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Tak sa otvorme milostiam Božieho dieťaťa. Tu nemáme čo 
stratiť, ba aj čas, ktorý Ježišovi venujeme, bude posvätený 
v náš prospech.

Bohatstvo vianočných sviatkov posilnené predovšetkým 
sviatosťami má silu pozdvihnúť mnohé čisto ľudské čnosti, 
akými sú úcta, láskavosť, štedrosť, dobroprajnosť, odpuste-
nie. Nie nadarmo nazývame Narodenie Pána sviatkami rodi-
ny, pohody a lásky. To sú práve tie hodnoty, ktoré majú ďalej 
rozvíjať rodinu, spoločenstvo, štát. A pritom nie sú potrebné 
obrovské materiálne náklady. Krása Svätej rodiny pritiahla 
k sebe hľadajúcich aj do maštale, kde tí istí chudobní pastieri 
necítili odpor k podmienkam, ale teplo srdca.

Nehľadiac na krátkosť Vianoc je dôležité žiť ich posolstvo 
celý čas, aby na konci nasledujúceho roka nebolo treba bi-
lancovať nové vojny, nenávisť a pod.

Slávnosť Narodenia Pána nesie v sebe náznak budúceho 
utrpenia. No ani to nie je dôvodom na ustarostenosť, skôr 
príčinou vďaky za ochotu Boha urobiť pre naše spasenie 
všetko. A práve sebaobetovanie pre večné šťastie druhých 
napĺňa kresťana viac ako akýkoľvek iný dar. Touto cestou 
je možné postaviť priehradu akejkoľvek nenávisti a vojne. 
Hlavné je včas prísť a odhaliť najhlbšie poklady ľudského 
srdca na jednej i druhej strane.

Keď chceme my prežívať stálu radosť, čerpajme ju z bet-
lehemského pokoja.  • 

I sto ste už mnohí zakúsili istú opustenosť, keď 
ste potrebovali cítiť pri sebe nejakého člove-
ka. Nielen vtedy, keď ste niečím trpeli, ale keď 
vás tlačila vlastná vina, možno aj hanba, čo 

sme spravili, alebo komu ublížili. Túžili sme po 
čím rýchlejšom odpustení a pokoji. Obyčajne sa 
to však nedialo tu a teraz, ale len po určitom čase, 
keď sme sami pochopili veľkosť svojej chyby či 
hriechu, ako aj bolesť, ktorú sme druhým spôso-
bili. Až vtedy sa začali veci hýbať a dávať do po-
riadku zlomené srdcia a vzťahy. Pokoj, po ktorom 
tak veľmi túžime, nie je vnútornou záležitosťou 
egoistického srdca, ale darom Boha pokornému 
človekovi, ktorý sa pozná a prizná, že bez Boha 
pokoj nenájde. Po podobnom pokoji túžil svet 
a Boh mu ho poslal – v podobe svojho Syna. No 
aj tu pekne po poriadku.

Nepokoj zažíva svet od samého počiatku, keď 
človek nedokázal prekonať pokušenie moci a ne-
poslušnosti a vybral si inú cestu, ako mu ponúkol 
Boh. Ale bez dobrého sprievodcu sa bojíme ísť cez 
tmavý les sveta naplnený hriechom. Preto spolu 
s hriechom rástla aj túžba, aby sa náš sprievodca 
vrátil a svietil nám na cestu. 

A Boh nenechal na seba čakať, hoci vody v Jor-
dáne pretieklo nemálo. Stvoriteľ, ako zodpovedný 
Otec, vychovával človeka, aby bol schopný prijať 
vytúženého sprievodcu. Najskôr v ňom upevňo-
val nádej skrze splnené prisľúbenia. Potom ho ne-
ustále volal vrátiť sa domov od klamných priateľov 
a ich bohov. Občas musel byť tvrdý a prísny, aby 
si nakoniec človek uvedomil, že jeho tvár je pre-
dovšetkým láskavá. 

A práve vtedy sa končí smútok nevesty čaka-
júcej na svojho ženícha, lebo konečne prišiel, aby 
sa s ňou mohol tešiť, aby bol pri nej ako jej opora 
a ochrana. Prišiel práve v čase, keď sa viac nemoh-
la spoliehať ani na slávu, ani na svoje bohatstvo, 
len na Boha, ktorý jej zostal stále verný.

Ženích prišiel, ale nevšimol si ho každý. Len tí, 
ktorých srdcia boli otvorené pre Boha, tí, ktorí ča-
kali ženícha, nie len jeho dary – chudobní pastieri, 

traja králi a pod. Nečakali do rána, ale hneď ute-
kali, aby sa s ním stretli.

Naozaj svet ponorený do tmy prežíva neustály 
strach. Tí hore, ktorí stoja pod lampami zo zlata, 
sa boja príšery alebo zlodejov či hladných krkov, 
ktoré by mohli vyliezť z tmy. Tí dole zasa hrôzy 
a neistoty svojej existencie. Možno aj preto celý 
svet uteká, aby ho nič nedobehlo, aby utiekol 
pred tou tmou. Len škoda, že nemá v ruke lam-
pu, a keď bude takto utekať ďalej, raz sa potkne 
a veľmi si ublíži.

Preto by si mal sadnúť a počkať na svetlo. To 
prichádza práve v tieto dni. Všetko to naháňa-
nie na chvíľu prestáva a ľudia si pri spoločných 
stretnutiach uvedomujú, čo je v ich živote dôle-
žité: láska, blízki, dobré vzťahy. Toto zamyslenie 
by nemalo trvať len krátko, ale by malo priniesť 
pokoj aj do ďalších dní. Ináč by žiadne sviatky ne-
mali zmysel. Nie je to pauza v maratóne, ale obrat, 
kedy chceme ďalej pokračovať správnym smerom.

A kam? No predsa za Svetlom – Ženíchom, za 
tým, ktorý nám prináša pokoj a radosť. Veď len 
s ním majú zmysel aj naše vzťahy. Kristus prichá-
dza, aby upokojil svet. Pastieri to pochopili a prišli 
k nemu, k jasliam. Rovnako prichádzame aj my. 

 Text: 

P. Michal 

Marhefka SVD

 Foto:

CNS Paul Haring

Ženích
prichádza
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Milí misijní 
priatelia!

Advent je krásnym obdobím očakávania. Rozmýšľame, aký 
zmysel má všetko, čo prežívame, celý náš život. K zamysleniu 
nám pomáha aj tma, ktorá skoro sadá na naše príbytky a tiež 
mráz i zima, ktoré nás prenášajú do detských čias, kedy sme 
boli bezstarostní a na všetko sa pozerali krásnymi nevinnými 
očami.  Kristus Kráľ je medzníkom medzi končiacim starým 
a novým liturgickým rokom. On je novým Adamom. „Veď 
ako všetci umierajú v Adamovi, tak zasa všetci ožijú v Kris-
tovi“ (porov. 1Kor 15,22). Keď teda čakáme koniec svojho 
života, očakávajme aj príchod nového, blaženejšieho. 
Jednou z možností ako využiť advent je stíšenie sa a čítanie 
Božieho slova. Božie slovo nás učí byť ostražitými, priprave-
nými na všetko, čo má prísť. Dáva veriacemu človekovi isto-
tu, že Boh je s ním, že mu pomáha, že nikdy nie je sám. Živí 
sa miazgou viery, ktorá je obsiahnutá v Slove, ktoré sa stalo 
Telom. Každý z nás kráča dejinami spásy tak, ako veľakrát 
čítame o postavách v Starom alebo v Novom zákone. Objav-
me radosť z čítania aj napriek rôznym ponukám v televízii 
a bulváru. Zoberme do rúk knihu, otvorme ju, nechajme sa 
ňou pozvať do vnútra deja, vlastnej predstavivosti, vnútor-
nej hĺbky a stotožnenia sa s postavami a osudmi jednotli-
vých ľudí v dejinách sveta a spásy. Zamyslime sa: Koľkokrát 
zoberieme diaľkový ovládač televízora a koľkokrát otvára-
me knihu? Čím kŕmim svoju dušu? Dôverujme, že Pánovo 
Slovo je svetlom pre náš život. 
Tento adventný čas môžeme opäť využiť na objavenie dob-
rodružstva z čítania kníh a nájdenia pravdy o živote z kni-
hy kníh – Biblie.
V mene redakcie Hlasov prajem všetkým čitateľom požeh-
naný čas adventu a radostné a pokojné vianočné sviatky na-
rodenia Krista Pána!

Páter Martin Štefanec SVD
šéfredaktor

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Sv. omšu za odberateľov Hlasov 
odslúžim 4. decembra, 

za horliteľov 6. decembra 2017.
Šéfredaktor

SPEKTRUM

▲  Vianočný smrek do Vatikánu daruje Poľsko, 
betlehem bude neapolský

Vianočný strom príde tento rok do Vatikánu z Poľ-
ska. Smrek vysoký 28 metrov daruje arcidiecéza 
Ełk, ktorej územie sa rozkladá v oblasti Mazur-
ských jazier na severovýchode Poľska, známej svo-
jimi prírodnými krásami.  Zásielka s nadmerným 
nákladom má pred sebou 2000 km po cestách na-
prieč Európou. Na Vatikánskom námestí sa pred-
staví v plnej kráse 7. decembra. Strom budú zdobiť 
keramické ozdoby, ktoré vytvorili deti z onkolo-
gických oddelení talianskych nemocníc spolu so 
svojimi rodičmi v rámci terapie. Betlehem v stre-
de Námestia sv. Petra bude tento rok v rokokovom 
štýle podľa najstaršej neapolskej tradície. Je darom 
benediktínskeho územného opátstva Montevergi-
ne neďaleko Neapola. Betlehemská scéna na roz-
lohe približne 80 m2 vyobrazí aj rozličné skutky 
milosrdenstva. Jej 20 polychromovaných figurín 
vymodelovaných z terakoty bude oblečených v tex-
tilných kostýmoch.
Slávnostná inaugurácia vianočného betlehema 
a osvetlenia stromu na Námestí sv. Petra je naplá-
novaná na 7. decembra o 16.30. Spolu s delegáciami 
z Poľska a z talianskeho regiónu Kampánia prídu 
na otvorenie aj detskí umelci. Najsilnejšie symboly 
Vianoc budú môcť návštevníci obdivovať na Va-
tikánskom námestí až do 7. januára, kedy Cirkev 
slávi Pánov krst a v liturgii sa uzatvára Vianočné 
obdobie.  •

▪  Svätý Otec rozhodol, že tabakové výrobky zmiznú  
z pultov Vatikánu

Svätý Otec František rozhodol o zákaze predaja cigariet v obchodoch, 
ktoré sa nachádzajú na území najmenšieho štátu sveta. Ako sa uvádza vo 
vyhlásení riaditeľa tlačového strediska Svätej stolice Grega Burkeho, toto 
opatrenie s účinnosťou od 1. januára 2018 sa týka hlavne zamestnancov 
Vatikánu, ktorí majú možnosť nakupovať v týchto obchodoch za zvýhod-
nených podmienok. 
V tlačovej správe sa ďalej píše: „Motív je veľmi jednoduchý: Svätá stolica 
sa nemôže podieľať na činnosti, ktorá jasne poškodzuje zdravie ľudí. Podľa 
Svetovej zdravotníckej organizácie je fajčenie každý rok príčinou vyše se-
dem miliónov úmrtí na celom svete.“ Oficiálna správa dodáva, že „napriek 
tomu, že predaj cigariet vatikánskym zamestnancom a penzistom so zľav-
nenou cenou by bol zdrojom príjmu pre Svätú stolicu, žiaden zisk nemôže 
byť legitímny, ak vystavuje riziku životy ľudí.“  •

▲  Kardinál Peter Turkson: 
Snažíme sa o kontakt  
so Severnou Kóreou

Vo Vatikáne 11. novembra vrcholi-
lo Medzinárodné sympózium o od-
zbrojení s názvom „Perspektívy pre 
svet bez jadrových zbraní a pre in-
tegrálne odzbrojenie“. Pápež Fran-
tišek pri stretnutí s 350 účastníkmi 
ocenil nedávno dosiahnutú doho-
du 122 krajín na pôde OSN o záka-
ze použitia jadrových zbraní ako aj 
ich prechovávania, podobne ako 
tou už platí u chemických a biolo-
gických zbraní. K dohode pridala 
svoj podpis aj Svätá stolica. Prefekt 
Dikastéria pre integrálny ľudský 
rozvoj kardinál Peter Turkson 10. 
novembra pri otvorení sympózia 
upozornil, že „žijeme v momente 
ľudských dejín, keď sa strach z po-
tenciálnej globálnej katastrofy zin-
tenzívnil do takej miery, akú sme 
zriedkavo zažívali od dní Kubán-
skej raketovej krízy.“ Kard. Turk-
son potvrdil úsilie vatikánskeho 
Dikastéria pre integrálny ľudský 
rozvoj vytvoriť kontakt so Sever-
nou Kóreou: „Pokiaľ ide o Severnú 
Kóreu, naším prostredníkom je vždy 
miestna cirkev v Južnej Kórei, s kto-
rou sme v kontakte. V rámci dikasté-
ria už hovoríme s niektorými členmi 
Kórejskej biskupskej konferencie, aby 
sme videli, ako je možné nadviazať 
kontakt s režimom Severnej Kórey. 
Takže uvidíme, či sa nám to podarí! 
Teraz nevieme presne povedať, kedy 
sa nám podarí nadviazať tento kon-
takt, ale skúmame možnosti nadvia-
zania priameho kontaktu.“  •

▲  Mesto svätého Benedikta 
Norcia sa rok po zemetrasení 
stavia na nohy

Rok po sérii zemetrasení, ktoré za-
siahli centrálne regióny Talianska 
v dňoch 26. a 30. októbra 2016, pri-
šiel navštíviť obyvateľov mesta Nor-
cia vatikánsky štátny sekretár kar-
dinál Pietro Parolin. Povzbudil ich 
v namáhavom úsilí postaviť sa znovu 
na nohy a obnoviť zničené mesto. Pri 
nedeľnej svätej omši na námestí pred 
Katedrálou sv. Benedikta kard. Paro-
lin tlmočil odkaz Svätého Otca Fran-
tiška: „Povzbudzuje vás, aby ste sa so 
synovskou dôverou obracali na Pána 
Ježiša a na jeho Matku Máriu, aby ste 
získavali energiu potrebnú pri odhod-
lanom pokračovaní v diele obnovy.“
Rodisko sv. Benedikta leží v regióne 
Umbria a je známe aj pod latinským 
menom Nursia.  •

▲  Vo vatikánskej nemocnici 
Bambino Gesú úspešne 
oddelili siamské dvojčatá

Sedemnásťmesačné siamské dvo-
jičky boli pred štyrmi týždňami 
úspešne operačne oddelené v rím-
skej nemocnici Bambino Gesù. 
Alžírske dvojčatá, dievčatká Ray-
enne a Djihene, boli spojené hrud-
níkom a bruchom. Desaťhodino-
vú operáciu realizovalo 7. októbra 
päť operačných tímov, celkovo 
40 ľudí pod vedením profesora 
Alessandra Inserru, riaditeľa chi-
rurgického oddelenia. V histórii 
nemocnice Bambino Gesù je to 
druhý prípad operácie siamských 
dvojičiek. Pred skoro 30 rokmi sa 
úspešne podarilo oddeliť dvojič-
ky chlapcov, ktorí tiež boli spojení 
hrudníkom a bruchom.  •
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Milí misijní 
priatelia!

Advent je krásnym obdobím očakávania. Rozmýšľame, aký 
zmysel má všetko, čo prežívame, celý náš život. K zamysleniu 
nám pomáha aj tma, ktorá skoro sadá na naše príbytky a tiež 
mráz i zima, ktoré nás prenášajú do detských čias, kedy sme 
boli bezstarostní a na všetko sa pozerali krásnymi nevinnými 
očami.  Kristus Kráľ je medzníkom medzi končiacim starým 
a novým liturgickým rokom. On je novým Adamom. „Veď 
ako všetci umierajú v Adamovi, tak zasa všetci ožijú v Kris-
tovi“ (porov. 1Kor 15,22). Keď teda čakáme koniec svojho 
života, očakávajme aj príchod nového, blaženejšieho. 
Jednou z možností ako využiť advent je stíšenie sa a čítanie 
Božieho slova. Božie slovo nás učí byť ostražitými, priprave-
nými na všetko, čo má prísť. Dáva veriacemu človekovi isto-
tu, že Boh je s ním, že mu pomáha, že nikdy nie je sám. Živí 
sa miazgou viery, ktorá je obsiahnutá v Slove, ktoré sa stalo 
Telom. Každý z nás kráča dejinami spásy tak, ako veľakrát 
čítame o postavách v Starom alebo v Novom zákone. Objav-
me radosť z čítania aj napriek rôznym ponukám v televízii 
a bulváru. Zoberme do rúk knihu, otvorme ju, nechajme sa 
ňou pozvať do vnútra deja, vlastnej predstavivosti, vnútor-
nej hĺbky a stotožnenia sa s postavami a osudmi jednotli-
vých ľudí v dejinách sveta a spásy. Zamyslime sa: Koľkokrát 
zoberieme diaľkový ovládač televízora a koľkokrát otvára-
me knihu? Čím kŕmim svoju dušu? Dôverujme, že Pánovo 
Slovo je svetlom pre náš život. 
Tento adventný čas môžeme opäť využiť na objavenie dob-
rodružstva z čítania kníh a nájdenia pravdy o živote z kni-
hy kníh – Biblie.
V mene redakcie Hlasov prajem všetkým čitateľom požeh-
naný čas adventu a radostné a pokojné vianočné sviatky na-
rodenia Krista Pána!

Páter Martin Štefanec SVD
šéfredaktor

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Sv. omšu za odberateľov Hlasov 
odslúžim 4. decembra, 

za horliteľov 6. decembra 2017.
Šéfredaktor

SPEKTRUM
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Zdalo sa, že doba diaľnic vyrie-
ši všetky problémy s dopravou. 
Je pravda, veľa ich vyriešila. 
Ale nie všetky. Pribudli nové. 

