tu o prenasledovanie lacné: za tvrdohlavosť, neschopnosť k dialógu, k zmene postojov. Ide tu o prenasledovanie
za spravodlivosť, za vernosť veciam zásadným, od ktorých nemožno odstúpiť.
Spravodlivý človek nie je ostentatívny vo
svojej spravodlivosti. No jeho spravodlivosť, ak je pravá, z neho sála. Niektorých priťahuje, iných (zlých, žiarlivých,
závistlivých) rozčuľuje. No svätý je verný.
Poznáš ľudí, ktorí nosia túto magnu
chartu vo svojom srdci? Nemyslím ľudí,
ktorí všetkých osem blahoslavenstiev
perfektne žijú. Takí medzi nami nie sú.
Myslím na ľudí, ktorí sa o ich žitie snažia. Takí sú. Nechcel by si medzi nich
patriť aj ty?
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Svätý Otec František 12. októbra
počas generálnej audiencie na zaplnenom Námestí sv. Petra vyslovil
dva mimoriadne apely. Najskôr vyzval k okamžitému uzavretiu prímeria v Sýrii, aby bolo možné evakuovať civilistov, ktorí sú zablokovaní
v bombardovaných zónach:
„Chcem zdôrazniť a zopakovať
svoju blízkosť všetkým obetiam neľudského konfliktu v Sýrii. S naliehavosťou obnovujem svoju výzvu,
úpenlivo prosiac so všetkou svojou
silou zodpovedných, aby podnikli
kroky na okamžité prímerie, ktoré
by bolo nariadené a rešpektované
aspoň na čas potrebný k evakuácii
civilistov, najmä detí, stále uväznených pod krutým bombardovaním“.
Pápež František tiež podporil
štvrtkový Medzinárodný deň za
obmedzenie prírodných katastrof,
ktorý sa tento rok zameriava na
„zníženie úmrtnosti“:
„13. októbra si pripomíname Medzinárodný deň za obmedzenie prírodných katastrof, ktorý tento rok
predkladá tému: «Zníženie úmrtnosti». V skutočnosti by sa dalo prírodným katastrofám zabrániť alebo
aspoň obmedziť ich následky, lebo
sú často výsledkom nedostatku starostlivosti o životné prostredie zo
strany človeka. Preto povzbudzujem
zjednotiť prezieravým spôsobom
úsilie v ochrane nášho spoločného
domu, šíriac kultúru prevencie, tiež
s pomocou nových poznatkov, redukujúc riziká, ktoré ohrozujú najzraniteľnejšie národy“. •

HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

5

UDALOSTI

Bývalý šéfredaktor
Hlasov P. Jankeje SVD
sa teší vo večnosti
Text a foto: P. Martin Štefanec SVD

Pohrebné obrady
Zádušná svätá omša sa slávila 11. októbra 2016 v Kostole Nanebovzatia
Panny Márie v Nitre na Kalvárii a po jej
skončení bol páter Jankeje pochovaný
na Cintoríne svätého Cyrila a Metoda
na Cabajskej ceste v Nitre.

Pán života a smrti povolal
z pozemskej púte dňa 8. októbra
2016 nášho spolubrata, kňaza
-misionára P. Ľudovíta Jankejeho.
Životopis
Narodil sa 14. 12. 1924 v Chynoranoch.
Večné rehoľné sľuby zložil 15. 8. 1969
v Blönried v Nemecku. Za kňaza bol
vysvätený dňa 3. 9. 1969 v Rottenburgu.
Po likvidácii kláštorov v roku 1950 bol
do roku 1953 v PTP. Neskôr vyštudoval Lekársku fakultu na Karlovej univerzite v Prahe. Po skončení pracoval
ako zubný lekár v Považskej Bystrici
a Topoľčanoch. V júli 1985 dostal štátny súhlas a nastúpil za kaplána do Močenku. V rokoch 1986-1996 bol správcom farnosti Uhrovec. Od roku 1990
bol redaktorom časopisu Hlasy z domova a misií až do roku 2005. V roku
1996 prišiel do Misijného domu Matky
Božej v Nitre na Kalvárii, kde žil až do
svojej smrti.
6
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Vernosť v službe
P. provinciál Pavol Kruták SVD vyzdvihol v kázni veľkú trpezlivosť pátra
Jankejeho, keď pred desiatimi rokmi
úplne stratil sluch. I napriek tomu počul stále Boží hlas a neuzatvoril sa do
seba, ale zúčastňoval sa v kaplnke všetkých modlitieb, duchovných cvičení,
prednášok. Vedel byť veľmi trpezlivý
vo svojej chorobe a pritom príjemne
a s úsmevom sa tešil zo spoločenstva
bratov. P. provinciál poukázal na to, že
P. Jankeje dostal od Boha rôzne talenty,
ktoré zveľadil a rozvinul. Je preto vzorom a povzbudením nám všetkým, že
vedel prijať tie úlohy, kde bol potrebný
a kde si to situácia vyžadovala. Bol lekárom, zaiste odborníkom, ktorý mnohým poslúžil. Neskôr, keď prišiel do
pastorácie, bolo vidieť, že chce „dohnať“ zameškané. Pomáhal kňazom
všade naokolo. Prišiel rok 1989. Bolo
to 28. decembra, keď sa spolubratia
stretli na sviatok Neviniatok na fare vo
Svätoplukove. Tam bolo vidieť, že začína nová situácia a nové úlohy. Prvá
vec, ktorá ležala na srdci vtedajšiemu
provinciálovi P. Vincentovi Babínovi,
bolo vydávanie časopisu Hlasy z domova a misií. „Treba začať vydávať Hlasy,“
povedal páter Babín, „Ľudovít, budeš to
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robiť ty. Ty máš doktorát.“ Samozrejme,
ten doktorát bol z niečoho iného, bol
z medicíny. Ale páter Jankeje prikývol.
Prijal túto službu. V počiatkoch to bola
práca „na kolene“. K dispozícii mal jednoduchý písací stroj, pero, papier. Po
dvoch mesiacoch sa objavilo prvé číslo časopisu. Pustil sa s chuťou do práce.
Postupom času každé číslo bolo lepšie
a krajšie. A tejto práci sa naplno venoval
okrem pastoračnej práce 15 rokov. Nepovedal, že on má iné vzdelanie alebo
inú prácu. Videl, že je to potrebné a on
sa do toho naplno vložil. Robil to rád
a veľmi dobre.
Práce šéfredaktora sa nezľakol
Pred časom sa páter Jankeje v rozhovore vyjadril: „Nevedel som si prácu šéfredaktora celkom predstaviť, lebo povolaním som kňaz a zubný lekár. Mal som
však vzťah k písaniu. Môj rodný brat
Jozef pracoval v tlačiarňach v Bratislave ako typograf. Aj jeho zásluhou sme
začali s vydávaním časopisu. On mal
kontakty s nitrianskymi tlačiarňami,
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UDALOSTI
november 2016
1. november
Slávnosť Všetkých svätých, prikázaný sviatok;
2. november
Spomienka na všetkých verných
zosnulých (dušičky);
20. november
Slávnosť Krista Kráľa;
27. november
1. adventná nedeľa;
28. november
Bl. Mária Helena Stollenwerk,
SSpS, spoluzakladateľka misijnej
kongregácie Služobníc Ducha
Svätého.
◆◆◆

nadviazali sme kontakty a mohli sme
vydavateľskú prácu rozbehnúť. Keď vyšlo prvé číslo Hlasov na jar 1990, mali
sme veľkú radosť. Bol to úspech, že sme
dokázali nadviazať na obsah a po 41 rokoch tento časopis začal opäť pravidelne vychádzať každý mesiac. Začiatky
boli skromné. Bolo to vidieť aj na papieri, grafike, fotografiách. Nadviazali
sme kontakt s vtedajším nitrianskym
biskupom Jánom Chryzostomom Korcom a neskôr s kardinálom Jozefom
Tomkom. Knihu kardinála Tomka sme
vydávali na pokračovanie. O organizačnú stránku časopisu sa staral hlavne P.
Kruták SVD. P. Prokop SVD ilustroval
mnohé články svojimi kresbami a ilustráciami. Nadviazali sme spoluprácu
s p. Vontorčíkom, ktorý s manželkou
graficky pripravovali časopis do tlače.
Korektúry článkov sa ujala pani Mária
Pechová. Balenie časopisu mal na starosti brat Ambróz Poljak SVD. Títo ľudia
významne pomáhali a mnohí pri tvorbe
Hlasov pomáhajú dodnes. Prvé číslo po
totalite vyšlo v náklade 27 tisíc kusov.“

Jeho úloha v Hlasoch bola kľúčová
Páter Martin Štefanec SVD, súčasný
šéfredaktor, sa vyslovil: „Vďaka tomu,
že páter Jankeje prevzal obetavo úlohu
šéfredaktora po r. 1990 a neboli vybudované ešte iné informačné kanály, Hlasy
sa stali dôležitým médiom informujúcim o živote v misiách. Keď som preberal vedenie časopisu v roku 2005, páter
Jankeje mal už po osemdesiatke. Dobre
mi padlo, ako ma v začiatkoch povzbudzoval a keď som nemal články, vedel
ma veľmi potešiť, lebo v pravej chvíli mi
priniesol do kancelárie nejaký dobrý článoček, ktorý ešte v tom veku naklepal na
stroji. Vážim si jeho činnosť a starosť o to,
aby sa Hlasy rozvíjali a boli moderným
časopisom informujúcim o živote našich
misionárov. Patrí mu za to veľká vďaka!“
Ostáva nám dúfať, že aj jemu Ježiš
Kristus povie: „Poď sluha, dobrý a verný. Bol si verný nad málom, nad mnohým ťa ustanovím. Z ticha, ktoré prežíval tu na zemi ako kríž, veríme, že bude
prenesený do iného ticha, iného pokoja,
kde bude počuť a vnímať hlas Boží.
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Misijný úmysel apoštolátu
modlitby na mesiac
movember:
Spolupráca kňazov
a laikov - Aby sa kňazi a laici
vo farnostiach podieľali
na službe v prospech
spoločenstva a nedali
sa ničím odradiť.
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9 rokov v UPeCe

bolo pre mňa požehnaním
a radosťou
Text: P. Martin Štefanec SVD
Foto: Iakob Tunievi

Páter Ján Štefanec SVD pôsobil ako správca Univerzitného
pastoračného centra (UPeCe) v Bratislave 9 rokov. Toto centrum
je známe tým, že bolo prvé svojho druhu na Slovensku, vzniklo v roku 1997
a založil ho páter Milan Bubák SVD. Páter Ján rozpráva v nasledujúcom
rozhovore o dianí v UPeCe v období, keď toto centrum viedol on.
P. Ján Štefanec SVD v UPeCe Bratislava

V UPeCe si pôsobil od roku 2007. V čom
si myslíš, že UPeCe za tú dobu pokročilo dopredu?

