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M ilí čitatelia, 
v mesiaci, kedy si Slováci pripomí-
najú svoju patrónku – Sedembolest-
nú, chcelo by sa znovu zamyslieť nad 

utrpením. Nie si len poplakať, ale sa skôr utešiť.
Ak si dobre pamätáme Starý zákon, vieme, že 

utrpenie nebolo súčasťou Božieho plánu. Raj, 
do ktorého boli umiestnení prví ľudia, bol zna-
kom nádherného života bez útrap, námahy a bo-
lesti. Až hriešny pád vrhol na ľudí bolesť, biedu 
a  smrť. Teda veľmi dlho bola schéma hriech-
-bolesť-smrť chápaná ako príčina a  následok 
ľudského konania. Ak človek trpel, spytoval si 
svedomie hľadajúc hriech, ktorý všetku jeho 
biedu spôsobil. A naopak, ak bol človek spra-
vodlivý, očakával požehnanie v hojnosti a šťastí. 
Žiaľ alebo skôr sláva Bohu, podobné chápanie sa 
už v Starom zákone zmenilo. Mnohí si spolu s kni-
hou Jób uvedomovali, že nespravodlivosť je znám-
kou hriešneho sveta, kde spravodliví často trpia 
a neverní si žijú v šťastí a hojnosti. Teda šťastie 
a bohatstvo nemusia byť viac znakom požehnania, 
veď veriaci si všimli moment pokušenia a odvrá-
tenia od pravdy práve cestou pohodlia a bohat-
stva. A hoci utrpenie sa im prijímalo ťažko, ba bolo 
spojené s akýmisi výčitkami Bohu, predsa v dôve-
re ich naučilo vidieť dary vyššie ako len pominu-
teľné veci. Vrcholom boli proroctvá Izaiáša, kto-
rý v piesňach o Pánovom služobníkovi predvidel 
zachraňujúce utrpenie, ktoré sám vytrpel, a tým 
vykúpil svet Kristus napĺňajúci toto proroctvo. 
Nehľadiac na to, že už viac ako dve tisícročia po-
známe pravý zmysel utrpenia, stále sme pokú-
šaní pristupovať k nemu storozákonným spôso-
bom. Z jednej strany je kresťanom jednoduchšie, 
ak môžu čisto ľudským chápaním vychovávať 
seba a svojich potomkov metódou hriech-trest, 
z druhej nám prekáža pochopiť skutočný zmysel 
a cenu utrpenia.

Moderná spoločnosť svojím rýchlym rozvi-
tím a pokrokom vytvorila podmienky pre dlhý, 
šťastný a zdravý život. Je to vynikajúca česť Stvo-
riteľovi, keď ľudstvo tak nádherne premieňa jeho 
dary. No ako to s mnohými Božími darmi býva 

a v čom sme my majstri, vieme všetko zneužiť, 
prekrútiť, prehnať. Lekári majú povinnosť vyliečiť 
alebo zmierniť utrpenie, ale nie umelo predlžo-
vať život. Tak v bohatých krajinách robia viac, ako 
telo môže zniesť, alebo predčasne ukončujú, aby si 
človek alebo rodiny nemuseli kaziť pohodlie, kým 
v chudobných krajinách občania umierajú aj na 
menej vážne ochorenia. Podobná nespravodli-
vosť potom vyzýva pocit závisti a nenávisti, čoho 
dôsledkami je situácia, akú dnes vidíme v Európe.  
Utrpeniu sa nemôžeme vyhnúť. Môžeme ho pri-
jať. Nikto od nás nemôže žiadať, aby sme boli 
masochistami a zbytočne sa vystavovali choro-
bám, vojnám a násiliu. Veď všetky tieto okolnos-
ti sú nezvyčajné a aj bez nich je v živote mnoho 
náročných momentov. Je úlohou štátu a  jeho 
zodpovedných, aby nás vedeli ochrániť pre zlom 
a sociálnymi pohromami. Momenty, ktoré sú len 
v Božej moci, tie nás učia cene utrpenia a s ním 
spojenej trpezlivosti. 

Patrónka Slovenska – Sedembolestná, nie je 
len príkladom pre trpezlivé znášanie ťažkostí ce-
lého národa, ale každého osobitne. Spoločná bie-
da vie ľudí stmeliť, ukázať, čo je najpodstatnejšie 
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v medziľudských vzťahoch – bratstvo, podpora. V osobných 
problémoch neraz ostávame sami a ľutujeme sa. Prijať utr-
penie je pre nás veľmi náročné, lebo ešte viac ako inokedy 
ho prijímame ako nespravodlivý údel. On i takým je. Tu sa 
nedá hovoriť o spravodlivosti. Ide tu o niečo viac – o obetu. 
Pre to isté trpel Kristus v Getsemani, Mária pod krížom. Utr-
penie nespravodlivých je väčšinou následkom chýb, ktorých 
sa dopúšťajú vo svojej pýche. No aj tu nie je ani tak trestom, 
ako skôr pomôckou spamätať sa a objaviť skutočné hod-
noty. Utrpenie spravodlivých je pozvané k posväteniu seba 
i druhých. Ono je často jedinou cestou, ako pomôcť zatvrdi-
lým hriešnikom. Možno sa zdá tiež nespravodlivým, že jedni 
trpia a druhí si užívajú. Lenže tu je princípom nie samo utr-
penie, ale láska, ktorá nechce smrť brata, hoci aj hriešnika. 
Ide o nádherný príklad nasledovania Kristovej lásky, z kto-
rej sa obetoval na kríži ako spravodlivý za nespravodlivých.  
V neposlednom rade v každej nepríjemnej skúsenosti sa učí-
me niečomu novému, najmä vytrvalosti a trpezlivosti. Veď ak 
už aj pohanskí epikurejci vedeli aj z bolesti vyťažiť úžitok, tým 
viac kresťania, ktorí poznajú jeho zmysel. Ťažké chvíle sú tým 
čiernym pozadím, na ktorom sa ešte viac vydeľujú svetlé chvíle.

Milí čitatelia, prajem vám, aby ste sa veľa netrápili, ale 
všetko, čo sa vám v živote pritrafí, vedeli s úžitkom prijať 
a premeniť na svoje spasenie i spasenie svojich drahých.  u
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▲ Cirkev v núdzi podporí 1000 seminaristov 
na počesť pátra Jacquesa Hamela

Talianska sekcia organizácie Cirkev v núdzi odštartovala mi-
moriadnu kampaň na podporu štúdia tisíc seminaristov v 21 
diecézach po celom svete - na počesť pátra Jacquesa Hamela, 
ktorý zomrel 26. júla 2016 pri útoku teroristov tzv. Islamského 
štátu (ISIS) v kostole Saint Etienne du Ruvray vo Francúzsku. 
“Podpora štúdia budúcich kňazov je konkrétnou odpoveďou 
na fundamentalizmus, pretože práve v krajinách, kde je hrozba 
extrémizmu najviac prítomná, potrebujú mať Boží služobníci 
k dispozícii adekvátne prostriedky na podporu dialógu, aby tak 
prispievali k pokojnému spolunažívaniu všetkých nábožen-
ských skupín a zabraňovali konfliktom,” zdôraznil Alessandro 
Monteduro, vedúci talianskej sekcie Cirkev v núdzi. Na svojej 
webovej stránke Cirkev v núdzi informovala, že vybraní semi-
naristi sú študentmi afrických, východoeurópskych, latinsko-
amerických a ázijských diecéz. Monteduro vysvetlil, že vybrali 
“semináre, ktoré najviac potrebujú pomoc, aby bolo možné pri-
jať a formovať viac tých, ktorých pokladáme za nových voja-
kov viery”. Podľa predstaviteľov organizácie Cirkev v núdzi je 
aj v najchudobnejších krajinách sveta napriek problémom re-
latívne vysoký počet mladých, ktorí sa túžia stať kňazmi. Cir-
kev chce ako prvá napomáhať náboženský dialóg a ponúka 
mladým hodnoty predstavujúce alternatívu k násiliu. V tomto 
zmysle je príspevok katolíckych škôl podľa organizácie Cirkev 
v núdzi rozhodujúci - a to aj za hranicami kresťanského spo-
ločenstva - pre šírenie hodnôt pokoja a vzájomného rešpektu. 
“Formácia dobre pripravených kňazov je mocnou zbraňou 
proti fundamentalizmu,” uzavrel Monteduro. •

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Milí misijní 
priatelia!

Som rád, že aj v  septem-
bri sme s vami a teší ma, že 
v  tomto čísle Hlasov vám 
môžeme sprostredkovať in-
formácie z Ruska, kde pô-
sobí náš misionár Jozef Ro-

man. V Hlasoch nájdete ďalšie zaujímavosti zo 
života verbistov. V tomto mesiaci majú verbisti 
narodeniny (SVD bola založená 8. 9. 1875), a tak 
vám ďakujeme za vaše modlitby. My pamätáme 
zasa na vás. 

V živote človek zažíva i búrky, mnohokrát do-
konca beznádej a Kristov kríž sa neraz zdá ťaž-
ký. Alexander Solženicyn rozpráva, že raz počas 
svojho dlhého väzenia v koncentračnom tábore 
v Sovietskom zväze zažil taký okamih beznádeje, 
že začal uvažovať o samovražde. Oddal sa týmto 
myšlienkam a odrazu mu bolo jedno, či žije alebo 
nie. V takomto rozpoložení sedel počas prestáv-
ky v práci na zemi, keď si k nemu prisadol iný vä-
zeň, ktorého nikdy predtým ešte nevidel. Bez slo-
va a bez akéhokoľvek zjavného dôvodu trieskou 
vyryl do zeme kríž. Solženicyn dlho sedel a po-
zeral sa na tento kríž. Neskôr napísal: „Pozerajúc 
na kríž som si náhle uvedomil: tu leží sloboda.“ 
A jeho beznádej i samovražedné myšlienky sa ih-
neď vytratili. V azda najväčšej búrke svojho života 
dostal novú odvahu i chuť žiť. Táto búrka nezna-
menala koniec jeho života, ale skrze pohľad na 
kríž sa pre Solženicyna stala dôležitou posilou.  
      Nevieme, kedy náš život rozbúri nejaká „búr-
ka“. Či to bude dnes, zajtra alebo o rok. Jedno je 
však isté. I v tých najťažších chvíľach nebudeme 
sami. Ak budeme pozorní, zachytíme to jemné 
ubezpečenie: „Vzchopte sa! To som ja, nebojte 
sa!“ (Mt 14, 27).

Na sviatok Povýšenia svätého Kríža, ktorý bu-
deme sláviť v tomto mesiaci, ako aj nasledujúce 
dni, kedy sa budeme klaňať svätému Krížu, nech 
sa stáva kríž znakom pre náš život. Kríž nás pozýva 
k adorácii, k zamysleniu nad veľkosťou Božej lásky 
k nám aj k prehodnoteniu nášho života. Je to veľká 
šanca... Nepremrhajme ju! •

Páter Martin Štefanec SVD
šéfredaktor

Sv. omšu za odberateľov Hlasov 
odslúžim 1. septembra,

za horliteľov 3. septembra 2016,
šéfredaktor
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◀  Kresťania v Pakistane chcú riadnu evidenciu 
náboženstva pri sčítaní ľudu 

Kresťanskí aktivisti v Pakistane požadujú, aby najbližšie sčítanie obyvateľ-
stva naplánované na marec 2017 riadne a korektne zohľadnilo počet nábo-
ženských a etnických menšín. Presné údaje majú pomôcť k väčšej ochrane 
jednotlivých minorít, ktoré sú diskriminované, málo zastúpené, prípadne sú 
cieľom násilia. V súčasnosti majú náboženské menšiny v Pakistane právo len 
na 10 kresiel v 342-člennom parlamente. Vo verejnej správe a vo vzdeláva-
cích inštitúciách by mali mať päť percent pozícií, aj keď sa táto kvóta nie vždy 
rešpektuje. „Výsledky sčítania obyvateľstva by mohli mať dôležité dôsledky 
v boji za práva menšín, ich sociálny status a náboženskú slobodu v Pakista-
ne,“ podčiarkol riaditeľ Katolíckeho centra pre sociálnu spravodlivosť Peter 
Jacob. V poslednom sčítaní ľudu podľa agentúry Ucanews nebolo možné vo 
formulároch vyplniť špecifické údaje dôležité pre náboženské skupiny, ako sú 
sikhovia, budhisti či islamská minorita ahmádov. „Vypustenie týchto údajov 
ďalej marginalizuje tie najmenšie komunity,“ uzavrel Peter Jacob. •

▪  Pápež František finančne 
pomohol Lesothu na zmierne-
nie následkov sucha 

Pápež František daroval 400 000 
amerických dolárov vláde Le-
sotha, aby krajina mohla zmier-
niť následky veľkého sucha, ktoré 
postihlo oblasti na juhu Afriky. 
Ako vysvetlil arcibiskup Wells, 
ktorý je pápežským vyslancom 
taktiež v Južnej Afrike, Botswa-
ne, Namíbii a vo Swahilsku, ide 
o  osobitnú udalosť, lebo Svätý 
Otec nemá vo zvyku priamo da-
rovať finančný príspevok vlá-
dam. Zvyčajne sa tak deje pros-
tredníctvom katolíckej charitnej 
siete Caritas Internationalis či 
jednotlivých biskupských kon-
ferencií. V tomto prípade „pápež 
František využil túto príležitosť, 
aby ukázal, že sa držíme toho, čo 
hovoríme, a  nedávame jedno-
ducho prázdne slová,“ povedal 
apoštolský nuncius a dodal: „Pá-
pež František má veľmi špeciálne 
zaľúbenie v Afrike, obzvlášť v naj-
menších krajinách, ktoré mu-
sia bojovať proti osobitným ťaž-
kostiam.“ Meteorologický jav El 
Niňo spôsobil v Lesothe pokles 
poľnohospodárskej produkcie 
o 62 percent, pričom v decembri 
minulého roku predseda vlády 
vyhlásil v krajine núdzový stav. 
Lesothský kráľ Letsie III. už vy-
jadril vďaku za príspevok Kato-
líckej cirkvi, a to osobitne v oblas-
ti zdravotníctva a vzdelávania.•