Často počujeme o haváriách na diaľni-
ciach na miestach, kde by sme to naj-
menej očakávali. Príčina: SPÁNOK. 
Monotónna jazda unavuje, vyčerpá-
va a uspáva. Tak prichádza k čomusi 
zvláštnemu – telo je v činnosti, noha 
tlačí na plyn, no vedomie je mimo. 
A ešte keď máte k tomu vozidlo, ktoré 
je vybavené zariadením, ktoré sa nazý-
va „cruise control“, ste úplne zraniteľní. 
Preto rada odborníkov je jednoznač-
ná: Za každú cenu sa udržať v bdelos-
ti a v pozornosti. Ak sa predsa drie-
me, prerušiť jazdu, vyjsť von, zacvičiť 
si. Keď ani to nepomôže, jazdu úplne 
prerušiť a pospať si, a tak znova získať 
pozornosť a bdelosť.

Bdelosť ako varovanie pred nešťas-
tím zaznieva aj z evanjelia prvej ad-
ventnej nedele (Mt 13, 33-37) . Radí 
nám ju najlepší odborník všetkých čias, 
pretože až príliš dobre pozná nešťastia 
ľudí, ktorí ju nezachovali.

Stráženie si najcennejšieho
O čo ide? O stráženie si toho najcen-
nejšieho, čo máme: čistého a citlivé-
ho svedomia. Jestvuje čosi krajšie, ako 
je pohľad malého dieťaťa? Čo je to to, 
čo z neho sála? Je to čistota, nevinnosť, 
krása. Prečo? Lebo nepozná zlo a toto 
zlo ešte nie je schopné vykonať. Keď 
však neskôr dieťa rastie, dospieva a vidí 
okolo seba všeličo, a to všeličo mu je 
podávané vábnym spôsobom, začína 
ho zlo priťahovať bez toho, že by si na 

začiatku uvedomoval, že ide o zlo. Sve-
domie sa otupuje, človek stráca krás-
ny čistý pohľad, stráca nevinnosť... Ne-
myslime si, že je to zákonitosť, že to ide 
automaticky s vekom. To nie je pravda. 
Je to iba nepestovanie si bedlivosti 
podceňovaním nepriateľa. Bedlivosť 
sa povolila, človek prestal byť opatr-
ný, najprv to zaviňujú vychovávatelia, 
potom on sám. A človek len popúšťa 
a popúšťa z dobra, a tým sa zabára čím 
ďalej, tým hlbšie. Až je na dne. Príde 
ku katastrofe, k havárii.

Zabudli na bedlivosť
Žofka s Michalom boli šťastní manže-
lia. Mali sa radi, keď sa brali. Začiatky 
boli ťažké, ale láska ich vyriešila všet-
ky. Narodili sa im tri pekné deti. Zdalo 
by sa, že väčšie šťastie ani mať nemôžu. 
Jedného dňa hovorí Žofka manželovi: 
„Náš podnik robí v sobotu gulášpartiu, 
budeš sa musieť postarať o deti sám.“ 
Mišo súhlasil a jeho manželka šla na 
gulášpartiu. Prišli tam ľudia z viace-
rých dielní podniku. Pri peknom po-
časí jedli, spievali, núkali sa vínom, 
zabávali sa. 

Žofka si všimla, že jeden muž, volali 
ho Rudo, jej prejavuje nejakú zvláštnu 
pozornosť. Svedomie ju síce varovalo, 
ale Rudo sa správal gavaliersky, vôbec 
nie dotieravo, takže nebezpečenstvo, 
na ktoré ju upozorňovalo svedomie, 
vylúčila. Prestala byť opatrná. Na ná-
klonnosť Ruda a jeho čím ďalej, tým 
viac zväčšovanú pozornosť začala od-
povedať aj svojou pozornosťou. Zača-
li strácať zábrany. Keď sa k tomu pri-
dalo aj vínko, začalo to ísť ešte ľahšie. 

Dozvedela sa od neho, že je majstrom 
v jednej dielni ich podniku. Gulášpartia 
sa skončila, ale ich vzťah sa neskončil. 
Rudo si dal záležať, aby sa stretávali čím 
častejšie. Ona k tomu tiež prispela. Ich 
stretávania sa stali pravidelnými: Ráno 
pri nástupe do práce, cez obedňajšiu 
prestávku a pri odchode z práce. Rudo 
Žofke prezradil, že je rozvedený a že 
má jedného syna, ktorý je pri matke. 
Od nej sa dozvedel, že je vydatá, má tri 
deti, ba dokonca poznal aj jej manže-
la. Obidvom bolo jasné, akým ťažkým 
zločinom proti rodine je ich vzájomné 
stretávanie. Ale vášeň bola silnejšia. 
Žofka začala intenzívnejšie myslieť na 
Ruda aj doma pri varení, pri upratova-
ní, ba aj vtedy, keď zaspávala. Jej man-
žel Mišo si všimol, že je akási zmene-
ná, čudná, no nevedel, čo sa robí. Rudo 
stále zjavnejšie vyčkával Žofku, keď šla 
z roboty a vyprevádzal ju do mesta, po-

zýval na kávu. Nakoniec začala Žofka 
navštevovať Ruda aj v jeho byte. 

Toto všetko sledovali aj jej spolupra-
covníci a brali to tak normálne, akoby 
sa nič zvláštneho nedialo a s poznám-
kou, že veď to nie je naša vec. Ale jednej 
pomerne mladej žene to predsa nedalo. 
Vystihla Žofku osamote a povedala jej: 
„Žofka, to už nemáš v sebe ani hanby, 
ani citu, ani Boha sa nebojíš, že ty vy-
datá, matka troch detí, vláčiš sa s roz-
vedeným?“ 

Žofke v tej chvíli bolo veľmi ťažko 
a rozplakala sa. Vedela, že jej spolupra-
covníčka má pravdu a že to nevraví ani 
zo závisti, ani z pomsty. Vtedy celú noc 
preplakala a zdalo sa, že sa v nej zobu-
dí svedomie, ale vášeň bola predsa len 
silnejšia, a  tak pokračovala ďalej vo 
svojom hriechu. 

Jedného dňa, keď sa nič netušiaci 
Mišo vrátil z práce domov, našiel byt 

prázdny. Nebolo ani Žofky, ani detí, 
všetci sa šikovne nasťahovali k Rudovi. 
Mišo, keď konečne vypátral, čo sa stalo, 
rozhodol sa celý nešťastný a zronený, že 
svoju rodinu zachráni. Veľmi mu zále-
žalo na žene i deťoch. Šiel za Žofkou do 
práce a prosil ju: „Žofka, ak som ti ublí-
žil, odpusť mi a vráť sa, smelo sa vráť, 
nikdy ti to nebudem vyhadzovať na oči, 
len nech sme zasa všetci pekne pospo-
lu aj s deťmi.“ Žofka nechcela ani len 
počuť a drzo, ponižujúco Miša odbila. 

Pre Miša nastali ťažké chvíle opus-
tenosti. Nemal chuť ani len do práce 
a celý svoj voľný čas len preplakal. Po 
niekoľkých dňoch v práci odpadol. Po 
prevoze do nemocnice zomrel. Lekár 
konštatoval srdcový infarkt. 

Žofka na pohreb neprišla, nepusti-
la ani deti. Pochopiteľne, chcela sa za 
Ruda vydať. Ten však sobáš odmietol, 
lebo medzičasom sa zoznámil s inou 

ženou. Tá bola krajšia a atraktívnejšia 
ako Žofka a hlavne nemala na krku tri 
deti. Žofku s deťmi zo svojho domu 
vyhnal. Vrátili sa do bytu, kde bý-
vali predtým a s hanbou i výčitkami 
svedomia oplakávala svojho mŕtveho 
manžela...

Pozor na naklonenú rovinu
Že by Žofka bola takouto odjakži-
va, že by sa takou narodila? Iste nie. 
Celkom isto mala na začiatku dobré 
úmysly, dobré svedomie a dobré srdce. 
Iste to pri manželskom sľube myslela 
úprimne. Bola aj veriacou. Ale nedo-
statok bdelosti, podceňovanie nepria-
teľa a preceňovanie svojich schopností 
vyústili do krachu a tragédie...

Mnohých, kedysi úprimných ľudí, 
dnes však v istom zmysle skazených, 
nemožno obviniť z  neúprimnosti. 
Úprimnosť tam iste bola a možno aj 
je. Lenže chýbala tam opatrnosť. Keď 
aj my dnes pozeráme na takéhoto člo-
veka (napr. notorického alkoholika, 
narkomana, nemravníka, patologic-
kého luhára, zbojníka a pod.), možno 
si povieme: Takýmto nikdy nechcem 
byť! To si možno kedysi hovorili aj oni. 
Kde sa stala chyba, keď nechceli a sú? 
Zabudli, že diabol často používa z fy-
ziky známy jednoduchý stroj, ktorý 
nazývame naklonená rovina. Príroda 
neznáša skoky. A my sme súčasťou prí-
rody. Skokom sa nestanem zvrhlíkom. 
Jednak by to môj organizmus neznie-
sol, ale aj preto, lebo mám svoje zása-
dy... Skok by som zbadal. Lenže to, čo 
sa nestane skokom za krátky okamih, 
sa stane postupne za dlhší čas. 

Naklonená rovina je ako cesta po 
diaľnici. Je to príjemné, nenápadné, 
pohodlné. Ľahko nám unikne, že vlast-
ne klesáme. Všimneme si, až keď je 
neskoro. Pán Boh zaplať aj za to! Nie-
ktorí si to však nevšimnú, alebo nepri-
znajú vôbec. 

Preto nech nás Pán povzbudí a po-
silní v bdelosti a opatrnosti. Aby sme 
vedeli okamžite zaznamenať klesanie 
v našom živote a čím skôr sa spamä-
tať.  • 

Advent je aj pozvaním
k bdelosti

 Text: P. Milan Bubák SVD 

 Foto: Archív SVD
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Zdalo sa, že doba diaľnic vyrie-
ši všetky problémy s dopravou. 
Je pravda, veľa ich vyriešila. 
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Často počujeme o haváriách na diaľni-
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Preto rada odborníkov je jednoznač-
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začiatku uvedomoval, že ide o zlo. Sve-
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a popúšťa z dobra, a tým sa zabára čím 
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zýval na kávu. Nakoniec začala Žofka 
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„Žofka, to už nemáš v sebe ani hanby, 
ani citu, ani Boha sa nebojíš, že ty vy-
datá, matka troch detí, vláčiš sa s roz-
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UDALOSTI 
december 2017

1. december
Svetový deň boja proti AIDS/HIV;
3. december
1. adventná nedeľa; 
Sv. František Xaverský, kňaz 
a misionár;
8. december
Slávnosť Nepoškvrneného počatia 
Panny Márie, prikázaný sviatok; 
výročie založenia misijných kon-
gregácií Služobníc Ducha Svätého 
– SSpS (1889) a Služobníc Ducha 
Svätého ustavičnej poklony – 
SSpS AP (1896);
10. december
Medzinárodný deň ľudských práv;
12. december
Panna Mária Guadalupská,  
patrónka Ameriky;
18. december
Medzinárodný deň migrantov;
24. december
Štedrý deň;
25. december
Slávnosť Narodenia Pána,  
prikázaný sviatok;
27. december
 Sv. Ján apoštol a evanjelista,  
patrón Spoločnosti Božieho Slova;
31. december
Svätej rodiny Ježiša, Márie 
a Jozefa;  
Sv. Silvester I., pápež, koniec 
občianskeho roka.

  ◆ ◆ ◆

Misijný úmysel apoštolátu 
modlitby na mesiac december: 
Za ľudí vo vyššom veku, aby – 
podporovaní rodinami a kresťan-
skými spoločenstvami – svojou 
múdrosťou a skúsenosťou spo-
lupracovali na odovzdávaní viery 
a na výchove nových generácií.

Milujeme, nenávidíme, ohovárame, kritizujeme, odsudzujeme, milu-
jeme... Ten stály kolobeh. Máme ľudí, ktorí nám sú blízki, no i tak 

ich často raníme, ubližujeme im. Nastanú situácie, kedy sa zachováme tak 
neľudsky, tak zbabelo, tak strašne. Ale prečo? Prečo robíme to, čo v pod-
state ani nechceme? A tu zrazu blíži sa 24. december. Áno, deň iný ako 
všetky ostatné. Zrazu sa správame jeden k druhému celkom inak. Zrazu 
si prajeme navzájom všetko dobré, zrazu sme ochotní, štedrí, nezávistliví.

Vianoce. Zrazu je svet krajší. Nie som sama, ktorá má rada toto ob-
dobie. Tento krásny čas, kedy pociťujem lásku a súdržnosť rodiny, lásku 
ľudí, ktorí ma majú radi. Aj vy to pociťujete? Som presvedčená, že áno. 

Človek si uvedomí, koľko má toho veľa. Že má strechu nad hlavou, že 
má čo jesť, piť, že má toho tak veľa – rodinu. Čím som staršia, tým viac si 
uvedomujem, že najdôležitejšími nie sú tie balíčky s farbenými stužka-
mi, ktoré nosí „Ježiško“, ale naopak to, že sme všetci spolu, že sme vďač-
ní jeden za druhého. Že v rodinnej harmónii si pozrieme stokrát videnú 
Popolušku, ktorá má stále svoje čaro.

Dostávam sa k pointe. Prečo musí prísť tristopäťdesiaty ôsmy deň 
roka, aby bolo zrazu všetko krásne a dych vyrážajúce? Nemôžeme sa 
k sebe správať lepšie aj dnes, práve teraz, zajtra či pozajtra? Bráni nám 
v tom niečo? Potrebujeme k tomu stromček, darčeky či plný stôl jedál? 
Veď je to také jednoduché. A zároveň také ťažké. Stačí málo. Byť ochot-
nejší, nápomocnejší, ľudskejší. Stačí otvoriť srdce. Stačí povedať ľuďom: 
,,Mám ťa rád.“ Aj práve teraz, nemusíme čakať, kým prídu Vianoce. Sta-
čí jednoducho milovať. A zrazu si uvedomíme, že každý jeden deň je 
pre nás takými malými veľkými Vianocami. Preto aj dnes vám prajem 
krásne Vianoce!  • 

Aj práve dnes 
môžu byť  Vianoce...

 Text: Zuzana Wagnerová

 Foto: Archív SVD

Na stretnutí sa zúčastnilo 18 koordi-
nátorov, z toho páter Mark Weber 

SVD ako koordinátor Generalátu reho-
le verbistov pre formáciu seminaristov. 
P. Peter Dušička SVD sa na stretnu-
tí zúčastnil ako zonálny koordinátor 
rehole verbistov pre zónu Európa. Zo 
Slovenska sa tohto stretnutia zúčastnil 
P. Johny Ambattu SVD, rektor misijné-
ho domu v Bratislave, P. Igor Kráľ SVD, 
prefekt seminaristov, P. Thomas Tulung 
SVD a P. Milan Toman SVD. 

„Som veľmi šťastný, že sme tu na 
tomto stretnutí. Boli sme veľmi vrelo 
prijatí Slovenskou provinciou SVD. 
Zdieľame sa so skúsenosťami. Diskusie 
sú veľmi otvorené a učíme sa jeden od 

druhého, čo je veľmi dobre,“ povedal P. 
Mark Weber SVD.  

„Pracujem v  Rusku. Pred piatimi 
rokmi som dostal poslanie pôsobiť ako 
formátor seminaristov. Učím sa veľmi 
tým, že moji spolubratia hovoria svoje 
skúsenosti. Toto stretnutie ma oboha-
cuje,“ pochvaľoval si P. Baltasar Lukem, 
ktorý pracuje v Rusku. 

„Zakusujeme tu výbornú atmosfé-
ru, kde cítime našu bratskosť, hoci po-
chádzame z rôznych krajín,“ povedal 
P. Szczepan Szpyra z Poľska.  

Cieľom stretnutia bolo okrem vzá-
jomnej výmeny skúseností a informácií 
v oblasti formácie aj inovácia progra-
mu výchovy seminaristov.  Prítomní 

V Nitre sa stretli  
koordinátori pre
formáciu seminaristov

 Text a foto:  Martin Štefanec SVD

V novembri sa v Nitre konalo tzv. Zonálne stretnutie 
európskych koordinátorov SVD pre formáciu seminaristov.  
Spoločnosť Božieho Slova má v Európe 8 aktívnych 
formačných komunít, z ktorých každá bola na stretnutí 
reprezentovaná prefektom alebo rektorom. 

sa zdieľali so situáciou v jednotlivých 
krajinách, diskutovali o medzinárod-
nosti v rehoľných komunitách. Kvôli 
nedostatku lokálnych povolaní v Euró-
pe tvoria formačné komunity semina-
risti z misijných krajín, ktorým je daná 
možnosť študovať v Európe.  Interkul-
turalita hrá v tomto prípade veľmi dô-
ležitú úlohu. Hľadáme cesty ako sprí-
stupniť duchovné povolanie mladým 
ľuďom v Európe. 

„Hodnotíme náš formačný program. 
Rozprávame o tom, aká je naša formá-
cia a čo môžeme vylepšiť,“ povedal pá-
ter Johny Ambattu, ktorý je rektorom 
Misijného domu v Bratislave. 

Toto stretnutie sa konalo v Nitre,  
práve na mieste, kde bol kedysi veľký 
formačný dom, v ktorom medzi I. a II. 
svetovou vojnou študovalo 200 semi-
naristov. 

P. Peter Dušička poukázal aj na du-
chovnú časť programu stretnutia: „Hľa-
dáme inšpiráciu pre nové ciele v misi-
ách a život v rehoľných komunitách. 
Každý deň spoločne slúžime sv. omše 
a v modlitbách pamätáme na nové po-
volania. Tiež sa modlíme aj za dobro-
dincov a misijných spolupracovníkov, 
ktorí nám pomáhajú šíriť Božie Slovo 
vo svete. Je to stretnutie, kde nielen dis-
kutujeme, ale sa aj modlíme spoločne 
v kaplnke za tieto rehoľné úmysly.“  

Rehoľa verbistov má v  súčasnos-
ti v Európe takmer 50 bohoslovcov, 
z toho 7 študuje na Slovensku.   • 
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Aj práve dnes 
môžu byť  Vianoce...