Pastoračná služba poskytovaná univerzitným študentom bola na veľmi dobrej úrovni. Myslím, že nikde inde nie je
možné mať taký obrovský záber, ako sa
to deje na pôde UPeCe. Sviatostný servis
zahŕňajúci liturgické slávenia, spovedanie a duchovné sprevádzanie, priestor na
osobnú modlitbu, pobožnosti, stretnutia
malých spoločenstiev, aktívny prístup
k organizovaniu rozličných víkendových aktivít, to sa buduje roky. Môžem
obrazne povedať, že som nastúpil do
rozbehnutého vlaku, ktorý naplno uháňal a jediné spomalenie zaznamenal, keď
študenti odišli na prázdniny.
Toho, čo sa podarilo za deväť rokov,
je veľmi veľa, no za všetko spomeniem
dve veci: vytvorenie stabilnej komunity, ktorá je prítomná na pôde UPeCe
celoročne a ktorú tvoria mnohí bývalí študenti so svojimi rodinami alebo
Bratislavčania, ktorých deti študujú na
vysokých školách. A za ďalšie, to čo sa
podarilo vybudovať za tento uplynulý
čas, je dynamicky funkčná štruktúra
obmeny na jednotlivých vedúcich úlo-

hách, kde študenti preberajú zodpovednosť za jednotlivé tímy a spoločenstvá.
Vybudovať túto štruktúru bola jedna
z najťažších vecí, nakoľko sa často stávalo, že u mnohých študentov boli vo
väčšej miere prítomné viac osobné ambície a túžba byť na špici než spôsobilosť, obetavosť a skutočný zmysel pre
spoločenstvo. Podarilo sa nám vymedziť pred samozvanými nomináciami
do líderstva tímov a spoločenstiev, čo
ich skvalitnilo a sfunkčnilo. Priestor
dostali schopní a obetaví ľudia, ktorých
pôsobenie je obrovským požehnaním
pre chod tohto univerzitného centra.
Je rozdiel medzi študentami v roku 2007
a dnes?

Myslím, že za tie roky možno hovoriť
o rozdielnych a spoločných veciach.
Medzi mladými plynie čas veľmi rýchlo.
Človek sa ani nenazdá a je na scéne nová
generácia, ďalší ročník študentov. A každý prináša so sebou nový vietor. Kým pri
vzniku UPeCe v 90-ych rokoch bolo veľa
študentov, ktorí sa nezištne zapájali do
brigád a pomoci pri jeho chode, v roku
2007 ich bolo menej a v roku 2016 ich
je ešte menej.
NOVEMBER 2016
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Zmysel pre dobrovoľnícku službu
je neustále potrebné živiť a cieľavedome budovať, lebo spoločnosť nastavuje mladého človeka čím ďalej konzumnejšie. Mladý človek vyžaduje kvalitné
veci, kvalitnú organizáciu a nie je mu
cudzie, že všetko niečo stojí. Je ochotný
si to zaplatiť. No tento štýl podľa môjho
názoru odoberá schopnosť nezištne sa
zapojiť alebo byť aktívnym.
Aké boli tvoje priority v pastorácii študentov?

Medzi priority radím permanentnú
kresťanskú formáciu, ktorá sa odohrávala pri tematických prednáškach, pravidelné bohoslužby, možnosť zapisovať
sa na rozhovory a spovede, budovanie
životodarného spoločenstva, dôraz na
prípravu pre povolanie do manželstva
a intelektuálny rast vo viere. Potom
prišli na rad kultúrne a spoločenské
aktivity...
Ktoré projekty sa osvedčili a ktoré boli
možno prekvapivo neúspešné?

Výborne sa osvedčil projekt Misie v Rumunsku, kam študenti v niekoľkých
turnusoch odchádzajú každé leto, aby
viedli tábory pre deti a robili katechézy
pre mládež a dospelých.
Ďalej detské katechézy počas nedeľných omší, trojdňová adorácia, projekt
Ondrejská ľudová veselica, ktorá má za
cieľ napomáhať udržovaniu ľudových
zvykov a tradícií, priťahuje každoročne obrovské množstvo študentov. Tí
prichádzajú v tradičných krojoch zo
všetkých regiónov Slovenska. Športové
turnaje... Projekty, ktoré skončili, boli
napríklad časopis Nové dimenzie, príliš často sa obmieňajúci výkonný tím
nedokázal udržať kontinuitu. Alebo
takisto skončilo večerné premietanie
filmov vo veľkej sále. Projekciu filmov
úplne vytlačila možnosť sťahovania
filmov do PC s možnosťou pozerať ich
v pohodlí svojej izby.
V UPeCe ste pripravovali snúbenecké
páry na manželstvo. Ako prebiehali tieto prípravy?
10
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Predmanželská príprava v UPeCe sa
stala veľmi populárnou a známou na
celom Slovensku.
Je to výnimočný víkend, ktorý je do
detailov pripravený a poskytne snúbencom dokonalý priestor na diskusiu
a zodpovedanie si veľkého množstva
otázok, ktoré si je dôležité položiť pred
vstupom do manželstva...
Táto príprava je vďaka všetkým zainteresovaným dôležitou súčasťou formácie mladého človeka a tým, že je veľmi
praktická a názorná, stala sa dôležitým
prvkom pastoračnej služby.
Pripravovali ste aj katechumenov na
krst dospelých? Aký je záujem mladých
vstúpiť do Katolíckej cirkvi?

Každoročne sme otvárali nový kurz pre
katechumenov, ktorí sa pripravovali na
prijatie sviatostí. Boli to vždy veľmi pekné chvíle, počas ktorých sa veľa diskutovalo a kde sa mohol človek povzbudiť
vďaka záujmu o hlbšie poznanie náboženstva a jeho praktický dopad na život.
Mladí hľadajúci ľudia boli požehnaním pre naše centrum. Ich odvaha,
ochota a túžba po sviatostiach bývala
silným podnetom pre nasadenosť a systematickú prácu.
Čo ťa bavilo a naopak, čo ťa frustrovalo
v tejto činnosti?

Služba v UPeCe ma napĺňala a prinášala mi veľa radosti do života. Bola to
neustála výzva rásť, hľadať spôsob ako
odovzdávať evanjeliové posolstvo účinným spôsobom.
Mladí ľudia sú síce veľmi hladní po
vzťahoch, ale už menej hladní po kultúre, po vyslovene hodnotových veciach,
ktoré sú ale náročnejšie ako ľahký študentský život. Napríklad odborné diskusie, rozličné motivačné workshopy,
konferencie, o tie akoby mladý súčasný človek nestál. Nakoľko ide o akademické prostredie, je to veľký problém
a pomerne veľká chyba, že väčšinu študentov nezaujímajú hodnotové programy a intelektuálne náročnejšie debaty.
Jednotlivci, ktorí mali záujem rásť
po intelektuálnej stránke, museli „u-
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tiecť“ do mesta, do SLH alebo na kvalitné diskusie mimo Mlynskej Doliny,
lebo v UPeCe po takomto programe
nebol veľký dopyt. Toto bolo snáď najfrustrujúcejšie. Si k dispozícii, snažíš sa,
ale nie je záujem o hodnotové veci v takej miere, v akej to očakávaš.
Kto ti najviac pomáhal? Ako si zabezpečoval chod tohto pastoračného „zázraku“?

Najväčšiu pomoc som dostával od najbližších spolupracovníkov počnúc kaplánmi, koordinátormi, vedúcimi tímov,
rozličných návštevníkov UPeCe, ktorým záležalo na jeho chode, no a samozrejme od Pána Boha.
Aké vidíš možnosti rozvoja UPeCe pre
tvojich nasledovníkov?
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Pakistanská vládna organizácia pre reguláciu médií
zakázala kresťanské kanály

UPeCe je na Slovensku pastoračná výzva číslo 1. Obrovskou výzvou je tiež
spolupráca na vytvorení takej náplne
a takého formačného programu, ktorý bude zahŕňať integrálnu formáciu
mladého človeka jednak po kultúrnej,
intelektuálnej, no predovšetkým spirituálnej stránke, aby sa mohol plne rozvinúť a prehĺbiť. Ak má byť kresťanstvo
soľou a svetlom, je dôležité ho dôkladne
poznať, aby ho človek mohol žiť v každodennom živote a svedčiť o Kristovej
láske. V tomto potrebuje mladý človek
povzbudiť a usmerniť.
Ako sa ti odchádzalo z UPeCe?