▲  Počas Roku milosrdenstva 
už navštívilo Rím vyše 
13 miliónov pútnikov

Počas ôsmich mesiacov od otvore-
nia Svätého roku milosrdenstva nav- 
štívilo Rím viac než 13 miliónov 
pútnikov. Oficiálna webová strán-
ka www.iubilaeummisericordiae.va 
registrovala k nedeľňajšiemu dátu-
mu (7. augusta 2016) už 13 302 689 
osôb, ktoré sa zúčastnili na poduja-
tiach Jubilejného roka. Mimoriad-
ny svätý rok milosrdenstva skončí 
20. novembra zatvorením svätých 
brán. Otvoril ho pápež František 
8. decembra 2015. Katolícki veria-
ci majú okrem mesta Rím možnosť 
získať odpustky zviazané s Jubileom 
milosrdenstva aj na početných ďal-
ších miestach v jednotlivých diecé-
zach po celom svete. •

▲  Arcibiskup v Iraku vysvätil 
v utečeneckom tábore v Erbile 
nových kňazov 

Sýrskokatolícky arcibiskup 
Mons. Yohanno Petros Moshe, 
ktorý pôsobí v irackom Mosule, 
Kirkúku a Kurdistane, v piatok 
3. augusta vysvätil troch nových 
kňazov v  utečeneckom tábore 
v Erbile. Udalosť predstavuje pre 
miestnu komunitu „obrovskú ná-
dej a radosť,“ prezradil pre médiá 
jeden z vysvätených kňazov otec 
Roni Salim Momika. V utečenec-
kom tábore žije približne 5500 
kresťanov pochádzajúcich z naj-
väčšieho irackého kresťanského 
mesta Karakoš, ktorí v roku 2014 
utiekli pred militantným hnutím 
Islamský štát. •

3HLASY Z DOMOVA A MISIÍSEPTEMBER 2016

SPEKTRUM



Dáte mi asi za pravdu, že prvá 
vec, ktorá nás zaujíma, keď 
ideme do obchodu alebo na 
trh, je cena. Až potom, keď 

sme si už zistili cenu a uznali sme ju za 
rozumnú, skúmame jej kvalitu, t. j. či sme 
ochotní túto cenu za danú kvalitu zapla-
tiť. Sú ale aj takí, ktorí idú na vec presne 
opačne. Najprv sa pýtajú na kvalitu. Ve-
dia presne, čo chcú a sú ochotní za to za-
platiť čokoľvek. Toto je zvykom nielen 
u tých, ktorí majú veľa peňazí a radi sa 
predvádzajú, ale aj u tých – samozrejme 
v rozumnej a moderovanej miere – kto-
rí sa riadia príslovím: „Nie som taký bo-
hatý, aby som kupoval lacné veci.“ 
Radšej zaplatím viac a vec nech je 
kvalitná a nech mi vydrží dlhšie, 
ako zaplatiť menej a po chvíli ju 
vyhodiť von, lebo sa rýchlo opotre-
bovala. Ak nemám na kvalitnejšiu 
vec teraz, radšej počkám, budem 
šetriť a vec si kúpim, keď budem 
mať na ňu peniaze. 

Do čoho investovať? 
Ľudia kupujú veľa vecí, ktoré nestoja za 
nič nielen v materiálnej, ale aj v duchov-
nej a existenčnej oblasti. Každý z nás stojí 
veľa ráz pred otázkou: do čoho investovať 
svoj život, svoju energiu, svoj čas? Čo za 
to stojí, aby som za to dal aj to posledné? 
Čo ma nesklame? Je to vec rozumných 
investícií. Na trhu je veľa ponúk. Pomaly 
si už zvykáme v oblasti predaja na mno-
hých podvodníkov, ktorí svoj tovar opra-
dú priam zázračnými schopnosťami. 
A keď podľahneme, vytriezvieme. Nesta-
lo sa vám to už? Nekúpili ste si zatiaľ nič 
z tých zázračných výrobkov napríklad 
z teleshopingu? Nehovorím, že všetky sú 
atrapy, no ich schopnosti a popis vyzerajú 
až príliš rozprávkovo a neuveriteľne na 
to, aby boli pravdivé. 

Niečo podobné sa deje aj na poli in-
vestícií nášho života ako celku. Stačí sa 
pozrieť na ponuky siekt a rozličných hnu-
tí. Výber je naozaj široký a sľuby vskutku 
vábne. Pre ktorú sa rozhodnúť, kam in-
vestovať svoje životné energie? Kde bu-
dem môcť na konci života vyhlásiť s po-
citom pokoja a vyrovnanosti: „Dobrý boj 
som bojoval, svoj život som prežil dobre, 
neľutujem, keby som sa mal ešte raz roz-
hodnúť, urobil by som to isté.?“ 

Niektorí by ste ma mohli už v tejto 
chvíli začať upodozrievať: OK, vieme, 
kam to celé vedieš. Vyberte si Ježiša. On 
jediný je ten, do ktorého sa oplatí inves-

tovať. Máte pravdu, dobre ste ma od-
hadli. Iba vám chcem poukázať na to, že 
Ježiš na rozdiel od mnohých záujemcov 
o ľudské srdcia a niekedy aj o ľudské pe-
ňaženky nevábi, ale odháňa. To je jeden 
z jeho mnohých paradoxov. Neviem, či 
sme si to vždy aj my v cirkvi dostatočne 
všímali. Ľudia sa museli k nemu dobýjať 
a on ich tvrdo testuje. Len si spomeňte na 
Sýrofeníčanku alebo na mnohých z tých, 
ktorých uzdravil a ktorí prejavili záujem 
o to, že by ho nasledovali. Takmer o žiad-
neho z nich nestál. A v dnešnom evanje-
liu to nie je o nič inakšie. 

Nasledujú ho zástupy
Zrejme s úmyslom, že ho budú nasle-
dovať. Ježiš ale nie je nimi nadšený. Pre 

neho sú čísla ničím. Prázdny dav je pre 
neho bezcennou masou. Preto dnes 
namiesto toho, aby vyzval apoštolov, 
aby budovali väčšie formačné domy 
alebo noviciáty, sa obracia na zástup 
s tým, že aby si poriadne premysleli, do 
čoho chcú ísť. Cena, ktorú bude od nich 
žiadať, je veľká. Pravdu povediac chce 
od nich všetko. Nielen ich vlastníctvo. 
Vzťahy a zväzky, ale ich samých. Taká-
to požiadavka pred ním ešte v dejinách 
neodznela. A Ježiš je tvrdý a nekom-
promisný. On to myslí naozaj vážne. 
On chce všetko. Ak nie, nech sa oto-
čia a odídu domov. Buď s tým, že viac 
neprídu, alebo ak prídu, nech najprv 
čakajú a pobojujú sami so sebou, či sú 
schopní naozaj dať všetko. Keď budú, 
potom nech sa vrátia. 

Prečo prísnosť a tvrdosť? 
Pýtame sa, prečo taká tvrdosť a prísnosť 
v kritériách pre prijatie ľudí do radu jeho 
nasledovníkov? Ide zrejme najmenej 
o dva dôvody. Prvým je dobro toho, kto-
rý Ježiša nasleduje. Nakoľko Ježiš nie je 
šarlatán, ide na vec solídne. Všimnime si 
to napríklad na jeho požiadavke položiť 

Mám na to? 
 Text: P. Milan Bubák SVD

 Foto: archív SVD

Ak má byť Cirkev svetlom
sveta a soľou zeme, musí sa 
skladať z členov, ktorí vedia,
do čoho idú a ktorí urobia 
maximum pre to, aby boli
vo svojom nasledovaní Ježišových 
požiadaviek maximalistami.
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Ježiša na prvé miesto v poriadku hodnôt, 
ktoré jeho nasledovník vo svojom živote 
má. Niekedy sa nám zdá, že požiadavka 
Ježiša položiť svojich rodičov, súroden-
cov, manželských partnerov, priateľov, 
prácu, hobby na druhé alebo až enté 
miesto je príliš neopodstatnená. Lenže 
pozrime sa na jej logiku. Predstavím to 
nákresom. V prvom nákrese som ja zo-
brazený ako východzí bod a sú tam ďalej 
zobrazené veci, ktoré chcem, aby v mo-
jom živote mali dôležité miesto, a teda 
chcem im venovať pozornosť. 

Otázka znie: keďže mám toľko veľa 
vecí, ktoré stoja za to, aby som im venoval 
pozornosť, pretože majú pre mňa hod-
notu, ktorej mám venovať koľko z mojej 
lásky (času, vzťahu, peňazí, energie…)? 
Ak venujem svoj čas napríklad deťom, 
sú ukrátené iné veci, ak práci, potom sa 
nedostáva na ďalšie zvyšné. A najväčším 
problémom je to, že hoci som veriaci, ne-
mám veľa času ani na Boha. Ako tento 
problém vyriešiť? 

Odpoveďou je nasledujúci nákres, 
ktorý je grafickým vyjadrením Ježišo-
vých slov z evanjelia 23. nedele cez rok 
„C“ (Lk 14, 25 – 33): 

Treba si kultivovať bezvýhradnú 
a stopercentnú lásku k Ježišovi 
(Bohu).
Všetky ostatné veci, ktoré majú v mojom 
živote pre mňa cenu, môžem poukladať 
na priamku, ktorá je spojnicou medzi 
mnou a Bohom. Táto priamka je akoby 
potrubie, cez ktoré prechádza moja láska 
k Bohu a naopak. Nakoľko toto potrubie 
vedie cez všetky ostatné hodnoty môjho 
života, aj im sa dostáva tej istej lásky, aká 
prúdi medzi mnou a Bohom. A je tu aj 
zaujímavý vzťah: čím väčšia bude moja 
láska k Bohu, tým väčšia bude aj moja 
láska k všetkým ostatným hodnotám 
v mojom živote, a naopak. Táto Ježišo-
va schéma má ešte jednu výhodu: Keby 
sa náhodou stalo, že niektorú z mojich 
hodnôt stratím, nezrútim sa. Môj život 
sa tým nestane ohrozeným. Aj keď bu-
dem iste prežívať veľkú bolesť, povedzme 
nad stratou rodiča alebo – nedajbože – 
dieťaťa, predsa perspektíva môjho života 
sa tým nenaruší a nezrúti. 

Ježiš ponúka zdravý návod
Vidím teda, že Ježiš nás svojou požiadav-
kou absolútnej lásky voči nemu neobme-

dzuje ani neokliešťuje, ale naopak, po-
núka nám správnu perspektívu a zdravý 
návod, ako sa vyrovnávať s ranami a stra-
tami života. 

Ďalšia jeho požiadavka je podobná: 
„Kto nenesie svoj kríž a nejde za mnou, 
nemôže byť mojím učeníkom.“ Je v nej 
vyjadrená podmienka sebazáporu a seba-
disciplíny. Ani táto podmienka nie je sa-
moúčelná. Je podmienkou zdravého roz-
voja a rastu. Bez sebazáporu nie je možný 
žiaden rast ani žiadne napredovanie. Či 
už ide o veci každodennej disciplíny, ako 
je ranné vstávanie, poriadok vo veciach 
a funkčný režim dňa, alebo o veci duchov-
né, ako sú chvíle pre modlitbu, zamysle-
nie, relax či pôst. Bez žiadnej z týchto vecí 
nie je možné sa zachovať zdravo sviežim 
a naplno sa rozvíjajúcim jedincom. 

Ďalším dôvodom Ježišovej tvrdos-
ti voči svojim nasledovníkom je reno-
mé, ktoré spoločenstvo, čo sa má nazý-
vať podľa neho, potrebuje mať. Ak má 
byť Cirkev svetlom sveta a soľou zeme, 
musí sa skladať z členov, ktorí vedia, do 
čoho idú a ktorí urobia maximum pre to, 
aby boli vo svojom nasledovaní Ježišo-
vých požiadaviek maximalistami. Ježiš 
zrejme predvídal nebezpečenstvo, kto-
ré bude na jeho Cirkev počas celých de-
jín číhať: polovičatosť, ktorej dôsledkom 
bude falošné svedectvo. Nie je snáď práve 
táto polovičatosť a nedôslednosť príčinou 
toľkých škandálov a nepríjemností, ktoré 
sa v Cirkvi počas jej dejín odohrali? Pre-
to pri reforme sa znova a znova volá po 
tom, aby sme nelanárili davy, ale obme-
dzili sa na pár kvalitných jedincov, kto-
rí vedia, do čoho idú, a ktorí sú ochotní 
platiť pre vec aj to posledné. To isté platí 
dnes aj v rehoľných komunitách alebo na 
iných miestach, kde sa jedná o radikálne 
rozhodnutie sa pre Boha. Možno aj toto 
je jeden z dôvodov, prečo klesajú povo-
lania: ľudia nie sú ochotní platiť draho za 
cennú vec. A my zasa o tých, ktorí dávajú 
polovičato, nestojíme. V takomto posto-
ji nie je pýcha. Je tam skorej dobro aj pre 
jednu, aj pre druhú stránku. 

