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ilí priatelia, začiatok roka sa ešte stále nesie v duchu vianočnej atmosféry,
najmä sviatkom Zjavenia Pána –
Troch kráľov. Boh, ktorý sa vo svojom
Synovi dáva ľuďom, konkrétne, verejne, ba medzinárodne svedčí o svojich plánoch. Tam v Betleheme
pred tromi mudrcmi z východu začína misiu Cirkvi
sám Spasiteľ, ktorý túto úlohu neskôr zveruje svojim nasledovníkom.
Asi v roku 2012 som na ruskej internetovej stránke www.katolik.ru našiel správu, ktorá informovala
o akcii českých katolíkov – svedectvo viery známych
osobností. Zaujímavý projekt už len z toho pohľadu,
že sa deje v nám blízkych Čechách, a potom i v krajine, ktorú pokladajú za najateistickejšiu v Európe. Na
stránke www.jsemkatolik.cz zopár známych i neznámych, no spoločensky úspešných ľudí sa nebojí
verejne povedať: „Som katolík a som na to hrdý.“
A čo na to Slováci? Tí Slováci, ktorí sa spolu s Poliakmi stále pokladajú za najkatolíckejšie či tradične kresťanské národy Európy. Máme my odvahu
vo svojom vlastnom spoločenstve priznať sa, že
sme nielen veriaci, veď to o sebe hovoria mnohí, ale
praktizujúci veriaci, ktorí ešte stále rátajú s Bohom
vo svojom živote? V chrámoch a cirkevných školách
i inštitúciách to nie je až také strašné a problematické, i keď nie vždy automatické. No mimo nich je to
neraz skrývačka či hra na slepú babu.
Nezriedkavým je jav, že dokonca na katechizácii mládeže, najmä pred birmovkou, je na smiech,
ak niekto miništruje na liturgii, spieva, číta či sa dokonca modlí. Hoci sa všetci chystajú byť dospelými
kresťanmi, mnohí len na papieri. Alebo aj v praktizujúcich rodinách vzniká občas otázka, prečo niektorý z ich členov chodieva do kostola aj cez týždeň,
či sa viac zúčastňuje na aktívnom farskom živote.
A keď si mladý človek vie nájsť aj pravidelný čas na
modlitbu, znamená to, že bude z neho „farár“ alebo
„mníška“, na žiaľ rodičom a úkor kariéry.
Čo sa stalo s naším tradičným kresťanstvom?
Zmenila sa tradícia alebo sa takmer úplne stratila? Hanbíme sa za korene alebo sme moderní ľudia, ktorí nepotrebujú zastarané tradície chrániace
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spoločnosť 2000 rokov, veď súčasná doba so svojimi výdobitkami sa ochráni sama (samozrejme, ak
bude elektrina)?
No dosť bolo cudzej kritiky, pozrime sa na samých seba. Zdá sa, že nám chýba tiché svedectvo
prejavované aj v obyčajných znakoch, akým je kríž,
habit, kolárik. Možno ich niektorí odsúdia ako prvky staromódnosti; v skutočnosti však sú prvým momentom, ktorý bije do očí okoloidúcich. Niekedy je
to chvíľa všímnúť si, že náš život nie je len o jednom
veľkom naháňaní sa za časným dobrom, ale že sú
tu aj ľudia, ktorí bežia za Kristom, no pritom aj nás
ťahajú alebo tlačia tým istým smerom. Inokedy to
môže byť aj pohľad opovrhnutia, že čo tu takí ešte
robia. No aj vtedy sa človek zamyslí nad otázkou
o inom živote, viere a Bohu. Aké to bude mať pokračovanie v jeho živote, to je už Božia vec.
Pri poslednej ceste na Slovensko som sa rozhodol cestovať v rímskej košeli s kolárikom. Nebolo
to ťažké, veď Rusi presne nevedia, čo to znamená, aj
keď mnohí poznajú toto kňazské oblečenie z juhoamerických telenoviel. V Európe to pritiahlo už viac
pohľadov, veď predsa len Katolícka cirkev tu má ešte
svoje miesto. Príjemné či nepríjemné, neviem povedať. Ale podľa mňa to bol otvorený znak, že ak má
niekto otázku, či sa chce porozprávať, nech sa pýta.
Mňa samého už prešlo neustále za skrývať, zaťahovať kolárik, aby nikto nevidel, kto sme.V seminári
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to bolo preto, že ešte nie sme kňazi, potom ako kňazi preto, že
sa to nehodí všade. A tak je tých výnimiek toľko, že nakoniec
všade chodí dáky „sopliak“, mládežnícky, no dôstojne oblečený, v ktorom rozoznať kňaza je tak ťažké ako raňajkovať bezdomovcovi z Ruska s americkým prezidentom. Síce z jednej
strany to píšem zo svoje pýchy, no z druhej strany je to vždy
možnosť pre ľudí s otázkami vysloviť ich bez strachu alebo aj
so zvedavosťou pred človekom, o ktorom sa vie, že má zo svojho povolania na to odpovedať, a dokonca aj bez strachu, keď
ide o náhodného spolucestujúceho, s ktorým sa možno nikdy
viac nestretne.
Iní si myslia, že habit, rímska košeľa odpudzuje mládež
a iných ľudí. Skôr naopak, zvedavosť mladých a istá exkluzívnosť takýchto vzťahov, no pritom ich ohraničenosť, dávajú pocit toho, že je tu človek, ktorý je pre nich, ale nedá sa privlastniť,
lebo je pre všetkých a treba sa naučiť deliť sa s ním.
Aj krížik zavesený na vrchnej časti odevu pre laika je
známkou blízkosti k Bohu, ku ktorej chce pritiahnuť aj okoloidúcich pútnikov. Tak nech naša viera vyjadrená znakmi a sprevádzaná konkrétnymi dielami jasne svedčí, že
sme ešte nestratili Boha a vieru, ale že obaja majú pevné miesto v živote našom i celej spoločnosti, kde sme.
Koniec koncov každý znak nás bude nútiť byť kresťanmi evanjelia – svedkami pokoja, nie falošnými križiakmi mlátiacimi
napravo i naľavo.
Milí čitatelia, želám vám, aby ste radosť zo stretnutia s Kristom, tak ako traja mudrci, prinášali do miest, kde žijete, a tak
posväcovali svet Kristovou milosťou. u
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Milí misijní priatelia!
Svätý Pavol nám v Liste Kolosanom radí,
aby sme si obliekli hlboké milosrdenstvo,
láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť.
Tieto charakteristiky môžu byť pre nás
inšpiráciou aj v tomto čase, keď začíname nový rok. Vo vianočnom čase sme
slávili sviatok Svätej rodiny, ktorá zaiste
oplývala spomínanými vlastnosťami. Naše rodiny často bývajú
miestom, kde sme buď hlboko zranení chybami iných, alebo je
to miesto, kde sa ľahko necháme „vytočiť“ alebo sme netrpezliví k ostatným. Niekedy život v úzkom kruhu rodiny alebo nejakého spoločenstva vynáša na povrch naše chyby a nedostatky. Čo môžeme urobiť, keď vidíme, že naša rodina je vzdialená
obrazu Svätej rodiny? Vezmime si k srdcu odporúčania svätého Pavla a oblečme si čnosti. Boli sme vyvolení a sme milovaní
Bohom. Ježiš nás zachránil a spasil. Duch Svätý v nás prebýva!
Tieto pravdy vravia, že môžeme tu a teraz začať nanovo.Aj malými krokmi dokážeme urobiť zmenu. Aké rozhodnutia môžeme urobiť v novom roku, aby sme uplatnili tie čnosti, ktoré
budujú svätosť v nás samých i v našich rodinách? Všetci máme
iné zázemie.Ale nezávisle od toho, aká je naša rodinná situácia,
môžeme urobiť nejaký krok navyše uvedomujúc si, že chceme
pestovať čnosti, ktoré nám radí svätý Pavol. Spomínané čnosti
sú znakom človeka, ktorý verí v Boha.V rodinnom živote Márie a Jozefa je Boh naozaj v strede, a to v osobe Ježiša. Z tohto
dôvodu je nazaretská rodina svätou, pretože sa sústreďuje na
Ježiša. Keď rodičia a deti spoločne dýchajú túto atmosféru viery,
vlastnia energiu, ktorá im umožňuje čeliť aj náročným výzvam,
ako to ukazuje skúsenosť Svätej rodiny, napríklad pri dramatickej udalosti úteku do Egypta: je to tvrdá skúška. Malý Ježiško so
svojou matkou Máriou a so svätým Jozefom sú ikonou rodiny,
ktorá je prostá, ale plná jasu. Svetlo, ktoré vyžaruje, je svetlom
milosrdenstva a spásy pre celý svet, svetlom pravdy pre každého
človeka, pre rodinu ľudstva a pre jednotlivé rodiny. Toto svetlo,
ktoré vychádza zo Svätej rodiny, nás povzbudzuje aj v novom
roku, aby sme vnášali ľudské teplo do tých rodinných situácií,
v ktorých z rozličných príčin chýba pokoj, chýba zhoda, chýba
odpustenie. Nech nám v novom roku nechýba ani naša konkrétna solidárnosť voči rodinám, ktoré prežívajú zvlášť ťažké
situácie pre choroby, chýbajúcu prácu a ďalšie ťažkosti. Prajem
vám, milí čitatelia, aby sme do nového roku vykročili plní dôvery v Božiu pomoc. Nech každý deň v ňom konáme tak, ako
chce Boh. Vtedy náš život bude pokojný a radostný.
DÔLEŽITÉ OZNAMY