 Text: Zuzana Wagnerová

 Foto: Archív SVD

Na stretnutí sa zúčastnilo 18 koordi-
nátorov, z toho páter Mark Weber 

SVD ako koordinátor Generalátu reho-
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ktorý pracuje v Rusku. 

„Zakusujeme tu výbornú atmosfé-
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V Nitre sa stretli  
koordinátori pre
formáciu seminaristov

 Text a foto:  Martin Štefanec SVD
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Rehoľa verbistov má v  súčasnos-
ti v Európe takmer 50 bohoslovcov, 
z toho 7 študuje na Slovensku.   • 

6 HLASY Z DOMOVA A MISIÍ 7HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

HLASY Z MISIÍ

DECEMBER 2017 DECEMBER 2017

UDALOSTI



Kolumbia
Miestni kresťania sa na tieto sviatky 
pripravujú s veľkým predstihom. Svia-
tok Nepoškvrneného Počatia Panny 
Márie – 8. decembra – je akýmsi za-
čiatkom slávenia Vianoc. 

Po večernej svätej omši ľudia pred 
svojimi domami zapaľujú sviečky a vy-
chádzajú do ulíc. V uliciach zavládne 

slávnostná atmosféra, ľudia sa radujú, 
spoločne spievajú a tancujú. Vyjadrujú 
tak spontánne svoju úprimnú kresťan-
skú vieru a príslovečnú latinsko-ame-
rickú lásku k Panne Márii.

Deväť dní pred Vianocami sa začína 
slávnostný deviatnik k malému Ježiško-
vi. V Kolumbii nepoznajú zvyk darovať 
si pri príležitosti Vianoc darčeky. Ne-

poznajú ani tradičnú štedrú večeru. Po 
slávnostnej sv. omši večer 24. decembra 
veriaci v jednotlivých farnostiach spolu 
oslavujú a tešia sa až do rána.

Filipíny
Na Filipínach sa už od novembra celá 
krajina oblieka do slávnostného šatu. 
Farebné girlandy, vyrobené z palmo-
vých listov a kvetov, zdobia okná a dve-
re domov. Deväť dní pred Vianocami 
skoro ráno budí obyvateľov miest a obcí 
zvuk trúbky, ktorá ich volá na slávnost-
nú sv. omšu. Posledná svätá omša z tej-
to série je slúžená v noci Božieho naro-
denia a po jej skončení deti predstavujú 
„živé jasličky“.

Kamerun
V Kamerune sú Vianoce predovšetkým 
sviatkom detí. V tomto období majú 
prázdniny, aby mohli pomôcť svojim 
rodičom pri zbere kávy a arašidov. No 
24. december je ich dňom. Deti sa schá-
dzajú pri ohniskách. Modlia sa liturgic-
ké modlitby a čítajú úryvky zo Svätého 
písma. Po nich sa začínajú spevy a tan-
ce, ktoré trvajú celú noc.

Bolívia
Indiáni v  Bolívii nazývajú Vianoce 
„Sviatkom Dieťatka Spasiteľa“. Stava-
jú betlehemy. 24. decembra sa rodiny 
v procesiách vyberú ku kostolu. Každý 
nesie „svoje“ Jezuliatko. Po sv. omši ča-
kajú v dlhom rade na posvätenie figú-
rok. Po posvätení sa za zvukov hudby 
a pri speve koledy „Táto noc je najkraj-
šia, nemôžme dnes spať“ vracajú domov. 
Spievajú a tancujú až do rána. Pre Indi-
ánov totiž niet sviatku, ktorý by nespre-
vádzali rytmické tance a piesne. Tanec 
a spev je formou ich úprimnej modlitby.

Mexiko
V Mexiku sa začínajú vianočné sláv-
nosti o deväť dní skôr. V každú noc 
tohto obdobia sa Mexičania zúčastňujú 
na procesiách, ktoré im majú pripomí-
nať hľadanie prístrešia v Betleheme sv. 

Jozefom a Pannou Máriou. Na začiatku 
procesie kráča dvojica, ktorá sprítom-
ňuje Máriu a Jozefa. 

Veriaci kráčajú od domu k  domu 
a spievajú radostné piesne. V posled-
ný deň sa na jednom z domov otvá-
rajú dvere a pohostinní domáci páni 
pozývajú pútnikov dnu. V tomto ob-
dobí navštevujú Mexičania priateľov 
a vzájomne sa obdarúvajú darčekmi. 
Najviac radosti majú z  týchto sviat-
kov určite mexické deti. Špeciálne pre 
ne rodičia vešajú pod stropom farebné 
vedierka naplnené pieskom alebo mú-

kou. V jednom z nich je ukryté prekva-
penie. Deti hádajú, v ktorom vedierku 
je ukrytý darček.

Malavi
Na Malavi, kde mnohí obyvatelia ešte 
nepoznajú kalendár, všetci vedia, kedy 
sa blížia Vianoce. 

Aj keď títo chudobní kresťania za-
žili neúrodný rok, na sviatok Pánovho 
narodenia pripravujú výnimočné jedlá 
na spoločnú hostinu. Keďže je v tejto 
krajine málo kostolov, ľudia často-
krát prekonávajú na ceste do chrámu 
vzdialenosť 100 km i viac. 

Prinášajú Ježiškovi skromné dary, 
ktoré však majú veľkú hodnotu groša 
chudobnej vdovy z evanjelia. K nohám 
malého Ježiška kladú vajíčka, trošku 
zrna, drobnú mincu či farebný ozdob-
ný špendlík.  • 

1. Vianoce na Filipínach
2. Betlehem, akým sa zdobia 

domácnosti v Mexiku
3. Kamerunské deti a ich vianočná radosť
4. Vianoce v Malawi
5. Vianočná procesia v Bolívii

Ako sa slávia 
Vianoce vo svete?

 Text:  Podľa časopisu „Świat misyjny“ spracoval Martin Štefanec

 Foto: Archív SVD

Ozdobený vianočný stromček, oplátky, kapustnica, ryba, koledy 
a darčeky, ktoré sa nám od útleho detstva spájajú s atmosférou sviatkov 
Narodenia Pána, sú v mnohých krajinách sveta úplne neznámymi 
pojmami. Napriek tomu nás s týmito ľuďmi na miestach rozličných 
kontinentov spája viera v Ježiša Krista a radosť z jeho narodenia. Chceme 
vám krátko priblížiť, ako slávia Vianoce kresťania v krajinách, ktoré 
väčšina z nás pozná iba z hodín zemepisu...
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Ste riaditeľom Považskej cementárne. 
Čo pre vás znamená viera a ako sa for-
movala vo vašom živote doteraz? 
Pochádzam z Bohuníc, farnosť Pruské. Je 
to časť Považia, ktoré je veľmi religiózne. 
Keďže som sa narodil v prostredí, kde sa 
viera praktizovala a praktizuje, bol som 
v našej rodine vychovaný vo viere odma-
lička. Čestne musím priznať, že keď prišli 
mladé roky, prišli aj iné priority. Dnes sa 
čudujem, že bolo aj také obdobie v mo-
jom živote, kedy aj sviatky neboli pre mňa 
sviatkami. Život však priniesol situácie, 
ktorých riešenie nebolo vždy len v mo-
jich silách. Vtedy, keď človek prechádzal 
zložitou situáciou, si to možno ani neu-
vedomoval, ale po čase, keď sa nazberalo 
toľko takých, ktorých riešenie bolo mimo 
mojich možností, či už to bol zdravotný 
stav, kde lekári rozhodli, že už by som 
nemal nastúpiť na toto miesto, alebo aj 
iné životné situácie, kde som si celkom 
nevedel predstaviť, že tie situácie budú 
vyriešené nakoniec ľudsky spravodlivo. 
Výsledok bol vždy pozitívny. Keď sa spät-
ne pozriem na svoju minulosť, tak vidím, 
že neviditeľná Božia ruka účinkovala 
v mojom živote mimoriadne pozitívne. 
Môžem povedať, že každé ráno a každý 
večer ďakujem za úžasnú milosť, že som 
dostal vieru v Boha a poslanie, ktoré sa 
v súčasnosti snažím napĺňať. 

Ako vnímate vaše poslanie? 
Viem, že nikto z nás si vykúpenie a spá-
su nezaslúži sám od seba. Je to obrovská 
obeta Ježiša Krista, ale každý z nás má 
možnosť a mal by sa starať o duchovno. 
Práve to, že som už vyše 30 rokov v Ce-
mentárni Ladce, z toho vyše 22 rokov 
šéf, to považujem tiež za obrovskú mi-
losť, že mi Pán Boh dal toľko schopností, 
talentov, trpezlivosti, aby som túto ná-
ročnú prácu zvládal. Ale aj to, že popri 
náročnej práci sa moje poslanie rozšírilo 
o poslanie, ktoré nebolo v mojom ľud-
skom pláne, a to je predovšetkým budo-
vanie miesta nad cementárňou na hore 
Butkov. Pápež František to označil ako 
príklad novej evanjelizácie. 
Ako prišlo k myšlienke postaviť tam kríž 
a celý areál? 
Na podnet jednej rehoľnej sestry som 
bol pozvaný na semináre pátra Eliasa 
Vellu. Semináre boli veľmi inšpirujú-
ce. Zúčastňoval som sa ich štyri roky 
po sebe. V roku 2012 som dostal tele-
fonát od tej istej rehoľnej sestry, čo si 
myslím o tom, že by pátra Vellu zobrali 
do Ladiec a navštívili ma, lebo mu robia 
program na voľný deň. Pomyslel som si, 
že prečo by on navštevoval mňa. Neve-
del som si to ani predstaviť. A nakoniec 
sa návšteva uskutočnila. Najskôr ma 
navštívil v kancelárii. S istým napätím 
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som očakával, ako obstojím v debate 
s pátrom. Na moje prekvapenie páter sa 
zaujímal, ako robia ľudia, v akých pod-
mienkach, pretože návšteva takejto fir-
my nie je každý deň. Rozprávali sme sa 
o chode podniku. Pozrel si aj prevádzku, 
povedal mi, že má celý deň k dispozícii. 
Tak sme navštívili aj lom. 

Prišli sme na 11. etáž. Páter pristú-
pil k tomu, čo mu je vlastné. K modlit-
bám a požehnaniu. Mal vtedy so sebou 
okrem štábu, zabezpečujúceho seminár, 
aj pani Sue Farrugia z Malty, ktorá je ve-
dúcou tamojšieho modlitebného spolo-
čenstva a osoba taktiež mimoriadnych 
duchovných darov. Ona ho počas semi-
nárov podporuje modlitbami a má cha-
rizmu poznania. 

Po modlitbe a požehnaní, kedy sa 
intenzívne držala skaly, prišla za mnou 
a hovorí: „Pán riaditeľ, dostala som 
vnuknutie. Máte postaviť na tejto hore 
kríž.“ Toto ešte zopakovala veľmi in-
tenzívne. „Postavte na tejto hore kríž.“ 
Videl som, že to predtým ešte kon-
zultovala s pátrom Vellom. Videl som 
vtedy isté napätie. Keď som sa neskôr 
pýtal, čo konzultovala, povedala mi, že 
ten odkaz bol pre ňu tak silný, že išla za 
duchovným otcom a on povedal a po-
tvrdil, že má ten istý odkaz. „Má posta-
viť na tejto hore kríž, povedz mu to“. To 
bolo v roku 2012. 

Takéto posolstvo sa nedá len tak pre-
počuť jedným uchom dnu a druhým 
von. V roku 2013 Veľká noc bola pod 
snehom, ale v máji hovorím: „Chlapci, 
ideme stavať v lome kríž.“ Nebolo mi 
jasné, kde postaviť kríž v kameňolome, 
do ktorého je zákaz vstupu. Zvolili sme 
tú stranu, kde je menej kvalitná surovi-
na, kde už ťažba sa nebude ďalej rozvíjať. 
Pátrovi Vellovi som oznámil, že začína-
me stavať. Bol veľmi nadšený a zaujímal 
sa o to aj na svojich cestách. 
Kedy bol kríž posvätený? 
Z Božej prozreteľnosti sa situácia vyvi-
nula a aj on vstúpil do svojho programu 
tak, že na sviatok Povýšenia sv. Kríža. 
V roku 2013 bol na Slovensku, dokon-
ca v susednej dedine v Belušských Slati-
nách a kríž požehnal on. 
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Mali ste ďalšie plány, alebo prišli „ná-
hodne“ ? 
Vtedy sme si mysleli, posolstvo je splne-
né. Je to vybavené. Bolo tam asi 120 ľudí, 
slávnosť bola krásna. Nepredpokladal 
som, že to bude mať pokračovanie. Len-
že to bolo naše ľudské očakávanie. Ale 
Pán mal iný zámer. Na druhý deň ráno 
pri odlete na Maltu pri raňajkách pani 
Sue Farrugia tlmočila ešte jeden odkaz, 
že na sv. omši a pri požehnaní kríža bol 
prítomný sv. Ján Pavol II. Ale tak ako 
jej to bolo dovolené v jej schopnostiach 
vnímať, že Ján Pavol II. celé to požehna-
nie kríža vnímal ako požehnanie kríža 
nad celým slovanstvom. 
Ako vznikol pamätník sv. Jánovi Pavlo-
vi II.? 
Veci sa začali vyvíjať tak, že na slávnosti 
požehnania som mal poľských obchod-
ných partnerov, ktorí boli v dobrom 
vzťahu ešte s kardinálom Wojtylom (Ján 
Pavol II. ) a v dobrom vzťahu s kardiná-
lom Stanisławom  Dziwiszom. Ďakova-
li, že mohli byť na slávnosti požehnania 
kríža. Ja som im samozrejme tlmočil, čo 
mi bolo povedané ráno o Jánovi Pavlovi 
II. Ich najkratšia cesta viedla ku kardiná-
lovi Dziwiszovi, ktorému povedali, kde 
boli a aký odkaz tam dostali. 

U kardinála Stanisława   Dziwisza 
vznikla okamžite idea. Veď Ján Pavol II., 
keď bol mladý, pracoval v Poľsku v ka-
meňolome na krakovskom Zakrzówku. 
Pracoval v pote tváre, aby si zarobil na 
každodenný chlieb. Tento kameňolom 
je dnes zaliaty vodou. Dostal som otáz-
ku, či je možné postaviť pamätník Jáno-
vi Pavlovi II. v našom kameňolome. Sa-
mozrejme, radi sme vyhoveli. Začal sa 
stavať pamätník. Pán kardinál daroval 3 
pamätné predmety do tohto pamätníka: 
škapuliar, aký dostal Karol Wojtyla ešte 
zamladi, kúsok kameňa z kameňolomu 
Zakrzówek a ikonku z kalvárie Zebrzy-
dowska. Tieto predmety boli požehnané 
počas svätorečenia Jána Pavla II. vo Va-
tikáne. Keď sme chceli požehnať pamät-
ník, bol som za kardinálom Dziwiszom 
poprosiť ho o požehnanie. „Je mi cťou,“ 
bola jeho odpoveď. Doručili sme mu 
aj oficiálne pozvanie od farára farnosti 

a žilinského biskupa. A v júni 2014 bol 
pamätník požehnaný. To prišlo na horu 
Butkov viac ako 1000 ľudí. Odvtedy sa 
pri týchto slávnostiach počet ľudí na 
hore Butkov zvyšuje. 
Už bol postavený kríž, pamätník, čo na-
sledovalo potom? 
Keď pamätník sv. Jána Pavla II., tak aj 
pamätník sv. Faustíny. Na túto požia-
davku sme znova pozitívne reagovali 
a v ďalšom roku nitriansky biskup Mons. 
Viliam Judák požehnával pamätník sv. 
Faustíny. Sestry do pamätníka venova-
li mystické dielo Denníček a  tehličku 
z jej hrobu. 
V areáli je aj kaplnka. Ako vznikla? 
Prichádzali mladí ľudia, ktorí tam chceli 
mať duchovné podujatia. Boli tam už 3 
sakrálne diela. Žilinský biskup povedal, 
že to nie je tradíciou Cirkvi mať určité 
duchovné akcie iba v prírode, ale keď 
tam bude kaplnka, budú možnosti väč-
šie. Takto sa odštartovala stavba kaplnky. 
Keď bolo toto dielo, ktoré začalo v roku 
2013, takto rozpracované, biskup Tomáš 
Galis dostal požiadavku od poľských hie-
rarchov: kardinála Dziwisza, generálnej 
predstavenej Matky Božieho Milosrden-
stva, rektora baziliky Božieho Milosr-
denstva, aby sa tento areál nazval Skal-
né sanktuárium Božieho Milosrdenstva, 
a takto sa názvom prepojil s Krakovom, 
s centrom úcty Božieho Milosrdenstva. 
V kaplnke sa nachádza aj keramický re-
liéf, kde je zobrazená Panna Mária. 
Má to nejaké prepojenie aj s Rokom Bo-
žieho milosrdenstva? 
Áno, bolo to práve v Roku Božieho 
milosrdenstva. V roku 2016 teda bola 
v máji postavená a požehnaná kapln-
ka Božieho milosrdenstva. Súčasne sa 
v obci Ladce v tom čase už staval kostol 
Božieho Milosrdenstva. Ten bol posvä-
tený v októbri 2016 a krížová cesta na 
horu Butkov v septembri 2016. Tri die-
la s patrocíniom Božieho milosrdenstva 
boli požehnané v mimoriadnom roku 
Božieho milosrdenstva. 
V areáli pribudla aj krížová cesta. Ako 
vznikla? 
Stavbu krížovej cesty iniciovali náv-
števníci a pútnici, ktorí už po posta-

vení kaplnky Božieho milosrdenstva 
začali vo veľkých počtoch navštevovať 
toto miesto. Vyšliapali si chodník. Ten 
nebol dôstojný ani bezpečný, a tak sme 
pristúpili k  stavbe krížovej cesty. Do 
toho vstúpili aj sestry z Krakova, ktoré 
túto krížovú cestu doplnili úryvkami 
z mystických zážitkov sv. sestry Faus-
tíny s Ježišom. 
Kto má patronát nad týmto areálom? 
Je to jednak Cementáreň Ladce a sú to 
tiež dve farnosti: Ladce a Beluša a ich 
obecné úrady. Bol prijatý záväzok, že 
budú organizované pravidelne 2 púte. 
Jedna púť v máji na počesť Jána Pavla II. 
a druhá púť v septembri, prvá sobota po 
sviatku Povýšenia sv. Kríža. 