Kiež nám teda Ježišove slová znejú ako 
výzva a pozvanie k obete a obetavosti, kto-
rá sa vypláca.  u
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UDALOSTI 
september 2016
3. september
Sv. Gregor Veľký, patrón
Spoločnosti Božieho Slova;
5. september
Bl. Matka Terézia z Kalkaty
– zakladateľka kongregácie
Misionárok lásky;
8. september
Sviatok Narodenia Panny Márie, 
výročie založenia Spoločnosti 
Božieho Slova (r. 1875);
14. september
Sviatok Povýšenia Svätého kríža;
15. september
Slávnosť Sedembolestnej 
Panny Márie, patrónky 
Slovenska – púť v Šaštíne; 
patrónka slovenskej provincie 
Spoločnosti Božieho Slova;
27. september
Sv. Vincent de Paul, patrón
Spoločnosti Božieho Slova;
29. september
Sviatok sv. Michala, Gabriela 
a Rafaela, archanjelov, patrónov 
Spoločnosti Božieho Slova, 
narodeniny pátra Heinza 
Kulűke, SVD, Generálneho 
predstaveného SVD.

 ◆ ◆ ◆

Misijný úmysel apoštolátu 
modlitby na mesiac
september:

Misijný úmysel apoštolátu 
modlitby na mesiac 
september: Aby si kresťania 
prostredníctvom účasti
na sviatostiach a meditáciou 
Svätého písma vždy 
viac uvedomovali svoju 
zodpovednosť za evanjelizáci.

▶  25-ročné kňazské jubileá

Koncom júna oslávili v Nitre na Kal-
várii 25-ročné kňazské jubileum pát-
ri Ján Štefanec SVD a P. Ján Kušnír 
SVD. Slávnostnej sv. omši predsedal 
P. provinciál Pavol Kruták SVD. Pátri 
sa poďakovali Pánu Bohu za pomoc, 
keď ako duchovní pôsobili v rôznych 
oblastiach a krajinách počas obdo-
bia svojho kňazstva a zároveň prosili 
o ďalšiu pomoc a požehnanie.  •  
 
▼  „Pripravení pre ľudí“ 
– miništrantský tábor

5. ročník Misijného miništrantského 
tábora sa tento rok niesol pod heslom 
„pripravení pre ľudí“. Miništranti z Bra-
tislavy, Nitry, Pušoviec, Valaskej Belej, 
Pezinka, Cerovej, Čadce, Terchovej 
a Moravy navštívili kysuckú obec Zá-
kopčie, aby tak mohli prežiť akčných 
5 dní. Od 18. do 22. júla bolo na Ky-
suciach o nás poriadne počuť, keďže 
spolu 65 miništrantov a 10 animátorov 
dokázalo vytvoriť silné spoločenstvo. 
Navštívili sme mesto Čadca, pútnic-
ké miesto na hore Živčáková aj ropný 
prameň v Korni. Svoj čas sme hlavne 
trávili v obci Zákopčie, kde sme mali 
k dispozícii krásnu prírodu, ihrisko, 
trampolínu či množstvo hier a aktivít. 
Ďakujeme Pánu Bohu za super tábor.  •

▪  Noví rektori Misijných domov 
v Nitre a Bratislave

V piatok 1. júla 2016 poďakoval pri 
svätej omši v Kostole sv. Arnolda Jans-
sena páter provinciál Pavol Kruták 
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odchádzajúcemu rektorovi Misijného 
domu P. Jozefovi Strečkovi SVD. Páter 
pracoval v tejto službe 6 rokov. Rozlú-
čiť sa s ním prišli aj mnohí veriaci zo 
spoločenstva kostola. Zároveň páter 
provinciál vymenoval do funkcie nové-
ho rektora, a to pátra Johnyho Georga 
Ambattu SVD, ktorý predtým pôsobil 
ako kaplán v Terchovej a posledný rok 
ako kaplán v UPeCe. 

Do Nitry nastúpil 1. augusta nový 
rektor Misijného domu P. Marek Polá-
čik SVD. Vystriedal P. Stanislava Kraj-
ňáka, ktorý po šiestich rokoch odchá-
dza za správcu UPeCe v Bratislave. P. 
Poláčik doteraz spravoval farnosť na 
Morave v Novom Hrozenkove. Novým 
rektorom želáme veľa síl v ich službe.  • 

▸  Misie v Rumunsku

Vysokoškoláci z Univerzitného pas-
toračného centra v  Bratislave, ktoré 
spravujú verbisti, sa aj tohto roku v lete 

zúčastnili misií v Rumunsku, ktoré 
konajú pre Slovákov. Navštívili tak 
slovenské dediny Bodonoš, Derna, 
Bajaš, Varzaľ, Boromlak, Gemelčič-
ka, Forgaš a ďalšie. Misie trvajú 2 
týždne a v každej dedinke pôsobilo 
5-6 vysokoškolákov. S nimi tam boli 
pátri Stanislav Krajňák SVD a Mar-
tin Štefanec SVD.  •

V Škótsku počet katolíkov 
rastie, seminaristov
je najviac za 10 rokov

„Viere treba umožniť, aby zohráva-
la úlohu vo verejnom živote“. Túto 
požiadavku vyjadril Anthony Ho-
ran, nový riaditeľ „Škótskeho parla-
mentného katolíckeho úradu“, ktorý 
je zodpovedný za vzťahy medzi Ka-
tolíckou cirkvou a Škótskym par-
lamentom. Anthony Horan, ktoré-
ho do funkcie zvolili na konci júla, 
v článku publikovanom škótskym 
denníkom „The Scotsman“ uviedol 
na pravú mieru tvrdenie množia-
ce sa najmä na sociálnych sieťach, 
že sa údajne rastúci počet osôb ne-
stotožňuje s cirkvou či s nábožen-
stvom, klesá nábožnosť a že je treba 
odstrániť Boha z verejného priesto-
ru. Horan upozorňuje, že ak ľudia vo 
formulároch sčítania obyvateľstva 
nezaškrtnú náboženskú príslušnosť, 
neznamená to, že ich viac nezaujíma 
duchovná stránka života alebo vie-
ra. V skutočnosti, ako uvádza, „na 
globálnej úrovni Katolícka cirkev 
naďalej rastie. V Škótsku je v súčas-
nosti viac seminaristov ako ich bolo 
v posledných desiatich rokoch, zatiaľ 
čo sa počet katolíkov podľa národ-
ného sčítania obyvateľstva medzi 
rokmi 2001 a 2011 zvýšil.“
Novozvolený riaditeľ „Škótskeho 
parlamentného katolíckeho úradu“ 
taktiež uviedol, že „rôzne nábožen-
ské tradície slúžia spoločnosti hlav-
ne posolstvom, aké hlásajú. Volajú 
po tom, aby jednotlivci a komunity 
uctievali Boha, zdroj všetkého živo-
ta, slobody a šťastia“. Anthony Ho-
ran taktiež pripomenul, že sa teší 
na stretnutie s politikmi a s inými 
osobami, aby mohli budovať pozi-
tívne a priateľské vzťahy s  cieľom 
propagovať učenie Cirkvi v politi-
ke: „Katolícka cirkev je oddaná spo-
ločnému dobru a má na srdci blaho 
všetkých“.  •
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Mesto je veľké. Kde sa stretávate? Ako 
vyzerá spoločenstvo veriacich katolíkov 
v Archangeľsku? 
Momentálne pôsobíme ako farnosť vo 
farskom byte nachádzajúcom sa v by-
tovke. Tam máme kaplnku pre 17 ľudí. 
Maximálne sa nás tam zmestí 25. To je 
samozrejme dosť nepohodlné, pretože 
farnosť má viac ľudí. Ale v bežnú nedeľu 
ich prichádza asi 15, lebo sa nachádza-
me v bytovke. Na veľké sviatky sa stre-
távame s okolo 40-50 osobami. V meste 
je potenciálne niekoľko sto katolíkov, 
s ktorými zatiaľ nie je veľký kontakt, 
pretože nechcú chodiť do kaplnky do 
bytu. Preto je tá stavba dôležitá, aby 
bol samostatný dom, kaplnka, aby bolo 
jasné, že je to miesto cirkevnej budovy, 
aby ľudia nemali pocit, že prišli kdesi 
do bytu do nejakej sekty. 

Mesto má 350 tisíc obyvateľov. V su-
sedstve je ešte jedno veľké mesto, ktoré 
má 100 tisíc. Potenciálne je tu niekoľko 
stoviek pokrstených katolíkov, z kto-
rých ešte nie všetci si našli cestu do far-
ského spoločenstva. V celej Archangeľ-
skej oblasti, ktorá má viac ako 500 000 

km², sme my jediná katolícka farnosť. Ja 
mám najbližších susedov vzdialených 
400 kilometrov v Petrozavodsku. Ďal-
šieho najbližšieho suseda mám 800 km 
vo Vologde. Tam pôsobí kňaz verbista. 

Kedy si začal so stavbou?
Stavebné povolenie sme dostali v de-
cembri 2015 na stavbu administratív-
nej budovy pre Katolícku farnosť sv. 
apoštolov Petra a Pavla v Archangeľ-
sku. Súčasťou tejto budovy bude kapln-
ka – kostoík, ktorý sa bude nachádzať 
priamo v  tejto budove. Táto kaplnka 
bude mať asi 80 m², čiže vojde do nej asi 
50 ľudí, čo nám bude postačovať dosť 
dlhú dobu. Vedľa našej budovy o 180 
metrov stavia Pravoslávna cirkev svoj 
kostol. My sme na kostol nedostali po-
volenie, povolenie sme dostali na ad-
ministratívnu budovu. Pokiaľ bol sneh 
a mráz, nedalo sa robiť, tak sme zača-
li koncom apríla tohto roku. Najskôr 
to bola príprava základov, začiatkom 
mája sme museli pod stavbu zahlobiť 
 piliere, na ktorých teraz rastie celá bu-
dova. Sme na úrovni prízemia. 

Páter Jozef Roman SVD pôsobí v meste Archangeľsk, ktoré je ruské 
prístavné mesto v Severozápadom federálnom okruhu na pobreží 

Bieleho mora. Nachádza sa v ústí Severnej Dviny a je administratívnym 
centrom Archangeľskej oblasti. S takmer 350 tisíc obyvateľmi je najväčšie 
mesto celej oblasti a jeden z najväčších prístavov v Rusku. 180 km južne 

od Archangeľska sa nachádza kozmodróm Pleseck. V tomto meste sa 
nachádza niekoľko sto pokrstených katolíkov. Páter Roman sa zaoberal 

myšlienkou ako pritiahnuť katolíkov z celého mesta. Stavia budovu, 
v ktorej bude kaplnka, aby tam mohli veriaci prichádzať na sv. omše. 
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sa vzmáhajú,

budú mať novú kaplnku
 Text: P. Martin Štefanec SVD

 Foto: archív P. Romana SVD



Keď sa vrátim z dovolenky, budeme po-
kračovať v stavbe 1. poschodia. Do jese-
ne chceme stihnúť strechu a založiť okná 
a dvere. Veľmi by som si želal, aby sme 
na Vianoce mohli sláviť sv. omše v novej 
kaplnke, i keď ešte nedokončenej. 

Na okolí je mnoho panelákov, ľudia vi-
dia, ako staviate. Pomáhajú aj títo ľudia 
z okolia?
Bohužiaľ, pomoc farnosti je veľmi chabá. 
Buď tam mám starších ľudí, penzistov, 
ktorí na stavbe nevládzu, alebo robím 
väčšinou sám. Samozrejme, nedá sa to 
robiť bez stavebnej firmy, lebo firma musí 
zabezpečiť aj licencie, aby sme to mohli 

odovzdať do používania. Musí to byť 
podľa určitých noriem a firma garantu-
je svojimi licenciami, že táto stavba bude 
skolaudovaná a uvedená do prevádzky. 
Mám síce stavebnú firmu, ale niektoré 
veci robím sám, lebo šetríme peniaze. 
Máme dosť málo peňazí na stavbu, aby 
sme to mohli dokončiť. 

Ktoré veci dokážeš urobiť sám? 
Napríklad oblúky stien klenby som vylo-
žil na steny ja. Bol mi pomôcť páter Jozef 
Matis, ktorý mi tri dni pomáhal. Potom 
sa musel vrátiť do svojej farnosti na ne-
deľu. Je to cesta na celý deň autom, lebo 
on bol v Jaroslavli, čo je odo mňa 960 km. 

• P. Jozef Roman SVD pôsobí v Rusku
 od roku 1999 do súčasnosti.
 Do tohto časového rozpätia spadá
 aj 4-ročná „prestávka“, keď bol misijným 

sekretárom SVD na Slovensku.
 Počas svojej misie v Rusku pracoval
 v Blagoveščensku na rieke Amur,
 vo Vologde a teraz je v Archangeľsku
• Posledný katolícky kostol zatvorili
 boľševici v roku 1929, o rok nato
 ho zbúrali. Archangeľsk doteraz nemá
 svoj katolícky kostol
• P. Jozef Roman si veľa vecí na stavbe
 vie urobiť sám. Pri návšteve mu pomohol
 aj páter Jozef Matis SVD (vľavo)
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SEPTEMBER 2016

V blízkosti stavby sú všade naokolo pa-
neláky. Na stavenisko pozerajú stovky 
ľudí. Ako vnímajú stavbu, ktorú realizuje 
Katolícka cirkev? 
Vzhľadom na to, ako som pripravoval 
pozemok na stavbu a videli ako som ro-
bil, väčšina ľudí sú spriaznení a s obdi-
vom pozerajú na to, ako staviame a mô-
žem aj povedať, že nám fandia. 