Sv. omšu za odberateľov Hlasov
odslúžim 2. januára, za horliteľov
3. januára 2017.
Šéfredaktor
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▲ Viac než 60 expertov
z celého sveta debatovalo
vo Vatikáne o boji proti drogám
Boj proti drogám je témou medzinárodnej konferencie vo Vatikáne. Koncom novembra zasadalo
na pôde Pápežskej akadémie vied okolo 60 expertov z akademickej oblasti, výskumníkov, lekárov,
sudcov, delegátov OSN a občianskej spoločnosti
na tému: „Narkotiká: problémy a riešenia tejto celosvetovej pliagy“. Do sály medzi účastníkov prišiel
aj Svätý Otec František, aby ich povzbudil v záslužnej práci. V rodnej španielčine hovoril o závažnej
rane, akú spoločnosti zasadzujú drogy, o komplexnosti príčin a opatreniach boja proti sieťam obchodníkov s narkotikami, na zamedzenie korupcie
a prania peňazí.
Prioritnou prevenciou drogovej závislosti je podľa
pápeža Františka integrálna ľudská formácia, ktorá
vychováva človeka k schopnosti zodpovedne rozlišovať. Pápež sa podelil aj s osobnými skúsenosťami z Argentíny, napr. o prípade zastrašovania sudcu mafiou. Pripomenul však aj nutnosť neuprieť
narkomanovi jeho ľudskú dôstojnosť: „Každý narkoman má svoju odlišnú osobnú históriu, ktorá si
žiada vypočutie, pochopenie, lásku, a nakoľko je to
možné, uzdravenie a očistenie. ... Nesmieme upadnúť do nespravodlivosti klasifikovať ich ako pokazené predmety či nástroje, pretože každej osobe musí
byť priznaná jej hodnota a má byť ocenená vo svojej
dôstojnosti, aby sa mohla uzdraviť.“ •

SPEKTRUM

◀ Mjanmarská vládna armáda zničila katolícky kostol
sv. Františka Xaverského

▲ Na vatikánskej konferencii
o vede a udržateľnosti
vystúpil aj Stephen Hawking
„Veda a udržateľnosť. Vplyv vedeckého poznania a technológie
na ľudskú spoločnosť a jej prostredie.“ Takto znie názov odbornej konferencie, ktorá v týchto
dňoch prebiehala v sídle Pápežskej akadémie sociálnych vied vo
vile Casina Pio IV. uprostred Vatikánskych záhrad.Na päťdňovej
konferencii, ktorá sa skončila 29.
novembra, sa zúčastnilo približne
50 vedcov z rôznych vedných odborov, ktorí pochádzajú z Európy, Južnej i Severnej Ameriky, ako
aj z Ázie. Jej cieľom bolo pozvať
členov Akadémie k premýšľaniu
a diskusii o tom, ako „môže očakávaný vedecký pokrok ovplyvniť
udržateľný rozvoj ľudských spoločností a životné prostredie“. Na
medzinárodnom podujatí vystúpil aj svetoznámy vedec Stephen
Hawking s prednáškou na tému
„Pôvod vesmíru“. Na konferencii
sa zúčastnila aj Anna Hlaváčová zo Slovenskej akadémie vied.
Účastníci sa 28. novembra stretli
s pápežom Františkom v Apoštolskom paláci a na programe bolo
aj slávnostné odovzdanie Medaily Pia XI. neurológovi Marianovi
Sigmanovi z Argentíny. •

Na severe Mjanmarska vládna armáda zbombardovala katolícky kostol. Ako
informovala agentúra AsiaNews pri leteckom útoku 3. decembra v lokalite
Mung Koe neboli obete na životoch. Z modernej železobetónovej stavby,
dokončenej pred 10 rokmi, zostala stáť iba zvonica. K útoku došlo práve na
sviatok patróna kostola, svätého Františka Xaverského. Miestni kňazi a rehoľné sestry boli nútení uchýliť sa spolu s troma tisíckami obyvateľov do stanového tábora za neďalekou hranicou Číny. Sever krajiny je dejiskom zrážok medzi vládnymi jednotkami a národnostnými rebelmi z mjanmarských
zväzových štátov Kachin a Shan. Po 17 rokoch relatívneho mieru a pokoja sa
v roku 2011 v Mjanmarsku opäť obnovili boje medzi vládnymi jednotkami
a povstalcami. Tieto boje si doteraz vyžiadali desiatky civilných obetí a 120
tisíc utečencov, ktorí žijú v 167 utečeneckých táboroch. Mjanmarský kardinál Charles Maung Bo, arcibiskup najväčšieho mesta krajiny Rangúnu, opakovane vyzýva celú krajinu k nastoleniu mieru. •

▪ Katolíci z Gruzínska prišli
Svätému Otcovi poďakovať
za návštevu krajiny

▲ Kardinál Sandri slávil omšu
za kňaza zavraždeného
pred 10 rokmi v Turecku
Prefekt Kongregácie pre východné cirkvi kardinál Leonardo Sandri slávil v nedeľu 27. novembra
svätú omšu v Bazilike Svätého
kríža jeruzalemského za talianskeho kňaza, ktorý bol zavraždený
pred 10 rokmi v Turecku. Kardinál
Sandri vo svojej homílii uviedol,
že nedávno „ukončené Jubileum
milosrdenstva nám pripomenulo,
aby sme sa nenechali poraziť hriechom, lebo milosrdenstvo Pána je
silnejšie a večné a s dôverou môžeme otvoriť srdce, aby sme vždy
mali na sebe jeho milosť“. Don
Andrea Santoro prišiel o život
v meste Trebisonda (Trabzon) na
severovýchode krajiny 5. februára
roku 2006, keď ho počas modlitby
v kostole zastrelil mladý Turek. •