Odchod som vnímal ako odovzdanie
štafety a keďže to bolo do rúk spolubratov verbistov, verím, že túto štafetu
ponesú ďalej a budú naplno prítom-

• P. Ján s P. Johnym Ambattu SVD,
bývalým kaplánom UPeCe viac krát
so študentami navštívili Oies,
rodisko sv. Jozefa Freinademetza
a patróna UPeCe
• So študentami pred rodným domom
sv. Jozefa Freinademetza
• Život v UPeCe je intenzívny v každom čase
• Libresso je miestom mnohých stretnutí,
kde sa každý cíti prijatý

ní pre študentov a ich všetky situácie,
v ktorých ich budú potrebovať. Želám im veľa odvahy a sily a vyprosujem múdrosť, aby každý mladý človek,
ktorý prejde upecečkom, našiel v ňom
domov a skvelú rodinu.
NOVEMBER 2016

Pakistanská vláda organizácia
pre reguláciu elektronických médií označila za nelegálne jedenásť
kresťanských televíznych kanálov,
ktoré vysielajú pre Pakistan v jazyku
urdu. Ako informuje agentúra Fides,
nariadenie bolo vydaná 22. septembra. Uvádza desať protestantských
staníc i katolícku televíziu z Lahore (Catholic Tv). Vládne nariadenie nariaďuje všetkým regionálnym
riaditeľom, aby okamžite prijali náležité opatrenia, ktoré zastaví vysielanie ilegálnych televíznych kanálov
v ich oblastiach. “V skutočnosti sa tu
stavia mimo zákon hlásanie radostnej správy,” komentuje pre agentúru
Fides Mushtag Anjum, pakistanský
kamilián. “Kresťanské komunity vynaložili veľa síl na organizáciu televíznych sietí, či už káblových alebo
na webe, aby mohli hovoriť ku kresťanov a o kresťanskej viere. Kresťania nemajú žiadny priestor na
verejnoprávnej televízii. Chceli by
sme vedieť, prečo boli označení za
ilegálni. Ide o diskriminačný zákon
namierený proti nemoslimom.” O.
Anjum dodáva, že postavenie kresťanských televízii mimo zákona je
tiež útokom na víziu zakladateľa
Pakistanu Muhammada Ali Jinaha, ktorý si predstavoval slobodnú
krajinu a nie islamskú. Nariadenie
tohto druhu potvrdzuje, že členovia
náboženských komunít sú považovaní za občanov druhej kategórie.
“Požiadame kresťanského federálneho ministra Kamrana Michaela,
aby zasiahol a aby vláda tento zákaz odvolala,” hovorí pakistanský
kamilián. •
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MISIJNÉ SESTRY SSPS

Učiteľka
a vodkyňa
Text: Franziska Carolina Rehbein, SSpS (4. časť)
Foto: Archív SVD

M

atka Terézia počas svojich nou za to na tomto svete je pokoj srdca,
dlhých vizitácií ostáva- radosť v Bohu a odvaha vytrvať. Zriekla často na týždeň alebo nime sa všetkého, čo nie je Boh a jeho
i viac na rôznych misij- svätá láska.“
ných staniciach či komunitách. To jej
Vo svojom vianočnom liste
dávalo dobrý pohľad do situácie na z roku 1913, napísanom v Číne, vyjaddanom mieste a mohla tak pomôcť ses- rila svoje želanie pre sestry: láska, ratrám svojím povzbudením a dobrými dosť, pokoj. Potom to rozšírila takto:
radami. Našla si čas na to, aby hovorila „Ak máme svätú Božiu lásku, máme
s každou sestrou zvlášť a povzbudila ju pokoj s Bohom; ak sme nesebecké v nav náročnej misionárskej práci. Predsta- šej láske k blížnym, budeme mať tiež
veným komunít dávala pomocné na- pokoj vo vzťahoch s našimi blížnymi;
riadenia zamerané na rozvoj spiritu- ak verne plníme svoju povinnosť voči
ality a misijného ducha a vydala tiež Bohu a blížnemu, budeme mať dobré
špecifické nariadenia pre jednotlivé svedomie a ako výsledok pokoj srdca.
komunity.
Tieto tri veci vedú k svätej radosti, ktoPočas svojej dlhej neprítomnosti v Steyli si ale bola stále vedomá svojej zodpovednosti za
Ak máme svätú Božiu lásku,
kongregáciu ako celok a napísamáme pokoj s Bohom; ak
la niekoľko generálnych listov
sme nesebecké v našej láske
pre všetky sestry. Písala tiež lisk blížnym, budeme mať tiež pokoj
ty predstaveným rôznych régií
a provincií. Mnohé zo sestier boli
vo vzťahoch s našimi blížnymi.
jej novickami a niektoré predstavené komunít boli jej asistentkami počas sprevádzania noviciek. To rú nemôžu vziať utrpenia a protivenmalo rozhodujúci vplyv na spiritualitu stvá tohto sveta.“
a vnútorný rast mladej kongregácie. Ako
generálna predstavená sa usilovala po- Niekoľko rád
kračovať v úlohe osobitne cez vizitácie pre predstavené komunít
a svoje listy sestrám.
11. júla 1912 Matka Terézia napísala
Niekoľko ráz písala o pokoji srdca, z Techny pre všetky predstavené koktorý nemôžeme dosiahnuť bez toho, munít „Niekoľko rád pre predstaveaby sme sa cvičili v cnostiach a prekoná- né komunít“, v ktorých dáva výraznú
vali zlé náklonnosti. Slová „poraz seba“ orientáciu pre vedenie. Napísala, že
boli najpodstatnejšie a zároveň aj ťažké. dobrá predstavená komunity nemá
„Vyžaduje to veľa odvahy, intenzívnu byť úzkoprsá a má byť spoľahlivá, usimodlitbu, pevnú vôľu a tvrdý boj. Ce- lovná, zbožná a trpezlivá. Nadovšetko
12
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musí byť opravdivou strážkyňou Konštitúcií, dobrou matkou a duchovnou
vodkyňou pre sestry, za ktoré je zodpovedná. Má zápasiť, aby v tých oblastiach prekonala viac a viac akýchkoľvek
zlyhaní. Má sa viac venovať najmä mladým predstaveným, ktoré nie sú verné
pravidlám, ... musí sa snažiť viesť svoje
sestry s veľkou jemnosťou a zhovievavosťou a nadovšetko, nemá sa správať
s policajtskou prísnosťou (pretože ako
napísala), to odpudzuje a oberá sestry
o odvahu a dôveru.
Potom nasledovali dôležité slová
ohľadom starostlivosti o chorých. Keďže sama trpela toľkými chorobami
a ťažkosťami, hovorila z osobnej skúsenosti: predstavená komunity má mať
tiež otvorené oči na potreby sestier
a hľadieť na to, aby sa pomocou múdrych opatrení chorobám vyhli. Ľahké
ochorenia nemajú odviesť pozornosť

MISIJNÉ SESTRY SSPS
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alebo vôľu uzdraviť ich. Choroba, ktorá začína ľahko, ak sa ňou nezaoberáme, často vyústi do nevyliečiteľnej
choroby ... Ak nejaká slabosť vzrastie,
skúste navrátiť zdravie dostatočným
oddychom a správnou liečbou, ako
sa len dá.
Poprosila všetky predstavené komunít, aby si kultivovali dobré, súcitné srdce pre slabé a choré sestry. Bola si
vedomá, že sú tu sestry, ktoré môžu byť
trochu viac rezolútne. Ale pokračovala
a jej vlastná skúsenosť bola zasa citeľná:
... ak niekto nemá skúsenosť s porozumením takýchto osôb, musí byť veľmi
opatrný predtým, ako si pomyslí, že
niekto si jednoducho predstavuje veci.
Môžeš byť v nebezpečenstve odmietnutia niekoho, kto je skutočne chorý a veľmi tak zhrešiť proti milosrdnej láske. Je
lepšie byť dobrou ako byť príliš tvrdou,
keď pochybuješ, čo je správne.

Keď čítam tieto slová Matky Terézie,
inšpirované takou veľkou láskou a porozumením pre sestry, ktoré vychádzajú z vlastnej skúsenosti, nemôžem si
pomôcť, ale myslím na Sv. Otca Františka, ktorý cestoval na ostrov Lampedusa v Stredozemí k utečencom. Počas
slávenia Eucharistie ubezpečil utečencov, ktorí tam žili, že prišiel preto, aby
sa s nimi modlil, ukázal im solidaritu
a lásku, že pamätá na tisíce, ktoré prišli do Stredozemia, keď sa pokúšali
prejsť cez oceán. Niektorí z utečencov
povedali, že to bolo prvýkrát, čo cítili,
že ich niekto berie vážne ako ľudské
bytosti. Môžeme len ďakovať Bohu, že
nám daroval ako vzory ľudí s porozumením a súcitným srdcom; v čase nášho založenia i v súčasnosti. Je na nás,
aby sme rovnako prejavili solidaritu
v každodennom živote s tými, ktorí to
potrebujú.

• Misijné sestry SSpS sú aktívne
v misiách na mnohých kontinentoch
• Služba blížnym je zakorenená
v ich spiritualite
• Úcta k Duchu Svätému je u sestier
veľmi výrazná

Napokon z hĺbky srdca radí, aby
predstavená dbala osobitne na dodržiavanie bežných praktík a slávností.
„Nebude predstavovať nové veci bez
dovolenia predstavených, nezáleží na
tom, aké dobré a krásne sa jej zdajú.“
Povzbudzuje predstavené, aby dodržiavali tieto „rady“ na slávu Boha
a pre dobro sestier. Nové predstavené
komunít ich majú čítať pozorne dvakrát
do roka, keď sú prvý raz v tejto službe,
ostatné predstavené aspoň raz ročne.
Tiež tvrdí, že tieto reflexie neboli produktom jej vlastných myšlienok, ale
ovocím skúseností.
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Ježiš človeka