Prečo ste dávali pod stavbu piliere? 
Pred niekoľkými rokmi sme kúpili ten-
to pozemok, ktorý patrí farnosti. Na 
tomto pozemku kedysi stál drevený 
vojenský sklad, ktorý sme zbúrali. Po-
zemok je síce veľmi malý, ale je na veľ-
mi výhodnom mieste, lebo sme asi 80 
m od zastávky MHD, čiže je tam pria-
my dostup z 50 percent mesta. Z druhej 
strany je asi 300 m druhá linka dopra-
vy. Nachádzame sa asi 300 metrov od 
námestia, ktoré je centrom sídliska 
Solombala. To je najbližšie sídlisko od 
centra mesta. Celý Archangeľsk sa na-
chádza v delte rieky Severná Dvina, to 
znamená, že celé podložie sú naplave-
niny. Sú tam piesky, rašeliny, podložie 
je mäkké. Nikto sa neodváži stavať bez 
pilierov. Všetky stavby sa zakladajú tak, 
že sa do zeme nabíjajú piliere dlhé od 6 
do 10 metrov. 

Koľko ich bolo potrebné zahlobiť pod 
vašu budovu? 
Pod naším domom bolo potrebných 
32 pilierov. Každý z nich je zahlobený 
7 metrov v zemi. 

Čo by si odkázal čitateľom Hlasov? 
Momentálne stav stavby uverejňujem 
aj na facebooku. Kto má záujem, môže 
si pozerať celý priebeh stavby. Misia 
v Rusku nie je jednoduchá. Ona má 
svoje špecifické problémy. A tak by som 
prosil o modlitby a ďalšie druhy pomo-
ci. Máme stále čo robiť. Do konca tohto 
roku je to na úrovni dokončenia hrubej 
stavby, ale potom ešte treba robiť vodu, 
kúrenie, elektrické rozvody, aby to všetko 
fungovalo, ako má. Ešte budeme mať mi-
nimálne jeden rok roboty, kým sa stavba 
ukončí a bude sa môcť používať.  u 

Zaujímavosti z Ruska
• Rusko obmýva až 12 morí a zaberá až 1/7 pevniny na planéte
•  Jazero Bajkal na Sibíri je najhlbšie jazero na svete
•  Pohorie Ural, ktoré rozdeľuje krajinu medzi Európu a Áziu,
 patrí medzi najstaršie pohoria na planéte
•  Napriek tomu, že Rusko stále vnímame ako nášho východného
  „suseda“, napríklad od USA je vzdialené len 4 km
•  Transsibírska magistrála je najdlhšia (viac ako 9-tisíc kilometrov)
 železnica na svete a nonstop cesta trvá viac ako 150 hodín
•  Moskva je najväčším a pravdepodobne aj najdrahším mestom na svete
•  Metro v Petrohrade je v hĺbke približne 100m pod zemou,
 čo z neho robí najnižšie položené metro na svete
•  V Moskve a v Pekingu sú najväčšie McDonaldy na svete
 so 700 miestami na sedenie
•  V Rusku žije viac ako sto rôznych menšín, etník a národností
•  Klyuchevskaya sopka (4750m) je najvyššia aktívna sopka Euroázie,
 nachádza sa na Kamčatke
•  Rusom vďačíme za množstvo vynálezov, okrem iného
 napr. za periodickú tabuľku chemických prvkov a hru tetris
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Horela vášňou
pre Boha
a jeho ľud
Matka Terézia Messnerová, 
prvá generálna predstavená
Misijnej kongregácie služobníc
Ducha Svätého

 Text: Franziska Carolina Rehbein, SSpS (3. časť)

 Foto: Archív SVD

Prvá novicmajsterka 
Po sľuboch bola sr. Terézia ešte istý čas 
zamestnaná štopkaním ponožiek sestier 
a najmä ponožiek obyvateľov misijné-
ho domu, ktorí sa počítali na stovky. 
Čoskoro po sľuboch si Zakladateľ za-
volal sestry, aby hovorili o ich budúcej 
úlohe a možnom misijnom určení. 

Sr. Terézia išla do prijímacej izby 
v napätí a očakávaní. Dúfala v určenie 
do misie. A znova raz nezakúsi-
la nič iné ako hlboké sklamanie 
a poníženie. Po pár úvodných 
otázkach sa jej Arnold Janssen 
opýtal na prácu, vysvetlila mu, že 
štopká ponožky a pančuchy. Za-
kladateľ jej nepovedal nič o mi-
sijnom určení, ale namiesto toho 
povedal: „Tak pokračuj v štopka-
ní ponožiek a pančúch a teraz ti 
dám svoje požehnanie.“ Tým sa rozho-
vor skončil. Sr. Terézia odišla zronená 
a s ťažkým srdcom k svojmu košíku so 
štopkaním a znovu ponúkla svoje trpké 
sklamanie ako obetu Pánovi. 

Arnold Janssen mal ale svoje vlast-
né plány. Na jeseň roku 1894 sa začal 
prvý kurz pre učiteľov, ktorý mal pri-
praviť sestry na prácu v školách. Vybral 

jednotlivé sestry na štúdiá. Pre potreby 
informačného procesu si na to sr. Teré-
zia spomína: „Keď začalo vyučovanie 
v roku 1894, otec predstavený ma tiež 
prijal do kurzu, ale mi priamo povedal: 
„Nemám v úmysle urobiť z teba učiteľ-
ku, ale začas budeš navštevovať vyučo-
vanie.“ Tá otvorenosť ma ešte aj dnes 
teší,“ dodáva sr. Terézia, „pretože ak by 
mi to nepovedal, myšlienka, že budem 

pracovať ako učiteľka, by sa mohla usíd-
liť v mojej mysli.“ 

Sr. Terézia vniesla svoje jedinečné 
schopnosti aj do štúdia. Najviac sa zau-
jímala o náboženské usmernenia a his-
tóriu Cirkvi, tiež o vysvetlenie stvorenia, 
Svätého písma, milostí a sviatostí. Za-
ujímal ju aj zemepis a španielčina. Jej 
poznámky ukazujú na jasné chápanie 

a schopnosť vyjadriť podstatu v pár hut-
ných slovách. Stále nevedela, aký úmysel 
mal Zakladateľ s jej štúdiami. Predsa-
vzatia po duchovnej obnove v októbri 
1894 opakovali znova a znova, aby ne-
dovolila sama sebe byť vedená strachom 
o ostatných, alebo dokonca myslieť na 
to, na čo bude použitá, ale aby upred-
nostňovala dôležité úlohy pred inými. 
Znova a znova sa prejavoval jej vážny 
zápas o zdokonalenie, najmä však o po-
kojnú myseľ v daných situáciách. 

V novembri toho istého roku zavolal 
Zakladateľ sr. Teréziu ešte raz do prijí-
macej miestnosti a informoval ju, ako-
by išlo o obchod: „Sr. Terézia, premýš-
ľal som, že by ste možno mohli mať na 
starosti novicky.“ To bolo vymenovanie 
prvej riadnej novicmajsterky kongregá-
cie. Sr. Terézia mala vtedy dvadsaťšesť 
rokov, bolo to asi osem mesiacov po 
sľuboch a bola tri či štyri roky v klášto-
re. Táto situácia objasnila predchádza-

„Nebudem si želať nič a túžiť
po ničom inom ako po svätej 
Božej vôli, ktorá sa má stať,
aby som mohla milovať 
trojjediného Boha celým
svojím srdcom.“
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júci postoj Arnolda Janssena v novom 
svetle. Úloha si vyžadovala skúsenosť 
v duchovnom živote, vedomosti o ľud-
skej prirodzenosti a okrem toho najmä 
osobnú snahu o dokonalosť. V novo-
založenej kongregácii stále nebola ses-
tra, ktorá by bola viac rokov v sľuboch 
a mala by takúto skúsenosť. Zaklada-
teľ chcel tiež zistiť, či je sr. Terézia na-
priek svojmu mladému veku vhodná 
na prevzatie takej veľkej zodpovednosti. 
V úlohe zotrvala deväť rokov, do roku 
1903, teda dovtedy, kým ju nevyme-
novali za prvú generálnu predstavenú 
kongregácie. 

Ako novicmajsterka sa sr. Terézia 
snažila o to, aby tie, ktoré jej boli zve-
rené, boli formované v duchu, v kto-
rom sama žila. Ježiš bol jej vzor a učiteľ 
a modlila sa k Duchu Svätému, aby ju 
viedol. Z roka na rok získavala v úlo-
he duchovnej vodkyne väčšiu a väčšiu 
skúsenosť. Učila novicky jednoduchos-

ti, pokore a poslušnosti, čoho všetkého 
bola sama príkladom. Sr. Teréziu ste 
mohli nájsť pri akomkoľvek druhu prá-
ce: umývala riad, čistila zemiaky, upra-
tovala a  najťažšie úlohy si tiež vyberala 
pre seba. Pre chorých a trpiacich bola 
dobrou matkou, starala sa o nich s lás-
kou tak, aby im nič nechýbalo. Jedna 
sestra, ktorá zápasila veľkú časť svojho 
života s chorobou, dosvedčuje: „Počas 
dlhých rokov v kláštore som mala len 
zopár predstavených, ktoré by sa s ta-
kou úprimnosťou pýtali: „Ako sa máš?““ 

Sr. Terézia tiež cítila, aké dôležité je 
snažiť sa zabudnúť na seba a rásť v Bohu. 
Ešte stále pociťovala, že má medzery vo 
vzdelaní a rozhodla sa znova a znova 
prekonávať strach z druhých a konať 
s potrebnou autoritou a rozhodnosťou. 
Musela učiť mladé ženy zo všetkých 
častí Nemecka, Rakúska a Holandska 
a prispôsobiť sa rôznym stupňom vzde-
lania a citlivosti. Prijímala novicky prá-

ve také, aké boli, tam, kde sa nachádzali 
s ich súčasnými pálčivými problémami, 
i keby sa zdali byť malé a nepodstatné. 
Jej vlastný výbušný a húževnatý tempe-
rament tiež vyžadoval pokoj a zrelosť. 
Veľmi sa modlila k Pánovi, aby jej da-
roval cnosť jemnosti, aby nikoho nezra-
ňovala a nikomu sa neodcudzila svojím 
nevľúdnym správaním. Zaumienila si, 
že sestry radšej poprosí, ako by im mala 
rozkazovať, že bude podporovať zvlášť 
tie menej šikovné a nikdy nestratí tr-
pezlivosť.

Na Zelený štvrtok v roku 1897 sr. Te-
rézia hlboko rozjímala o umučení Kris-
ta. Chcela napodobňovať tichosť Ježiša 
a rozhodla sa: „Naučím sa držať v ti-
chosti jazyk, moje srdce a výraz tváre.“ 
Znova sa pýtala sama seba: „Ako by to 
urobil Ježiš?“ Neželala si hovoriť o sebe, 
o svojej práci, o skúsenostiach a vnú-
torných poznaniach. Ako posledné 
z dlhého zoznamu predsavzatí čítame: 
„Nebudem si želať nič a túžiť po ničom 
inom ako po svätej Božej vôli, ktorá sa 
má stať, aby som mohla milovať trojje-
diného Boha celým svojím srdcom.“ 

Zakladateľ stanovil, že prvé sestry 
budú mať doživotné sľuby po siedmich 
rokoch od dočasných sľubov. Pre sr. Te-
réziu to bol veľmi dlhý čas. Nevedela sa 
dočkať, kedy spečatí svoje úplné odo-
vzdanie sa Bohu a zjednotí sa s ním cez 
doživotné sľuby. Oficiálne doživotné 
sľuby mala dovolené zložiť so spoluses-
trami 8. septembra 1901.

Formovanie a vyučovanie noviciek 
ako misijných sestier služobníc Du-
cha Svätého a zápas o svoj vlastný rast 
boli vzájomne prospešné. Zdôrazňo-
vala vernosť v maličkostiach, ktoré ro-
bia citlivejším naše svedomie, do srdca 
prinášajú pokoj a dávajú radosť duchu. 
„Niekedy,“ povedala, „by sme chceli ro-
biť veľké obety a zatiaľ odmietame malé 
veci, ktoré sa od nás vyžadujú. Nedosta-
tok vernosti v malých veciach postupne 
prerastá vo zvyk.“ 

Ako novicmajsterka sr. Terézia spre-
vádzala celkom devätnásť skupín novi-
ciek, z ktorých dvestodvadsaťšesť zložilo 
v kongregácii prvé sľuby.  u
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Téma Božieho kráľovstva bola 
pre Židov vyjadrením viery, 
že Boží súd príde a určite bude 
nastolená Božia spravodlivosť. 

Preto svedectvo Jána Krstiteľa o Ježišovi 
bolo tak dôležité: „...vydávam svedec-
tvo, že toto je Boží Syn.“ (Jn 1, 19-34) 

Ježiš Kristus začal svoje verejné účin-
kovanie ohlasovaním Božieho kráľov-
stva: „Naplnil sa čas, priblížilo sa Božie 
kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu“ 
(Mk 1,15; por. Mt 4,17; Lk 4,43; 8,1). 