Návšteva, ktorá so sebou „prináša
mnoho spomienok“. Týmito slovami sa 1. decembra pápež František prihovoril členom Apoštolskej administratúry z Kaukazu,
ktorých prijal na súkromnej audiencii. Delegácia sa prišla osobne poďakovať Svätému Otcovi za
septembrovú návštevu v Gruzínsku. „Nikdy som si nemyslel, že
v Gruzínsku nájdem to, čo som
videl: kultúru, duchovnosť, národ, ktorý uctieva Ježiša Krista
ako Spasiteľa, lebo je to kresťanský národ. Bola to pre mňa obrovská radosť. Okrem toho, ďalšia
vec, ktorá na mňa hlboko zapôsobila z ekumenického pohľadu,
bola osobnosť patriarchu Iľju II.:
jednoducho som v ňom videl
Božieho muža“. Pápež František
na záver svojho krátkeho príhovoru prítomných povzbudil slovami: „Kráčajte vpred! Táto práca je ako kvas, aby mohlo cesto
rásť ďalej“. •
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DUCHOVNÉ SLOVO

Byť
zaangažovaný
Text: P. Milan Bubák SVD
Foto: Lukáš Surovčík

S

pomínam si na dávne seminárske časy počas hlbokej totality. Vládlo medzi nami dosť
strachu. A keďže seminarista
sa nechcel namočiť do ničoho, čo by nebolo v zhode s jeho presvedčením, tak
sa radšej neprejavoval.“Vraj až neskoršie,” hovorili si mnohí,“keď to už nebude nebezpečné.” Kedy presne to neskoršie malo prísť, to nikto nešpecifikoval.
Dôvodom bolo asi toto: “Neprejav sa,
budú ťa využívať. Radšej nech nikto
nevie, čo je v tebe. Budeš mať svätý pokoj...” Pokoj skrytosti. Pokoj utajenosti.
Pokoj pasivity. Pokoj pohodlnosti. Naozaj bolo všetko toto bezpečnejšie? Byť
skrytým, nepoznaným, neprejaveným
mohlo byť pre niekoho veľmi bezpečné,
ba dokonca aj osobne veľmi pohodlné.
No bolo to správne?
V dnešný deň sa sústreďujeme na
opačné presvedčenie: Nebuď skrytý,
prejav sa, vyjdi z utajenosti! Aj takýto
bol zmysel Pánovho krstu. Hoci jeho
krst nastal až 30 rokov po jeho narodení, predsa s jeho narodením veľmi súvisí. V oboch prípadoch – aj pri narodení,
aj pri krste – ide o vtelenie. Pri narodení
sa Boží Syn vtelil do sveta, prišiel sem
medzi nás z nepoznania svojej nebeskej
slávy. Avšak aj napriek tomu, že bol už tu,
stále ešte nebol poznaný. Bol v Nazarete,
30 rokov žil skrytým životom. Bol už tu,
avšak neprejavoval sa. Bolo to tak pohodlné? Bál sa? Chcel sa dištancovať? Nie,
zákon to nedovoľoval. Až v 30 rokoch sa
mohol muž prejaviť ako verejný činiteľ.
A on rešpektoval zvyklosti, veď sa stal
človekom inkulturácie.
A tak po tridsiatich rokoch – pri
svojom krste – vyšiel. Dnes sa v liturgii
4
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slova o tom hovorí. Prišiel k Jánovi, nechal sa pokrstiť, a tak vlastne predstaviť.
Predstavil ho Ján. Najprv slovami: “Medzi vami je ten, ktorého nepoznáte.” Potom slovami: “Hľa baránok Boží, ktorý
sníma hriechy sveta!” Ján ho predstavil
svetu ako toho, ktorý sem prišiel, aby sa
verejne angažoval pre dobro ľudí, pre
dobro sveta.
Predstavil ho však aj jeho nebeský
Otec. Aj ten dnes povedal: “Toto je môj
milovaný syn, v ktorom mám zaľúbenie!” “Tu je, všímajte si ho, rozprávajte
mu, ale aj počúvajte ho, proste ho, ale
aj dávajte mu seba samých, svoje kríže
a problémy, ale aj svoje radosti a pekné stránky svojho života.” Boh Otec bol
v tejto chvíli, keď videl svojho syna vychádzať z bezpečného miesta skrytosti
z Nazareta, kde mu bolo dobre a pohodlne, tak nadšený, že nemohol mlčať.
Zakričal na celé ústa, na celé nebo, aby
to každý počul: „Pozrite sa na neho!“
A Ježiš, ktorý bol “prezradený” jednak
Jánom a tiež svojím Otcom, prijal svoju
zaangažovanosť. Naozaj mali pravdu:
odteraz ide medzi ľudí. Ide medzi nich,
angažuje sa za nich a nesie bremeno svojej angažovanosti. Odteraz nemá takmer
chvíľky pre seba. Je stále s tými, pre ktorých sa angažuje. Je s apoštolmi, je s ľuďmi, je so zlomenými, hladnými, chorými, deťmi, ženami, mužmi, farizejmi, je
s ľuďmi. Dokonca aj keď je na modlitbe,
je s nimi. Nesie ich do svojho rozhovoru so svojím nebeským Otcom. Nie je
možné, aby tí, pre ktorých sa angažuje,
neokupovali jeho život. A keď nakoniec
zomiera na kríži, zomiera unavený, nesmierne unavený, takmer zodratý od
svojho angažovania sa za ľudí. Tri roky

angažovania sa ho zodrali. Tridsať rokov sa na to pripravoval, v skrytosti. Tri
roky stačili. A ľudia to vedeli a vedia to
dodnes. Ježiš je ten, ktorý vstúpil vtedy
do života sveta, do života každého z nás,
aby sa za nás angažoval a aby toto angažovanie nikdy neprestalo.
Ľudia sa často pozastavovali nad angažovanosťou Ježišovou. Keď čítame
evanjeliá a uvažujeme o všetkom tom,
čo Ježiš robil pre ľudí, žasneme. Bolo to
vôbec možné, aby jeden človek toľko
toho stíhal? Mnohí v tom vidíme model.
No sú aj takí, ktorí či už z lenivosti alebo
z opatrnosti, alebo z obozretnosti, alebo
zo zdravotných dôvodov sa rozhodnú
radšej pre neangažovanie sa. Máme dve
skupiny ľudí. Jedni sa angažujú stále –
vidieť ich všade, avšak máme bohužiaľ
aj takých, ktorí sa radšej neangažujú.
Nechcem skúmať dôvody, hovorím to
iba ako konštatovanie.
Nedávno som mal s niektorými mladými v UPC jeden zaujímavý rozhovor. Možno si naň spomínajú. Nakoľko je tam vždy veľa práce a nakoľko sa
v nej angažujú vždy tí istí, raz som ich
ako obvykle do čohosi tlačil: že to treba

DUCHOVNÉ SLOVO

urobiť, a to neodkladne. Oni sa bránili,
že majú toho dosť a že už sú so silami
na pokraji. Ja som na to (položartom,
polovážne) poznamenal: „Jestvuje krajšie povedomie ako padnúť od únavy
v brázde v práci pre dobro iných?“ A jeden mi na to hovorí: „Ja nie som „masochista“!“ Zarazilo ma to, nakoľko som
si v tej chvíli uvedomil, že naozaj všetko
má svoju mieru, a že okrem UPC majú
(a to predovšetkým) aj školu. No vtom
ďalší študent, ktorý stál vedľa, zahlásil
takúto neuveriteľnú vetu: „V kresťanstve
máme namiesto slova „masochizmus“
(toto slovo dávam do úvodzoviek, pretože tu bolo mienené nie v doslovnom,
ale v prenesenom zmysle slova) iné slovo, a to svätosť.“ Toto bolo aj pre mňa
samého akoby zjavenie. Naozaj, je možné robiť jednu a tú istú vec dvomi spôsobmi: ako „masochista“ a ako svätec.
Rozdiel medzi nimi je snáď v tom: že ak
sa vy oddáte práci pre dobro iných a začnete pritom na ľudí štekať, mať neustále
zlú náladu, cítiť sa ako obeť, ísť dolu vodou so svojím vnútorným životom: t.j.
so životom vnútornej pohody, modlitby a vyváženosti, to je znak, že ste „ma-