Aké sú plány do budúcnosti? 
Na púte prichádza čoraz viac ľudí. Býva 
to okolo 3 tisíc. Pri jednej zo slávností 
areál nestačil, tak sme sa rozhodli, že 
areál rozšírime. Bude tam jednak ďal-
šie amfiteátrové sedenie, ale areál bude 
doplnený aj o monumentálnu sochu 

Matky Božej, Matky Milosrdenstva. Tá 
sa v súčasnosti vyrába v Bratislave. Táto 
socha bude osvetlená a mala by vo dne 
v noci byť viditeľná z Považia. Socha 
bude merať 6 metrov a bude umiestne-
ná na podstavci 3,5 metra. Požehnanie 
sochy je plánované na 19. mája 2018. 
Matka bude akoby objímať celú doli-
nu a pútnikov, ktorí budú prechádzať 
popod horu Butkov. Sochu realizuje 
akademický sochár Vladimír Višvá-
der. Okrem iného je autorom množ-
stva sôch v areáli Bratislavského hradu. 
Čo považujte za najväčšie požehnanie 
pri týchto stavbách? 
Jedna vec je vybudovať takéto dielo, 
nový kostol v Ladcoch a pútne miesto 

na Butkove. Je to veľká milosť byť pri 
tom a plniť takéto obrovské poslanie. 
Za najväčší zázrak považujem to, že 
toto miesto je navštevované. Je navšte-
vované ľuďmi, ktorí sú dotknutí Du-
chom, aj turistami, nakoľko je tu krás-
ny výhľad na Považie. 

Prichádzajú ľudia aj z iných krajín, či 
už jednotlivci, rodiny, farnosti. Toto je 
taký „doping“, prečo zveľaďujeme toto 
požehnané miesto. 
Čo vás motivuje ísť dopredu a pomá-
hať ľuďom? 
Pochádzam z rodiny z jednoduchých 
pomerov. Postupne, nielen vlastnou 
zásluhou, som sa dostal do pozície, kde 
môžem poskytovať pomoc. Uvedomil 
som si, že na zemi sme pútnikmi. Nik-
to si na druhý svet odtiaľto nezoberie 
nič materiálne. Bude dôležité, aby sme 
si zobrali hlavne to, čo sme nepouži-
li pre seba, ale to, čo sme darovali pre 
blížnych a to, čo sme použili na slávu 
Božiu. 
Kto vás v živote inšpiroval, oslovil? 
Do môjho života vstúpil jeden invalid, 
ktorý mal veľké množstvo chorôb. Ob-
rátil sa na mňa o pomoc pre ich kňaza, 
ktorý staval pastoračné centrum. Ľud-
sky sme si veľmi rozumeli a keď som vi-
del jeho obetu, ktorú odovzdával Bohu, 
jeho húževnatosť, to ma veľmi oslovilo. 
Mal rôzne choroby a napriek tomu ži-
vot nevzdával. 

Videl som, že vedie mimoriadne 
intenzívny duchovný život. Pri náv-
števách ich domu ma zaviedol do svo-
jej izbičky. A tá jeho izbička bola ako 
kaplnka. To ma veľmi oslovilo. Prevzal 
som takú ideu, že veď aj moja pracov-
ňa by mohla takto vyzerať. Priniesť kus 
duchovna do vlastného domu. 
Čo vás v živote teší a napĺňa?
Môžete organizovať v živote veci a rôz-
ne akcie, ktoré sú dôležité, ale majú tr-
vanie krátkodobé. Ľudia si z toho niečo 
odnesú. Ale teší ma, že Pán ma pove-
ril budovaním niečoho, čo má pomer-
ne dlhšie trvanie a čo aj v budúcnosti 
bude oslovovať ďalších ľudí, prinášať do 
ich života pokoj a privádzať ich bližšie 
k Pánu Bohu.  • 

• Nedokončený model Panny Márie, ktorý sa 
v týchto dňoch zhotovuje v Bratislave.  
Socha bude umiestnená na Butkove

• Krížová cesta na horu Butkov
• Kríž na hore Butkov, odkiaľ je nádherný 

výhľad na Považie
• Kameňolom v Ladcoch. Vpravo sa nachádza 

Skalné sanktuárium Božieho Milosrdenstva 
• Kaplnka Božieho Milosrdenstva bola 

požehnaná v roku 2016
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Sue Farrugia tlmočila ešte jeden odkaz, 
že na sv. omši a pri požehnaní kríža bol 
prítomný sv. Ján Pavol II. Ale tak ako 
jej to bolo dovolené v jej schopnostiach 
vnímať, že Ján Pavol II. celé to požehna-
nie kríža vnímal ako požehnanie kríža 
nad celým slovanstvom. 
Ako vznikol pamätník sv. Jánovi Pavlo-
vi II.? 
Veci sa začali vyvíjať tak, že na slávnosti 
požehnania som mal poľských obchod-
ných partnerov, ktorí boli v dobrom 
vzťahu ešte s kardinálom Wojtylom (Ján 
Pavol II. ) a v dobrom vzťahu s kardiná-
lom Stanisławom  Dziwiszom. Ďakova-
li, že mohli byť na slávnosti požehnania 
kríža. Ja som im samozrejme tlmočil, čo 
mi bolo povedané ráno o Jánovi Pavlovi 
II. Ich najkratšia cesta viedla ku kardiná-
lovi Dziwiszovi, ktorému povedali, kde 
boli a aký odkaz tam dostali. 

U kardinála Stanisława   Dziwisza 
vznikla okamžite idea. Veď Ján Pavol II., 
keď bol mladý, pracoval v Poľsku v ka-
meňolome na krakovskom Zakrzówku. 
Pracoval v pote tváre, aby si zarobil na 
každodenný chlieb. Tento kameňolom 
je dnes zaliaty vodou. Dostal som otáz-
ku, či je možné postaviť pamätník Jáno-
vi Pavlovi II. v našom kameňolome. Sa-
mozrejme, radi sme vyhoveli. Začal sa 
stavať pamätník. Pán kardinál daroval 3 
pamätné predmety do tohto pamätníka: 
škapuliar, aký dostal Karol Wojtyla ešte 
zamladi, kúsok kameňa z kameňolomu 
Zakrzówek a ikonku z kalvárie Zebrzy-
dowska. Tieto predmety boli požehnané 
počas svätorečenia Jána Pavla II. vo Va-
tikáne. Keď sme chceli požehnať pamät-
ník, bol som za kardinálom Dziwiszom 
poprosiť ho o požehnanie. „Je mi cťou,“ 
bola jeho odpoveď. Doručili sme mu 
aj oficiálne pozvanie od farára farnosti 

a žilinského biskupa. A v júni 2014 bol 
pamätník požehnaný. To prišlo na horu 
Butkov viac ako 1000 ľudí. Odvtedy sa 
pri týchto slávnostiach počet ľudí na 
hore Butkov zvyšuje. 
Už bol postavený kríž, pamätník, čo na-
sledovalo potom? 
Keď pamätník sv. Jána Pavla II., tak aj 
pamätník sv. Faustíny. Na túto požia-
davku sme znova pozitívne reagovali 
a v ďalšom roku nitriansky biskup Mons. 
Viliam Judák požehnával pamätník sv. 
Faustíny. Sestry do pamätníka venova-
li mystické dielo Denníček a  tehličku 
z jej hrobu. 
V areáli je aj kaplnka. Ako vznikla? 
Prichádzali mladí ľudia, ktorí tam chceli 
mať duchovné podujatia. Boli tam už 3 
sakrálne diela. Žilinský biskup povedal, 
že to nie je tradíciou Cirkvi mať určité 
duchovné akcie iba v prírode, ale keď 
tam bude kaplnka, budú možnosti väč-
šie. Takto sa odštartovala stavba kaplnky. 
Keď bolo toto dielo, ktoré začalo v roku 
2013, takto rozpracované, biskup Tomáš 
Galis dostal požiadavku od poľských hie-
rarchov: kardinála Dziwisza, generálnej 
predstavenej Matky Božieho Milosrden-
stva, rektora baziliky Božieho Milosr-
denstva, aby sa tento areál nazval Skal-
né sanktuárium Božieho Milosrdenstva, 
a takto sa názvom prepojil s Krakovom, 
s centrom úcty Božieho Milosrdenstva. 
V kaplnke sa nachádza aj keramický re-
liéf, kde je zobrazená Panna Mária. 
Má to nejaké prepojenie aj s Rokom Bo-
žieho milosrdenstva? 
Áno, bolo to práve v Roku Božieho 
milosrdenstva. V roku 2016 teda bola 
v máji postavená a požehnaná kapln-
ka Božieho milosrdenstva. Súčasne sa 
v obci Ladce v tom čase už staval kostol 
Božieho Milosrdenstva. Ten bol posvä-
tený v októbri 2016 a krížová cesta na 
horu Butkov v septembri 2016. Tri die-
la s patrocíniom Božieho milosrdenstva 
boli požehnané v mimoriadnom roku 
Božieho milosrdenstva. 
V areáli pribudla aj krížová cesta. Ako 
vznikla? 
Stavbu krížovej cesty iniciovali náv-
števníci a pútnici, ktorí už po posta-

vení kaplnky Božieho milosrdenstva 
začali vo veľkých počtoch navštevovať 
toto miesto. Vyšliapali si chodník. Ten 
nebol dôstojný ani bezpečný, a tak sme 
pristúpili k  stavbe krížovej cesty. Do 
toho vstúpili aj sestry z Krakova, ktoré 
túto krížovú cestu doplnili úryvkami 
z mystických zážitkov sv. sestry Faus-
tíny s Ježišom. 
Kto má patronát nad týmto areálom? 
Je to jednak Cementáreň Ladce a sú to 
tiež dve farnosti: Ladce a Beluša a ich 
obecné úrady. Bol prijatý záväzok, že 
budú organizované pravidelne 2 púte. 
Jedna púť v máji na počesť Jána Pavla II. 
a druhá púť v septembri, prvá sobota po 
sviatku Povýšenia sv. Kríža. 

Aké sú plány do budúcnosti? 
Na púte prichádza čoraz viac ľudí. Býva 
to okolo 3 tisíc. Pri jednej zo slávností 
areál nestačil, tak sme sa rozhodli, že 
areál rozšírime. Bude tam jednak ďal-
šie amfiteátrové sedenie, ale areál bude 
doplnený aj o monumentálnu sochu 

Matky Božej, Matky Milosrdenstva. Tá 
sa v súčasnosti vyrába v Bratislave. Táto 
socha bude osvetlená a mala by vo dne 
v noci byť viditeľná z Považia. Socha 
bude merať 6 metrov a bude umiestne-
ná na podstavci 3,5 metra. Požehnanie 
sochy je plánované na 19. mája 2018. 
Matka bude akoby objímať celú doli-
nu a pútnikov, ktorí budú prechádzať 
popod horu Butkov. Sochu realizuje 
akademický sochár Vladimír Višvá-
der. Okrem iného je autorom množ-
stva sôch v areáli Bratislavského hradu. 
Čo považujte za najväčšie požehnanie 
pri týchto stavbách? 
Jedna vec je vybudovať takéto dielo, 
nový kostol v Ladcoch a pútne miesto 

na Butkove. Je to veľká milosť byť pri 
tom a plniť takéto obrovské poslanie. 
Za najväčší zázrak považujem to, že 
toto miesto je navštevované. Je navšte-
vované ľuďmi, ktorí sú dotknutí Du-
chom, aj turistami, nakoľko je tu krás-
ny výhľad na Považie. 

Prichádzajú ľudia aj z iných krajín, či 
už jednotlivci, rodiny, farnosti. Toto je 
taký „doping“, prečo zveľaďujeme toto 
požehnané miesto. 
Čo vás motivuje ísť dopredu a pomá-
hať ľuďom? 
Pochádzam z rodiny z jednoduchých 
pomerov. Postupne, nielen vlastnou 
zásluhou, som sa dostal do pozície, kde 
môžem poskytovať pomoc. Uvedomil 
som si, že na zemi sme pútnikmi. Nik-
to si na druhý svet odtiaľto nezoberie 
nič materiálne. Bude dôležité, aby sme 
si zobrali hlavne to, čo sme nepouži-
li pre seba, ale to, čo sme darovali pre 
blížnych a to, čo sme použili na slávu 
Božiu. 
Kto vás v živote inšpiroval, oslovil? 
Do môjho života vstúpil jeden invalid, 
ktorý mal veľké množstvo chorôb. Ob-
rátil sa na mňa o pomoc pre ich kňaza, 
ktorý staval pastoračné centrum. Ľud-
sky sme si veľmi rozumeli a keď som vi-
del jeho obetu, ktorú odovzdával Bohu, 
jeho húževnatosť, to ma veľmi oslovilo. 
Mal rôzne choroby a napriek tomu ži-
vot nevzdával. 

Videl som, že vedie mimoriadne 
intenzívny duchovný život. Pri náv-
števách ich domu ma zaviedol do svo-
jej izbičky. A tá jeho izbička bola ako 
kaplnka. To ma veľmi oslovilo. Prevzal 
som takú ideu, že veď aj moja pracov-
ňa by mohla takto vyzerať. Priniesť kus 
duchovna do vlastného domu. 
Čo vás v živote teší a napĺňa?
Môžete organizovať v živote veci a rôz-
ne akcie, ktoré sú dôležité, ale majú tr-
vanie krátkodobé. Ľudia si z toho niečo 
odnesú. Ale teší ma, že Pán ma pove-
ril budovaním niečoho, čo má pomer-
ne dlhšie trvanie a čo aj v budúcnosti 
bude oslovovať ďalších ľudí, prinášať do 
ich života pokoj a privádzať ich bližšie 
k Pánu Bohu.  • 

• Nedokončený model Panny Márie, ktorý sa 
v týchto dňoch zhotovuje v Bratislave.  
Socha bude umiestnená na Butkove

• Krížová cesta na horu Butkov
• Kríž na hore Butkov, odkiaľ je nádherný 

výhľad na Považie
• Kameňolom v Ladcoch. Vpravo sa nachádza 

Skalné sanktuárium Božieho Milosrdenstva 
• Kaplnka Božieho Milosrdenstva bola 

požehnaná v roku 2016
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Hlavná postava mexickej identity
„Všetkým nám odovzdala odkaz o lás-
ke k  nášmu národu a  ukázala nám 
svojimi gestami, slovami a milostivým 
obrazom cestu ku Kristovi, jadru na-
šej katolíckej viery,“ napísali v liste pri 
tejto príležitosti mexickí biskupi. Ve-
riacich povzbudili znova oživiť svoje 
šťastie vyplývajúce z toho, že „Matka 
pravého Boha, pre ktorého žijeme, Stvo-
riteľa človeka a vládcu neba i zeme“ sa 
rozhodla ostať medzi nami, bdieť nad 
nami a upokojovať nás ako deti pod 
materinským plášťom.

Pred skoro 500 rokmi dokázala Naj-
svätejšia Matka niekoľkými jednodu-
chými slovami, trochou kvetov a svojím 
obrazom priblížiť dva národy proti-
chodných kultúr, ktoré dovtedy hľa-
dali len možnosť zničiť toho druhého. 
Požiadala ich postaviť chrám – nie pre 
ňu, ale pre jej Syna, „aby ho,“ ako píšu 
mexickí biskupi, „ukázala všetkým, 
vyzdvihla ho, oznámila, že je skrz-na-
skrz láskou, spolucítením, oporou a zá-
chranou“. 

Ako konštatovali biskupi v Mexiku, 
Najsvätejšia Matka z Guadalupe „zalo-
žila našu vlasť s pestrou škálou kultúr, 
zjednotených putom viery. Guadalupská 
udalosť znamenala počiatok evanjelizá-
cie s účinnosťou, ktorá prekonala všetky 
očakávania. Pani z Tepeyacu uľahčila 
plodné stretnutie dvoch svetov a stala 
sa hlavnou postavou novej mexickej 
identity. Ona chráni zmierenie Mexika 
so svojimi koreňmi, svojimi hodnotami 
a svojimi tradíciami,“ napísali biskupi.

Udalosť spred 486 rokov chápe Cir-
kev v Mexiku ako „rozhodujúci moment 
v histórii tejto krajiny“. Guadalupská 
Panna Mária nesie titul Matka mexic-
kého národa, kráľovná Ameriky a Fi-
lipín. „Prosme ju, nech oroduje za všet-
kých, ktorí žijú v týchto krajinách, aby 
sa mali radi a aby sa navzájom prijímali 
ako deti toho istého Otca,“ ukončili me-
xickí biskupi svoj list.

Počiatok evanjelizácie
Morenita, čo v miestnom jazyku zna-
mená miešanka, mesticka, sa prvýkrát 

zjavila Indiánovi Juanovi Diegovi 9. de-
cembra 1531. Modernú baziliku s mi-
lostivým obrazom posvätili roku 1976 
a o tri roky neskôr pápež Ján Pavol II. 
z jej balkóna pozdravil tisíce Mexiča-
nov. Roku 1990 z toho istého miesta 
vyhlásil Juana Diega za blahoslavené-
ho a roku 2002 získal chudobný Indi-
án titul svätca.

„Aký bol Juan Diego? Prečo uprel Boh 
na neho svoj pohľad? Kniha Eklezias-
tikus nás učí, že „Pánova moc je veľká 
a patrí mu chvála všetkých pokorných“ 
(3, 20). Podobne slová sv. Pavla objas-
ňujú tento Boží spôsob uskutočňovania 
spásy: „Čo je svetu neurodzené a čím 
pohŕda, to si vyvolil Boh, ba aj to, čoho 
niet, aby zmaril to, čo je, aby sa pred Bo-
hom nik nevystatoval“ (1Kor 1, 28-29).“

Nebeská Matka sa chudobnému In-
diánovi zjavila desať rokov po doby-

tí Mexika Španielmi v situácii defini-
tívneho zániku aztéckeho kráľovstva 
a  vzniku novej civilizácie zmiešanej 
z kultúry víťazov a porazených. Sv. Juan 
Diego si vyslúžil titul „Nový apoštol 
nového sveta“. 