Ježišovo chápanie Božieho kráľov-
stva je však nové a originálne. Pre Ježiša 
je Božie kráľovstvo symbolom nasto-
lenia novej vlády, ktorú Boh ustanoví 
na zemi, a  táto „nová vláda“ dôsled-
ne obnoví vzťahy medzi Bohom a člo-
vekom a medzi ľuďmi navzájom. Boh 
túžil vytvoriť jednotu, spoločenstvo 
(communio) so svojím ľudom, 
a tak posiela svojho jednorode-
ného Syna, aby zjednotil Boží 
ľud a všetko stvorenie. Vytvorenie 
jednoty medzi Bohom a jeho ľu-
dom je hlavným cieľom Ježišov-
ho poslania. 

Božie kráľovstvo však nespo-
číva len v obnovení vzťahov me-
dzi Bohom a človekom (vertikál-
na rovina), ale má za následok aj 
obnovenie vzťahov  medzi ľuďmi 
navzájom (horizontálna rovina). 

Ježiš sa vo svojom ohlasovaní obracia 
v prvom rade na ľudí, ktorí boli vylúče-
ní zo spoločnosti, alebo sa nachádzajú 
na jej okraji: jedná sa o hriešnikov, chu-
dobných, chorých, slepých, malomoc-
ných atď. Všetci títo nemohli žiť napl-
no vo vzťahu s ostatnými. Ježiš im dáva 

– prostredníctvom uzdravenia – mož-
nosť obnoviť medziľudské vzťahy, a tak 
žiť v plnšom spoločenstve s ostatnými. 

Božie kráľovstvo pre všetkých
Je však prekvapujúce a odvážne, pri-
znajme až šokujúce – Ježiš neodmieta 
ani bohatých a mocných. Jeho ohlaso-
vanie Božieho kráľovstva má univerzál-
ny charakter. Je určené všetkým. Každý 
je pozvaný mať účasť na spoločenstve 
s Bohom a s celým Božím ľudom. 

V súvislosti s  touto horizontálnou 
rovinou je potrebné spomenúť aj hod-
noty, ktoré by mali charakterizovať 
medziľudské vzťahy v Božom kráľov-
stve a ktoré sú v súlade s Božími hod-
notami. Mohli by sme ich zhrnúť do 
štyroch slov: sloboda, bratskosť, pokoj 
a spravodlivosť. 

V súlade s týmito hodnotami Ježiš 
odsudzuje všetko, čo by mohlo narú-
šať vytváranie spoločenstva (commu-
nio) medzi ľuďmi navzájom: stavia sa 
proti tvrdému postoju zákonníkov, 
proti vydieraniu chudobných kňaz-
skou vrstvou, proti pokrytectvu fari-
zejov atď. 

Prítomné už na zemi
Originalita Ježišovho ohlasovania spo-
číva aj v tom, že Ježiš nehovorí o Božom 
kráľovstve ako o niečom budúcom, ale 
ako o čomsi, čo je už prítomné tu na 
zemi. Božie kráľovstvo k nám prichá-
dza v konkrétnej osobe Ježiša Krista 
a prejavuje sa v jeho slovách a skutkoch. 
Javí sa teda ako niečo, čo je už prítom-
né tu medzi nami (Mt 12,28; Lk 4,21; 
17,20-21). 

Na druhej strane však Ježiš hovo-
rí, že Božie kráľovstvo musí ešte rásť, 
a preto je dobré, ak sa modlíme „príď 
kráľovstvo tvoje“ (Mt 6,10; Lk 11,2). 
Tento dvojitý aspekt svedčí o tom, že 
Božie kráľovstvo má svoj počiatok tu na 
zemi, ale jeho naplnenie sa uskutoční 
až s druhým príchodom Ježiša Krista. 

Ježiš ohlasuje
Božie kráľovstvo
 Text: P. Peter Kubík SVD

 Foto: P. Martin Štefanec SVD

NOVÁ EVANJELIZÁCIA

Celé Ježišovo poslanie
je sústredené na ohlasovanie 
Božieho kráľovstva, ktoré má za 
cieľ obnovenie vzťahov medzi 
Bohom a jeho ľudom a medzi 
ľuďmi navzájom, aby tak mohli 
vytvoriť spoločenstvo, jednotu.
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Má teda eschatologický charakter: je 
už prítomné medzi nami, ale ešte nie 
je naplno uskutočnené.

Ježiš, keď učí o Božom kráľovstve, 
často rozpráva v podobenstvách. Ne-
snažil sa v nich poúčať ani vysvetliť 
zrozumiteľným spôsobom tajomstvá 
Božieho kráľovstva. Chce čosi viac. 
V podobenstvách sa Božie kráľovstvo 
sprítomňuje samo.

Podobenstvo
Cieľom jeho podobenstiev je postaviť 
poslucháčov pred rozhodnutie, či sú 
za Božie kráľovstvo alebo nie. Sú vy-
zvaní, aby sa sami v podobenstvách 
spoznali, zanechali doterajší spôsob 
života a myslenia a urobili to, na čo 
podobenstvo poukazuje a vysvetľuje. 

Prostredníctvom názorných príbehov, 
ktoré Ježiš väčšinou čerpal z prostredia 
každodenného života izraelskej dediny, 
sa snaží vtiahnuť poslucháča do deja 
a núti ho rozmýšľať, v dôsledku čoho sa 
musí rozhodnúť pre Božie kráľovstvo.

Ako príklad si môžeme rozobrať po-
dobenstvo o hospodárovi, ktorý prena-
jímal robotníkov do svojej vinice (Mt 
20,1-16). Môžeme ho rozdeliť na dve 
časti: a) vv. 1-7: hospodár pozýva ro-
botníkov pracovať do vinice, b) vv. 8-16: 
hospodár vypláca robotníkov.

V prvej časti máme vykreslenú kla-
sickú situáciu z čias Ježiša Krista, keď 
bohatší ľudia (majitelia polí, viníc, oli-
vových hájov) najímali nádenníkov na 
sezónne práce. V texte môžeme pozo-
rovať, že hospodár vychádza päťkrát 

počas celého pracovného dňa, aby po-
zval robotníkov pracovať do svojej vi-
nice. Štyrikrát sa zjedná s nimi za de-
nár, ale piatykrát sa už nezjednáva, len 
pozýva pracovať.

V druhej časti je opísaná situácia, 
keď hospodár vypláca robotníkom 
mzdu za ich prácu. Zaujímavosťou 
je poradie, akým vypláca robotníkov. 
Najprv idú tí, čo boli poslední a po-
tom tí, čo prišli ako prví. To umožní 
tým prvým vidieť a konštatovať, že do-
stali takú istú mzdu ako poslední. Aká 
je ich reakcia? Búria sa a vnímajú to 
ako nespravodlivosť. A ako odpove-
dá hospodár? – Priateľu, nekrivdím 
ti. Zjednal si sa za denár. – Z pozície 
tých, ktorí sa s ním zjednali za denár, 
môže byť odpoveď hospodára vníma-
ná ako nespravodlivosť, lebo stavia na 
jednu úroveň tých, čo pracovali celý 
deň s tými, čo pracovali iba hodinu. 
Ak sa však vžijeme do situácie tých, 
čo neuzavreli s hospodárom zmluvu, 
jeho gesto sa javí ako veľkodušné a veľ-
mi štedré. Podobenstvo nás necháva 
v zamyslení, do ktorej kategórie ľudí 
sa radíme my sami.

Týmto podobenstvom Ježiš pouka-
zuje na to, že Božie kráľovstvo je ur-
čené pre všetkých a zvlášť pre tých, čo 
sa nachádzajú na okraji spoločnosti. 
Potvrdzuje tým aj svoju náklonnosť 
k slabším skupinám. Dáva na jednu 
úroveň spravodlivých aj nespravodli-
vých. Poukazuje tak aj na svoj postoj, 
ktorý je v zhode s Božím postojom. 
Jedná sa o postoj štedrej a nezištnej 
lásky, ktorá obdarováva aj toho, ktorý 
nemá žiadne právo.

Celé Ježišovo poslanie je sústredené 
na ohlasovanie Božieho kráľovstva, kto-
ré má za cieľ obnovenie vzťahov medzi 
Bohom a jeho ľudom a medzi ľuďmi na-
vzájom, aby tak mohli vytvoriť spolo-
čenstvo, jednotu. Nejedná sa však o jed-
notu v uniformovanosti, ale o jednotu, 
ktorá je obrazom Božej jednoty - Boha 
ako Trojice - a ktorá každého rešpektu-
je v jeho rozdielnosti. Naplnenie tejto 
jednoty sa však uskutoční až s druhým 
príchodom Ježiša Krista.  u

NOVÁ EVANJELIZÁCIA
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Krvavá história Katyne sa v pod-
state začala 23. augusta 1939 
v Moskve. Vtedy Hitlerov mi-
nister zahraničia Ribbentrop 

a Stalinov šéf diplomacie Molotov pod-
písali tzv. Pakt o neútočení. Okrem toho, 
že sa obe totalitné mocnosti navzájom 
zaviazali, že nepoužijú vojenskú silu pro-
ti druhej strane a nespoja sa s jej nepria-
teľmi, si vlastne potichu rozdelili Poľsko. 
Nemci ho napadli o týždeň po podpísa-
ní zmluvy, Sovieti o 17 dní po nacistoch. 
Demarkačnú čiaru tvorili rieky Visla – 
Narev – San. Dňa 28. 9. 1939 Nemecko 
a Sovietsky zväz realizovali formálne 
rozdelenie Poľska. Východná časť pri-
padla Moskve. A práve na tomto území 
od 17. septembra do jeho posledného 
dňa Červená armáda zajala asi 250 tisíc 
Poliakov. Títo nešťastníci sa však dajú 
len veľmi ťažko nazvať vojenskí zajatci, 
pretože Poľsko nebolo so Sovietskym 
zväzom vo vojnovom stave. Dodnes sa 
o tejto „maličkosti“ mlčí...

Poľská inteligencia
Sovieti veľmi rýchlo stratili záujem o ci-
vilistov, obyčajných vojakov i poddôstoj-
níkov a mnohých z nich prepustili. Aj 
napriek tomu ešte 19. 11. 1939 zadržia-
vala tajná služba NKVD (ministerstvo 
vnútra) asi 40 tisíc poľských „vojnových“ 
zajatcov. Tajná služba počas výsluchov 
vyselektovala 15 500 dôstojníkov, po-
licajtov a príslušníkov štátnej správy 
a odtransportovala ich do táborov na vý-

chodnej Ukrajine a v západnom Rusku.
Väčšina dôstojníkov však neboli vo-

jaci z povolania, ale do armády ich po-
volali počas všeobecnej mobilizácie. 
Prevažne to boli učitelia, lekári, spisova-
telia, novinári, právnici – výkvet poľskej 
inteligencie.

Najväčšie tábory pre dôstojníkov 
a policajtov boli zriadené v bývalých 
kláštoroch, ktoré vtedy patrili soviet-

skej bezpečnosti. V kláštoroch v Kozeľ-
sku a Starobeľsku väznili Sovieti promi-
nentných príslušníkov poľskej armády, 
v Ostaškove policajtov, žandárov a skau-
tov. V týchto táboroch sa rozbehla dru-
há séria výsluchov. Tajní z NKVD chceli 
zistiť, či zajatí Poliaci súhlasia so soviet-
skym režimom a usilovali sa ich získať 
na svoju stranu. Vždy je totiž dobre mať 
v rámci propagandy na svojej strane in-
teligenciu.

Drvivá väčšina zajatých však odmiet-
la spoluprácu a prejavila odpor ku ko-
munizmu. Stali sa tak „nepriateľmi ľudu“ 
a ich osud bol spečatený.

Rezolúcia č. 144
Vo februári 1940 si veliteľstvo Červenej 
armády žiada od Stalina inštrukcie, ako 
má postupovať proti poľským zajatcom 
umiestnených v Starobeľsku, Kozeľsku 
a v Ostaškove. Ľudový komisár vnútra 
Lavrentij Pavlovič Berija predal 5. mar-
ca 1940 svojmu šéfovi Stalinovi spis č. 
794/B, v ktorom označil poľských za-
jatcov za tvrdošijných odporcov soviet-

Katynský
masaker
 Text: Pavol Prikryl

 Foto: Archív SVD

Prekliata Katyň! Čím sa táto ani nie 2-tisícová dedinka 
ležiaca 20 km od ruského Smolenska zapísala až tak 
čiernym písmom do povedomia nielen Poliakov?
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skeho systému a komunizmu, a preto 
by bolo nežiaduce, aby sa títo promi-
nentní zajatci vrátili domov. Berija ak-
tívne navrhol aj riešenie tak typické pre 
vtedajšie sovietske vedenie – popravu 
zastrelením.

Nevedno, či Koba (priateľská pre-
zývka Stalina) kamarátsky potľapkal 
Lavrentija Pavloviča za krvilačný ná-
vrh, ale ešte v ten deň „otec národov“ 
zvolal zasadanie politbyra ÚV KS So-
vietskeho zväzu a všetkých vysokých 
členov vedenia. Stalinovi a prísedia-
cim bolo jasné, že zanovití Poliaci by 
ako elita národa s najväčšou pravde-

podobnosťou stáli na čele boja za slo-
bodu a nezávislosť svojej vlasti. Výsled-
kom stretnutia sa tak stala rezolúcia č. 
144 politického byra ÚV VKS(b), kto-
rá nariadila popraviť 14 700 poľských 
dôstojníkov a policajtov, ako aj 11 tisíc 
predstaviteľov inteligencie. Bez obvine-
nia, bez súdu. Krvavú rezolúciu podpí-
sali Stalin, Berija, Kaganovič, Kalinin, 
Molotov i Vorošilov.