sochista“. Ak to však robíte naplno, tak
že sa pre iných deriete a pritom ste stále
v dobrej nálade, voči iným sa správate
láskavo a vnútorne ste neustále napojení
na zdroj posily, ktorým je Boh, potom to
je svätosť. (Toto miesto chcem zároveň
využiť na to, aby som poďakoval tým
študentom, ktorí sa v UPC angažujú do
úmoru. Bez nich by UPC nešlo. A verím,
že to ich angažovanie je v drvivej väčšine prípadov (ak nie vždy) nie masochizmom, ale svätosťou. Chcel by som ich
uistiť, že v tomto angažovaní sa si tvoria
pre seba devízu, ktorá bude mať pre nich
hodnotu počas celého ich života. Budú
patriť medzi ľudí, ktorým iní – hoci nie
všetci a hoci mnohí len nesmelo – budú
dávať najavo, že ich život je pre nich povzbudením a prínosom. Takíto ľudia sa
v živote isto nestratia).
Ježiš nebol „masochista“, ale svätec.
On sa angažoval naplno, a to s tým najlepším možným vnútorným postojom.
Niektorým bolo tomuto ťažko uveriť. Napríklad anglický spisovateľ David
Herbert Lawrence (1885-1930) napísal
dosť heretickú knihu o tejto jeho zaangažovanosti. Písal v nej o tom, ako sa

Ježiš po svojom smrteľnom zápase na
kríži prebudil v hrobe, ako sa vypotácal
z neho von naspäť do života. Ako našiel
útočište v dome istej starej vdovy a ako
znova zmizol a začal žiť úplne iný život.
Život bez akéhokoľvek angažovania sa.
To preto, lebo uznal, že sa to nevyplatilo.
Že to nemalo zmysel. Mnohí z nás, ktorí
sme sklamaní alebo frustrovaní angažovanosťou za iných, ťažko dokážeme, keď
sme sa už všetkého vzdali, uveriť tomu,
že by totálne nasadenie sa pre iných
malo zmysel.
Avšak jeho krst, jeho vstúpenie do
davu nebolo omylom a nepremysleným krokom. Bolo to uvážené rozhodnutie. Rozhodnutie byť s davmi, s ľuďmi, s hriešnikmi, so všetkými. A toto je
povolanie aj nás všetkých. Každý z nás
spolu s krstom dostal poverenie byť zaangažovaný do života sveta podobne
ako Kristus. Byť zaangažovaný je však
bolestný proces. Je to neľahký a nikdy
nekončiaci proces.
Napríklad nejaký človek zvoní, klope na tvoje dvere. Nepočuj to zvonenie. Čosi ti vo tvojom vnútri hovorí: ak
otvoríš, staneš sa zaangažovaným. Alebo tvoje dieťa si vyberie palec zo svojich
úst. To je znak, že ide hovoriť. Nepočúvaj ho. Budeš musieť odpovedať. Budeš
sa musieť angažovať. Tvoj manžel ti povie o svojej vnútornej nepohode, tvoj
syn o svojej škole, tvoja dcéra o svojom
strachu, tvoja zostarnutá matka o svojej
osamelosti, tvoj priateľ o svojej frustrácii, tvoj starý otec o svojich starostiach,
tvoj brat o svojich ťažkostiach, tvoja sestra o svojich deťoch. Nepočúvaj ich. Ak
áno, budeš sa musieť angažovať.
Vždy, keď počúvaš iných, ťa to bude
čosi stáť. Bude ťa to stáť čas, energiu, angažovanie sa a veľmi často aj peniaze.
Počúvanie ujedá z človeka. Počúvanie je
ako keby ťa pichali ihlou. Bolí to. Často
veľmi. Čím sa veci stanú pre teba jasnejšími, čím viac im to dovolíš, aby sa stali
jasnejšími, tým viac ťa to bude stáť. Viac
energie. Viac z teba samého, z tvojho
bytia. A možno aj viac rizika a viac nebezpečenstva. A to ti netreba. Lepšie žiť
v skrytosti. Naozaj? u
JANUÁR 2017
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Trojdňová adorácia
v UPeCe Bratislava
Text: Martin Štefanec SVD
Foto: Lukáš Surovčík

3 OTÁZKY PRE OTCA
JURAJA SEDLÁČKA

V Univerzitnom pastoračnom centre sv. Jozefa Freinademetza v Bratislave sa konala trojdňová adorácia
(3DA) od 2. do 4. decembra. Takéto
adorácie sa v UPeCe pravidelne konajú v pôstnom a adventnom období
už od roku 2004. Ostatná trojdňová adorácia bola v UPeCe Bratislava
jubilejnou dvadsiatou piatou. Hosťom bol otec Juraj Sedláček, správca
UPeCe v Trenčíne, ktorý si pripravil
prednášky na tému Ja a môj Otec.
Centrom bola adorácia pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Popri
tom sa konali katechézy, stretnutia v skupinách, služba uzdravenia,
modlitba príhovoru, modlitby Taizé a samozrejme bola vysluhovaná
sviatosť zmierenia. Každý zo zúčastnených mohol prežiť čas v Pánovej
prítomnosti, a tak sa priblížiť Bohu.
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Čo bolo témou tejto trojdňovej
adorácie?
Asi najviac súvisela s mojou druhou
knihou Otcovské rany, ale nielen to. Cez
víkend počas adorácie išlo predovšetkým formou otázok, reflexie, vstupu do
eucharistickej modlitby, adorácie, o to
pozrieť sa do hĺbky svojho vnútra. Do
oblasti túžob, citovej pamäte, do svojho
detstva, formou hľadania bolestí, hľadania svojej citlivosti, ktorá sa počas života mení. Človek nesie kríže a čelí realite
i bolesti. Pozrieť sa na to z takého pohľadu, že nie vždy obmedzenia alebo
limity sú problémom, ale môžu byť aj
požehnaním; a hľadať paralely na svoj
život vo Svätom písme, v životoch svätcov. Pozerali sme sa na dar otcovstva,
dar mužnosti a osobného rozvoja. Každý z nás má otca a matku. Každý z nás
má detstvo, ktoré sa už nevráti. Nahliadnutím na to, čo bolo. Možno v niečom
treba až preťať líniu negatív alebo generačných postupností, vložením týchto vecí do modlitby. Ich pomenovaním
môžem skôr uchopiť pozitíva, ktoré súvisia s evanjeliom. Tým, že si uvedomím
negatíva, je menšia pravdepodobnosť,
že ich budem opakovať a prenášať na
deti a pod.
Ako si sa cítil v UPeCe Bratislava?
Prijatie, akceptácia, spolupráca. Ten projekt 3DA má svoj skvelý tím, ktorý so
mnou komunikoval. Osobne pricestovali chlapci do Trenčína, kde pôsobím,
a urobili sme upútavky. Bol som vedený k tomu, aby sme pomenovali nejaké

veci už dopredu. Posielal som animátorom materiály už týždeň vopred, aby sa
mohli pripraviť na prácu v skupinách.
Všetky tieto veci jednoznačne dosvedčujú, že to bolo premyslené, projekt 3DA
je dobre koncipovaný. Naozaj tie psychologické, osobné, duchovné veci vyúsťujú do osobnej modlitby. Snažil som