vykúpil smrťou
a zmŕtvychvstaním
Text: P. Peter Kubík SVD
Foto: Archív SVD

D

nešný mediálny spôsob ko- nanebovstúpení podporil zoslaním
munikácie a dostupnosť Ducha Svätého na Turíce. Práve vtedy
technológií núti každého apoštoli a učeníci neobyčajne dôkladčloveka, aby ochotne prijal, ne začali vydávať svedectvo o Ježišovi
spracoval a ďalej šíril informácie; aby ako jedinom Vykupiteľovi a Spasiteľovi.
čím skôr zdieľal obrázky na sociálnych Lebo Ježiš toto všetko dokázal z lásky.
sieťach, aby okamžite zaujal stanovis- Takej, ktorá mení človeka a celý svet.
Ježiš na tejto zemi plnil vôľu nebesko a vyjadril svoj názor – páči sa mi –
o slove, obrázku, konkrétnej myšlienke kého Otca. Bolo to presvedčivé vtealebo vyjadril nevšímavosť a ľahostaj- dy a je to presvedčivé aj dnes. Pohľad
nosť – nepáči sa mi. Čo nás zaujíma, to na Boha ako Otca najlepšie vysvetľuochotne a aj primerane dlho, čo nieke- je vznik života a narodenie človeka.
dy ešte viac pritiahne pozornosť ďalších Dnešní vedci – skúmajúci hmotu, stvodiskutujúcich, rozoberieme do posled- renie, človeka – dôkladne vysvetľujú
nej skrutky a písmenka.
presné a účelné zákony fungovania príRozprávať o Ježišovi ľuďom
dnešnej doby preto zákonite prináša výzvy, akým mediálnym spôJežišov kríž nám otvára cestu
sobom zaujať a správne odovzdať
zmierenia s Bohom a je pre
informáciu o všetkom, čo Ježiš
nás výzvou k obráteniu. Len na
učil, robil a najmä o jeho obete na
základe obrátenia sme schopní
kríži, jeho smrti a najväčšom záuvedomiť si svoju vinu, vyznať
zraku – o zmŕtvychvstaní.
svoj hriech a prežiť odpustenie.
V takejto situácii je vždy potrebné pochopiť dve veci.
Ježiš učeníkov zaujal a oslovil osobne. Trpezlivo vysvetľoval, ale niekedy
dokázal byť prísny. A vždy ponechal
slobodu, aby si vybrali, či idú za ním
alebo ešte nemôžu, lebo nemajú odvahu ho nasledovať.
Ježiš žiadal, aby mu uverili. Podporoval vieru učeníkov slovom a zázrakmi,
ktoré konal. Ale v prípade smrti a zmŕtvychvstania sa zjavil oslávený a nič nevysvetľoval, len znova upozornil na Písma, ktoré o Ňom všetko predpovedali.
Čiže očakával vieru, ktorú po svojom
14
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rody, tak živej ako aj neživej, a postupne
aj celého človeka. Boh Otec stvoril svet
a človeka a udržiava všetko poriadkom,
ktorý mu dal.
Ježiš prijal Otcovu vôľu a prišiel spasiť ľudí. A vôľa bola v tom, že za nás položil život na kríži a potom si ho vzal
späť, vstal zmŕtvych. Premohol každú
smrť a každý hriech. Ježiš všetko mení,
lebo vstal zmŕtvych. Správne pochopme, Ježiš plnil vôľu svojho Otca, a to
znamená, že ustanovil nové vzťahy
s Bohom a medzi ľuďmi navzájom.

NOVEMBER 2016

Ako máme chápať Ježišovu smrť?
O Ježišovej smrti rozhodli v Jeruzaleme. Dôvody? Ježiš sa slovom i skutkom
vyvyšoval nad Boha - Jahve a Mojžišov
zákon: odpúšťal hriechy, čím sa rúhal
voči Bohu, nedodržoval Zákon, lebo
uzdravoval chorých v sobotu a nakoniec prehlásil: „Zborte tento chrám a za
tri dni ho postavím.“ Niektorí si zle vysvetľovali jeho duchovné poslanie. A po
Ježišovom odmietnutí kráľovskej hodnosti pri rozmnožení chleba na púšti
ho mnohí opustili (por. Jn 6,66). Zdá sa,
že jeho poslanie nesplnilo to, čo malo.
Nájdeme však dôležitý moment Ježišovho učenia – úplná priorita Božej
vôle – preto v Jeruzaleme pochopili, že
úplne spochybnil náboženské, politické a ekonomické inštitúcie svojej doby
do takej miery, že zrazu boli v protiklade s Božou vôľou. Jeho učenie tak malo
politický dopad a Ježiš sa stal nepoho-

NOVÁ EVANJELIZÁCIA

dlným, prekážal. Využili to, že Ježiš pred
veľradou prijal titul Mesiáša a tvrdili
Pilátovi, že sa vyhlasuje za židovského
kráľa, tým vlastne konkuruje rímskemu
cisárovi. Preto prináležalo rímskej okupačnej vláde, aby prefekt Poncius Pilát
dal Ježiša ukrižovať. A tak nevinného
Ježiša odsúdili ako vzbúrenca.
Ako Ježiš chápal svoju smrť?
Ježiša odsúdili na smrť ukrižovaním.
Kríž bol znakom potupy a vyvolával
pohoršenie. Ježiš bol bičovaný, tŕním
korunovaný, niesol kríž a na kríži umrel. Tento spôsob popravy mal za cieľ
urobiť umieranie úplne neľudským
a zobrať odsúdenému akúkoľvek hodnotu v momente jeho smrti. Odsúdený
zomieral v ukrutných bolestiach pomalou smrťou na udusenie a nakoniec
mu polámali končatiny. Popravených
ukrižovaním väčšinou nepochováva-

li, ale ich nechávali roztrhať divej zveri
a dravým vtákom.
Napriek tomu, že z ľudského pohľadu sa koniec Ježišovho života javí ako
prehra, Ježiš si uvedomoval, že jeho
smrť tvorí súčasť Božieho plánu. Tak
ako celý svoj život chápal ako službu
lásky, aj jeho smrť bola službou lásky
pre ľudstvo. Ježiš v smrti videl vrchol
svojho poslania, posledné vyjadrenie
svojej lásky k nám. Ježiš vedel, že jeho
smrť je na odpustenie našich hriechov
a že má súvis s ustanovením Božieho
kráľovstva.
Tajomstvo vykúpenia.
Ježišova smrť na kríži (a prirodzene
aj jeho zmŕtvychvstanie) je stredobodom učenia Cirkvi. Ježišov kríž je symbolom kresťanstva, v ktorom môžeme
nájsť určitým spôsobom celý kresťanský odkaz. Vďaka krížu sa realizuje spá-

sa celého ľudstva, ktorá spočíva v odpustení hriechov a ponúka nám šancu
na nový život v spoločenstve s Bohom
a s ľuďmi.
Čo je podstatou hriechu? Stručne
povedané - hriech spočíva v odmietnutí spoločenstva s Bohom a s blížnymi. Hriešny človek tak neprijíma
Boží príkaz lásky: milovať Boha celým
svojím srdcom a milovať blížneho ako
seba samého. Uzatvára sa do seba a zároveň sa vzďaľuje od Boha aj od človeka. Konečným dôsledkom hriechu
je smrť, teda úplné odlúčenie od Boha
aj od človeka.
Otázka, ktorá sa nám vynára v súvislosti s krížom, je: akým spôsobom nás
môže Ježišov kríž spasiť? Odpoveď na
túto otázku znie: OBRÁTENÍM!
Na kríži nás Ježiš spasí tým, že nám
ponúka svedectvo lásky, ktorá jediná
má silu obrátiť človeka. Naša spása nespočíva v tom, že sa čosi udeje medzi
Ježišom a jeho Otcom. Naša spása sa
uskutočňuje medzi Ježišom a jeho Otcom na jednej strane a medzi nami na
strane druhej.
Otec posiela svojho Syna, aby nám
zjavil, ako veľmi nás miluje. Boží Syn
prichádza medzi nás a stáva sa jedným
z nás, aby spolu s nami zdieľal náš život a ohlásil príchod Božieho kráľovstva, teda Božie milosrdenstvo všetkým hriešnikom. Cieľom jeho poslania
bolo naše obrátenie: „Obráťte sa a verte
v evanjelium.“ (Mk 1,15) V momente
svojej smrti sa Ježiš javí ako Spravodlivý, ktorý sa stáva solidárny s hriešnikmi až do krajnosti. Ten, ktorý nepoznal
hriech, slobodne prijíma údel najhoršieho hriešnika – smrť na kríži (por.
2Kor 5,21).
Ježišov kríž nám otvára cestu zmierenia s Bohom a je pre nás výzvou k obráteniu. Len na základe obrátenia sme
schopní uvedomiť si svoju vinu, vyznať
svoj hriech a prežiť odpustenie. Svojím
áno, ktoré vyslovíme Božej milosrdnej
láske, dáme súhlas na nový život v spoločenstve s Bohom. Boh nás zároveň
robí slobodnými a schopnými milovať
takou láskou, akou nás On miluje.
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MISIJNÝ DOM V BRATISL AVE

15 rokov
Misijného domu
v Bratislave
Text a foto: P. Martin Štefanec SVD

N

a sviatok Sedembolestnej
Panny Márie, patrónky Slovenska, sa v Misijnom dome
sv. Arnolda Janssena konala
oslava 15 rokov otvorenia tohto domu.
Slávnosť začala sv. omšou, ktorú celebroval P. Pavol Kruták SVD, provinciál
rehole verbistov. Spolu s ním boli pri
oltári štyria doterajší rektori domu: P.
Ján Kušnír, P. Peter Kubík, P. Jozef Strečka a súčasný rektor P. Johny Ambattu.
Dom slúži ako miesto formácie bohoslovcov SVD a nachádza sa v strede
predmestskej vysoko obývanej oblasti
v Petržalke. Dňa 15. septembra v roku
2001 ho požehnal kardinál Jozef Tomko v prítomnosti vtedajšieho generálneho predstaveného rehole verbistov P.
Antonia Perniu.
Páter provinciál v homílii vyjadril,
že misijný dom a kostol je miestom,
kde môžeme zažiť krásu spoločenstva s ľuďmi, ale aj krásu spoločenstva
s Bohom. „Zároveň si myslím, že by
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malo byť miestom, ktoré udržuje živé
povedomie Boha v tomto prostredí.
Aby ľudia, ktorí žijú na tomto sídlisku
a prechádzajú okolo, si uvedomili, že
sú tu ľudia, ktorí veria. Skrze nás, nielen skrze nejaké stavby, skrze našu živú
vieru sa Boh dostane aj k ľuďom, ktorí žijú okolo nás,“ povedal P. Kruták.
Po. sv. omši rektor Misijného domu P.
Johny Ambattu pozval všetkých prítomných na malé pohostenie, kde si
zaspomínali na rôzne udalosti a chvíle počas 15-ročnej histórie misijného
domu a kostola.
V Misijnom dome sv. Arnolda Janssena býva momentálne 9 seminaristov
a 6 kňazov. Seminaristi študujú teológiu na Trnavskej univerzite v Bratislave.
Počas pôstu a adventu sa v kostole pri
misijnom dome zvykne konať Obnova v Slove. Niekoľkí seminaristi chodia
do UPeCe, kde pomáhajú pri príprave
mladých na prijatie sviatostí iniciácie,
čiže krstu, birmovania a Sviatosti Ol-
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tárnej, alebo im pomáhajú v raste duchovnými cvičeniami.
Je tu rozbehnuté aj stretko miništrantov a ďalšie stretnutia aj pre veriacich
z kostola. V Misijnom dome Arnolda Janssena sa okrem toho počas roka
usporadúvajú stretnutia pre študentov