NKVD sa otvorili dvere pre – v žar-
góne jej členov hovorené – „mokrú 
prácu“...

Svedkovia nesmú zostať
Necelý mesiac od podpísania rezolú-
cie č. 144 vošla hrôzostrašná tragédia 
do svojho finále.

  Ráno 3. apríla 1940 sa začala likvi-
dácia tábora v Kozeľsku. NKVD depor-
tuje prvých 62 dôstojníkov do Katyne. 
O dva dni nato sa začínajú likvidovať 
aj tábory v Starobeľsku a v Ostaškove.

Z Kozeľska smerujú prísne strážené 
transporty do katynského lesa neďaleko 
Smolenska. Zo železničnej stanice vo-
zia autobusy dôstojníkov k vykopaným 
jamám uprostred lesa. Za chrbtom im 
zviažu ruky a...

Koho okamžite nezabije guľka do 
zátylku, toho prepichnú štvorhranné 
sovietske bodáky. Svedkovia nesmú 
zostať.

Čím väčšmi sa napĺňajú jamy mŕt-
volami, tým väčšmi vzrastá odpor novo 
privlečených dôstojníkov. Kati preto 
prehadzujú „nepriateľom ľudu“ cez 
hlavy kabáty, zviažu ich pod krkom 
a takto privážajú odsúdencov k plnia-
cim sa jamám.

Keď neskôr objavili masové hroby, 
boli v nich telá ledabolo nahádzané až 
v desiatich radoch.

V  niektorých hroboch však leža-
li obete inak ako v ostatných – boli 
systematicky nakladané vedľa seba, 
tvárou dole. Podľa expertov to svedčí 
o posmrtnom ukladaní mŕtvol. Prav-
depodobne týchto zajatcov zavraždili 
v pivniciach sídla NKVD v Smolensku.

Posledného Poliaka väzneného 
v Kozeľsku zastrelili v katynskom lese 
12. mája 1940. Celkovo ich z tejto väz-
nice zabili 4 410.

Systematické popravy
Z väzenia v Starobeľsku vozia zajat-
cov do Charkova. Transporty trvajú 
od 5. apríla do 12. mája 1940. V pivnici 
charkovskej budovy NKVD prebeh-
ne identifikácia, po nej zviažu väzňovi 
ruky za chrbtom a výstrel do zátylia či 

krku ukončí jeho život. To sa opakuje 
3 739-krát.

Mŕtve telá v noci „modré výložky“ 
(prezývka príslušníkov NKVD) od-
vážajú do lesoparku obce Piatichatka 
neďaleko Charkova, kde ich hádžu do 
masových hrobov. Až 6 314 zajatcov 
z tábora Ostaškov zastrelia vo vtedaj-
šom Kalinine, v dnešnom Tvere.

Aj keď z nešťastných Poliakov nikto 
neprežil, otrasné fragmenty oných dní 
sa vďaka Dmitrijovi Tokarevovi , býva-
lému šéfovi NKVD v Kalinine, dosta-
li na svetlo sveta. Podľa jeho výpovede 
v prvom transporte prišlo 390 ľudí. Kati 
strieľali celú noc a mŕtvoly vynášali na 
chrbte do áut. Keďže to bolo fyzicky ná-
ročné, v ďalších transportoch privážali 
už „len“ 250 ľudí...

Hlavnú úlohu v popravách hral ka-
lininský kat Vasilij Blochin. Podľa To-
kareva mal počas 28 dní zastreliť asi 
6 000 Poliakov.

Popravy boli systematické, vyskú-
šané počas stalinských terorov z 30. 
rokov. Zvuky výstrelov mali zakryť na-
štartované motory áut a rôznych zaria-
dení. Mŕtvolu okamžite vyniesli z piv-
nice a naložili na korbu auta. Jeden zo 
svedkov z radov NKVD povedal, že pri 
vraždení Poliakov si dal jeden mladý 
fanatický člen NKVD dokonca paten-
tovať „zlepšovák“ na mechanické vyvá-
žanie mŕtvol z pivnice do auta...

Telá povraždených sa odviezli do 32 
km vzdialeného rekreačného stredis-
ka NKVD v obci Miednoje. Ostatky 
nahádzali do jednej z dvadsať pripra-
vených jám, ktoré zasypali buldozéry.  
  Ďalších 7 300 Poliakov povraždili v tá-
boroch v západnom Bielorusku a na 
Ukrajine. Ich hroby sa dodnes nenašli...

Hoci väčšina Poliakov je pochova-
ných inde ako v Katyni, práve v tunaj-
ších lesoch sa ako prvé našli masové 
hroby s telami zavraždených Poliakov. 
Tu aj pôsobila v roku 1943 medziná-
rodná skupina patológov z Červeného 
kríža (jej členom bol aj Slovák Andrej 
Žarnov, vl. menom František Šubík), 
ktorá jednomyseľne ukázala prstom na 
vrahov – Sovietov.  u



Autorom mozaiky je sloven-
ský bohoslovec, verbista Ju-
raj Begany. Svoj talent obja-
vil v noviciáte, kde vytvoril 

prvé dielo na stene noviciátskej kapln-
ky. „Bývalý páter provinciál Ján Štefa-
nec ma poslal do centra Aletti k pátro-
vi Rupnikovi do Ríma, kde som sa učil 
ako pracovať s kameňom a skladať mo-
zaiku. Tam som objavoval tento 
talent, ktorý mi Boh dal,“ pove-
dal Juraj. „Pre mňa to bola ponu-
ka, ktorú som dostal na realizá-
ciu. Bola to pekná práca s ľuďmi, 
s ktorými som sa stretol a mohol 
spolupracovať. Mozaika je ho-
tová. To podstatné je, že som sa 
stretol s ľuďmi a mnohí sa priblí-
žili k Bohu,“ dodal Juraj.

Ústredným motívom mozaiky je 
ukrižovaný a vzkriesený Kristus. Je to 
dvojité vyobrazenie. Kristus, ktorý je 
ukrižovaný. Na druhej strane Kristus 
vzkriesený je zároveň oblečený v kňaz-
skom odeve, čiže je to Kristus veľkňaz. 
Po jeho boku stojí Mária. Mária, ktorá 

nie je plačúca, ale pozývajúca. Pozýva, 
aby každý, kto prišiel, sa nebál nastúpiť 
na cestu Krista. Nad Kristom je ruka 
Boha Otca, ktorá posiela svojho Syna 
na svet a zosiela nám aj Ducha Sväté-
ho, ktorý je hneď pod ním. Po bokoch 
sú dva výjavy: Zvestovanie Pána a Svätá 
rodina, ktorej centrom je Panna Mária 
Karmelská držiaca na svojich rukách 

malého Ježiša a vedľa nej stojí sv. Jozef, 
ochranca. Po bokoch týchto výjavov 
sú dvaja archanjeli, keďže vieme, že pri 
zvestovaní bol Gabriel, z druhej strany 
je to Michal a archanjel Rafael. Archan-
jel Michal sedí pri otvorenom hrobe, 
ktorý je plný svetla. Jeho pravá ruka 
ukazuje na Bohostánok, pričom nám 

hovorí: „Prečo hľadáte živého medzi 
mŕtvymi. Vstal zmŕtvych. Je živý tam 
(vo svätostánku)“. Na druhej strane 
Rafael nás pozýva nastúpiť na cestu Je-
žiša Krista, pretože Rafael je patrónom 
všetkých pútnikov.

Dielo vznikalo 6-7 mesiacov. Od 
prvotného námetu vytvorenia kresby, 
inšpirácie, naprojektovanie, samotné 
sekanie, skladanie. Prvé sa skladali po-
stavy v ateliéri. To trvalo asi štyri me-
siace. Potom sa umiestňovali na stenu 
a tvorilo sa okolie, ktoré dopĺňa celú 
mozaiku. Na mozaike pracovali mnohí 
ľudia z farnosti Nový Hrozenkov, kam 
Karolínka patrí. Úzky tím tvorilo 20-
30 ľudí, ale všetkých zainteresovaných 
bolo okolo 80.

Správca farnosti P. Marek Poláčik 
SVD je spokojný s týmto dielom a šťast-
ný, že ho boli schopní dokončiť. Dlho 

Pre mňa to je radosť
a verím, že táto mozaika
bude privádzať ľudí k Bohu, 
povedal autor mozaiky

16. júla sa v kostole v Karolínke na Morave zišlo
množstvo veriacich. Dôvodom bola nielen oslava Panny
Márie Karmelskej, patrónky kostola, ale aj požehnanie novej 
mozaiky, oltára a ambónu. Na túto slávnosť prišiel Mons.
Jan Graubner, arcibiskup olomoucký. Zúčastnil sa aj provinciál 
rehole verbistov P. Pavol Kruták SVD, kňazi verbisti z Čiech 
a Slovenska, diecézni kňazi z okolia Karolínky, veriaci a hostia.
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Novú mozaiku 
v Karolínke (ČR)
vytvoril slovenský
verbista 

 Text a foto: P. Martin Štefanec SVD



Kalkata už žije prípravami
na kanonizáciu 
blahoslavenej Matky Terezy

Napriek tomu, že blahoslavená Matka 
Tereza bude kanonizovaná 4. septem-
bra v Ríme, „Mesto radosti“, ako mno-
hí prezývajú Kalkatu, sa tiež pripravu-
je na historický deň. Kňazi, študenti 
či umelci v týchto dňoch organizujú 
rôzne semináre, výstavy a modlitbo-
vé stretnutia naprieč celým mestom, 
aby šírili „odkaz Matky Terezy celému 
ľudstvu“. „Namaľovala som niekoľko 
nových obrazov zachytávajúcich jej 
posolstvo, ktoré budú vystavené na vý-
stave umenia v Škole sv. Xaviéra v Kal-
kate až do kanonizácie,“ prezradila pre 
americkú agentúru CNS umelkyňa 
Sunita Kumar, ktorá v  jednej z ko-
munít Misionárok lásky pôsobí ako 
dobrovoľníčka. Ďalšou iniciatívou je 
projekt skupiny mladých fotografov, 
ktorí pripravujú výstavu na viacerých 
miestach v Ríme počas kanonizácie 
Matky Terezy. Ide o súbor fotografií 
z Kalkaty a zo života Kongregácie Mi-
sionárok lásky. 25-ročná manažérka 
Deb Burmanová, ktorá patrí do sku-
piny umeleckých dobrovoľníkov, verí, 
že „prostredníctvom týchto snímok sa 
im podarí znázorniť inšpiráciu, kto-
rá pritiahla Matku Terezu do tohto 
mesta“. K hrobu Matky Terezy sa pri-
chádzajú dennodenne modliť stovky 
pútnikov a nielen kresťanského vie-
rovyznania. „Matka Tereza bola vždy 
ikonou spolunažívania náboženstiev 
a to je tiež dôvod, prečo si ju tak nes-
mierne vážim,“ povedal Aarti Kumari, 
hinduista, ktorý prichádza do komu-
nity po rady a pomoc sestier.  •rozmýšľal a hľadal, ako kostol skrášliť. 

Keď sa kostol staval v 90-tych rokoch, 
neboli veľmi financie na výzdobu in-
teriéru. „Pán Boh poslal Juraja, on sa 
pustil do tvorby mozaiky a vedeli sme, 
že Boh nám ukazuje, že do toho máme 
ísť.“ Počas slávnosti Mons. Graubner 
požehnal nový obetný stôl, do ktorého 
vložil relikvie štyroch svätých. Relikvie 
ďalších štyroch svätých vložil do krí-
žikov mozaiky vľavo od bohostánku.

Mnohí ľudia ešte dlho po sv. omši 
prichádzali k mozaike a obdivovali ju. 
Vonku síce pršalo, ale napriek tomu 
panovala dobrá nálada, hrala dychová 
hudba, podávali sa koláčiky, ale i syr 
a klobáska. Veriaci vyjadrili úprimnú 
radosť z tohto diela, ktoré vzniklo.

„Pre mňa to je radosť a verím, že 
táto mozaika bude privádzať ľudí 
k Bohu,“ povedal autor mozaiky Juraj 
Begany SVD.  u
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Často som sa stretával v dialó-
gu s ľuďmi s otázkami: „Kde 
si?“ Moja odpoveď znela: „Na 
pastoračnom roku.“ A  ná-

sledne padla ďalšia otázka: „A čo je to 
ten pastoračný rok?“ 

Drahí priatelia. V týchto pár riad-
koch by som sa chcel podeliť s kúskom 
svojho života na Morave a skúsiť aj sám 
pred sebou odpovedať na predloženú 
otázku. Čo to je pastoračný rok? Už vy-
chádzajúc zo samého názvu, je to ob-
dobie jedného roku, v ktorom som mal 
možnosť zakúsiť, ako to v skutočnosti 
vyzerá vo farnosti. Ako reagovať na re-
alitu každého dňa a ocitnúť sa v živote, 
radostiach i starostiach ľudí. Pán ma 
poslal prostredníctvom predstavených 
na Moravu, konkrétne do Nového Hro-
zenkova. Už v prvých okamihoch som 
si kládol nielen ja, ale aj iní otázku, čo 
tu budem robiť. Čo je mojou náplňou? 
Moji predchodcovia vynikali mnohými 

talentami, ktoré som ja nemal. A preto 
bolo dôležité nechať sa Pánom použiť 
na to, čo on potreboval. A zrazu tu sa 
mení perspektíva položených otázok. 
Už to nie je o mne, je to o tom, na čo 
ma Pán chce. Nie je o mojich plánoch 
či predstavách, ale o tom, aby som po-
ložil ruku na pluh a neobzeral sa späť. 