UDALOSTI

Ľudové misie
vo Veľkých Bierovciach
27. novembra až 4. decembra verbisti robili ľudové misie vo Veľkých
Bierovciach. Pozval ich tam vdp.
Viliam Chrastina, ktorý je zo seminára spolužiakom P. Petra Dušičku. Okrem neho misie dávali aj
P. Ján Kušnír SVD a P. Thomas Tulung SVD. Farnosť má filiálku Trenčianske Stankovce, kde misionári
tiež pôsobili. Počas týchto ľudových
misií misionári verbisti ponúkali duchovnú obnovu celej farnosti,
kde sa mohol každý dostať bližšie
k Bohu prostredníctvom sviatosti
zmierenia, misijných kázní, adorácií, sv. omší a aj osobných rozhovorov s pátrami. •

sa do poslednej chvíle hľadať a počúvať,
čo možno vylepšiť a zdokonaliť, čo by
dobre padlo tomuto auditóriu. Mladí
si napríklad všimli a zavolali ma: „Otec
Juraj, ešte ste nevečerali, alebo ešte ste
neraňajkovali.“ „Nemôžem jesť, stačí mi
jedno presso s mliekom,“ povedal som
im. Všetky tieto prvky a prejavy robili
na mňa dojem, že UPeCe v Bratislave
je mravenisko dobrých a šľachetných
ľudí z celého Slovenska s veľkým potenciálom, ktorí si túto hodnotu uvedomujú a svojím pričinením jej dávajú,
dovolím si povedať, vysokú a sofistikovanú úroveň.
Čo by si odkázal mladým na záver
tejto adorácie?
UPeCe Trenčín, ktoré sa nám s Božou
pomocou podarilo priniesť na svet, tento rok oslávilo siedme narodeniny. Toľko
pôsobím oficiálne medzi vysokoškol-

skou mládežou, ale prvky pastorácie
medzi mladými u mňa boli aj v predošlej dobe. Dokonca ako seminarista som
v bratislavskom UPeCe strávil 1,5 roka.
Bol som vtedy u saleziánov na náhradnej vojenskej službe, a tak som si nachádzal cestu k mladým. Čo sa za mladi
naučíš, na starosť akoby si našiel. Prajem všetkým mladým, ktorí sem prídu,
aby si uvedomovali hodnotu. Nazývam
to „UPeCe age“, t. j. vek, kedy je človek
mladý, je formovateľný. Môže vložiť do
svojho života veci, ktoré tam zostanú,
ktoré tam môžu zapustiť kvalitné hlboké korene. Povzbudzujem ich, aby tento
čas využívali, aby si ho vážili, aby sa nebáli rozvíjať a aby tam mal svoje pevné
miesto Kristus ako prvý, základný vzťah
nášho života.Všetky tie veci, ktoré prežívajú, s ktorými sem prichádzajú, aby sa
naučili v pravdivosti a úprimnosti riešiť
s Ježišom. •
JANUÁR 2017

Nový film o misiách
v Rumunsku
28. novembra sa konal v UPeCe
Bratislava Misijný večer, kde bol
predstavený nový film Misia UPeCe
v Rumunsku. Film natočil a spracoval P. Martin Štefanec spolu so študentami z UPeCe a zachytáva priebeh misií, ktoré konajú študenti
UPeCe spolu s pátrami verbistami
v Rumunsku každý rok. Obsahuje zábery zo života ľudí, ich viery
a svedectvá o tom, čo pre Slovákov
v Rumunsku znamená prítomnosť
študentov a kňazov verbistov počas
leta. Film má dĺžku 22 minút a bude
ho vysielať aj TV LUX. •
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Novinky
z Turkany
Text a foto: Mgr. Anton Frič

A

k chcete vedieť, ako to fun- terénna mašina s vysokým podvozgovalo na divokom západe, kom. Niekedy má aj predné sklo. Popríďte do Afriky. Presnejšie pri kamiónoch býva najčastejším terdo Kene. A ešte presnejšie čom už vyššie spomínaných Pokotov.
do Turkany. Dá sa tam dostať niekoľ- My sme si vybrali ten najjednoduchkými spôsobmi. Prvý je jednoduchý ší a najbezpečnejší spôsob prepravy
a relatívne bezpečný – lietadlo. Lieta – lietadlo. Leteli sme z Eldoret, čo je
sa priamo z Nairobi alebo z Eldoret pri mestečko asi hodinu cesty na východ
Kitale. Kitale je centrum západnej čas- z Kitale. Po ceste nás chytila menšia
ti Kene. Veľmi pekné mesto s krásnymi búrka s krúpami a silným vetrom. Aj
ulicami, s alejami založenými ešte An- také v Keni majú. Letenka stála 6900
gličanmi v koloniálnych časoch. Cesty KSH, čo je asi 65 eur. Lietadlo priletesú samozrejme samá jama (tzv. pot ho- lo, vystúpilo z neho zo 10 ľudí, za pár
les) a asflat ešte nevideli. Ale to nie je minút ďalších desať nastúpilo a už sme
ten divoký západ, o ktorom hovorím. leteli. Letisko v Eldoret je medzinárodOkrem lietadla sa do Turkany dá dostať né letisko s krásnou odletovou halou,
aj trochu menej pohodlným spôsobom klimatizáciou, hotelom a reštauráciou.
– autom. Je to vraj celkom „sranda“. Keď Niečo ako naše bratislavské. Až na to,
sa chcete cítiť bezpečne a chcete mať istotu, že vás “bojovníci” z kmeňa Pokotov neozbíjajú,
môžete sa pridať k niektorému
Uprostred púšte pred vami
z konvojov. Vojaci alebo policajvyrastie nádherná kamenná
ti sprevádzajú najmä zásoby pakatedrála pre niekoľko sto
liva určené pre ťažobné spoločľudí, viacposchodové kamenné
nosti v Turkane. Cesta trvá od
budovy, záhrady a maštale
5 do 8 hodín. Táto kedysi bola
plné života.
asfaltová. Asi 20 rokov dozadu.
Teraz je to cesta dierovo-hlineno-asfaltová, ktorá je prechodná
iba serióznym terénnym autom. Pod
terénnym vozidlom rozumejte Land
Rover alebo serióznu terénnu Toyotu.
Hračky typu BMW X5, Mercedes ML
alebo Nissan X-Trail tu nemajú šancu.
Úplne najdobrodružnejší spôsob dopravy do Lodwaru, hlavného mesta
Turkany, je autobus. Na ten môžete
nastúpiť už v Nairobi a odvezie vás až
do Lodwaru. Dokopy za dva dni. Je to
8

HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

JANUÁR 2017

že z neho pravidelne lieta iba 6 liniek
denne. Letisko v Lodware je z úplne
iného sveta. Pristávacia dráha je jedinou funkčnou asfaltovou plochou
v okrese, ktorý je rozlohou o polovicu
väčší ako naše Slovensko. Po pristátí chlapík v roztrhanej reflexnej veste
povyhadzoval batožinu na veľký vozík a my cestujúci sme si ju pekne sami
povyberali. Za plotom nás už čaka-

lo niekoľko stoviek divákov a aj auto
z Lodwarskej diecézy. Cesty v Lodware
sú plné odpadkov,“pot holes”, kôz a ľudí.
V meste sú tri banky, dva supermarkety s veľkosťou potravín za rohom
vašej bytovky a niekoľko obchodíkov
so zeleninou a ovocím. Samozrejme
aj niekoľko miest, kde sa dá kúpiť sim-karta alebo kredit do vášho telefónu.
V tomto smere ma Keňa mimoriadne
prekvapila. Aj tieto riadky píšem na
iPade s inštalovanou sim-kartou a 3G
pripojením na internet. Pripomínam,
že som na mieste s 0 kilometrami asfaltovej cesty, s väčšinou miestnych
ľudí živiacich sa ako pastieri kôz a tiav.
Chapman je zatiaľ najrýchlejší šofér,
s akým som kedy šiel. Nie v absolútnych číslach. To tu v Turkane nejde. Ale
v pomere kvalita terénu/rýchlosť auta
by strčil do vrecka aj ktoréhokoľvek