„Guadalupská udalosť znamenala 
počiatok živej evanjelizácie, ktorá pre-
konala všetky očakávania. Posolstvo 
Krista skrze jeho Matku vyňalo z az-
téckej kultúry to podstatné, očistilo to 
a dalo mu definitívny význam spásy. 
Preto majú Guadalupe a  Juan Diego 
hlboký cirkevný a misijný význam a sú 
vzorom dokonale inkulturovanej evan-
jelizácie.“

Chcem liečiť vaše utrpenie,  
vašu núdzu...
„Som dokonalá Mária, vždy Panna, 
Matka pravého a jediného Boha.“ Tak 

sa za ľubozvučnej hudby vtáčieho spe-
vu predstavila krásna pani udivenému 
Indiánovi a povedala: „Tu chcem vy-
počuť váš plač a vaše starosti, zmierniť 
a liečiť vaše utrpenie, vašu núdzu a vaše 
nešťastie.“ Indiána poslala za biskupom 
so žiadosťou postaviť na úpätí vrchu 
Tepeyac kostol. 57-ročný Juan Diego, 
ktorý pred obrátením nosil aztécke 
meno Cuauhtlotatzin – t. j. ten, ktorý 
vrieska ako orol – utekal do mesta, ale 
pri večernom návrate musel pani in-
formovať o neúspechu. Biskup neve-
rí. Mária však nevypočula Indiánovu 
prosbu zbaviť ho veľkej úlohy a požia-
dala ho pokus zopakovať. Biskup žiadal 
znamenie. Panna Mária sľúbila dať mu 
ho na druhý deň, ale Juan Diego nemo-
hol prísť: ochorel mu strýko a musel 
hľadať kňaza, ktorý by zomierajúceho 
vyspovedal. Keď mal ísť okolo vrchu, 

radšej zmenil cestu, aby sa vyhol krás-
nej panej. 

Ale ona prišla aj tak. Prečo sa tak po-
náhľa? Indián panej vysvetlil situáciu. 
„Strýko je už zdravý,“ ubezpečilo ho 
zjavenie a požiadalo ho vyjsť na vrch 
a nazbierať kvety. Krásne vzácne kas-
tílske červené ruže na skale uprostred 
decembra – ako dôkaz pre neveriace-
ho biskupa. Keď ich vysypal z kabáta 
pred biskupom, na látke jeho zvrch-
níka sa objavil verný obraz sv. Panny. 
Biskup aj všetci prítomní padli na ko-
lená. A ich obraz sa otlačil do zreničiek 
Madony na obraze. Ako o mnoho ro-
kov neskôr odhalila skupina vedcov 
pomocou najmodernejších prístrojov, 
v zreničkách obrazu nenamaľovaného 
ľudskou rukou ostala zachovaná „foto-
grafia“ trinástich ľudí na čele s Mons. 
Zumárragom.

Žena, ktorá sa predstavila ako Panna 
Mária a Božia Matka, si vzala podobu 
mesticky – miešanky medzi Indiánkou 
a beloškou. Obliekla si tuniku prepá-
sanú pod prsiami čiernymi stuhami, 
ktoré v indiánskej kultúre označovali 
tehotné ženy. Obraz z tilmového plát-
na utkaného z agávových vlákien so 
životnosťou 20 rokov ostal až dodnes 
neporušený. Počas storočí sa podrobil 
mnohým vedeckým výskumom, dekrét 
o obraze vydalo 25 pápežov a Guadalu-
pe je dnes najväčším mariánskym pút-
nickým miestom na svete. Navštívi ho 
ročne 20 miliónov ľudí – v Lurdoch je 
to napríklad päť miliónov. 

„Juan Diego, dobrý Indián a kresťan, 
ktorého jednoduchý ľud vždy považoval 
za skutočného svätca! Prosíme ťa, spre-
vádzaj putujúcu Cirkev v Mexiku, aby 
bola každým dňom čoraz väčšou evan-
jelizátorkou a misionárkou. Povzbudzuj 
biskupov, podopieraj kňazov, vzbudzuj 
nové sväté povolania, pomáhaj všetkým, 
ktorí sa zriekajú svojho života pre Kris-
ta a pre šírenie jeho kráľovstva. Šťastný 
Juan Diego, veriaci a pravý muž! Zveru-
jeme ti svojich laických bratov a sestry, 
aby sa cítili povolaní k svätosti a naplnili 
všetky formy spoločenského života evan-
jeliovým duchom.“  • 

Guadalupská
Panna Mária spája ľudí 
po celom svete

 Text a foto: P. Martin Štefanec SVD

12. decembra si pripomíname zjavenia Panny Márie v Mexickom 
Guadalupe. Panna Mária sa zjavila jednoduchému Indiánovi Jua-
novi Diegovi, ktorý v tom čase patril k prvým kresťanom na území 
dnešného Mexika. Krásne vzácne kastílske ruže pribúdali v čer-
venohnedej dlani Indiána jedna za druhou. Juan Diego dychtivo 
trhal stonky z kameňa, kde nikdy nemali vyrásť, uprostred zimy, 
kde nemali šancu prežiť. Zázrak! Krásna pani, ktorá mu ich ká-
zala zbierať ako dôkaz pre neveriaceho biskupa, sa len pokojne 
usmievala. Bol 12. december 1531. Panna Mária sa v Mexickom 
Guadalupe zjavila chudobnému Indiánovi, zmierila dva národy 
a pomohla im vytvoriť veľký jednotný štát.
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ke k  nášmu národu a  ukázala nám 
svojimi gestami, slovami a milostivým 
obrazom cestu ku Kristovi, jadru na-
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nami a upokojovať nás ako deti pod 
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Pred skoro 500 rokmi dokázala Naj-
svätejšia Matka niekoľkými jednodu-
chými slovami, trochou kvetov a svojím 
obrazom priblížiť dva národy proti-
chodných kultúr, ktoré dovtedy hľa-
dali len možnosť zničiť toho druhého. 
Požiadala ich postaviť chrám – nie pre 
ňu, ale pre jej Syna, „aby ho,“ ako píšu 
mexickí biskupi, „ukázala všetkým, 
vyzdvihla ho, oznámila, že je skrz-na-
skrz láskou, spolucítením, oporou a zá-
chranou“. 

Ako konštatovali biskupi v Mexiku, 
Najsvätejšia Matka z Guadalupe „zalo-
žila našu vlasť s pestrou škálou kultúr, 
zjednotených putom viery. Guadalupská 
udalosť znamenala počiatok evanjelizá-
cie s účinnosťou, ktorá prekonala všetky 
očakávania. Pani z Tepeyacu uľahčila 
plodné stretnutie dvoch svetov a stala 
sa hlavnou postavou novej mexickej 
identity. Ona chráni zmierenie Mexika 
so svojimi koreňmi, svojimi hodnotami 
a svojimi tradíciami,“ napísali biskupi.

Udalosť spred 486 rokov chápe Cir-
kev v Mexiku ako „rozhodujúci moment 
v histórii tejto krajiny“. Guadalupská 
Panna Mária nesie titul Matka mexic-
kého národa, kráľovná Ameriky a Fi-
lipín. „Prosme ju, nech oroduje za všet-
kých, ktorí žijú v týchto krajinách, aby 
sa mali radi a aby sa navzájom prijímali 
ako deti toho istého Otca,“ ukončili me-
xickí biskupi svoj list.

Počiatok evanjelizácie
Morenita, čo v miestnom jazyku zna-
mená miešanka, mesticka, sa prvýkrát 

zjavila Indiánovi Juanovi Diegovi 9. de-
cembra 1531. Modernú baziliku s mi-
lostivým obrazom posvätili roku 1976 
a o tri roky neskôr pápež Ján Pavol II. 
z jej balkóna pozdravil tisíce Mexiča-
nov. Roku 1990 z toho istého miesta 
vyhlásil Juana Diega za blahoslavené-
ho a roku 2002 získal chudobný Indi-
án titul svätca.

„Aký bol Juan Diego? Prečo uprel Boh 
na neho svoj pohľad? Kniha Eklezias-
tikus nás učí, že „Pánova moc je veľká 
a patrí mu chvála všetkých pokorných“ 
(3, 20). Podobne slová sv. Pavla objas-
ňujú tento Boží spôsob uskutočňovania 
spásy: „Čo je svetu neurodzené a čím 
pohŕda, to si vyvolil Boh, ba aj to, čoho 
niet, aby zmaril to, čo je, aby sa pred Bo-
hom nik nevystatoval“ (1Kor 1, 28-29).“

Nebeská Matka sa chudobnému In-
diánovi zjavila desať rokov po doby-

tí Mexika Španielmi v situácii defini-
tívneho zániku aztéckeho kráľovstva 
a  vzniku novej civilizácie zmiešanej 
z kultúry víťazov a porazených. Sv. Juan 
Diego si vyslúžil titul „Nový apoštol 
nového sveta“. 

„Guadalupská udalosť znamenala 
počiatok živej evanjelizácie, ktorá pre-
konala všetky očakávania. Posolstvo 
Krista skrze jeho Matku vyňalo z az-
téckej kultúry to podstatné, očistilo to 
a dalo mu definitívny význam spásy. 
Preto majú Guadalupe a  Juan Diego 
hlboký cirkevný a misijný význam a sú 
vzorom dokonale inkulturovanej evan-
jelizácie.“

Chcem liečiť vaše utrpenie,  
vašu núdzu...
„Som dokonalá Mária, vždy Panna, 
Matka pravého a jediného Boha.“ Tak 

sa za ľubozvučnej hudby vtáčieho spe-
vu predstavila krásna pani udivenému 
Indiánovi a povedala: „Tu chcem vy-
počuť váš plač a vaše starosti, zmierniť 
a liečiť vaše utrpenie, vašu núdzu a vaše 
nešťastie.“ Indiána poslala za biskupom 
so žiadosťou postaviť na úpätí vrchu 
Tepeyac kostol. 57-ročný Juan Diego, 
ktorý pred obrátením nosil aztécke 
meno Cuauhtlotatzin – t. j. ten, ktorý 
vrieska ako orol – utekal do mesta, ale 
pri večernom návrate musel pani in-
formovať o neúspechu. Biskup neve-
rí. Mária však nevypočula Indiánovu 
prosbu zbaviť ho veľkej úlohy a požia-
dala ho pokus zopakovať. Biskup žiadal 
znamenie. Panna Mária sľúbila dať mu 
ho na druhý deň, ale Juan Diego nemo-
hol prísť: ochorel mu strýko a musel 
hľadať kňaza, ktorý by zomierajúceho 
vyspovedal. Keď mal ísť okolo vrchu, 

radšej zmenil cestu, aby sa vyhol krás-
nej panej. 

Ale ona prišla aj tak. Prečo sa tak po-
náhľa? Indián panej vysvetlil situáciu. 
„Strýko je už zdravý,“ ubezpečilo ho 
zjavenie a požiadalo ho vyjsť na vrch 
a nazbierať kvety. Krásne vzácne kas-
tílske červené ruže na skale uprostred 
decembra – ako dôkaz pre neveriace-
ho biskupa. Keď ich vysypal z kabáta 
pred biskupom, na látke jeho zvrch-
níka sa objavil verný obraz sv. Panny. 
Biskup aj všetci prítomní padli na ko-
lená. A ich obraz sa otlačil do zreničiek 
Madony na obraze. Ako o mnoho ro-
kov neskôr odhalila skupina vedcov 
pomocou najmodernejších prístrojov, 
v zreničkách obrazu nenamaľovaného 
ľudskou rukou ostala zachovaná „foto-
grafia“ trinástich ľudí na čele s Mons. 
Zumárragom.

Žena, ktorá sa predstavila ako Panna 
Mária a Božia Matka, si vzala podobu 
mesticky – miešanky medzi Indiánkou 
a beloškou. Obliekla si tuniku prepá-
sanú pod prsiami čiernymi stuhami, 
ktoré v indiánskej kultúre označovali 
tehotné ženy. Obraz z tilmového plát-
na utkaného z agávových vlákien so 
životnosťou 20 rokov ostal až dodnes 
neporušený. Počas storočí sa podrobil 
mnohým vedeckým výskumom, dekrét 
o obraze vydalo 25 pápežov a Guadalu-
pe je dnes najväčším mariánskym pút-
nickým miestom na svete. Navštívi ho 
ročne 20 miliónov ľudí – v Lurdoch je 
to napríklad päť miliónov. 

„Juan Diego, dobrý Indián a kresťan, 
ktorého jednoduchý ľud vždy považoval 
za skutočného svätca! Prosíme ťa, spre-
vádzaj putujúcu Cirkev v Mexiku, aby 
bola každým dňom čoraz väčšou evan-
jelizátorkou a misionárkou. Povzbudzuj 
biskupov, podopieraj kňazov, vzbudzuj 
nové sväté povolania, pomáhaj všetkým, 
ktorí sa zriekajú svojho života pre Kris-
ta a pre šírenie jeho kráľovstva. Šťastný 
Juan Diego, veriaci a pravý muž! Zveru-
jeme ti svojich laických bratov a sestry, 
aby sa cítili povolaní k svätosti a naplnili 
všetky formy spoločenského života evan-
jeliovým duchom.“  • 

Guadalupská
Panna Mária spája ľudí 
po celom svete

 Text a foto: P. Martin Štefanec SVD

12. decembra si pripomíname zjavenia Panny Márie v Mexickom 
Guadalupe. Panna Mária sa zjavila jednoduchému Indiánovi Jua-
novi Diegovi, ktorý v tom čase patril k prvým kresťanom na území 
dnešného Mexika. Krásne vzácne kastílske ruže pribúdali v čer-
venohnedej dlani Indiána jedna za druhou. Juan Diego dychtivo 
trhal stonky z kameňa, kde nikdy nemali vyrásť, uprostred zimy, 
kde nemali šancu prežiť. Zázrak! Krásna pani, ktorá mu ich ká-
zala zbierať ako dôkaz pre neveriaceho biskupa, sa len pokojne 
usmievala. Bol 12. december 1531. Panna Mária sa v Mexickom 
Guadalupe zjavila chudobnému Indiánovi, zmierila dva národy 
a pomohla im vytvoriť veľký jednotný štát.
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V cene je zarátané: 
•  letenka, letiskové a palivové príplatky
•  7x ubytovanie s polpenziou v 2 – 3 

lôžkových izbách so soc. zariadením 
•  doprava vo Svätej zemi klimatizova-

ným autobusom 
•  odborný sprievodca – kňaz
•  autobusová doprava na letisko a späť

V cene nie je zarátané: 
•  obslužné a vstupy podľa programu, 

taxík na Horu Tábor, čo predstavu-
je sumu 100,- USD /platí sa priamo 
sprievodcovi vo Sv.Zemi/

•  komplexné cestovné poistenie 16,- 
Euro /platné pre rok 2017/

Ceny sú kalkulované pri kurze 1 EUR 
= 1,25 USD. Pri pohybe kurzu o 5% si 
vyhradzuje cestovná kancelária právo 
na úpravu ceny.

Platnosť cestovného pasu musí byť 
ešte 6 mesiacov po návrate!

RÁMCOVÝ PROGRAM 
PÚTNICKÉHO ZÁJAZDU:
1. deň: odchod autobusom z Bratisla-
vy na letisko do Viedne, s následným 
odletom do Tel Avivu. Transfer auto-
busom do Betlehema. Ubytovanie, ve-
čera a nocľah.
2. deň: po raňajkách prehliadka Bet-
lehema – bazilika Narodenia Ježiša 
Krista, Pole pastierov, jaskyňa Mlieka. 
Popoludní návšteva Olivovej hory – 
prehliadka kostola Pater Noster – Otče-
náš, návšteva Dominus Flevit, miesta, 

kde Pán Ježiš plakal nad Jeruzalemom. 
Prehliadka Getsemanskej záhrady, ba-
ziliky Agónie /smrteľného zápasu Pána 
Ježiša/, kostola Hrobu Panny Márie. 
Večera a nocľah v Betleheme. 
3. deň: po raňajkách odchod autobu-
som do Jeruzalema, prehliadka Staré-
ho mesta. Krížová cesta – Via Doloro-
sa, bazilika Božieho Hrobu na Kalvárii 
– Golgote. Prechod k Múru nárekov, 
kostol Galicantu, Hora Sion – Veče-
radlo a bazilika Usnutia Panny Márie. 
Večera a nocľah v Betleheme.
4. deň: po raňajkách odchod do Haify, 
návšteva kláštora Stella Maris. Pokra-
čovanie v ceste do Kány Galilejskej /
miesta prvého zázraku/, kde si man-
želia môžu obnoviť manželské sľuby. 
Prehliadka Nazareta – bazilika Zvesto-

vania, kostol sv.Jozefa. Večera a nocľah 
v Nazarete.
5. deň: po raňajkách výstup taxíkom na 
Horu Tábor, prehliadka kostola Preme-
nenia Pána. Odchod ku Genezaretské-
mu jazeru: Hora Blahoslavenstiev, Kafar-
naum – dom sv. Petra, Tabgha – miesto 
zázračného rozmnoženia chlebov a rýb, 
miesto Primátu sv. Petra. Pri jazere mož-
nosť zakúpenia obedu tradičnej ryby sv. 
Petra. Pokračovanie v ceste do Betlehe-
ma. Večera a nocľah v Betleheme. 
6. deň /Kvetná nedeľa/: po raňajkách 
odchod autobusom do Jeruzalema. 
Prehliadka Betfage, účasť na procesii do 
Starého mesta. Popoludní Ain Karem, 
návšteva miesta narodenia Jána Krsti-
teľa a miesta Navštívenia Panny Márie 
u Alžbety. Večera a nocľah v Betleheme.
7.deň: po raňajkách prehliadka Betánie 
– Lazarov hrob. Prechod Júdskou púš-
ťou, návšteva Jericha, miesto krstu Pána 
Ježiša /rieka Jordán/ – obnovenie krs-
tných sľubov. Návšteva Mŕtveho mora 
s možnosťou kúpania. Popoludní fakul-
tatívny výlet na Massadu a do Qumrá-
nu. Večera a nocľah v Betleheme.
8. deň: raňajky, odchod autobusom 
do Tel Avivu s následným odletom. 
Transfer autobusom z letiska do Bra-
tislavy. 