Počas tohto roku som sa naučil 
mnohým veciam. Životu v jednodu-
chej a malej komunite, práci zo žiakmi 
na hodinách náboženstva, manažmen-
tu či komunikácii s ľuďmi. Aktivít bolo 
mnoho a mnoho bolo aj možností. Ale 
Pán ma v tomto roku pozval k niečo-
mu, čo nie je až takou zvyčajnou ve-
cou. Zaodiať jeho dom novým kabá-
tom. Na prvý pohľad pekné a lákavé. 
Ale ak sa pozrieme do vnútra a hĺbky 
veci, objavíme krásu Božieho plánu 
s nami. 

Mal som možnosť pracovať s ľuďmi. 
So samými farníkmi vytvárať ume-
leckú prácu – mozaiku v rozmere 100 
m2. A čo mi to prinieslo? Stretol som 
sa s mnohými ľuďmi, veriacimi i neve-
riacimi. Navštívil som mnohé rodiny. 
Spoznal som mnohé mestá, firmy, tech-
nológie a pracovné postupy. Avšak to 
bol len začiatok. Stretol som človeka, 
veľa ľudí, u ktorých som mohol obja-

Pastoračný rok
vo farnosti
Nový Hrozenkov
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vovať ich krásu a lásku k Pánu Bohu. 
Viete, drahí moji, bežne sa stretnete 
s mnohými ľuďmi, a mnohí nahodia 
masku krásy, aby bolo všetko pekné 
a dobré. Avšak tu to nebolo možné. Ho-
diny a hodiny spoločnej práce. Pretva-
rovanie sa stratilo. A všetci sme pred 
sebou a Pánom Bohom ostali takí, akí 
skutočne sme. Falšovanie postojov už 
nemalo zmysel. Uvedomili sme si, že 
aj my sme stratenými ovečkami, ktoré 
sa musia nechať vyzdvihnúť na Kris-
tove plecia a nechať sa preniknúť jeho 
pohľadom. Bolo potrebné nastúpiť do 
Máriinej školy a učiť sa Kristovej láske. 
Láske, ktorá sa nechala pribiť na drevo 
kríža a ktorá vstala zmŕtvych. 

Mozaika nesie názov: Boh, darca 
každého dobra. Aj pastoračný rok bol 
pre mňa Božím darom. Preto chcem 
ďakovať i prosiť, aby ma Pán i naďa-
lej obdarúval takýmito darmi svojej 
lásky.   u
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Pôvodné
náboženstvá v Azii

 Text: P. Karol Bošmanský SVD

 Foto: Archív SVD

V Ázii možno nájsť tri prakultúrne oblasti. Prvú prakultúrnu skupinu 
tvoria Andamnezania, ktorí dnes rýchlo vymierajú. Andamnezania 
uctievajú najvyššiu bytosť „Puluga“, ktorý je neviditeľný, nesmrteľ-
ný a sídli v nebi. Ako spomína P. W. Schmidt SVD vo svojej knihe, 

ľudia urážajú Pulugu nezachovávaním jeho príkazov. Andamnezania vedu 
usporiadaný život v monogamickom manželstve.

P. Pavol Šebesta SVD, náš krajan, študoval zvyky pygmejských Semangov 
a pygmoidov kmeňa Sakai, ktorí žijú na polostrove Malakka. Vo svojej kni-
he Bei den Urwaldzwergen píše: ,,...všetci Semangovia sa boja troch prírod-
ných živlov: hromu, záplav a búrky. Skoro všetky kmene Semangov nazýva-
jú hrom Karei. Majú pred nim strach, ale eke viac sa obávajú bytosti, ktorá 
vytvára hrom. Túto bytost‘ nazývajú i Djahajovia a Menriovia tým istým 
menom, Karei. Podľa nich je Karei večná bytost‘, ktorá sídli na nebi, je stvo-
riteľom a pánom tvorstva, dáva mravné príkazy a trestá ľudské priestupky.

Do tejto oblasti sa počítajú i kmene Negritov na Filipinach, ktoré žijú na 
vysokej mravnej úrovni; nie sú poverčivé, nevykonávajú mágiu, ale uctievajú 
modlitbou a prinášaním obiet najvyššiu bytosť Banagowa. Podobne je to aj 
u kmeňa pygmoidov Wedda (merajú asi 160 cm) na Sri Lanke.

Skúsení etnológovia zistili, že kmeň Bhil uctieva najvyššieho boha Bhagwa-
na. Medzi ním a ostatnými božstvami, ktoré sú od neho závislé, je zásadný 
rozdiel. Bhagwan je podľa názorov kmeňa Bhil Pán nad životom a smrťou. 
V Bhagwanovom dome je stála blaženosť. Zistilo sa, že v náhľade na učenie 
o stvorení sa zdórazňuje, že na samom začiatku sveta bol Bhagwan sám a stvo-
ril kmeň Bhitov ako sluhov božstva, aby bol nositeľom svetla. Bhagwan riadi 
celý svet, nemá ženu a ostatné božstvá sú mu podriadené. Všetky vedecky 
preskúmané najstaršie náboženstvá sú ovládané pomerne jasnou a vyhra-
nenou vierou v jedného Boha.

Podobne aj kmeň Chenchu v štáte Herdarabad s asi 12 tisíc príslušníkmi 
uctieva najvyššieho Boha Bhagavantara, ktorý je nebeským Bohom, stvori-
teľom duší a sudcom ľudí. Tomuto všadeprítomnému duchu prinášajú obe-
ty, tzv. Chenuove prvotiny.

Aj dravický kmeň Tamil, ktorý má okolo 20 miliónov členov, verí v naj-
vyššiu bytosť, ktorá všetko stvorila a od ktorej závisí nebo i zem. Túto božskú 
bytosť nazývajú Kadawul - a nemá nič spoločného s indickým Brahmom, 
Šivom alebo Višnom. Kadawul znamená „existujúci“, teda je to etická posta-
va najvyššieho Boha.

Medzi severné alebo arktické póvodné národy sa počítajú Samojedi, Tun-
guzovia, Ainuovia a Eskimáci. Samojedovia patria medzi Ugrofínov a obý-
vajú severnú časť Sibíri. Uctievajú najvyššiu bytosť Num, duchovnej podsta-
ty, prebývajúcu v nebi, ktorá je stvoritel‘om života. Okrem nej veria  
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naviac v nižšie neviditeľné bytosti, ktoré 
ovládajú osudy ľudí a sú často zdrojom 
zla (J. Kubalík, Dějiny náboženství).

Jedným z najstarších kmeňov ľud-
ských skupín vo východnej Ázii sú kme-
ne Ainu. Pôvodne sa zaoberali rybo-
lovom, no postupne prešli k roľníctvu. 
Preto je u nich idea najvyššej bytosti 
ovplyvnená nánosom polyteistického 
prírodného náboženstva, ktoré sa pre-
javuje uctievaním rôznych dobrých du-
chov. Kmene Ainu veria v nesmrteľnosť 
duše, ktorá opúšt‘a telo a putuje do „hor-
ného“ sveta alebo do podsvetia, kde je jej 
osud neistý. Všetky kmene tejto skupi-
ny praktizujú obetovanie prvotin, veria 
v existenciu duše a v posmrtný život. Štú-
diom náboženstva prakultúrnych náro-
dov sa podrobne zaoberal P. W. Schmidt 
SVD a výsledky svojho bádania opísal 
v niekoľkozväzkovom diele „Ursprung 
der Gottesidee“.

Etymologicky najstaršou ľudskou 
skupinou v Ázii sú Pygmei - ľudia s tr-
pasličím vzrastom, ktorí merajú asi 150 
cm. Pygmei spolu s d‘alšími skupinami, 

o ktorých bola zmienka, patria medzi 
najstaršie dosiahnuteľné kmene. Z do-
siaľ uvedeného možno konštatovať, že 
náboženstvo týchto kmeňom sa zakladá 
na viere v jedného Boha.

Aká je situácia v Ázii v súčasnosti? 
Dnes žije v Ázii váčšina obyvateľstva 
sveta, no zároveň i preváža časť nekres-
ťanov, najmä vyznávačov svetových ná-
boženstiev ako hinduizmus, budhizmus, 
konfucionizmus a islam. Tisícročné kul-
túry a súčasný vedecko-technický rozvoj 
v niektorých ázijských krajinách zväčšuje 
pradávny pocit nadradenosti Ázijčanov 
voči Západu a tiež voči kresťanstvu, ako 
na to poukázal kardinál Tomko vo svo-
jej knihe „Misie do tretieho tisícročia“.

Ázia si zasluhuje pozornost‘ Cirkvi 
z róznych dôvodov. Stačí pripomenút‘, 
že sú tu zhromaždené len o niečo menej 
než dve tretiny obyvateľstva sveta. Z tej-
to viac než trojmiliardovej masy sa po-
čet všetkých kresťanov odhaduje na 267 
miliónov. Katolíkov je vyše sto milió-
nov, z toho viac ako 50 miliónov na Fili-
pínach. Z misijného hľadiska je dôležitý 

fakt, že viac než 85 % všetkých nekres-
ťanov sveta žije práve v Ázii. Treba vziať 
do úvahy, že s výnimkou Filipín, sa v Ázii 
kresťanstvo pokladá za cudzie nábožen-
stvo - kým miestne náboženstvá silno 
prenikajú spoločenský kontext i každo-
denný život, ba niekedy sa až stotožňujú 
s národnosťou.

A predsa dejiny evanjelizácie v Ázii sú 
staré ako samo kresťanstvo. Svätý apoštol 
Tomáš prišiel do Indie na začiatku päťde-
siatych rokov, ako dosvedčujú archeolo-
gické stopy a kresťanská pamäť. Mnohé 
storočia Ázia dokázala vydávať hrdinské 
svedectvo japonských, čínskych, kórej-
ských, vietnamských či thajských mu-
čeníkov.

Ázia je kontinentom, kde sa Kristus 
narodil a žil, kde pracovali mnohí jeho 
apoštoli. Kristus nie je v Ázii cudzincom, 
jeho Cirkev nie je v Ázii cudzou Cirkvou. 
Po celé stáročia pracovali v Ázii mnohí 
misionári. Nemožno tu nespomenút‘ sv. 
Františka Xaverského, sv. Jozefa Freina-
demetza SVD, a ďalších. Misijné dielo sa 
výrazne obnovilo v 19. stor. Na začiatku 
20. stor. mala Ázia ešte necelú miliardu 
obyvateľov a počet katolíkov dosaho-
val 10 miliónov, teda viac než 1%. Dnes 
z viac než trojmiliardového zástupu tvo-
ria katolíci s počtom vyše 100 miliónov 
3%. Poväčšine sú sústredení v malom 
počte oblasti (na Filipínach 50 mil., v In-
dii 13 mil., Kórea má 4 mil., Vietnam 3,5 
mil., Čína 10 mil.).

Teologické tendencie sú v Ázii stále 
živšie. Strediská teologického myslenia 
sú v Indii, na Filipínach (San Thomas 
University, East Asian Pastoral Institu-
te), v Japonsku (Sophia University) a na 
Taiwane (Fu-Jen University). Ich prínos 
je originálny a  týka sa teológie nábo-
ženstiev, spásy kresťanov a pojmu misií. 
Aj pre Áziu nastane čas žatvy. Nevieme 
kedy, ale určite príde, pretože nik neroz-
sieva nadarmo...