NOVINKY

rally jazdca. Po rozbitej prašnej ceste
z Lodwaru do Nariokotome, čo je asi
200 km, s pol metrovými jamami sme
sa premávali bežne stovkou. Hovorím
o čistom teréne, žiadny makadam alebo ináč spevnená cesta. Dali sme to za
3 a pol hodiny, ale hodinu z toho sme
pomáhali vymieňať koleso plne naloženej Toyote. Chapman sa ukázal ako
dokonale vybavený šofér. Mal dokonca aj náhradné matice na koleso, podložku pod zdvihák a kopec iných vecí,
ktoré sa ukázali ako nevyhnutné v takejto situácii. Najlepšie na tom bolo to,
že nás na ceste ani veľmi nenadhadzovalo. Skrátka to vedel. To otec Avelino,
u ktorého sme teraz, je iný jazdec. Boli
sme s ním len na krátkej hodinovej
jazde, ale vytrasení sme boli poriadne.
Ešte teraz, na druhý deň ma bolí krk.
Otec Avelino vládne pevnou i láska-

vou rukou svojmu kráľovstvu v Nariokotome. Svojím spôsobom je to štát
v štáte. Uprostred púšte pred vami vyrastie nádherná kamenná katedrála pre
niekoľko sto ľudí, viacposchodové kamenné budovy, záhrady a maštale plné
života. Sprchovať sa môžete aj trikrát
denne a nikoho to netrápi. Máte stále
elektrinu a dokonca aj wifi. Komunita
sv. Pavla túto misiu založila v r. 1993.
Vtedy tu nebolo nič. Iba holá pôda,
škorpióny a mravce. Teraz je tu fungujúca komunita, potravinovo úplne
sebestačná, ktorá sa venuje pastorácii
svojho okolia o veľkosti nášho Stredného Slovenska. Pôdu získali do vlastníctva na základe rozhodnutia miestnej
rady starších. Turkánci toto rozhodnutie ani náhodou neľutujú. Misia im
prináša Božie slovo, prácu, pomoc, keď
je treba. Misionári pod vedením otca

Avelina skúšajú pestovať rôzne plodiny ako datľové palmy (úspech), olivy
(neúspech – príliš teplo), hrozno (ešte
sa uvidí), mangá (totálny úspech), melóny (úspech), rôzne druhy zeleniny
a ovocia (úspech). Keď sa niečo ukáže ako úspešná možnosť rozširovania potravinovej sebestačnosti, naučia
danú plodinu pestovať aj miestnych
ľudí. A skúšajú ďalej. Doslova a do písmena priekopnícka práca. Podarilo sa
im zohnať dostatok zdrojov na veľké
stavebné stroje, autá, jeden biznisman
im dokonca kúpil malé lietadlo a oni
si k nemu vybudovali hangár a pristávaciu dráhu. Nie nadarmo túto misiu
miestni volajú “Little Spain”. Majú aj
guest house, čiže ak by ktokoľvek mal
záujem na tomto mieste stráviť niekoľko dní, týždňov či mesiacov, je vítaný.
Misionári pôsobia v menších misiách, ktoré sa rozprestierajú aj niekoľko hodín jazdy od hlavnej misie. Je to
život na hranici, hranici medzi civilizáciou a divočinou, medzi kresťanmi a pohanmi, často aj hranici medzi
prežitím a smrťou. Miestne kmene tu
stále ešte bojujú o pôdu, kravy, kozy
či ženy. Kedysi to boli luky a oštepy,
dnes sú to všadeprítomné kalašnikovy.
Z času na čas dochádza aj k masakrom.
Pred necelými dvoma rokmi Turkánci vyvraždili dedinu kmeňa Morille.
Za obeť násiliu padlo 40 mužov, žien
a detí. Pripomína vám to niečo? Mne
rozhodne. Divoký západ 19. storočia.
Budúci týždeň strávim niekoľko dní na
ozajstnej misii s ozajstnými misionármi
na etiópskych hraniciach. Otec Angel sa
spolu s ďalšími zainteresovanými ľuďmi bude snažiť nájsť mierové riešenie
vzájomných konfliktov medzi jednotlivými kmeňmi. Zároveň ide preskúmať
možnosť otvorenia misie v delte rieky
Omo. Bude to riadne dobrodružná cesta s bývaním v stane a zrejme aj s ozbrojenou ochranou. Ďalšia cesta ma čaká
do utečeneckého tábora v Kakume, kde
je viac ako 130000 ľudí. A takisto cesta
do mesta Lokichar, asi dve hodiny na
juh od Lodwaru, kde eRko podporuje
centrum pre postihnuté deti. •
JANUÁR 2017
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Nový misionár
na Filipínach
Text spracoval: P. Martin Štefanec SVD
Foto: Katarína Junasová SSpS

Páter Peter Fillo je rodák z Bratislavy. V júni 2016 bol vysvätený
za kňaza. Pred pár mesiacmi sa dostal na svoju misiu
na Filipíny. Pre Hlasy odpovedal na niekoľko otázok.

Čo ťa ťahalo na Filipíny?

Kde sa v súčasnosti nachádzaš?

Práca na univerzite. Verbisti totiž spravujú na Filipínach dve univerzity. Prvá
University of San Carlos sa nachádza
na ostrove Cebu a bola založená jezuitmi v roku 1595. Neskôr ju mali v správe dominikáni a následne vincentíni.
V roku 1935 sme ju prebrali do správy
my. Univerzita nesie meno po svätom
Karolovi Boromejskom a navštevuje ju okolo 27 tisíc študentov. Druhú
univerzitu založila naša rehoľa v roku
1947 na ostrove Bohol. Univerzita má
hlavé motto zo Žalmu 96, kde sa spieva o úcte k Božiemu menu, a tak nesie
názov Holy Name University. V súčasnosti má okolo 10 tisíc študentov. Na
univerzitách je nedostatok učiteľov
verbistov, a preto som využil možnosť
požiadať o misijné určenie v tejto oblasti, nakoľko som mal od malička túžbu
byť učiteľom.

Teraz som na ostrove Panay v provincii Aklan, kde zastupujem kaplána pre
naše ružové sestry. Sväté omše v angličtine mám pre sestry a v nedeľu aj pre
ľudí v okolitých dedinkách.
Od januára pôjdem na kurz domáceho jazyka cebuáno, ktorý sa používa
hlavne na juhu Filipín, aby som tam
spoznal kultúru ľudí a viac sa k nim
priblížil.

Aká bola cesta na novú misiu?

Cesta na Filipíny lietadlom trvala okolo 22 hodín aj s dvomi prestupmi. Na
jednej strane mi bolo ľúto, že odchádzam zo Slovenska a najbližšie prídem
na dovolenku asi až o 3 roky. Na druhej
strane to vnímam ako cestu, ktorú mi
pripravil náš Pán, nakoľko rozhodovanie nebolo iba na mne, ale veľké slovo
v tom mali aj naši predstavení.

Smetisko mesta Cebu, kde žije
množstvo ľudí. Verbisti, tam okrem
iného slúžia v sobotu večer sv. omšu

Ako ťa prijali ostatní spolubratia?

Myslím, že dobre. Páter Stanislav Orečný, ktorý na Filipíny prišiel pred rokom,
tu urobil Slovensku dobré meno, a tak
ďalšieho Slováka prijali veľmi otvorene. Spoznal som tu aj komunitu našich
sestier Služobníc Ducha Svätého, ktoré sa tu pripravujú na doživotné sľuby.
Medzi nimi je aj sestra Katka Junasová zo Slovenska. Na začiatku som veľa
času trávil práve s našimi sestrami. Pomohli mi zorientovať sa tu. Slúžil som
pre ne sväté omše, nakoľko mali rôzne
kultúrne dni a spolu s nimi som chodil
na smetisko pomáhať ľuďom.
Koľko vás je v provincii a čomu sa SVD
hlavne venuje?