Duchovný program je spojený s každo-
dennou svätou omšou.

P ri narodení nového človeka 
sa teší blízka rodina a známi. 
Dieťa je nádejou budúcnosti.  
Po deviatich rokoch prežíva-

me podobnú radosť aj my. Komunite 
misijných sestier v Budapešti pribu-
dol mladší súrodenec. 1. októbra 2017 
sme oficiálne otvorili druhú komuni-
tu v Maďarsku. Mestečko Mélykút sa 
nachádza neďaleko južnej hranice so 
Srbskom a jeho názov v preklade zna-
mená „hlboká studňa“. 

Prvá komunita v Mélykúte
Tri roky dozadu siaha začiatok koreš-
pondencie slovenského provinciálneho 
vedenia s miestnym duchovným správ-
com farnosti, u ktorého skrsla myšlien-
ka pozvať misijné sestry do Mélykútu. 
Po čase čakania, intenzívnej modlitby 
a rozpoznania Božej vôle sa túžba otca 
Jána Bolváriho stala skutočnosťou. 

Sviatok sv. Terezky Ježiškovej na 
posviacku nášho domu nebol vybraný 

náhodne. Patrónka misií stojí svojím 
orodovaním v pozadí nášho príchodu, 
a tak sa ona právom stala patrónkou 
novootvorenej komunity.

Nové spoločenstvo tvoria tri ses-
try  troch národností: sr. Malgorzata 
z Poľska, sr. Katarína zo Slovenska a sr. 
Albertína z Timoru Leste.

Posviacka domu
Svätú omšu v deň posviacky domu no-
vej komunity celebroval v Kostole sv. 
Alžbety v Mélykúte spolu s miestnym 
duchovným správcom farnosti aj ma-
ďarský provinciál Spoločnosti Božieho 
Slova otec Gergely Burbela SVD a otec 
Ján Bergmann z  mesta Kecskemét. 
Sprievodom obetných darov získala 
bohoslužba misijný nádych. 

Mladí oblečení v odevoch z Južnej 
Ameriky, Austrálie, Oceánie, Afriky 
a Ázie priniesli obetné dary vyjadrujú-
ce niečo typické z týchto svetadielov. Za 
Európu zastúpený maďarský pár oble-

čený v národnom kroji priniesol chlieb 
a soľ. Slávnosti sa zúčastnili aj spolu-
sestry z Budapešte a z Ivanky pri Nitre.

Po skončení svätej omše bola sláv-
nostným sprievodom prenesená Naj-
svätejšia Sviatosť Oltárna do novoo-
tvorenej komunity. 

Od tej chvíle sa Ježiš presťahoval do 
nášho domu, aby ako sľúbil, bol s nami 
každý deň do konca sveta. Pre nás to 
znamená veľkú poctu a radosť.

Služba druhým môže začať
Po posviacke domu mohli veriaci na-
vštíviť „útroby“ posväteného klášto-
ra a odlomiť si z chleba, ktorý sa stal 
symbolom pohostinnosti a priateľstva 
sestier. Agapé bolo zavŕšením priateľ-
skej atmosféry a vzájomného delenia. 
Pre tento deň sa naplnili slová sr. Lu-
cie Slušnej, provinciálnej predstavenej 
slovenskej provincie, ktoré vyjadrila vo 
svojom príhovore počas svätej omše: 
„Chceme vám svedčiť o univerzálnosti 
Cirkvi, chceme s  vami zdieľať radosti 
a starosti, počúvať vaše príbehy a chce-
me sa s vami a za vás modliť, chceme vás 
učiť, ale aj sa učiť od vás. Domček, ktorý 
ste pre nás spolu s pánom farárom pri-
pravili, chceme, aby bol domom prijatia, 
pokoja a radosti.“

Od prvých chvíľ zažívame veľkú sr-
dečnosť domácich, milé prijatie i mno-
horakú ochotu pomôcť. Priestor na 
apoštolát je na tomto mieste taktiež 
bohatý – katechéza v školách, škôlkach, 
práca s mládežou, so staršími i s Róma-
mi. Pomaly spoznávame rozličné spo-
ločenstvá a zapájame sa do mnohorakej 
služby farnosti. Cítime, že sme tu našli 
svoj domov.

Ďakujeme za vaše modlitby a naďalej 
vás prosíme, aby ste vyprosovali novo-
otvorenej komunite Božie požehnanie. 
Nech cez našu službu a svedectvo žije 
Svätý Trojjediný Boh v srdciach všet-
kých ľudí. 

A ak mladá žena, hľadajúca svoje 
povolanie, zacíti vo svojom srdci túžbu 
nasadiť sa pre misiu v Maďarsku, nech 
s odvahou kráča po tejto ceste. Potre-
bujeme ťa.  • 

Novootvorená komunita 
sv. Terezky Ježiškovej  
v Mélykúte

 Text a foto: Sr. Katarína Junasová SSpS

Pozývame čitateľov Hlasov  
na púť do Svätej Zeme
Termín: 20. 3. – 27. 3. 2018
Cena: 670 Eur

Sprievodca PaeDr. Michal Pitoniak, Martin Štefanec SVD,  
šéfredaktor Hlasov

Záujemci hláste sa P. Martinovi Štefancovi na stefanec888@gmail.com  
alebo tel. č. 0903 809 632
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V cene je zarátané: 
•  letenka, letiskové a palivové príplatky
•  7x ubytovanie s polpenziou v 2 – 3 

lôžkových izbách so soc. zariadením 
•  doprava vo Svätej zemi klimatizova-

ným autobusom 
•  odborný sprievodca – kňaz
•  autobusová doprava na letisko a späť

V cene nie je zarátané: 
•  obslužné a vstupy podľa programu, 

taxík na Horu Tábor, čo predstavu-
je sumu 100,- USD /platí sa priamo 
sprievodcovi vo Sv.Zemi/

•  komplexné cestovné poistenie 16,- 
Euro /platné pre rok 2017/

Ceny sú kalkulované pri kurze 1 EUR 
= 1,25 USD. Pri pohybe kurzu o 5% si 
vyhradzuje cestovná kancelária právo 
na úpravu ceny.

Platnosť cestovného pasu musí byť 
ešte 6 mesiacov po návrate!

RÁMCOVÝ PROGRAM 
PÚTNICKÉHO ZÁJAZDU:
1. deň: odchod autobusom z Bratisla-
vy na letisko do Viedne, s následným 
odletom do Tel Avivu. Transfer auto-
busom do Betlehema. Ubytovanie, ve-
čera a nocľah.
2. deň: po raňajkách prehliadka Bet-
lehema – bazilika Narodenia Ježiša 
Krista, Pole pastierov, jaskyňa Mlieka. 
Popoludní návšteva Olivovej hory – 
prehliadka kostola Pater Noster – Otče-
náš, návšteva Dominus Flevit, miesta, 

kde Pán Ježiš plakal nad Jeruzalemom. 
Prehliadka Getsemanskej záhrady, ba-
ziliky Agónie /smrteľného zápasu Pána 
Ježiša/, kostola Hrobu Panny Márie. 
Večera a nocľah v Betleheme. 
3. deň: po raňajkách odchod autobu-
som do Jeruzalema, prehliadka Staré-
ho mesta. Krížová cesta – Via Doloro-
sa, bazilika Božieho Hrobu na Kalvárii 
– Golgote. Prechod k Múru nárekov, 
kostol Galicantu, Hora Sion – Veče-
radlo a bazilika Usnutia Panny Márie. 
Večera a nocľah v Betleheme.
4. deň: po raňajkách odchod do Haify, 
návšteva kláštora Stella Maris. Pokra-
čovanie v ceste do Kány Galilejskej /
miesta prvého zázraku/, kde si man-
želia môžu obnoviť manželské sľuby. 
Prehliadka Nazareta – bazilika Zvesto-

vania, kostol sv.Jozefa. Večera a nocľah 
v Nazarete.
5. deň: po raňajkách výstup taxíkom na 
Horu Tábor, prehliadka kostola Preme-
nenia Pána. Odchod ku Genezaretské-
mu jazeru: Hora Blahoslavenstiev, Kafar-
naum – dom sv. Petra, Tabgha – miesto 
zázračného rozmnoženia chlebov a rýb, 
miesto Primátu sv. Petra. Pri jazere mož-
nosť zakúpenia obedu tradičnej ryby sv. 
Petra. Pokračovanie v ceste do Betlehe-
ma. Večera a nocľah v Betleheme. 
6. deň /Kvetná nedeľa/: po raňajkách 
odchod autobusom do Jeruzalema. 
Prehliadka Betfage, účasť na procesii do 
Starého mesta. Popoludní Ain Karem, 
návšteva miesta narodenia Jána Krsti-
teľa a miesta Navštívenia Panny Márie 
u Alžbety. Večera a nocľah v Betleheme.
7.deň: po raňajkách prehliadka Betánie 
– Lazarov hrob. Prechod Júdskou púš-
ťou, návšteva Jericha, miesto krstu Pána 
Ježiša /rieka Jordán/ – obnovenie krs-
tných sľubov. Návšteva Mŕtveho mora 
s možnosťou kúpania. Popoludní fakul-
tatívny výlet na Massadu a do Qumrá-
nu. Večera a nocľah v Betleheme.
8. deň: raňajky, odchod autobusom 
do Tel Avivu s následným odletom. 
Transfer autobusom z letiska do Bra-
tislavy. 

Duchovný program je spojený s každo-
dennou svätou omšou.

P ri narodení nového človeka 
sa teší blízka rodina a známi. 
Dieťa je nádejou budúcnosti.  
Po deviatich rokoch prežíva-

me podobnú radosť aj my. Komunite 
misijných sestier v Budapešti pribu-
dol mladší súrodenec. 1. októbra 2017 
sme oficiálne otvorili druhú komuni-
tu v Maďarsku. Mestečko Mélykút sa 
nachádza neďaleko južnej hranice so 
Srbskom a jeho názov v preklade zna-
mená „hlboká studňa“. 

Prvá komunita v Mélykúte
Tri roky dozadu siaha začiatok koreš-
pondencie slovenského provinciálneho 
vedenia s miestnym duchovným správ-
com farnosti, u ktorého skrsla myšlien-
ka pozvať misijné sestry do Mélykútu. 
Po čase čakania, intenzívnej modlitby 
a rozpoznania Božej vôle sa túžba otca 
Jána Bolváriho stala skutočnosťou. 

Sviatok sv. Terezky Ježiškovej na 
posviacku nášho domu nebol vybraný 

náhodne. Patrónka misií stojí svojím 
orodovaním v pozadí nášho príchodu, 
a tak sa ona právom stala patrónkou 
novootvorenej komunity.

Nové spoločenstvo tvoria tri ses-
try  troch národností: sr. Malgorzata 
z Poľska, sr. Katarína zo Slovenska a sr. 
Albertína z Timoru Leste.

Posviacka domu
Svätú omšu v deň posviacky domu no-
vej komunity celebroval v Kostole sv. 
Alžbety v Mélykúte spolu s miestnym 
duchovným správcom farnosti aj ma-
ďarský provinciál Spoločnosti Božieho 
Slova otec Gergely Burbela SVD a otec 
Ján Bergmann z  mesta Kecskemét. 
Sprievodom obetných darov získala 
bohoslužba misijný nádych. 

Mladí oblečení v odevoch z Južnej 
Ameriky, Austrálie, Oceánie, Afriky 
a Ázie priniesli obetné dary vyjadrujú-
ce niečo typické z týchto svetadielov. Za 
Európu zastúpený maďarský pár oble-

čený v národnom kroji priniesol chlieb 
a soľ. Slávnosti sa zúčastnili aj spolu-
sestry z Budapešte a z Ivanky pri Nitre.

Po skončení svätej omše bola sláv-
nostným sprievodom prenesená Naj-
svätejšia Sviatosť Oltárna do novoo-
tvorenej komunity. 

Od tej chvíle sa Ježiš presťahoval do 
nášho domu, aby ako sľúbil, bol s nami 
každý deň do konca sveta. Pre nás to 
znamená veľkú poctu a radosť.

Služba druhým môže začať
Po posviacke domu mohli veriaci na-
vštíviť „útroby“ posväteného klášto-
ra a odlomiť si z chleba, ktorý sa stal 
symbolom pohostinnosti a priateľstva 
sestier. Agapé bolo zavŕšením priateľ-
skej atmosféry a vzájomného delenia. 
Pre tento deň sa naplnili slová sr. Lu-
cie Slušnej, provinciálnej predstavenej 
slovenskej provincie, ktoré vyjadrila vo 
svojom príhovore počas svätej omše: 
„Chceme vám svedčiť o univerzálnosti 
Cirkvi, chceme s  vami zdieľať radosti 
a starosti, počúvať vaše príbehy a chce-
me sa s vami a za vás modliť, chceme vás 
učiť, ale aj sa učiť od vás. Domček, ktorý 
ste pre nás spolu s pánom farárom pri-
pravili, chceme, aby bol domom prijatia, 
pokoja a radosti.“

Od prvých chvíľ zažívame veľkú sr-
dečnosť domácich, milé prijatie i mno-
horakú ochotu pomôcť. Priestor na 
apoštolát je na tomto mieste taktiež 
bohatý – katechéza v školách, škôlkach, 
práca s mládežou, so staršími i s Róma-
mi. Pomaly spoznávame rozličné spo-
ločenstvá a zapájame sa do mnohorakej 
služby farnosti. Cítime, že sme tu našli 
svoj domov.

Ďakujeme za vaše modlitby a naďalej 
vás prosíme, aby ste vyprosovali novo-
otvorenej komunite Božie požehnanie. 
Nech cez našu službu a svedectvo žije 
Svätý Trojjediný Boh v srdciach všet-
kých ľudí. 

A ak mladá žena, hľadajúca svoje 
povolanie, zacíti vo svojom srdci túžbu 
nasadiť sa pre misiu v Maďarsku, nech 
s odvahou kráča po tejto ceste. Potre-
bujeme ťa.  • 

Novootvorená komunita 
sv. Terezky Ježiškovej  
v Mélykúte

 Text a foto: Sr. Katarína Junasová SSpS

Pozývame čitateľov Hlasov  
na púť do Svätej Zeme
Termín: 20. 3. – 27. 3. 2018
Cena: 670 Eur

Sprievodca PaeDr. Michal Pitoniak, Martin Štefanec SVD,  
šéfredaktor Hlasov

Záujemci hláste sa P. Martinovi Štefancovi na stefanec888@gmail.com  
alebo tel. č. 0903 809 632
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Práve na svätú Barboru  
sa upriamuje naša po-
zornosť. Benediktínsky 
mních P. Anselm Grün 

sa pokúša predstaviť život tejto 
svätice ako odpoveď na rôzne 
problémy človeka 21. storočia. 
Ukazuje nám, že aj dnes nám má 
sv. Barbora čo povedať. 

Čo znamená jej meno? 
Meno Barbora znamená „cu-
dzinka“. Ona nie je z  tohto sve-
ta, pochádza odinakiaľ, zo sveta 
nebeského. Nedá sa vtesnať do 
pozemských meradiel. Ako cu-
dzinka zostáva ženou slobodnou 

materskú tvár; tvár Boha, ktorý 
v nás necháva vyrásť nový život 
vtedy, keď sa náš pozemský chýli 
ku koncu. Ona umierajúcim po-
dáva kalich spásy a zároveň pri-
pomína, že Eucharistia je vždy 
výrazom nežnej lásky Kristovej, 
ktorý vstupuje do nášho žalára, 
aby nás ňou naplnil. Tak Bar-
bora premieňa strach umiera-
júcich na dôveru, tmu na svetlo, 
chlad na teplo a cudzinu na vlasť. 
Sprostredkuje nám, že po smrti 
padneme do materskej náruče 
milujúceho Boha. 

Barbora bola tiež uctievaná 
ako tešiteľka väznených. Tak, ako 
ju väznil vlastný otec, aj mnohí 
ľudia sú väzňami predstáv svoj-
ho okolia, ktoré od nich niečo 
očakáva a neodvažujú sa z tohto 
položenia vymaniť. Sú uväznení 
sami v sebe. Hoci cítia, že sa stali 
väzňami vlastného strachu, boja 
sa zanechať zdanlivé bezpečie 
svojej veže. Takto ostávajú zaba-
rikádovaní pod vplyvom rôznych 
náruživostí, s ktorými si nevedia 
rady alebo závislostí, ktoré za-
braňujú skutočnému pohľadu 
na svet. Stali sa zajatcami svojich 
návykov a schém myslenia. Aj im 
chce byť svätá Barbora prísľubom, 
že Boh ich navštívi v ich väzení 
a prelomí steny úzkosti a napo-
kon daruje slobodu. Ak vpustí-
me do nášho srdca Boha, tak nás 
už žiadne väzenie nebude môcť 
udržať; potom budú v  jeho ste-
nách aspoň tri okná, ktoré nám 
sprostredkujú kontakt so svetom. 
Tak budeme aj uprostred vonkaj-
šieho zajatia vnútorne slobodní.

Svätá Barbora je zvestovateľ-
kou nádeje v dobe adventu. Kiež 
by aj náš život priviedla k  roz-
kvitnutiu uprostred zimy! V chla-
de tejto doby nám chce táto svä-
tica pripomenúť, že Boh svojou 
dobrotou a milosrdenstvom rád 
zahreje naše srdce a  prebudí 
v nás nový život.  •

a nechápanou: zostáva v nej akési 
tajomstvo, ktorému nemôžeme 
porozumieť. Takto nás odkazuje 
na mystérium Boha, ktoré pre nás 
zostáva navždy nepochopiteľné. 
Tiež nám dodáva odvahu, aby sme 
dokázali prijať aj to, čo je v nás cu-
dzie, neznáme, nevedomé. Iba vte-
dy budeme celiství, zdraví a svätí, 
ak budeme tomu vedieť čeliť.