MISIA V ČESKU

Letná misia v Česku

– Stráž pod Ralskem
(2. 7. – 17. 7. 2016)
Text: Dávid Kancian

V

stredných a vysokých škôl, ktorí hľadajú svoju životnú cestu. Pre deti do troch
rokov misijný dom poskytuje priestory
- projekt sa volá Bábätko a prichádzajú
sem matky s deťmi zo sídliska, ktoré si
program zabezpečujú samy. Bratislavská komunita vydáva svoj časopis Mladý
misionár a spravuje vlastnú internetovú
stránku. Spoločné modlitby sú trikrát za
deň. Keďže sa tu formujú budúci misionári, raz za týždeň býva svätá omša v anglickom jazyku. Seminaristi sa stretávajú
aj pri nácviku spevu, pri práci a pri štúdiu. Spolupráca s laikmi z okolia misijného domu je na veľmi dobrej úrovni.
Veľmi obetavo pomáhajú pri rozličných
prácach a aktivitách spojených s kostolom i s podporou misií.
Komunita verbistov v Petržalke je
mladá, horlivá a odhodlaná hlásať evanjelium všetkým národom.

misijnom tíme Univerzitného pastoračného centra v Bratislave bola tento rok nová výzva, a to prvé misie v Česku. Išlo sa do
Stráže pod Ralskem, čo je mesto s počtom obyvateľom okolo
4000. Mesto je umiestnené severne od Prahy. V tejto časti Čiech
pôsobia aj dvaja pátri verbisti. Sú to P. Václav Horniak SVD a P. Richard
Cenker SVD. Bývajú na fare v meste Mimoň. V tejto oblasti žili kedysi
Nemci, ktorí tu zanechali množstvo kostolov, no s ich odchodom odišlo
v značnej miere aj kresťanstvo. Preto to majú pátri verbisti veľmi náročné.
Na misiách sme sa zúčastnili štyria. Avšak druhý týždeň nám pomáhala jedna milá Češka z Mimoňu. Bývali sme na fare v Stráži pod Ralskem,
blízko kostola svatého Zikmunda. Prvý týždeň bol dosť náročný, lebo
tam nebolo veľa veriacich ľudí. Do kostola okrem nás zvyčajne neprišlo
viacej ľudí, ako sa dá spočítať na jednej ruke. No aj napriek tomu nám
pátri verbisti slúžili denne svätú omšu. Božia prozreteľnosť spôsobila, že
liturgické čítania boli práve o misiách, o vysielaní učeníkov a pod. Takto
nás Duch Svätý povzbudzoval a vyučoval. No na prvé detské stretnutie
prišlo iba päť detí. Preto sme sa snažili oslovovať ľudí a deti, čo pre nás
nebolo jednoduché. Pri detských stretkách sme museli dávať pozor, ako
budeme dávať odmeny za súťaže a hry. Mali sme totiž nepríjemnú skúsenosť, niektorí nás pokladali za pedofilov. Prvý týždeň sme totiž boli
traja animátori a len jedna animátorka. Jedna žena na nás chcela zavolať políciu. Našťastie zavolala najprv kostolníčke, ktorá ju uistila, že sme
normálni ľudia. No boli aj pozitívne momenty. Podarilo sa nám osloviť
zopár detí, ktoré chodili predtým na podobné stretká. Kvôli tomu prichádzalo druhý týždeň aj desať detí. Stretnutia bývali doobeda, ale aj
poobede. Ich náplňou boli predovšetkým hry. Mnoho detí nebolo ani
pokrstených, a tak sa o Ježišovi hovorilo ťažšie. Stretko pre dospelých
bolo iba jedno, a to adorácia s agapé. Mládežnícke stretnutia neboli, ale
podarilo sa nám osloviť trojicu mladých tínedžerov, s ktorými sme si zahrali hry a porozprávali sa. Síce povedali, že prídu na stretko, no neprišli.
Zarazilo nás to, že boli úplne znudení bez akéhokoľvek zmyslu. Preto
je veľkou výzvou na ďalšie leto, aby tam prišli najmä ľudia otvorení pre
evanjelizáciu a komunikáciu.
Program sme mali hlavne cez pracovný týždeň. Prvý víkend sme v sobotu išli na menšiu brigádu do Mimoňu a potom sme sa vrátili pešo naspäť.
Cestou sme sa zastavili na zrúcanine hradu Ralsko. Druhý víkend v sobotu sme boli v Drážďanoch, nemeckom meste pomerne blízko pri nás.
Celkovo sme si odniesli pekné chvíle s deťmi. Uvedomili sme si, aké
kresťanské bohatstvo máme na Slovensku a že je ho potrebné chrániť.
Dúfame, že aj ďalšie leto sa tam niekomu podarí ísť a pomôcť tak pátrom
verbistom s pastoráciou detí, ale aj mladých.
NOVEMBER 2016
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55 rokov

od súdneho procesu
s verbistami
Text: P. Tomáš Gerboc SVD
Foto: Archív SVD

V novembri 1961 sa začal v Košiciach súdny proces
vedený proti Spoločnosti Božieho Slova. V procese bolo
obvinených šestnásť ľudí (14 verbistov, jedna rehoľná
sestra SSpS a jeden laik). Prinášame vám krátky exkurz
do udalostí, ktoré tomuto monsterprocesu predchádzali.

O

d úteku Štefana Horvátha do
Poľska (1957), ktorého pohyb a miesto úkrytu Štátna
bezpečnosť nevedela určiť,
a „zmiznutia“ ďalších dvoch – Róberta Borika a Jozefa Šaba (1958), začalo
podrobnejšie monitorovanie pohybu
verbistov.
Po týchto troch klerikoch bolo vyhlásené pátranie. Štátna bezpečnosť pokračovala naďalej v pátraní po ďalšom nezvestnom rehoľníkovi P. Babínovi SVD.
Ten bol „nezvestný“ od roku 1950, kedy
utiekol z Podolínca.
Podrobne bol monitorovaný P. Vojtech Bošanský a všetky osoby, ktoré sa
s ním snažili kontaktovať, boli preverované. Predovšetkým na západnom
Slovensku sa sústredila pozornosť ŠtB
na neho. Pokiaľ ide o východné Slovensko, najviac sledovanou osobou bol
P. Ondrej Slavkovský. Spolu s pátrami
Aladárom Janegom, Jozefom Škodom
a Františkom Majerníkom boli títo dvaja
kontaktnými osobami pre tých klerikov
Spoločnosti Božieho Slova, ktorí chceli
aj po roku 1950 pokračovať v rehoľnej
formácii.
O tom, akú všetku činnosť vykonávali rehoľníci, scholastici i laici, proti
ktorým bol vedený súdny proces v roku
1961, najlepšie dokumentuje vyšetrovací
a súdny spis. Úvodom je potrebné uviesť
18
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jednu poznámku. Môže byť celkom prekvapujúce, že súdny proces takéhoto
rozsahu (proti šestnástim obvineným)
sa nekonal v Bratislave, ale práve v Košiciach. Napriek tomu, že Košice boli významné mesto, boli predsa len na okraji a navyše dostatočne ďaleko od Prahy
ako hlavného mesta Československej socialistickej republiky. A teda dostatočne
ďaleko aj od drobnohľadu zahraničných
novinárov či informátorov – zahraničných spravodajcov. Predpokladalo sa, že
takto veľký – mohli by sme ho pokojne
nazvať i monsterprocesom – súdny proces bude mať širokú publicitu. Avšak aj
v súlade s inštrukciami, ktoré vydala ŠtB,
sa veľmi o tomto procese neinformovalo.
Nie preto, že by štát nemal záujem verejne kompromitovať rehoľníkov. Skôr šlo
o to, aby sa informácie o ňom nedostali
do zahraničného spravodajstva, čím by
sa na ČSSR poukazovalo ako na krajinu,
ktorá pri budovaní socializmu využíva
všetky možné prostriedky na eliminovanie ľudí, ktorí jej v tom „bránia“. I preto
nie je možné stretnúť sa v dobovej tlači s publicitou ohľadom tohto súdneho
procesu.
„Vojtech resp. Bošanský a spol.“
Súdny proces proti členom rehole Spoločnosti Božieho Slova má viacero pomenovaní. Najčastejšie je známy pod
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termínom prípad Fakulta alebo prípad
Bošanský a spol. Môžeme sa stretnúť
i s obmenou ako prípad Vojtech Bošanský a spol.
V prípade použitia termínu fakulta môžeme nájsť dve vysvetlenia. To
prvé sa vzťahuje k ilegálnej činnosti
samotných verbistov. Napriek tomu,
že rehoľná formácia bola zakázaná,
takmer všetky rehole v nej pokračovali. Niektoré menej, iné viac. Podobne
i verbisti pokračovali, predovšetkým
od roku 1953 v tajnej formácii bohoslovcov, ktorí po udalostiach zrušenia
rehoľného života v Československu
v nej nemohli ďalej pokračovať. A tak
sa pod týmto termínom myslelo predovšetkým vedenie tajnej formácie a súkromné štúdium na „teologickej fakulte“,
ktorá však nepôsobila ako inštitúcia.
Zabezpečenie jej chodu mali v osobitnej starostlivosti jednotliví pátri SVD.
Druhou možnou interpretáciou termínu fakulta bolo prijatie „tajných fakúlt“ od Generála Spoločnosti a z Vatikánu, ktorými bol údajne predstavený
Spoločnosti v ČSSR P. Vojtech Bošanský