Na Filipínach pôsobí takmer 500 verbistov, pričom sme rozdelení do troch provincií. Ja sa nachádzam v južnej
JANUÁR 2017
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• P. Peter Fillo SVD (vľavo), nový
misionár na Filipnach, slúži sv. omšu
s P. Stanislavom Orečným SVD
• Sestry SSpS, ktoré sa pripravujú
na doživotné sľuby mali každý týždeň
kultúrny deň inej krajiny. Na Slovenský
kultúrny deň sme prišli obidvaja a slúžili
sme spolu svätú omšu
• Na Slovenskom kultúrnom dni spolu
s Katkou, ktorá sa pripravuje
na doživotné sľuby
• Hlavný vstup do University of San Carlos,
ktorú spravujú verbisti

provincii, kde nás je okolo 140. Naša
rehoľa tu má rozbehnutých mnoho
projektov. Okrem univerzít tu máme
zdravotnícke stredisko, venujeme sa
chudobným a máme vlastné rádio, ktoré vysiela na ostrove Cebu. Náš súčasný
generálny predstavený Heinz Kulüke
tu rozbehol mnoho projektov pre deti
z ulice a pre ľudí, ktorí žijú na smetisku.
Čo bude tvojou náplňou po jazykovom
kurze?

Keď skončím kurz domáceho jazyka,
mal by som ísť pracovať do farnosti ako
kaplán na určitý čas, pravdepodobne rok
alebo dva, aby som sa v jazyku zabehol
a aby som bližšie spoznal ľudí. Potom
by som mal pôsobiť na univerzite a učiť
informatiku. Avšak všetko sa môže ešte
zmeniť, závisí to od aktuálnych potrieb.
Ako sa má Stanislav Orečný, kde pracuje, ako ťa privítal?

Páter Stanislav momentálne pôsobí vo
farnosti Veruela na ostrove Mindanao
ako kaplán. Prišiel ma privítať na letisko napriek tomu, že je na inom ostrove a od mesta Cebu, kam som priletel,
je vzdialený takmer 600 km. Následne
ostal so mnou niekoľko dní, poukazoval a vysvetlil mi základné veci. Cez
Vianoce by som ho mal ísť navštíviť do
jeho farnosti, nakoľko ešte nemám nijaké záväzné povinnosti.
Čo ťa na Filipínach po príchode najviac
zaujalo?

Asi veriaci ľudia. Majú tu obrovskú
úctu ku kňazom. V kostole, ktorý sa
12
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nachádza vedľa našej univerzity a kam
sa zmestí viac ako tisíc ľudí, je denne
14 svätých omší a kostol je primerane
zaplnený. V nedeľu je v ňom „iba“ 12
svätých omší, nakoľko trvajú dlhšie,
no ten kostol je plný. Rovnako je to aj
v katedrále v Cebu, kde som nedávno
koncelebroval svätú omšu s emeritným
kardinálom Ricardom Vidalom. Kostol
je obrovský a v nedeľu bol plný napriek
veľkému počtu svätých omší.

žijú. V meste sú takmer všade a na uliciach spia celé rodiny vrátane detí. Najviac fascinujúce je obrovské smetisko,
kde doslova bývajú ľudia, tiež celé rodiny, množstvo detí a triedia odpad, čím
sa snažia získať aspoň nejaké peniaze.
Verbisti tu majú rozbehnuté projekty
a snažia sa týmto ľuďom pomôcť. Keďže však ide o tisíce ľudí, tak sa to nedá
zmeniť zo dňa na deň. Keď budem
v meste, určite by som chcel pomáhať
aj pri týchto projektoch.

Čo by si chcel robiť? Pocítil si nejaké
sklamanie?

Čo odkážeš čitateľom Hlasov?

Ani by som to nenazval sklamaním,
skôr veľkým šokom pre mňa bolo
množstvo chudobných ľudí, ktorí tu

Až keď som sem prišiel, uvedomil som
si, ako sa máme na Slovensku dobre.
Všetci ľudia. Tu na Filipínach neexis-

ROZHOVOR

Pápež František podnikateľom
Globálneho fóra:
Prizrite sa do tváre chudobným

tuje niečo také ako zdravotné poistenie
pre všetkých. Zdravotné poistenie majú
iba bohatí ľudia. Všetci ostatní musia
u lekára aj v nemocnici platiť a ak nezaplatia, tak ich neošetria. Tu ľudia bežne
zomierajú bez zdravotnej pomoci. Podobne je to aj so školami. Vo väčšine
škôl treba platiť a keď chudobní na to
nemajú, tak deti nebudú mať vzdelanie.
Preto vnímam, že my na Slovensku by
sme mali byť veľmi spokojní s tým, čo
máme. To neznamená, že už nemáme
pracovať na zlepšení zdravotníctva či
školstva, avšak pozrieť sa na to v pravom svetle nám môže pomôcť prežívať radosť aj vďaku za všetko, čo sme
dostali a čo máme. •

V dňoch 2. a 3. decembra sa konalo vo Vatikáne stretnutie popredných svetových podnikateľov, ktoré organizovalo americké
vydavateľstvo Time. Účastníkom stretnutia Fortune-Time Global Forum s hlavnou témou „Výzva 21. storočia: vytvoriť novú
sociálnu dohodu“ sa dnes prihovoril Svätý Otec František, ktorý
ich prijal na audiencii vo Vatikáne. Reagujúc na tému stretnutia,
vyjadril naliehavú potrebu nájsť nové, spravodlivejšie ekonomické modely. Pripomenul podnikateľom, že je potrebné mať
v centre pozornosti dôstojnosť ľudskej osoby. Pápež František
okrem iného povedal:
„Ak ignorujeme volanie mnohých našich bratov a sestier
v každej časti sveta, nielenže popierame ich práva a dary, ktoré
dostali od Boha, ale odmietame ich múdrosť a nedovoľujeme
im ponúknuť svetu ich talenty, tradície a ich kultúru. Takéto
správanie zväčšuje utrpenie chudobných a utláčaných a my
sami sa tým stávame chudobnejšími, a to nielen materiálne,
ale aj morálne a duchovne.“
Svätý Otec vyjadril aj nádej, ktorá plynie z tohto stretnutia.
Ako povedal, je dôležité, že sme spoznali zlo medzi nami, lebo
tak ho môžeme začať správne liečiť. Upozornil na skutočnosť,
že „táto základná obnova sa nemá len zaoberať jednoducho trhovou ekonomikou, výnosmi, zdrojmi a zlepšovaním infraštruktúry. Nie, to o čom tu hovoríme, je spoločné dobro ľudstva,
právo každej osoby mať účasť na zdrojoch tohto sveta a mať rovnaké príležitosti rozvíjať svoje schopnosti, schopnosti ktoré sú
koniec koncov založené na dôstojnosti Božích detí, stvorených
na Boží obraz a podobu. Našou veľkou výzvou je odpovedať na
globálnej úrovni na nespravodlivosť, podporiť zmysel pre zodpovednosť lokálnu a dokonca až osobnú, tak, aby nikto nebol
vylúčený zo sociálnej spolupráce.“
Pri obnove, očiste a posilnení zaužívaných ekonomických
modelov ide o naše osobné obrátenie a o našu nezištnosť voči
núdznym, pripomenul Svätý Otec. Prítomné štyri stovky účastníkov fóra najúspešnejších podnikateľov podľa rebríčka amerického časopisu pápež povzbudil, aby pri obnove inštitúcií
a štruktúr načúvali tým, ktorým chcú pomáhať:
„Prosím tiež, aby ste zapojili do vašich snáh tých, ktorým
chcete pomáhať, dajte zaznieť ich hlasu, počúvajte ich príbehy,
učte sa z ich skúseností a chápte ich potreby. Viďte v nich brata
a sestru, syna a dcéru, matku a otca. Uprostred súčasných výziev
hľaďte do ľudskej tváre toho, komu chcete úprimne pomôcť.“ •
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Milí
čitatelia Hlasov
z domova a misií!
Text: Sr. Sára Tokarčíková
Foto: Archív SVD