Jediná dcéra otca sa stala 
kresťankou
Barbora bola dcérou zámožné-
ho Gréka, ktorý ju uväznil vo 
veži, aby jej vonkajší svet nemo-
hol uškodiť. Sám chcel pre ňu vy-
brať vhodného ženícha a takto jej 
predurčiť cestu života. Otec ju 
uzatvára do veže vlastných pred-
stáv, ona sa však spod jeho vplyvu 
vymyká. Počas otcovej neprítom-
nosti Barbora píše kresťanským 
učencom a pozýva ich na rozho-
vor, napokon sa stáva kresťankou. 
Na znamenie svojej viery v Troj-
jediného Boha dáva k dvom ok-
nám v kúpeľni preraziť aj tretie. 
Napriek tomu, že otec uzavrel 
svoju dcéru pod zámok, nemohol 
zabrániť tomu, aby k nej prišiel 

Boh. Otec podľa troch okien ih-
neď zistí, že jeho jediná dcéra, pre 
ktorú mal prichystanú budúcnosť, 
sa stala kresťankou. Núti ju, aby 
sa vzdala viery. Pretože Barbora 
odmieta, chce ju zabiť. Takto ute-
ká do hôr, kde sa skrýva v jasky-
ni. Jaskyňa je symbolom mater-
skej sféry, ktorá ponúka Barbore 
ochranu. Prezradí ju však pastier, 
a tak otec vydáva vlastnú dcéru 
do rúk miestodržiteľa. Keďže sa 
Barbora nechce pokloniť pohan-
ským modlám, je kruto mučená. 
V noci ju však vo väzení navští-
via anjeli a uzdravia ju. Na druhý 
deň je nahá Barbora hnaná na po-
smech ulicami mesta a bičovaná 
prútmi. Tie sa však premenia na 
pávie perá, ktoré ju zakryjú. Vo 
väzení ju opäť navštívi anjel a pri-
náša jej Eucharistiu ako posilu na 
poslednú cestu. Nakoniec je od-
súdená na smrť sťatím, čo vykoná 
jej vlastný otec, ktorý je po tomto 
čine zasiahnutý bleskom. 

Slobodná vo vzťahu k Bohu
Uvedená legenda je aj dnes veľmi 
aktuálna, pretože ukazuje, ako sa 
Barbora stáva sama sebou, ako 

slobodne kráča vlastnou cestou 
navzdory predstavám otca. Viera 
znamená pre Barboru cestu k ob-
javeniu jej prapôvodného obra-
zu, toho, ktorý si o nej urobil Boh. 
Toto poznanie ju oslobodzuje od 
predstáv otca a okolia. 

Takto ukazuje aj nám ako byť 
slobodným vo vzťahu k  Bohu. 
Otec nakoniec nemá nad ňou 
žiadnu moc, aj keď ju stína, pre-
tože ona povstáva k novému a pl-
nému životu. Nemôže jej v sku-
točnosti ublížiť, lebo je to sám 
Boh, kto sa o ňu stará a posiela jej 
na pomoc svojich anjelov. 

Sv. Barbora a jej symboly
Barbora býva zobrazovaná s ve-
žou a omšovým kalichom, nieke-
dy aj s korunkou, palmou, knihou 
a mečom. Veža je obrazom seba-
realizácie človeka a symbolizuje 
pevné základy, na ktorých spočí-
va náš život. Naša veža siaha až do 
nebies, tzn. k božskej sfére, upria-
muje nás teda na nebo, kde máme 
pripravené miesto. Veža má kru-
hový pôdorys (kruh je symbolom 
celku) a má tri okná, ktoré repre-
zentujú Najsvätejšiu Trojicu, ktorá 

je s nami a v nás. Veža sv. Barbory 
symbolizuje predovšetkým kon-
templáciu: „contemplari“ zname-
ná bývať spoločne v chráme – vo 
veži nášho života prebýva spolu 
s nami Boh. Barbora je obleče-
ná v zelených šatách. Zelená je 
farbou tvorivej Božej sily, ale tiež 
farbou nádeje a milosrdenstva. 
Symbolizuje obnovu života, pre-
to sa na sviatok sv. Barbory dávajú 
vetvičky do vody, aby na Vianoce 
vykvitli. Pre kresťanov je to krás-
ny symbol toho, že v nás vykvitne 
plod Kristovej lásky, ak budeme 
ako Barbora v adventnom tichu 
hľadieť do svojho vnútra a hľadať 
v ňom svetlo, ktoré osvieti náš ži-
vot. Barbora je Božím prísľubom, 
že On môže premeniť aj našu 
neplodnosť a že sa aj v nás môže 
rozprúdiť jeho tvorivá sila, tak-
že rozkvitneme vo svojej pôvod-
nej kráse.

Barbora je patrónkou umie-
rajúcich, pretože odníma strach 
zo smrti. Ukazuje nám, že skrze 
smrť vchádzame do materskej 
náruče Božej, nie do chladu ža-
lára. Barbora – žena krásna, vitál-
na a tvorivá, nám ukazuje Božiu 

Sv. Barbora – 
zvestovateľka nádeje
   Spracované podľa: A. Grün – Duchovní terapie a křesťanská tradice

Viera zna-
mená pre 
Barboru 
cestu k ob-
javeniu jej 
prapôvodné-
ho obrazu, 
toho, ktorý 
si o nej uro-
bil Boh. 

Svätá Barbo-
ra je zvesto-
vateľkou ná-
deje v dobe 
adventu.

V stredovekej ľudovej zbožnosti majú svoje korene rôzne 
pobožnosti, ktoré sa viac-menej uchovali medzi veriacimi 
dodnes. Jednou z opomenutých však zostala úcta k štrnástim 
svätým pomocníkom v núdzi. Do tejto skupiny patrili 
najuctievanejší svätci stredoveku, ktorým sa pripisoval zvlášť 
mocný príhovor u Boha. Popri mučeníkoch tvoria túto skupinu 
svätých aj tri ženy: sv. Katarína Alexandrijská, sv. Margita 
Antiochijská a sv. Barbora.
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Práve na svätú Barboru  
sa upriamuje naša po-
zornosť. Benediktínsky 
mních P. Anselm Grün 

sa pokúša predstaviť život tejto 
svätice ako odpoveď na rôzne 
problémy človeka 21. storočia. 
Ukazuje nám, že aj dnes nám má 
sv. Barbora čo povedať. 

Čo znamená jej meno? 
Meno Barbora znamená „cu-
dzinka“. Ona nie je z  tohto sve-
ta, pochádza odinakiaľ, zo sveta 
nebeského. Nedá sa vtesnať do 
pozemských meradiel. Ako cu-
dzinka zostáva ženou slobodnou 

materskú tvár; tvár Boha, ktorý 
v nás necháva vyrásť nový život 
vtedy, keď sa náš pozemský chýli 
ku koncu. Ona umierajúcim po-
dáva kalich spásy a zároveň pri-
pomína, že Eucharistia je vždy 
výrazom nežnej lásky Kristovej, 
ktorý vstupuje do nášho žalára, 
aby nás ňou naplnil. Tak Bar-
bora premieňa strach umiera-
júcich na dôveru, tmu na svetlo, 
chlad na teplo a cudzinu na vlasť. 
Sprostredkuje nám, že po smrti 
padneme do materskej náruče 
milujúceho Boha. 

Barbora bola tiež uctievaná 
ako tešiteľka väznených. Tak, ako 
ju väznil vlastný otec, aj mnohí 
ľudia sú väzňami predstáv svoj-
ho okolia, ktoré od nich niečo 
očakáva a neodvažujú sa z tohto 
položenia vymaniť. Sú uväznení 
sami v sebe. Hoci cítia, že sa stali 
väzňami vlastného strachu, boja 
sa zanechať zdanlivé bezpečie 
svojej veže. Takto ostávajú zaba-
rikádovaní pod vplyvom rôznych 
náruživostí, s ktorými si nevedia 
rady alebo závislostí, ktoré za-
braňujú skutočnému pohľadu 
na svet. Stali sa zajatcami svojich 
návykov a schém myslenia. Aj im 
chce byť svätá Barbora prísľubom, 
že Boh ich navštívi v ich väzení 
a prelomí steny úzkosti a napo-
kon daruje slobodu. Ak vpustí-
me do nášho srdca Boha, tak nás 
už žiadne väzenie nebude môcť 
udržať; potom budú v  jeho ste-
nách aspoň tri okná, ktoré nám 
sprostredkujú kontakt so svetom. 
Tak budeme aj uprostred vonkaj-
šieho zajatia vnútorne slobodní.

Svätá Barbora je zvestovateľ-
kou nádeje v dobe adventu. Kiež 
by aj náš život priviedla k  roz-
kvitnutiu uprostred zimy! V chla-
de tejto doby nám chce táto svä-
tica pripomenúť, že Boh svojou 
dobrotou a milosrdenstvom rád 
zahreje naše srdce a  prebudí 
v nás nový život.  •

a nechápanou: zostáva v nej akési 
tajomstvo, ktorému nemôžeme 
porozumieť. Takto nás odkazuje 
na mystérium Boha, ktoré pre nás 
zostáva navždy nepochopiteľné. 
Tiež nám dodáva odvahu, aby sme 
dokázali prijať aj to, čo je v nás cu-
dzie, neznáme, nevedomé. Iba vte-
dy budeme celiství, zdraví a svätí, 
ak budeme tomu vedieť čeliť.

Jediná dcéra otca sa stala 
kresťankou
Barbora bola dcérou zámožné-
ho Gréka, ktorý ju uväznil vo 
veži, aby jej vonkajší svet nemo-
hol uškodiť. Sám chcel pre ňu vy-
brať vhodného ženícha a takto jej 
predurčiť cestu života. Otec ju 
uzatvára do veže vlastných pred-
stáv, ona sa však spod jeho vplyvu 
vymyká. Počas otcovej neprítom-
nosti Barbora píše kresťanským 
učencom a pozýva ich na rozho-
vor, napokon sa stáva kresťankou. 
Na znamenie svojej viery v Troj-
jediného Boha dáva k dvom ok-
nám v kúpeľni preraziť aj tretie. 
Napriek tomu, že otec uzavrel 
svoju dcéru pod zámok, nemohol 
zabrániť tomu, aby k nej prišiel 

Boh. Otec podľa troch okien ih-
neď zistí, že jeho jediná dcéra, pre 
ktorú mal prichystanú budúcnosť, 
sa stala kresťankou. Núti ju, aby 
sa vzdala viery. Pretože Barbora 
odmieta, chce ju zabiť. Takto ute-
ká do hôr, kde sa skrýva v jasky-
ni. Jaskyňa je symbolom mater-
skej sféry, ktorá ponúka Barbore 
ochranu. Prezradí ju však pastier, 
a tak otec vydáva vlastnú dcéru 
do rúk miestodržiteľa. Keďže sa 
Barbora nechce pokloniť pohan-
ským modlám, je kruto mučená. 
V noci ju však vo väzení navští-
via anjeli a uzdravia ju. Na druhý 
deň je nahá Barbora hnaná na po-
smech ulicami mesta a bičovaná 
prútmi. Tie sa však premenia na 
pávie perá, ktoré ju zakryjú. Vo 
väzení ju opäť navštívi anjel a pri-
náša jej Eucharistiu ako posilu na 
poslednú cestu. Nakoniec je od-
súdená na smrť sťatím, čo vykoná 
jej vlastný otec, ktorý je po tomto 
čine zasiahnutý bleskom. 

Slobodná vo vzťahu k Bohu
Uvedená legenda je aj dnes veľmi 
aktuálna, pretože ukazuje, ako sa 
Barbora stáva sama sebou, ako 

slobodne kráča vlastnou cestou 
navzdory predstavám otca. Viera 
znamená pre Barboru cestu k ob-
javeniu jej prapôvodného obra-
zu, toho, ktorý si o nej urobil Boh. 
Toto poznanie ju oslobodzuje od 
predstáv otca a okolia. 

Takto ukazuje aj nám ako byť 
slobodným vo vzťahu k  Bohu. 
Otec nakoniec nemá nad ňou 
žiadnu moc, aj keď ju stína, pre-
tože ona povstáva k novému a pl-
nému životu. Nemôže jej v sku-
točnosti ublížiť, lebo je to sám 
Boh, kto sa o ňu stará a posiela jej 
na pomoc svojich anjelov. 

Sv. Barbora a jej symboly
Barbora býva zobrazovaná s ve-
žou a omšovým kalichom, nieke-
dy aj s korunkou, palmou, knihou 
a mečom. Veža je obrazom seba-
realizácie človeka a symbolizuje 
pevné základy, na ktorých spočí-
va náš život. Naša veža siaha až do 
nebies, tzn. k božskej sfére, upria-
muje nás teda na nebo, kde máme 
pripravené miesto. Veža má kru-
hový pôdorys (kruh je symbolom 
celku) a má tri okná, ktoré repre-
zentujú Najsvätejšiu Trojicu, ktorá 

je s nami a v nás. Veža sv. Barbory 
symbolizuje predovšetkým kon-
templáciu: „contemplari“ zname-
ná bývať spoločne v chráme – vo 
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Sv. Barbora – 
zvestovateľka nádeje
   Spracované podľa: A. Grün – Duchovní terapie a křesťanská tradice

Viera zna-
mená pre 
Barboru 
cestu k ob-
javeniu jej 
prapôvodné-
ho obrazu, 
toho, ktorý 
si o nej uro-
bil Boh. 

Svätá Barbo-
ra je zvesto-
vateľkou ná-
deje v dobe 
adventu.

V stredovekej ľudovej zbožnosti majú svoje korene rôzne 
pobožnosti, ktoré sa viac-menej uchovali medzi veriacimi 
dodnes. Jednou z opomenutých však zostala úcta k štrnástim 
svätým pomocníkom v núdzi. Do tejto skupiny patrili 
najuctievanejší svätci stredoveku, ktorým sa pripisoval zvlášť 
mocný príhovor u Boha. Popri mučeníkoch tvoria túto skupinu 
svätých aj tri ženy: sv. Katarína Alexandrijská, sv. Margita 
Antiochijská a sv. Barbora.
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Dvaja bohoslovci 
z Vietnamu prišli 
na Slovensko

 Text: P. Martin Štefanec SVD

 Foto: Archív SVD

ĐinhDuyThiên (František) a ĐặngVănLãng (Pavol) sú dvaja 
bohoslovci verbisti, ktorí pricestovali 13. októbra tohto roku na 
Slovensko. V rámci prípravy na misijné povolanie je dôležité poznať 
aj iné prostredie a kultúru. Do našej formácie je preto zaradený 
aj tzv. OTP program  (Overseas training program). Je to zámorská 
misijná skúsenosť, kde sa seminaristom SVD poskytuje možnosť 
prežiť dva roky v inej krajine, naučiť sa reč, potom jeden rok 
vypomáhať aj pastoračne a takto získať skúsenosť z inej kultúry. 
Stáva sa, že bohoslovci, ktorí takýto program absolvujú, potom 
aj dokončia teologické štúdiá v tejto krajine a prípadne dostanú 
aj misijné určenie do krajiny, ktorá sa im stane známou. Pavol 
a František momentálne študujú slovenčinu v Bratislave.

Đặng Văn Lãng (Pavol) 
Paul Đặng Văn Lãng (Pavol) sa narodil 
16. júla 1989 v provincii Nghệ An, Việt 
Nam. Má rád športy ako futbal, stolný 
tenis, badminton ...

Rodina 
Narodil sa v pomerne zložitých rodin-
ných vzťahoch. Jeho otec sa oženil, keď 
zomrela jeho prvá manželka. Mama sa 
tiež vydala za otca, keď jej prvý manžel 
zomrel pri pracovnej nehode na budo-
vaní kostola. Paulov otec a jeho prvá 
žena mali desať detí. 

Päť chlapcov, päť dievčat. Jeho naj-
starší brat bol kňaz. Všetci zomreli 
kvôli vojne, chorobe a  komunizmu. 
Paulova mama a  prvý manžel majú 
dve deti. Teraz sú zosobášení a žijú na 
mieste, ktoré je ďaleko od Paulovho 
domu. Paulovi rodičia majú dve spo-
ločné deti, Paula a jeho sestru. Sestra 
je vydatá a má päť detí, štyroch chlap-

cov a jedno dievča. Mama sa volá Ngu-
yễn Thị Quy, narodila sa v roku 1949 
a zomrela v roku 1995, keď mal Paul 
sedem rokov. Jeho otec sa volá Peter 
Đặng Xuân Mỹ, narodil sa v roku 1914 
a zomrel v  roku 2003, keď mal Paul 
pätnásť rokov. 

Povolanie k verbistom
V  roku 2009 Paul študoval na Viet-
namskej národnej univerzite, ktorá 
sa špecializuje na sociológiu, absol-
voval vysokoškolské štúdium v    roku 
2013. Misionárov verbistov spoznal 
prostredníctvom kňaza v ich farnos-
ti. Absolvoval skúšky a 10. 9. 2009 bol 
prijatý do SVD. Strávil štyri roky na 
univerzite, jeden rok v postuláte, ďalší 
rok v noviciáte. Prvé sľuby skladal 16. 
júla 2015 a práve v máji 2017 ukončil 
štúdium filozofie. Osem rokov je ver-
bistom. Ako sa vyjadril, vždy sa cíti 
spokojný so svojím povolaním byť 

kňazom a misionárom. Misijnú čin-
nosť, ktorú rehoľa verbistov robí, ho 
zaujala a motivuje to, aby bol kňazom 
a misionárom a tiež hlásal evanjelium. 
SVD vo Vietname má teraz 240 členov 
v časných a večných sľuboch. Verbisti 
z Vietnamu pôsobia v 36 komunitách, 
farnostiach a misiách. Na Slovensko 
Paul prišiel začiatkom októbra tohto 
roku, aby absolvoval zahraničnú mi-
sijnú skúsenosť OTP. 