HISTÓRIA

• zakladanie spolkov; verbisti ihneď po

SVD poverený, aby pôsobil ako tajný vyslanec Svätého Otca. Na ich základe mal
vykonávať činnosť, ktorá by napomáhala rozbitiu socialistického zriadenia
a nastoleniu pomerov spred roku 1948.
Ak sa spomína súdny proces Vojtech
Bošanský a spol. alebo Bošanský a spol.,
ide o pomenovanie po provinciálnom
predstavenom Spoločnosti v Československu Vojtechovi Bošanskom. On bol
považovaný za tvorcu protištátnej politiky a organizovania rehole. Zároveň
bol vnímaný ako najváženejšia postava
slovenských verbistov, nakoľko mal byť
v roku 1949 údajne vysvätený za biskupa a neskôr poverený ako pápežský legát, aby organizoval náboženský život
na Slovensku. Mal koordinovať činnosť
rehoľníkov i diecéznych kňazov a kreovať podzemnú Cirkev – vytvoriť ilegálne vedenie Rímskokatolíckej cirkvi
na Slovensku. I preto bol vybraný ako
hlavná postava procesu, ktorý niesol
jeho meno.
Pri štúdiu danej problematiky sa môžeme stretnúť i s označením rozpracovaného procesu – akcie Fakulta, pod

ktorú spadali všetky aktivity Štátnej
bezpečnosti proti verbistom, pričom
samotný súdny proces bol nazvaný Bošanský a spol.
Monitoring činnosti verbistov
Zásah proti rehoľníkom Spoločnosti Božieho Slova sa začal pripravovať
v roku 1958, kedy ŠtB začala spracovávať bývalého bohoslovca rehole Jozefa
Hanzélyho na spoluprácu. Najväčší záujem sa kládol na monitorovanie činnosti provinciála Vojtecha Bošanského,
avšak nakoľko Jozef Hanzély prichádzal
do kontaktu predovšetkým s pátrami
na východnom Slovensku, informovať
mal predovšetkým o ich aktivite.
Ak sa teda chronologicky pozrieme na udalosti, útek Horvátha, Borika
a Šabu bol priamym spúšťačom monitorovania verbistov. Od roku 1959 začala samotná akcia Fakulta. Operatívny zväzok s týmto názvom bol založený
10. augusta 1959 na KS ŠtB v Košiciach.
Počas rozpracovávania činnosti verbistov boli za najzávažnejšie zistenia vyhodnotené tieto:

svojom príchode na Slovensko začali
organizovať rôzne náboženské spolky
(mužské, miništrantské, pre rodiny),
ktorými chceli upevňovať povedomie
národnej svojbytnosti a slobody viery, čím sa mali usilovať o otupenie revolučnej činnosti robotníckeho hnutia na Slovensku;
• organizácia inteligencie; predovšetkým cez duchovné cvičenia pre učiteľov a intelektuálov;
• organizácia mládeže; predovšetkým
cez duchovné cvičenia;
• služba v prospech západných mocností; verbisti sa stali po jezuitoch
najreakčnejšou rehoľou, pričom verne mali plniť príkazy a zámery Vatikánu zamerané proti pokroku a socializmu;
• sympatizovanie a podpora Slovenskému štátu; verbisti sa priamo podieľali a napomáhali vzniku
Slovenského štátu, s ktorým úzko
spolupracovali a všestranne ho podporovali; niektorí boli členmi HG
(pátri Bošanský, Lajcha, Slavkovský);
• podkopávanie základov komunizmu;
verbisti priamo podporovali rozširovanie tajných letákov a pastierskych
listov, ktoré boli na území Slovenska
šírené po roku 1948;
• aktívna činnosť napriek zrušeniu;
verbisti ako reakčná rehoľa boli
v roku 1950 zrušení, mnohí však zrušenie nebrali v úvahu a pokračovali
v apoštoláte i po roku 1950.
Na základe týchto zistení bolo potrebné zamedziť činnosti rehole a jej jednotlivých členov.
Hĺbkové zisťovanie činnosti verbistov
začala ŠtB spätne k roku 1949. Na základe toho dospela k poznatkom, ktoré boli
závažným materiálom na vynesenie vysokých trestov súdu. Jednotlivé obvinenia, ktoré boli neskôr vznesené, sa však
nie vždy zakladajú na pravde. Niekedy
sú len konštruktom jednotlivých agentov či vyšetrujúcich sudcov. I keď nesú
známky pravdy, ich interpretácia, resp.
i doplnenie údajov sa v mnohom nezakladá na pravde.
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Návšteva
pápeža Františka
v Azerbajdžane
Text: TKKBS
Foto: Archív SVD

Pápež František sa 2. októbra
po slávení omše v Kostole
Nepoškvrneného Počatia Panny
Márie v Baku a obede s miestnou
komunitou saleziánov presunul do
Prezidentského paláca „Genclik“,
kde absolvoval protokolárnu
privítaciu ceremóniu a zdvorilostnú
návštevu u prezidenta Ilhama
Aliyeva.
Návšteva Pamätníka padlých v boji
za nezávislosť
Po hodinovom stretnutí sa spoločne
odobrali k Pamätníku padlých v boji
za nezávislosť, kde položili veniec kvetov. Pomník bol postavený v roku 1998
na mieste, ktoré je tiež známe ako „Alej
mučeníkov“. Ide o symbol boja za slobodu a národnú integritu Azerbajdžanu. V roku 1918 boli na tomto mieste pochovaní Azerbajdžanci a Turci,
ktorí zahynuli pri obrane mesta Baku.
V rokoch 1992-1994 sa stalo miestom
odpočinku pre obete bojov o Náhorný Karabach.
Stretnutie s verejnými
predstaviteľmi v Centre
„Heydar Aliyev“
Po návšteve pamätníka sa Svätý Otec
presunul do Centra Heydara Aliyeva,
pomenovaného po otcovi súčasného
prezidenta, kde sa stretol so stovkami
zástupcov inštitúcií, diplomatického
zboru a občianskej spoločnosti. Po
20
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príhovore azerbajdžanského prezidenta sa prítomným prihovoril pápež
František, pričom okrem iného vyjadril svoju „blízkosť tým, ktorí museli
opustiť svoju zem a mnohým osobám,
ktoré trpia kvôli krvavým konfliktom“:
„Prajem si, aby medzinárodná komunita vedela stabilne ponúknuť svoju nevyhnutnú pomoc. Zároveň - aby
sa mohla otvoriť nová fáza naklonená
stálemu mieru v regióne - pozývam
všetkých, nech nevynechajú žiadnu
možnosť v úsilí, aby sa dospelo k uspokojivému riešeniu. Mám nádej, že
s Božou pomocou a prostredníctvom
dobrej vôle zúčastnených strán môže
byť Kaukaz miestom, kde sa prostredníctvom dialógu a rokovaní dospeje
k usporiadaniu a prekonaniu kontroverzií a nezhôd, aby sa tak toto územie,
„brána medzi Východom a Západom“
podľa krásneho obrazu, ktorý použil
svätý Ján Pavol II., keď navštívil vašu
krajinu, stalo aj otvorenou bránou pre
pokoj a vzorovým príkladom ako riešiť
staré i nové konflikty...
Hlásiť sa k pravým náboženských
hodnotám je úplne nezlučiteľné so
snahou násilne nanucovať druhým
vlastné vízie berúc si za štít sväté Božie meno. Nech je viera v Boha naopak
zdrojom a inšpiráciou vzájomného
porozumenia a úcty a obojstrannej
pomoci v prospech všeobecného dobra spoločnosti. Nech Boh požehná
Azerbajdžan harmóniou, pokojom
a prosperitou.“
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Medzináboženské stretnutie so
šejkom a so zástupcami iných
náboženských komunít krajiny
Svätý Otec sa po stretnutí s verejnými
predstaviteľmi Azerbajdžanu stretol
s predstaviteľmi moslimov a ďalších
náboženských komunít prítomných
v krajine. Najprv jeho kroky smerovali do mešity v severnej časti Baku, kde
sa stretol s hlavou kaukazských moslimov šejkom Hadži Allahšukurom Pašazadehom.
Mešita, ktorú z iniciatívy súčasného
prezidenta Ilhama Aliyeva slávnostne
otvorili v decembri 2014, je výnimočná tým, že ju spoločne využívajú obe
vetvy islamu, teda šíti i sunniti. Každodenné modlitby tu vedie šítsky i sunnitský imám.
Pri vstupe do Mešity Heydara Aliyeva,
ktorá je zároveň najväčším islamským
chrámom v Baku, už pápeža Františka
čakal veľký mufti Kaukazu. Hadži Allahšukur Pašazadeh pochádza z južnej
časti Azerbajdžanu a v 70-tych rokoch
absolvoval teologické vzdelanie v uzbeckom hlavnom meste Taškente. Neskôr sa
stal takzvaným šejk-ul-islam ako prvá
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náboženská osoba islamu, ktorá sa stala
členom Najvyššieho sovietu, kde mali
zastúpenie jednotlivé republiky ZSSR.
Šejk bol členom azerbajdžanského parlamentu, ako aj Komisie pre medzináboženské vzťahy. Pápež Ján Pavol II. mu vo
Vatikáne udelil vyznamenanie Radu sv.
Gregora. Čelný predstaviteľ kaukazských
moslimov je uznávaný ako popredný teológ v oboch školách islamského sveta,
ako v šítskych, tak aj v sunnitských. Napriek tomu, že sám je šítom, je tiež jediným veľkým šítsko-sunnitským muftim,
keďže tento titul sa spravidla vyskytuje
v sunnistkých krajinách.
Šejk sprevádzal pápeža Františka
do vnútra mešity. Na mieste zvanom
mihrab, ktoré ukazuje, kde sa nachádza
Mekka, si slávnostne vymenili dary. Petrov nástupca daroval šejkovi mozaiku
Baziliky sv. Petra a on od šejka dostal
do daru zväzok koránu. Po súkromnom rozhovore v oddelenej miestnosti
sa obaja predstavitelia v hlavnej sále mešity stretli s reprezentantmi náboženských komunít Azerbajdžanu. Prítomní
boli zástupcovia pravoslávia, židovskej
obce a ďalších komunít.