V Ázii pracuje v súčasnosti okrem 
iných reholí 3 485 členov Spoločnosti 
Božieho Slova. Z tohto počtu je 22 bis-
kupov, 2 200 kňazov, 302 rehoľných bra-
tov, 709 bohoslovcov a 252 novicov.  u

P. Pavol Šebesta SVD
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Objednávací kupón Objednávam si záväzne na dobierku uvedené tituly: 

počet ks stručný názov cena
-
-
-
-
Meno a priezvisko: Ulica:

Mesto, PSČ: Podpis:   Tel.:

Objednávací kupón možno posielať na adresu: Kníhkupectvo VERBUM, Kalvária 3, 949 01 Nitra, tel: 037/ 7769420; fax: 037/ 7769437; mail: verbum@svd.sk

Pápeži o milosrdenstve
Pápeži nás viac ako sto ro-
kov povzbudzujú rozjímať 
nad Kristom – centrom mi-
losrdenstva. V  tejto knižke 
máme zbierku učenia pápe-
žov od Pia XI. po Františka. 
Ako Cirkev sme povolaní, 
byť ozvenou Božieho slo-
va, ktoré prináša odpustenie, 
silu, pomoc a lásku.
88 strán, cena: 3,10 EUR

Maturita z lásky
Marián Kuffa
Celý náš život je maturita. 
Maturita z  lásky. Existujú 
len dve známky: zmaturo-
val a nezmaturoval. A exis-
tuje iba jeden predmet: láska. 
Dal by Pán Boh, aby som čo 
najlepšie zmaturoval.
96 strán, cena: 4,90 EUR

Naša Sedembolestná Matka
Ernest Macák
Bolesť nie je vždy nepriate-
ľom. Bolesť je aj pozvaním 
zastaviť sa a uvažovať o živo-
te a o jeho zmysle. Pri pohľa-
de na vesmír je tých našich 
osemdesiat rokov života len 
akoby jeden nádych a výdych. 
Kniha opisuje zrod jedného 
z našich najvýznamnejších 
pútnických miest.
204 strán, cena: 4,90 EUR

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

Kráčanie s Bohom
John Eldredge
S Bohom sa dá hovoriť. Keď 
spolu s ním kráčame živo-
tom, Boh nie je tichý spoloč-
ník. Vo Svätom písme čítame 
mnohé príbehy ľudí, ktorí sa 
s Bohom rozprávali a tieto 
príbehy nás majú motivo-
vať, aby sme aj my túžili po 
takom blízkom vzťahu. 
232 strán, cena: 6,70 EUR

Modliť sa Božím slovom
Jozef Šuppa SJ
Inšpiráciou pre túto knižku 
sú Duchovné cvičenia svä-
tého Ignáca v každodennom 
živote, kde človek môže spo-
znať Pána Ježiša, vnímať jeho 
život a prežiť s ním hlboké 
priateľstvo.
176 strán, cena: 4 EUR

Otče náš
Bruno Ferrero
Modlitba samého Ježiša 
Krista, ktorú naučil svojich 
apoštolov. Autor ju preroz-
prával pre deti. Knižka po-
núka 11 malých príbehov 
pre pochopenie každej časti 
modlitby Otče náš.
32 strán, cena: 3,99 EUR

Od neviery k plnosti pravdy
Mieczyslaw Piotrowski, Tchr
Radikálna zmena spôsobu 
života – takto opisuje knižka 
príbehy mnohých ľudí. Žili 
svojím životom ako vedci, le-
kári, vojaci, novinári... Všetci 
majú niečo spoločné, túžili 
hľadať pravdu a podľa nej žiť. 
Boh chce, aby sme ho spo-
znali, dáva sa nám spoznať 
a ukazuje nám, že je pravda.
248 strán, cena: 5 EUR

Pomaly ďalej zájdeš
Ján Košturiak,
Miroslav Saniga
Život je o  hľadaní zmyslu 
a pokoja, o objavovaní krásy 
v každej minúte, posilňova-
ní toho dobrého, čo v nás je 
a vyhýbaniu sa tomu, čo nás 
oslabuje.
192 strán, cena: 12 EUR
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Na východe Ukrajiny aj na-
priek mierovej dohode 
podpísanej ešte v roku 2015 
v  Minsku stále pokračujú 

boje. Zložitá je aj humanitárna situácia, 
predovšetkým pre nazraniteľnejšie vrs-
tvy obyvateľstva. Od svojho začiatku si 
konflikt vyžiadal už 9500 obetí, a ďal-
šie státisíce obyvateľov priviedol do 
stave núdze - tak v zónach, v ktorých 
sa priamo bojuje, ako aj na ich okolí. 
Dostupnosť humanitárnej pomoci je 
v  týchto oblastiach veľmi problema-
tická. Pred niekoľkými dňami sa po 
prvý raz za posledných päť mesiacov 
podarilo konvoju UNHCR dopraviť 
pomoc obyvateľom v zóne kontrolo-
vanej vládou v regióne Luhanska. Ti-
sícky ľudí potrebujú materiálnu po-
moc na zhotovenie príbytkov, pretože 
ich vlastné obydlia boli zničené alebo 
vážne poškodené. O situácii na výcho-
de Ukrajiny sa s miestnym apoštolským 
nunciom Mons. Claudiom Gugerot-
tim telefonicky zhovárala redaktorka 
vatikánskeho rozhlasu Elvira Ragosta. 

Mons. Gugerotti: Bohužiaľ, situácia 
sa v posledných dňoch zhoršila. Ob-
novili sa ozbrojené konflikty a pribudli 
ďalšie obete.

Ragosta: S ohľadom na 
humanitárnu situáciu, aké sú teraz 
najväčšie potreby?

Mons. Gugerotti: Pomôcť tým, ktorí 
žijú v  zóne, kde medzi sebou bojujú 
dve vojská: oddiely separatistov a ukra-
jinskej armády. Je to zamínované úze-
mie, a priviezť tam pomoc je veľmi ťaž-
ké, pretože človek riskuje, že vyletí do 
vzduchu. V tejto zóne navyše pokračuje 
bombardovanie, mnoho domov prišlo 
o strechy a ľudia sú v podstate izolovaní. 
Veľmi postihnutí sú tí, ktorí žijú v zóne 
kontrolovanej separatistami: sú to naj-
mä starší ľudia. Napokon trpia aj ute-
čenci, ktorí ušli dovnútra Ukrajiny, je 
ich prinajmenšom milión.

Ragosta: Ako pri každej vojne, 
najzraniteľnejšie obete sú ženy, 
deti, starí ľudia. Čo možno spraviť 
pre nich?
Mons. Gugerotti: To je hlavným cieľom 
práce, ktorú koná komisia ustanovená 
Svätým Otcom pre distribúciu huma-
nitárnej pomoci pre Ukrajinu. Mnohé 
matky zostali samé s deťmi, pretože 
otcovia odišli do vojny alebo opusti-
li rodinu. Tieto mamy, samozrejme, 
keďže majú malé deti, nemôžu zväčša 
chodiť do práce, takže tu ide o preži-
tie rodinného jadra. Ďalšou skupinou, 
ktorá je veľmi ohrozená, sú starí ľudia: 
tým prakticky nikto nepomáha. Veľmi 
často majú celkom zničený alebo vážne 
poškodený dom, majú ťažkosti získať 
jedlo a predovšetkým enormné prob-

lémy pri získavaní liekov, ktoré potre-
bujú. Je veľmi zložité dopraviť do tých-
to zón pomoc.

Ragosta: Je náročné cestovať 
do týchto zón aj pre mimovládky 
a cirkevné organizácie?
Mons. Gugerotti: Je to veľmi náročné. 
Tá časť, ktorú kontrolujú ukrajinské 
jednotky, je relatívne dobre dostup-
ná, ale tzv. “šedá zóna” - teda tá, ktorá 
sa nachádza okolo demarkačnej línie, 
a predovšetkým zóna kontrolovaná sa-
mozvanými autoritami - tam sa je ťažko 
dostať, aj preto, že tam zmenili menu. 
Tiež je tam veľmi prísny mechanizmus 
uznávania organizácií, ktoré dostanú 
dovolenie vstupovať a distribuovať po-
moc. V tejto zóne je prístup veľmi ťaž-
ký aj pre nás. Nejakým spôsobom snáď 
dokážeme naprogramovať distribúciu 
pomoci, ktorá by mala vyraziť koncom 
augusta, ale aj to len s pomocou OSN.

Ragosta: Ukrajinský konflikt 
si od roku 2014 vyžiadal vyše 
9500 obetí. Veľké množstvo osôb 

Nuncius
na Ukrajine:
Všade narastá bieda
a medzi chudobnými
hrozí vojna
 Text: TKKBS   Foto: Zorge Richard
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D. – Veľký Lapáš 25,- EUR • Ružencové bratstvo Obyce 55,- EUR 
• Bohuznámi Obyce 50,- EUR • Za každú nezištnú pomoc od 
farníkov z Vrábeľ, Dyčky, H. Ohaja, Klasova, Meleku a ostatných 
Bohuznámych ako prejav vďaky na podporu misijných projektov 
z primícií vo Vrábľoch 2100,- EUR • R.K. Veľký Lapáš 15,- EUR 
• Ružencové bratstvo, ruža 7 Nitra, Chrenová 50,- EUR • Bo-
huznámi veriaci z Meleku 150,- EUR • Bohuznámi – Lukáčovce 
51,- EUR • Bohuznáma Zlaté Moravce 10,- EUR • Veriaci z Turia 
120,- EUR • Misijné združenie Ducha svätého Podsadek 40,- 
EUR • Modlitbové spoločenstvo Trenčín 60,- EUR • Bohuznáme 
Koplotovce 50,- EUR • Deviatnik k Vianociam Koplotovce 10,- 
EUR • Kolektív lásky Liptovská Teplička 405,- EUR • Ruža sv. 
Faustíny z Mútneho 60,- EUR • Dobrodinci Čajkov 65,- EUR 
• Ružencové bratstvo Jovsa 40,- EUR • Bohuznáma Naháč 
25,- EUR • Bohuznáma rodina Lukáčovce pri Nitre 100,- EUR 
• Misijný dobrodinci Valaská Belá 100,- EUR • Bohuznáma z 
Rišňoviec 20,- EUR • Bohuznámy Úľany nad Žitavou 50,- EUR 
• Odberatelia hlasov Žabokreky n.N. 30,- EUR • Čitatelia Posla 
a Hlasov Stránske 54,- EUR • Bohuznáma rodina z Lukáčoviec 
80,- EUR • Bohuznáma rodina Staškov 200,- EUR • Bohuznáma 
Olešna 70,- EUR • Bohuznáma Úľany nad Žitavou 100,- EUR 
• Jolana Švecová, Topoľčany 200,- EUR • Odberatelia hlasov 
Svrčinovec 20,- EUR • Odberatelia Hlasov Ruskovce 50,- EUR • 
K.S. zo Smižan, Lokca a okolie 40,- EUR • Ružencové bratstvo, 
Chmelníky 50,- EUR • Odberatelia hlasov Žabokreky n.N. 25,- 
EUR • Odberatelia hlasov Čierne pri Čadci 113,- EUR • Čitatelia 
Hlasov Oravská Jasenica 180,- EUR • Čitatelia Hlasov z Meleku 
150,- EUR • Odberatelia Hlasov Divina 250,- EUR • Odberatelia 
Hlasov a Posla Zempl. Teplica 80,- EUR • J. Ivanecký Zempl. 
Teplica 25,- EUR • M. Chlebašková Zempl. Teplica 10,- EUR •  
J. Čekan – Zempl. Teplica 15,- EUR • A. Finková Rozhanovce 
20,- EUR • Ružencové spoločenstvo farnosti sv. Urbana – Nitra 
Zobor 100,- EUR • Mária Vaňová Chrabrany 10,- EUR • 

Predplatné na rok 2016 je 12 eur 

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

DAROVALI NA MISIE, MISIJNÝ 
DORAST, MISIJNÉ DOMY

Všetkým darcom vyslovujeme  
Pán Boh zaplať! 

bolo nútené opustiť svoje 
domovy. Zdá sa však, že sa 
z tejto vojny stal umlčaný 
konflikt, pretože pozornosť 
médií sa sústredila na iné 
oblasti. Výzva Svätého Otca 
Františka a najmä zbierka na 
Ukrajinu určite pritiahli trochu 
pozornosti…
Mons. Gugerotti: Iste. Svätému 
Otcovi šlo predovšetkým o hu-
manitárnu pomoc a ľudia sú veľ-
mi citliví na výzvu pápeža, ktorý 
aj sám dal veľký milodar. A musím 
povedať, že Európa štedro prispe-
la. Bezpochyby, vzrástla aj pozor-
nosť voči celej oblasti. Treba však 
tiež povedať, že kvôli politickým 
dôvodom rozprávať o Ukrajine 
nie je v móde, pretože je to oblasť, 
ktorá vlastne ešte zhoršila ťažkosti 
medzi Spojenými štátmi a Euró-
pou na jednej strane a Ruskom 
na strane druhej - a všetkých drží 
v šachu. Hovoriť o nej znamená 
hovoriť o vlastných zlyhaniach. 
A nemyslím si, že by toto ticho 

bolo celkom spontánne: v  tom 
zmysle, že Ukrajina, ktorá sa evi-
dentne pohybovala v zóne vply-
vu Ruskej federácie, sa rozhodla 
- určite aj pod vplyvom západ-
ných spoločností - obrátiť sme-
rom k Európe a k Spojeným štá-
tom. Bol tu fenomén “Majdan”, 
teda faktické oddelenie od Ruska, 
so všetkými dôsledkami v  eko-
nomickej oblasti. Ale na druhej 
strane, z dôvodov, ktoré by bolo 
zdĺhavé vysvetľovať, Západ ne-
nastúpil na miesto Ruska, aby sa 
pokúsil nanovo stimulovať život 
miestnych ľudí. Ukrajina preto 
prehrala na všetkých frontoch. 
Jedna vec, ktorá snáď napomô-
že urobiť si predstavu, je plat: ten 
pred Majdanom bol na úrovni 
stovky a  teraz má hodnotu len 
dvadsať päť. Teda, k problému voj-
ny sa pridáva všeobecný rast chu-
doby obyvateľstva na celej Ukraji-
ne. A je tu riziko, že ak sa situácia 
nebude riešiť, vypukne vojna me-
dzi chudobnými.  u

Modlitba k sv. Michalovi archanjelovi
Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji,
buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla.
Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc.
A ty, knieža nebeských zástupov,
Božou mocou zažeň do pekla satana
a iných zlých duchov,
ktorí sa na skazu duší potulujú po svete.

Amen.



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

Misijných horliteľov, čitateľov Hlasov 
a priateľov SVD pozývame na duchovnú 
obnovu, ktorá sa bude konať v Misijnom 
dome v Nitre  v dňoch 21. – 23. októbra 2016. 
Viesť ju bude P. Martin Štefanec SVD. 

Téma duchovnej obnovy: 
,,Prečo mám rád misie?“ 

V prípade záujmu kontaktujte
p. Šlosárovú na č. tel. 037/776 94 40  

Duchovná obnova
pre misijných horliteľov

a čitateľov Hlasov

www.verbisti.sk