Prvé dojmy zo Slovenska
Pavol prezradil svoje prvé dojmy: 
„Pred príchodom som bol veľmi ner-

vózny, keď som sa mal stretnúť s no-
vým, zvláštnym životom. Ale som veľmi 
šťastný, že ma všetci veľmi dobre pri-
jali a veľmi mi pomáhajú. Hoci jazyk 
je ťažký, naozaj cítim, že je to ako môj 
domov. Som veľmi vďačný za to a pa-
mätám na ľudí počas svojich modlitieb. 

Viem, že bude veľa problémov, ale bu-
dem sa snažiť. Dúfam, že Pán Boh mi 
pomôže.“ 

Dinh Duy Thien (František)
Dinh Duy Thien (František) sa narodil 
12. októbra 1988. Rád hrá futbal, pláva, 

chytá ryby, pozerá filmy a niekedy má 
rád ticho a samotu. Narodil sa a vyrastal 
na predmestí Can Tho, mesto v juhozá-
padnej časti Vietnamu. V tej časti sa ľu-
dia živia väčšinou poľnohospodárstvom.

Rodina
Františkova rodina má osem členov: 
rodičia (otec Dinh Trong Thuy – Pa-
vol, mama Le Thi Thoa – Mária). Má 
troch bratov a dve sestry. V súčasnos-
ti sa jeho rodina živí poľnohospodár-
stvom. Traja bratia a jedna sestra si za-
ložili rodiny. Druhá sestra študuje na 
univerzite a je ešte slobodná.

Povolanie k verbistom
Misionárov verbistov spoznal, keď se-
minariári SVD prišli do ich farnosti 
v lete roku 2003. To ho oslovilo a chcel 
byť aj on misionárom. Preto po ukon-
čení vysokoškolského programu v mes-
te Ho Chi Minh vstúpil do Spoločnosti 
Božieho Slova v septembri 2012. 

Strávil dva roky v  postuláte, rok 
v noviciáte, prvé sľuby skladal 16. júla 
2015 a v máji 2017 ukončil podobne 
ako Pavol štúdium filozofie. V  jeho 
triede je 12 bohoslovcov: jeden je na 
OTP v Rusku, jeden na OTP v Ango-
le, jeden OTP v Hongkongu, jeden na 
OTP v Čile, dvaja študenti v austrál-
skom SVD, štyria ešte študujú filozofiu 
vo Vietname a on (František) a Pavol sú 
na OTP na Slovensku.

* * *

Spoločnosť Božieho Slova je prítom-
ná vo Vietname od roku 1998. V tom 
čase sa kláštor sv. Jozefa (kláštor bis-
kupov Jean Sion) spojil s SVD a stal sa 
doménou SVD. V roku 2008 bola vo 
Vietname generálnym predstaveným 
schválená a zriadená provincial SVD 
Vietnam. 

Prvé dojmy zo Slovenska
František tiež povedal, ako prežíva 
prvé dni na Slovensku: „Veľmi milo sme 
boli prijatí. Som tu rád. Páči sa mi tu. 
Bohu vďaka a všetkým.“ •

• Pavol a František so spolužiakmi  
bohoslovcami v seminári SVD vo Vietname

• Pavol so svojimi príbuznými vo Vietname
• František so svojimi príbuznými vo Vietname
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Pri príležitosti 80. výročia vy-
sviacky pátra Gejzu Viktora 
Holobradého in memoriam, sa 
konala v Kostole Narodenia P. 

M. v Maduniciach slávnostná spomien-
ková sv. omša, ktorú celebroval páter Ján 
Štefanec SVD z Nitry. Koncelebrovali 
miestny pán farár Anton Gubala, dekan 
Alojz Lackovič a vdp. Michal Janech. 

Páter Ján Štefanec v homílii hovoril 
o misijnom poslaní, ktoré v skutočnosti 
je poslaním každého pokrsteného kres-
ťana, ale špecifickým spôsobom rehoľnej 
Spoločnosti Božieho Slova. Mnohí slo-
venskí misionári v minulosti odchádzali 
do misijných oblastí, aby sa už nikdy ne-
vrátili. To bol osud aj pátra Holobradého. 

Misijnej práci sa venoval 57 rokov 
ako prvý slovenský misionár na Fili-
pínach. Na pátra Holobradého sa ne-
zabudlo, ani sa nezabúda. Bola to naj-
bližšia rodina, madunickí rodáci i jeho 
spolubratia. Mnohokrát bol jeho ži-

votopis uverejnený v časopisoch a pri 
príležitosti jeho životných jubileí si ho 
pripomínala celá obec. 

Vďaka úsiliu pána Petra Lackovi-
ča z Trakovíc, ktorý celé roky zbieral 
o pátrovi dokumenty, fotografie, listy 
a články v časopisoch, sa zrodila kniha 

Nová kniha o misionárovi,
ktorý navždy ostal na Filipínach

 Text a foto: Viera Hešková

Z Maduníc do Manily. Štefan a Ľubo-
mír Vidličkovci napísali knihu o živote 
pátra Holobradého. Na základe dostup-
ných materiálov a fotografií sa zrodilo 
životopisné dielo, ktoré sa vydarilo. 
V knihe sa dozvieme o životných ces-
tách misionára, o človeku, ktorý celý 
svoj život zasvätil svojmu povolaniu. 

Na pozadí vtedajších historických, 
politických, kultúrnych i náboženských 
skutočností sa autorom podarilo vy-
stihnúť dobu, v ktorej žil, vykresliť jeho 
bohatý a  činorodý život misionára. 
V knihe je veľa zaujímavých a dobo-
vých fotografií dopĺňajúcich opisova-
né udalosti. 

Treba len vziať knihu do rúk, zalis-
tovať a začítať sa do nej. Táto vzácna 
kniha je inšpiráciou i povzbudením, je 
zvečnením osobnosti pátra Gejzu Vik-
tora Holobradého pre ďalšie generácie. 
Z Maduníc do Manily, kniha, ktorú au-
tori pokrstili rodnou madunickou hli-
nou v chráme, kde bol krstený páter, 
kde slúžil svoju primičnú sv. omšu, kde 
sa navždy rozlúčil s domovinou, aby sa 
už nikdy nevrátil.  •

Sv. omša v Maduniciach, rodisku pátra Gejzu 
Viktora Holobradého 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

Komiksová biblia
Iva Hothová, SSV
V komiksovom formáte vy-
chádza Biblia v  slovenčine 
po prvý raz. Obsahuje 233 
biblických príbehov, krásne 
ilustrovaných a pútavo pre-
rozprávaných. Je určená pre-
dovšetkým mladým ľuďom, 
ale aj dospelí v nej nájdu po-
naučenie a inšpiráciu.
800 strán, cena: 26,90 EUR

Evanjelium na každý deň 
(2018)
Každý deň s Božím Slovom
Štefánia Beňová (ed.)
Knižočka Evanjelium na kaž-
dý deň 2018 je pokračova-
ním obľúbenej série Každý 
deň s Božím Slovom, ktorá 
vychádza už niekoľko rokov 
a teší sa mimoriadnej obľube.
375 strán, cena: 4,40 EUR

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

CD – Radostná zvesť
Adoremus
Vianočný slovenský klenot 
– známe, zľudovelé Halmo-
ve dielo Radostná zvesť. J. 
Halmo, všestranný hudob-
ník, skomponoval Radostnú 
zvesť na podnet saleziánskeho 
kňaza a významného katolíc-
keho publicistu Antona Hlin-
ku, ktorý je aj autorom textu.
cena: 12,00 EUR

Anna Katarína Emmerichová
Životopis
Thomas Wegener
Biografia otvára nový pohlaď 
na Božie stvorenie a Božiu 
prozreteľnosť, ktorá sa dáva 
poznať v nadprirodzenom zja-
vení zoslanom nielen blahosla-
venej A. K. Emmerichovej, ale 
skrze ňu aj všetkým nám.
434 strán, cena: 13,90 EUR

Narodí sa Ježiš
Susanne Brandtová 
a Klaus-Uwe Nemmensen
Vianočný príbeh z  Biblie. 
Mária a  Jozef musia cesto-
vať do Betlehema. V jednej 
maštali, obklopený anjelmi 
a pastiermi sa narodí Ježiš.
26 strán, cena: 1,70 EUR

Narodenie Ježiška
Leporelo
Knižočka pre všetky zmysly 
nádherne predstavuje malým 
čitateľom príbeh O narode-
ní Ježiška a súčasne ponúka 
zážitok pre všetky zmysly od 
trblietavej hviezdy až po jem-
nú Ježiškovu zavinovačku.
12 strán, cena: 5,70 EUR

Vianočná novéna  
s Kráľovnou Pokoja
Mária Vicenová – 
Oáza Michala Archanjela
Obsahuje meditácie a zamys-
lenia nad situáciami zo života 
Panny Márie, Jozefa a Ježiša. 
Brožúra obsahuje aj litánie 
k Svätej Rodine.
45 strán, cena: 2,00 EUR

Preteky čnosti
Andrea Kundrová (ed.) et al.
54 silných príbehov zo súťaže 
Preteky čnosti vychádza te-
raz v knižnej podobe, má za 
úlohu nielen priblížiť statoč-
nosť svojich aktérov, ale naj-
mä vzbudiť túžbu po svätosti 
a čnostnom živote v každom, 
kto sa do knihy začíta.
120 strán, cena: 9,90 EUR
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V knihe je veľa zaujímavých a dobo-
vých fotografií dopĺňajúcich opisova-
né udalosti. 

Treba len vziať knihu do rúk, zalis-
tovať a začítať sa do nej. Táto vzácna 
kniha je inšpiráciou i povzbudením, je 
zvečnením osobnosti pátra Gejzu Vik-
tora Holobradého pre ďalšie generácie. 
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-
-
-
-
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Ako sa volá čas prípravy na Vianoce?
(odpoveď nájdeš, keď sa ti podarí vylúštiť tajničku)

1. Ako sa volá matka Pána Ježiša?
2. Ako voláme vianočné pesničky?
3.  Čo zapaľujeme každú nedeľu počas prípravy  

na Vianoce?
4.  Čo viedlo pastierov na ceste za Ježiškom?
5.  Kto Panne Márii zvestoval, že sa jej narodí syn?
6.  Kto sa prišiel pokloniť malému Ježiškovi  

k jasličkám s darmi zlatom, kadidlom a myrhou?

Staň sa darom týchto Vianoc!
 Text: Misijný tím UPeCe Bratislava, Petra Kozáková

Na tejto strane nájdeš časť kalendára, kde sa nachádza posledný týždeň v roku. Na každý deň nájdeš modlitbu a úlohu,  
ktorú treba splniť. Ak sa ti podarí ju splniť, vyfarbi       , ak sa ti to nepodarí, vyfarbi       . Staň sa darom týchto Vianoc!

Modlitba za rodičov 
(Milan Rúfus)

Podarí sa ti dokončiť 
obrázok?

Modlitba k anjelovi 
strážcovi

Pane, ktorý si na nebi,
zachovaj všetkým deťom mamy.
Nech ako cesto na chlebík
im rastú v teple pod rukami.
Podaruj deťom otecka
na každý deň, nie iba včera.
Bez otecka je ovečka 
zatúlaná a bez pastiera.
Zachovaj nám ich obidvoch,
veď dve ruky od Teba máme.
Dve rúčky deťom stvoril Boh:
pre ocka jednu, druhú mame.

Anjel Boží, strážca môj, 
prosím Ťa vždy pri mne stoj. 
Pomocnú mi ruku daj, 
vo všetkom mi pomáhaj, 
aby som vždy v každej chvíli, 
viedol (la) život Bohu milý, 
a tak Tebou chránený (á), 
bol (a) raz v nebi spasený (á).
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24. 12. 2016

Úloha:
Pomôcť pri príprave štedrej 
večere.
Modlitba:
Pri modlitbe pred štedrou 
večerou poprosiť za všet-
kých hladujúcich a opus-
tených.

28. 12. 2016

Úloha:
Podeliť sa s niečím, čo máš 
rád.
Modlitba:
Pomodliť sa modlitbu k an-
jelovi strážnemu. 
(Ak ju nepoznáš, nájdeš ju 
na ďalšej strane.)

25. 12. 2016

Úloha:
Ísť sa pomodliť k jasličkám.
Modlitba:
Poďakovať Ježiškovi za ro-
dičov a súrodencov. 
+ modlitba Zdravas Mária

29. 12. 2016

Úloha:
Vymyslieť rodičom alebo 
starým rodičom prekvape-
nie a poďakovať im, že sa 
o teba starajú.
Modlitba:
Otče náš

26. 12. 2016

Úloha:
Ísť na cintorín a zapáliť 
sviečku niekomu z rodiny.
Modlitba:
Poprosiť za duše v očistci.
+ modlitba Odpočinutie 
večné

30. 12. 2016

Úloha:
Na celý deň odložiť počí-
tač, tablet, mobil, vypnúť 
televízor a namiesto toho 
si zahrať spoločenskú hru 
s rodinou.
Modlitba:
Sláva Otcu

27. 12. 2016

Úloha:
Počas celého dňa si dávať 
pozor na používanie čarov-
ných slovíčok. Nezabudnúť 
poďakovať a poprosiť.
Modlitba:
Pomodliť sa modlitbu za 
rodičov. (Nájdeš ju na ďal-
šej strane.)

31. 12. 2016

Úloha:
Vypísať na papier všetko,  
za čo si tento rok vďačný 
a zavesiť tento zoznam na 
viditeľné miesto.
Modlitba:
Poďakovať Pánu Bohu za 
prežitý uplynulý rok.
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UPeCe – DETSKÉ OKIENKO

DECEMBER 2017

Predplatné na rok 2018 
je 12 eur 
Číslo účtu Spoločnosť Božieho Slova
IBAN: SK9509000000005029115971
(Slovenská sporiteľňa)

Florková J. Cabaj 10,-EUR • Bohuzná-
ma Majcichov 10,-EUR • Bohuznáma 
Vinohrady 20,-EUR ·Bohuznáma Nitra 
20,-EUR • Ružencové bratstvo Veľký 
Lapáš 100,-EUR • Rodina Klihová Nitra 
100,-EUR • Bohuznáma Petrova Ves 
50,-EUR • Bohuznáma Nitra 68,-EUR 
• Ružencové spoločenstvá Divina 200,-
EUR • Bohuznáma Lukáčovce 50,-EUR 
• Odberatelia Hlasov Žabokreky n. N. 
20,-EUR • Bohuznáma Červeník 100,-
EUR • Odberatelia Hlasov Štefanov 
nad Oravou 110,-EUR • Ružencové 
spoločenstvo Dolná Súča 50,-EUR • 
Odberatelia Hlasov Červeník 40,-EUR 
• Odberatelia Hlasov Varín 32,-EUR • 
Ružencové bratstvo Lazany 30,-EUR • 
Bohuznáma Zlaté Moravce 10,-EUR • 
Odberatelia Hlasov Radava 50,-EUR • 
Bohuznámy Ludrová 50,-EUR • Ružen-
cové bratstvo Košice 30,-EUR • Členky 
MZDS Drážovce a dobrodinci 25,-EUR 
• Čitatelia Hlasov Križovany nad Dud-
váhom 30,-EUR • Odberatelia Hlasov 
a Posla Staškov u Kožákov 100,-EUR • 
MZDSV a čitatelia Hlasov z Považskej 
Bystrice 70,-EUR • Ružencové bratstvo 
Považská Bystrica 35,-EUR • Odbera-
telia Hlasov Hlohovec 60,-EUR • Ru-
žencové bratstvo Hlohovec 100,-EUR • 
Členovia Ducha sv. Turzovka 40,-EUR • 
Odberatelia Hlasov Pohorelá 50,-EUR • 
Združenie sv. Františka Liesek 110,-EUR 
• Odberatelia Hlasov Prusy 70,-EUR • 
Odberatelia kresťanských časopisov 
Machulince 50,-EUR • Misijní dob-
rodinci z Lovče 90,-EUR • Ružencové 
bratstvo Lemešany 50,-EUR • Odbera-
telia Posla farnosť Plávnica 60,-EUR • 
Odberatelia Hlasov a Posla a spolok sv. 
Vojtecha Bánov 105,-EUR • Bohuznámi 
manželia z Vinodolu z príležitosti 65. 
výročia manželstva a 85. roku života 
100,- • 

DAROVALI NA MISIE,
MISIJNÝ DORAST,

MISIJNÉ DOMY
Všetkým darcom vyslovujeme  

Pán Boh zaplať! 

NAŠI DOBRODINCI
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Odberatelia Hlasov a Posla a spolok sv. 
Vojtecha Bánov 105,-EUR • Bohuznámi 
manželia z Vinodolu z príležitosti 65. 
výročia manželstva a 85. roku života 
100,- • 

DAROVALI NA MISIE,
MISIJNÝ DORAST,

MISIJNÉ DOMY
Všetkým darcom vyslovujeme  

Pán Boh zaplať! 

NAŠI DOBRODINCI



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

www.verbisti.sk

Na púti bude prítomný známy a skúsený sprievodca vdp. PaeDr. Michal Pitoniak 
a páter Martin Štefanec SVD, šéfredaktor Hlasov

Putujte s Hlasmi 
do Svätej zeme 

Po úspešných púťach 
čitateľov Hlasov vo Svätej 
zemi v minulých rokoch 
organizujeme aj v pôste 2018 
púť do Svätej zeme. 
Zažite jedinečnú atmosféru. 
Počas Kvetnej nedele sa 
zúčastníme neopakovateľnej 
atmosféry v sprievode 
mestom Jeruzalem.

SVÄTÁ ZEM
Kvetná nedeľa v Jeruzaleme
20. 3. – 27. 3. 2018
Sprievodca: PaeDr. Michal Pitoniak

Navštíviť a poznávať miesta Svätej zeme je určite neopakovateľný 
a hlboký zážitok a stáva sa nábožensko-duchovným bohatstvom 
na celý život. Prežijete neopakovateľný zážitok programom 
Kvetnej nedele v Jeruzaleme.

Cena: 670,- EURO
Záujemci hláste sa P. Martinovi Štefancovi 
na email: stefanec888@gmail.com alebo na tel. čísle 0903 809 632