Na úvod sa prihovoril šejk Pašazadeh, ktorý vo svojom prejave vyzdvihol
pápežovo angažovanie sa ako náboženského lídra v oblasti migračnej krízy,
odsúdenia terorizmu či xenofóbie. Podčiarkol, že pápežovo stretnutie s ruským
pravoslávnym patriarchom Kirillom
na Kube „otvorilo dôležitú kapitolu
vo vzťahoch medzi vierovyznaniami“.
Veľký mufti Kaukazu ocenil aj „plodnú
a účinnú spoluprácu“ s predstaviteľmi
Vatikánu na „medzinárodných podujatiach o dialógu a o medzináboženskej
spolupráci“:
„Oceňujeme vaše úsilie o riešenie
konfliktov vo svete počas vašich ciest
v mene pokoja a aj závažnosť, ktorú
prisudzujete medzináboženskemu dialógu. So záujmom a úctou sme prijali
vaše slová ako veľkého náboženského
lídra v súvislosti s dôležitosťou mierového riešenia konfliktu v Náhornom
Karabachu medzi Arménskom a Azerbajdžanom.“
Pápež František hovoril pred zástupcami náboženstiev o úlohe náboženstva
a jeho prínose pre človeka i pre celú
spoločnosť. Citoval pri tom aj niektoré

moslimské literárne diela. Upozornil,
že tak ako náboženstvo je prínosom pre
spoločnosť, musí sa spoločnosť vystríhať pred pokušením využívať ho a poslúžiť si ním na vlastné ciele:
„...Náboženstvá nikdy neslobodno
zneužívať a nikdy sa nesmú podieľať
na vyhrocovaní konfliktov a rozporov.
Ovocie naopak prináša zdravý vzťah
medzi spoločnosťou a náboženstvami,
úctivé spojenectvo, ktoré treba budovať
a opatrovať, a chcel by som ho symbolizovať obrazom, ktorý je tejto krajine taký
drahý. Odvolávam sa na cenné umelecké
vitráže už po stáročia prítomné v tejto
zemi, zhotovené čisto z dreva a farebného skla (shebeke). Pri ich remeselnej
výrobe ide o jedinečnú zvláštnosť: nepoužíva sa lepidlo ani klince, ale dávajú sa
dokopy drevo a sklo tým, že sa do seba
zakliňujú dlhou a precíznou prácou.
Tak drevo podopiera sklo a sklo necháva prenikať svetlu. Rovnakým spôsobom je úlohou každej občianskej spoločnosti podporovať náboženstvo, ktoré
umožní vstup svetla nevyhnutného pre
život: preto je nutné zabezpečiť účinnú
a opravdivú slobodu. Nemožno teda používať umelé ,lepidlá‘, ktoré nútia človeka
veriť, nanucujúc mu vymedzené krédo
a pozbavujúc ho slobody voľby; do náboženstiev nesmú vniknúť ani vonkajšie
,klince‘ svetských záujmov, dychtivosti po moci a po peniazoch. Lebo Boha
nemožno vzývať pre skupinové záujmy
a egoistické ciele, nemôže ospravedlniť
žiadnu formu fundamentalizmu, imperializmu a kolonializmu. Teda ešte raz,
z tohto tak významného miesta stúpa
naliehavý výkrik: už nikdy viac násilie v Božom mene! Nech je jeho sväté
meno uctievané, a nie hanobené a využívané na kšeftovanie ľudskou nenávisťou a rozbrojmi.“
Pri všetkých stretnutiach v Azerbajdžane sprevádzal Svätého Otca ako prekladateľ slovenský salezián don Martin
Bonkálo. Návštevou Azerbajdžanu pápež František ukončil 16. apoštolskú
cestu na Kaukaze, ktorej predchádzala
dvojdňová návšteva Gruzínska a v júni
tohto roku cesta do Arménska.
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Reinhold Stecher
– Posolstvo hôr
Text pripravil: Ján Halama SVD

R

einhold Stecher, innsbrucký
biskup, milovník hôr a človeka, prepája vo svojej knihe
zážitok hôr s každodennou
skúsenosťou, ba ide ďalej, otvára v človeku duchovné priestory a pomáha mu
zadívať sa do výšky a do diaľky ľudského života. To všetko vyjadruje jednoduchým a zrozumiteľným jazykom, ktorý
triafa priamo do stredu terča ľudskej
skúsenosti. Väčšina z nás má tú istú
skúsenosť, len sme nenašli tie správne
slová na jej vyjadrenie. Reinhold Stecher nám požičiava svoje slová, ktoré
vyjadrujú aj to, čo sme zažili my sami.

všetko ide lepšie, lebo keď sa na horskom svahu zíde množstvo lyžiarov,
vznikne podobná masová atmosféra
anonymity. Ten, kto už tie vrchy trochu poprechodené má, vie, že vrchy
sú nejakou príležitosťou ľudskejších
stretnutí. Akoby čím vyššie a odľahlejšie ľudia boli, tým majú k sebe bližšie. Už len na lúkach nad mestom sa

Ukážka z knihy
Vrchy, ktoré zohrievajú
V istých ročných obdobiach sa vyskytuje v atmosfére na vrchoch jav teplotnej inverzie. Vtedy sa stáva, že doliny
sú ponorené do hmly a chladu, kým
hore na vrchoch žiari svetlo slnka tak,
že sa až dá vyzliecť košeľa. V nížinách
nášho dnešného sveta sú akoby tiež
studené hmly, len iného druhu. Rozprestierajú sa zvyčajne v mestských
aglomeráciách, kde v hustom urbanizačnom osídlení býva veľa ľudí. Akoby v ovzduší existoval nejaký chlad.
Chlad, o ktorom psychológovia, sociálni pracovníci a duchovní našej doby
vedia veľmi dobre. Chlad osamotenia
a izolácie napriek hustote okolitého
obyvateľstva. V tejto chladnej klíme
zakrpatieva alebo mrzne súcit, empatia, stretnutia, ústretovosť a zdravý
rozum. Táto studená hmla sa rozťahuje v mestských sídliskách a mestských
štvrtiach vysokých domov. Človek tam
žije vo vzájomnej anonymite. Samozrejme, bolo by trúfalé tvrdiť, že vrchy
sú zázračne liečivým svetom, v ktorom
22
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• Kniha vyšla v nemčine

v 16 vydaniach
• Pevná väzba, plnofarebná tlač,
str. 128, Cena 10 eur
• Do konca novembra
zľava 10 % pri kúpe
v kníhkupectve Verbum
• Knihu si môžete objednať
v kníhkupectve Verbum,
Kalvária 3, 949 01 Nitra
alebo telefonicky 037 7769420
a tiež prostredníctvom
internetového obchodu:
www.verbum.svd.sk
alebo e-mailom:
verbum@svd.sk

navzájom srdečne zdravia a keď zídu
späť dole na parkoviská, opäť na to zabudnú. Na asfalte bežia popri sebe bez
jediného slova či pozdravu, akoby už
boli preťažení. Skupiny sa zbiehajú na
vrchu prakticky tak isto ako kdekoľvek
inde. Týždeň pobytu v horách je ako
školský pobyt spolupatričnosti a vzájomnej pomoci. Tam je požadovaná
pozornosť k slabším, ako aj trpezlivosť
so začiatočníkom alebo nasadenie sa
pre pomoc kamarátom a aj podelenie
sa s horúcim čajom. Podoprenie spoločníka alebo akákoľvek pomoc, obzvlášť pri lezení a väčšom vyčerpaní,
dá väčšiu súdržnosť a spolupatričnosť
ako ktorýkoľvek animátor. Tak hora
prebúdza ústretovosť. Razí cesty kamarátstvu, ktorému sa v bežnom dni
a urbanizovanom svete ľudí tak ľahko
nedarí. Celá horská záchranná služba
je postavená a funguje na dobrovoľníckom idealizme. Tento trend spolupatričnosti a vzájomnej pomoci je
však večným Božím programom pre
ľudstvo, nielen pre dobrovoľné organizácie. Možno je to len náhodná zhoda
okolností, že podobenstvo o milosrdnom samaritánovi po prvýkrát zaznelo
v osamelej hornatej Judskej púšti.

Kniha vyžaruje posolstvo ako pec teplo.
Reinhold Stecher nehľadá prešpekulované prirovnania ani zbytočné okrasné ornamenty. Najjednoduchšími slovami opisuje svoje názory a postrehy,
ktoré „vydoloval“ z vrchov. Vety plynú
jednoducho a účinne. Zadrapujú sa do
nášho vedomia, menia uhol pohľadu,
rozmýšľajú akoby za nás a v nás. Fotografie sa stávajú integrálnou súčasťou
rozprávania. Na okamih splynú s predstavou, ale žijú svoj nekonečný život,
odovzdávajúc nám odrobinku poznania a hrejivý pocit pri duši...
Vladimír Hanuliak
dramaturg a scenárista

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

Príbeh lásky

Pohľad na očistec

Kniha vianočných nápadov

Alan Ames
Môže nás Boh milovať, keď
sme zlí? Keď hrešíme? Keď
možno nemáme radi ani my
seba? Autor nám v tejto knižke ponúka osobné skúsenosti,
ako zažil Božiu lásku. V mnohých jej formách, či podobách.

František Olbert OFM
Knižka ponúka pohľady
rôznych svätých na očistec
a súčasne predstavuje učenie Cirkvi. Vytvára tak nádhernú mozaiku, vďaka ktorej
človek môže vnímať očistcové utrpenie pozitívne.

Bethan Jamesová
a Gillian Chapmanová
Biblické príbehy pre deti
s viac ako 50 úlohami. Knižka obsahuje aj zmazateľnú fixku, takže krúžkovanie, počítanie a vyfarbovanie – je možné
mnohokrát.

132 strán, cena: 5 EUR

202 strán, cena: 5 EUR

32 strán, cena: 4,60 EUR

Žalmy

Kniha žalmov patrí k najobľúbenejším častiam Biblie. Po celé stáročia sa ľudia
modlili žalmy. Či vo chvíľach
radosti, ale aj pri rôznych
starostiach a trápeniach.
Aj dnes sa žalmy môžu stať
zdrojom povzbudenia a inšpirácie, pretože ich hĺbka je
nadčasová.
358 strán, cena: 7,60 EUR

Modlitby srdca

Mimoriadne javy

Jozef Šuppa SJ
Modlitby srdca chcú pomáhať k dôvernému vzťahu
s Bohom. Učia nás prichádzať pred Pána so všetkým,
čo prežívame vo svojom srdci. Knižka nechce nahrádzať
vlastnú modlitbu každého
z nás. Chce nás skôr naučiť
takejto modlitbe, modlitbe
srdca – v duchu a v pravde.

Paola Giovetti
Mystici a svätci sú prítomní
v každej dobe. Mnohých sprevádzajú výnimočné javy. Na
prvý pohľad pôsobia neuveriteľne, avšak sú tak dobre zdokumentované a podložené
svedectvami, že je o nich veľmi ťažké pochybovať. Knižka
ponúka strhujúce čítanie, ktoré ani chvíľku nenudí.

158 strán, cena: 2,90 EUR

308 strán, cena: 9,90 EUR

Boží priatelia – Slovenské
martyrológium

Viliam Judák
Nitriansky biskup nám
v knižke ukazuje úžasné
osobnosti, ktoré formovali
životy našich predkov. Tieto
osobnosti vďaka obetavosti
autora ožívajú pred našimi
očami a aj dnes sú schopné
inšpirovať mnohých v činnosti a byť pre nás veľkou výzvou.

Modlitbový denník

636 strán, cena: 18,90 EUR

224 strán, cena: 4,90 EUR

Kalendár na rok 2017 obsahuje mnohé zamyslenia
a povzbudenia. Pre každý
deň sú v modlitbovom denníku uvedené súradnice liturgických čítaní zo Svätého
písma a rovnako každý deň
obsahuje priestor pre zachytenie vlastných myšlienok.

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
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Pápež František
misijným biskupom:
Nech evanjelizáciu
nepoškodzujú rozdelenia
Text: Text: Rádio Vatikán
Foto: Archív SVD

D

iabol má dve zbrane, ktorý- mi slovami citujúc pritom exhortáciu
mi chce zničiť Cirkev: roz- Evangelii gaudium:
delenia a peniaze. Týmito „Na obraz Dobrého pastiera ste pozvaslovami sa minulý mesiac ní starať sa o stádo a hľadať ovce, predoprihovoril misijným biskupom z ce- všetkým tie vzdialené a stratené; rovlého sveta, ktorých prijal na osobitnej nako skúmať nové spôsoby ohlasovania
audiencii vo Vatikáne, pápež František. idúc v ústrety ľuďom; pomáhať tomu,
Delegáciu biskupov z misijných úze- kto prijal dar krstu, rásť vo viere, aby vemí viedol kardinál Fernando Filoni, riaci, aj tí ,vlažní’ alebo nepraktizujúci
prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu nanovo objavili radosť z viery a z evannárodov. Svätý Otec biskupom pripo- jelizačnej plodnosti (porov. Evangelii
menul, že stretnutie prebieha v milosti- gaudium, 11). Preto vás povzbudzuplnom čase Roku milosrdenstva:
jem, aby ste sa stretávali aj s tými ov„Prišli ste do Ríma v tomto Svätom cami, ktoré ešte nepatria do Kristovho
roku milosrdenstva, pripojili ste
sa k mnohým pútnikom z kaž„Bdejte pozorne, aby všetko,
dej časti sveta: táto skúsenosť je
čo sa dá do služby evanjelizácii
pre nás všetkých významná; dáva
nám zakúsiť, že sme všetci pútnia ďalším pastoračným aktivitám,
ci, pútnici milosrdenstva, všetci
ktoré organizujete, nevyšlo
potrebujeme Kristovu milosť,
nazmar alebo sa nepoškodilo
aby sme boli milosrdní ako Otec.
rozdeleniami už prítomnými
Každý biskup zakúša v prvej osoalebo tými, ktoré môžu vzniknúť.
be túto skutočnosť a, ako vikár
Rozdelenia sú zbraň, ktorú má
„Veľkého pastiera oviec“ (podiabol v ruke, aby ničil Cirkev
rov. Hebr 13,20) je povolaný dozvnútra..."
kazovať životom a biskupskou
službou otcovstvo Boha, dobrotu, starostlivosť, milosrdenstvo, nehu ovčinca: veru „evanjelizácia je spojená
a spoločne autoritu Krista, ktorý pri- s ohlasovaním evanjelia tým, ktorí nešiel, aby dal život a aby zo všetkých ľudí poznajú Ježiša Krista alebo ho odjakurobil jednu rodinu, zmierenú v Otco- živa odmietali (tamtiež, 14). “
vej láske.“
Biskupom z misijných území pomáMisijných biskupov, ktorí sú pod- hajú v ich evanjelizačnej službe mnohí
ľa slov pápeža Františka v prvej línii laici a veriaci, ktorí „sú pripravení hľaevanjelizácie, povzbudil nasledovný- dať Pána a vydať o ňom svedectvo“. Vo
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svojom príhovore sa však Svätý Otec
František zameral predovšetkým na
vzťah biskupov k svojmu kléru:
„Nezabudnite, že tou najbližšou osobou biskupovi je kňaz. Každý kňaz
musí cítiť blízkosť svojho biskupa. Ak
biskup dostane telefonát od kňaza alebo mu príde pošta, musí odpovedať
okamžite, okamžite! V ten istý deň,
ak je to možné. Tá blízkosť však musí
začať v seminári počas formácie, a potom pokračovať. Najbližšia osoba biskupa je kňaz.“
Na záver svojho príhovoru Petrov
nástupca povzbudil misijných biskupov, aby sa mali na pozore predovšet-

HLASY Z MISIÍ

DAROVALI NA MISIE, MISIJNÝ
DORAST, MISIJNÉ DOMY
Všetkým darcom vyslovujeme
Pán Boh zaplať!
Členovia ruženca Vidiná 100,- EUR • Segečová Anna Vidiná
40,- EUR • Riazová Anna Vidiná 50,- EUR • Podborová Anna
Vidiná 10,- EUR • Veriaci z Terchovej 1000,- EUR • Kamenská
Alžbeta Vidiná 60,- EUR • Rapčanová Alena Vidiná 50,- EUR •
Zvarová Gitka 50,- EUR • Janštová Elena 40,- EUR • Ružencové
spoločenstvo Zobor, farnosť sv. Urbana 100,- EUR • Bratstvo sv.
Jozefa Várov Šur 60,- EUR • Bohuznáma Svätoplukovo 50,- EUR
• Dobrodinci z Kalvárie 200,- EUR • Spoločenstvo zo Šúroviec
31,- EUR • Bohuznáma Babin Potok 100,- EUR • Rod. Dušičková
Valaská Belá 120,- EUR • Bohuznáma Valaská Belá 100,- EUR •
Bohuznámi Radava 100,- EUR • Bohuznámi veriaci Horný Vadičov
150,- EUR • Bohuznámi veriaci Melek 100,- EUR • Veriaci a odberatelia hlasov Dezerice 100,- EUR • Bohuznáma Nová Dedina
100,- EUR • Ružencové spoločenstvo Nitra Chrenová 10,- EUR •
Kolektív lásky Liptovská Teplička 210,- EUR • Odberatelia Hlasov
Svrčinovec 20,- EUR • Bohuznáma rodina Gbeľany 50,- EUR • Od
čitateľov hlasov Štefanov nad Oravou 135,- EUR • Odberatelia
Hlasov Žabokreky n.N. 20,- EUR • Odberatelia Hlasov Čierne pri
Čadci 70,- EUR • Členovia sv. ruženca p.Tomášikovej z Moravian
nad Váhom 80,- EUR •

Predplatné na rok 2017 je 12 eur
Číslo účtu Spoločnosť Božieho Slova
IBAN: SK9509000000005029115971
(Slovenská sporiteľňa)

Modlitba manželov

kým pred dvoma zbraňami, ktoré
diabol používa, aby Cirkev zničil:
„Bdejte pozorne, aby všetko, čo
sa dá do služby evanjelizácii a ďalším pastoračným aktivitám, ktoré
organizujete, nevyšlo nazmar alebo sa nepoškodilo rozdeleniami
už prítomnými alebo tými, ktoré môžu vzniknúť. Rozdelenia
sú zbraň, ktorú má diabol v ruke,
aby ničil Cirkev zvnútra. Má dve
zbrane, ale tou hlavnou je rozdelenie; ďalšou sú peniaze. Diabol
vstupuje skrze vrecká a ničí jazykom, klebetami, ktoré rozdeľujú,
a zlozvyk klebetiť je zlozvykom

‚terorizmu’. Klebetník je ‚terorista’, ktorý hádže bombu – klebetu
– aby zničil. Prosím, bojujte proti rozdeleniam, lebo sú jednou zo
zbraní, ktoré má diabol, aby ničil
Cirkev miestnu i Cirkev univerzálnu. Zvlášť rozdiely v dôsledku
prítomnosti rozličných etník na
tom istom území by nemali preniknúť do kresťanských komunít
a získať prevahu nad ich dobrom.
Máme pred sebou ťažké výzvy,
ktoré treba zvládnuť, ale s Božou
milosťou, modlitbou, pokáním sa
to dá.“

Všemohúci a večný Bože, Ty si manželský zväzok ustanovil
a požehnal na udržanie ľudského pokolenia a pre vzájomnú pomoc a Tvoj jednorodený Syn ho svojou prítomnosťou
v Káne Galilejskej poctil a povýšil na hodnosť sviatosti.
Dožič mne a môjmu manželovi (mojej manželke) milosti,
aby sme tak žili, aby nikto z nás nebol vylúčený z Tvojho
kráľovstva. Daj, aby sme zotrvávali v nábožnosti, pokoji
a svornosti. Najláskavejší Bože, buď naším hospodárom!
Požehnaj naše práce, aby sme netrpeli núdzu. V Teba,
Bože, skladáme svoju útechu a dôveru v pozemských
i duchovných záležitostiach, lebo bez Tvojej milosti je
naša námaha márna. Láskavý Otče, odvráť od nás všetko
zlo, ktoré by nám mohlo škodiť na duši a na tele. Daj
nám trpezlivosť a silu v protivenstvách, v trápeniach,
v chorobách a ochraňuj nás v hodine smrti. Daj nám
stálosť v dobrom, aby sme sa raz mohli spojiť so všetkými
svojimi blízkymi s Tebou v nebi. Amen.
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www.verbisti.sk

Modlitba ku Všetkým svätým
S obdivom obraciam dnes svoje oči k vám,
slávne zástupy vyvolených, a teším sa z blaženosti, ktorú požívate. I vy ste kedysi bývali
na tejto zemi, i vy ste boli vystavení pokušeniam, ktorým tak často podlieham, i vy
ste boli uprostred tohto sveta, ktorý ma tak
často sklamal. Lenže vy ste hrdinsky bojovali a vo všetkom hľadali zaľúbenie u Boha

ODOSIELATEĽ:

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

a túžili ste len po službe Bohu a po záchrane
svojej duše. Týmto ste sa stali hodnými prijať
korunu večnej slávy. Udeľte mi, blahoslavení
bratia a sestry, zo svojej trpezlivosti, tichosti a zo všetkých čností, vďaka ktorým ste sa
stali ozdobou neba. Zmilujte sa nad mojou
biedou a chudobou! Pomáhajte mi, aby som
premohol(a) svet, ako ste ho vy premohli,
aby som raz bol(a) prijatý(á) medzi vás.
Amen.

POŠTOVNÉ ÚVEROVANÉ
949 04 NITRA 5