D

ovoľte, aby som sa vám na Sestry tu pred ôsmimi rokmi vybudozačiatku v krátkosti predsta- vali centrum pre deti a mládež a tiež
vila. Volám sa sr. Sára Tokar- ako odpoveď na potreby ľudí zriadili
číková, som rehoľná sestra zdravotné centrum alternatívnej mez Misijnej kongregácie služobníc Du- dicíny. S pomocou ľudí tiež postavili
cha Svätého a vyše roka misijne pôso- kaplnku zasvätenú Ružencovej Panbím v mojej milovanej Bolívii. Chcem ne Márii. Pre nedostatok kňazov sa
sa s vami podeliť o skúsenosti, ktoré tu v nej slúži sv. omša iba raz do mesiaca
zažívam a ktoré mi zároveň otvárajú a pri udeľovaní sviatostí. Snažíme sa
horizont myslenia a prežívania života ľuďom sprítomniť Boha každodenako takého, života viery ľudí Bolívie ným životom, skutkami, modlitbami
a môjho zasväteného života.
a podaním pomocnej ruky. Často sme
Bolívia je nádherná krajina so svo- pre ľudí lekármi, učiteľmi, rodičmi,
jou pestrosťou nie len prírodnou, ale priateľmi, radcami. Vedia, že na našu
aj kultúrnou. Žije tu najväčší počet pô- bránu môžu zaklopať v ktorúkoľvek
vodného obyvateľstva Indiánov Južnej hodinu a že ak je to v našich silách, poAmeriky. Ide o 36 kmeňov, ktoré majú môžeme. Či ide o bolesť hlavy, zubov,
svoj vlastný jazyk, zvyky, tradície i ob- rozbité koleno, pôrod, bitku v rodine,
lečenie. Najznámejšie z nich sú
Aymara, Quechua a Guaraní.
Prírodná krása a jej bohatstvo
Nech sám Kristus, ktorý
je častokrát neopísateľné. Preklope na dvere nášho srdca
chádzala som len určitou časťou
prostredníctvom našich
Bolívie, ale mohla som obdivoblížnych, nemusí dlho čakať,
vať nádherné hory, ihličnaté lesy,
kým mu otvoríme.
červenú zem, akú som si nevedela predstaviť. Nie nadarmo sa
hovorí Amerike, že je to krajina červe- strach či ubolené srdce, sestry nevánej farby. Striedajú sa tu krásne miesta hajú odpovedať.
zelene s púšťou a pieskom, rieky a jaJa som sa po zoznámení so špazerá s neskutočným suchom.
nielčinou a po ukončení jazykového
Žijem v periférnej časti Cochabam- kurzu začala venovať deťom, ktoré
by zvanej Barrio 20 de Octubre, ktorá k nám denne prichádzajú, aby sme im
je v nadmorskej výške 2 800 metrov. pomohli s domácimi úlohami a s neV komunite sme tri sestry – Mária zvládnutým učivom. Máme ich poCristína z Argentíny, Jordana z Poľ- delené do skupín, keďže ich je okolo
ska a moja maličkosť zo Slovenska. 100 a nie je šanca zvládnuť ich všetky
14
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naraz. Škola je preplnená deťmi a veľakrát sú triedy naplnené viac ako 40
žiakmi. Pre mňa je to stále celkom nepredstaviteľné, ale taká je realita školského systému tu. Deti sú veľmi hravé,
priebojné, ale keď počúvam históriu
ich života, veru mi je často doplaču.
12-13 ročné dievčatá sa musia postarať o ostatných súrodencov, lebo rodičia odišli do iného mesta za prácou.
Alebo vidieť, ako prežívajú strach, lebo
ich otec pije a potom bije ich a mamu...
Tu je považovaná za zvláštnu tá rodina, kde muž nebije svoju manželku.
A tak je v mnohých rodinách násilie,
strach, alkohol...
Ľudia z dedín prichádzajú do mesta
za prácou a s motívom poskytnúť de-

MISIJNÉ SESTRY SSPS

ťom štúdium. Mnohí rodičia týchto
detí nikdy nemali možnosť chodiť do
školy, zvlášť ženy, poniektorí ukončili prvý stupeň základnej školy. Preto
príchod do mesta je pre mnohé rodiny veľkým šokom. A zamestnať sa?
Tiež nie je pre nich jednoduché. Ja hovorím, že jediné šťastie je, že v Bolívii
sa točí život na ulici. Všetko je možné
na ktoromkoľvek mieste ulice kúpiť,
ale zároveň predať. Od potravín cez
oblečenie, elektroniku, knihy, darčeky ... jednoducho všetko. Ženy vojdú
s pripraveným sendvičom či džúsom
alebo typickou želatínou do autobusu,
aby cestujúcim ponúkli občerstvenie.
Cochabamba je známa tzv. kančou,
teda trhoviskom, kde ľudia od rána

do večera predávajú všetko možné aj
nemožné J. Je to pre nich obyčajne jediný zdroj príjmu. A tak obchodníci
prežívajú celé dni na ulici. Zo začiatku mi prišlo veľmi smutné, zvláštne
a neprijateľné vidiac mamičky so svojimi bábätkami sedieť na slnku, v prachu, v dave ľudí ako ich koja, alebo tie
väčšie kŕmia v takomto prostredí. Ale
taká je realita tu a nikomu z miestnych
to nepríde zvláštne. Tiež sa učím prijať, že je to tak a ja to nezmením. Vnímam však, že Boh mi dal úžasný dar
tejto skúsenosti, aby som mohla vidieť
život aj z iného horizontu, aby som si
vážila rodinu, v ktorej som vyrastala,
aby som bola vďačná za všetko, čo sa
mi dostalo, a tiež aby som mala po-

• Pohľad na Cochabambu
• Deti v našom centre počas výroby tašiek
• Moja komunita, zľava sr. Jordana,
sr. Sára, sr. Mária Cristina
• Naši mladí so sochou Krista
nad Cochabambou
• Ozdobenie hrobu počas dušičiek

koru prijať to, čo vidím a čo zmeniť
nemôžem.
Viera ľudí je založená na viditeľných
znakoch, potrebujú vidieť, dotknúť
sa, mať ju zhmotnenú. Na sv. omšu
prichádzajú so sochou Panny Márie
alebo Ježiša, aby im ju kňaz posvätil
a odnesú si ju domov. Počas Vianoc
napríklad každá rodina prinesie Jezuliatko rôznej veľkosti, farby
JANUÁR 2017
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pleti, oblečenia a v ozdobenom košíku. Dovolím si povedať, že symbol
posvätenia alebo pokropenia svätenou vodou je tu oveľa vzácnejší ako
Eucharistia. A tak veľký dôraz kladú
na živú hranú krížovú cestu počas
Veľkého týždňa, kedy postava Ježiša
je skutočne bičovaná a bitá do krvi.
Pre ľudí je to veľké privilégium.
Tiež by som sa s vami rada podelila o prežívanie sviatku dušičiek. 2.
novembra v deň pamiatky všetkých
zosnulých sa rodiny schádzajú na
cintoríne podobne ako u nás s jednou výnimkou – na hroboch zosnulých priravujú výzdobu rôznej podoby, tvaru a veľkosti. Prinesú tam
všetko jedlo, ktoré zosnulý počas
svojho života mal rád. Nájdete tam
napr. pečené kura, zemiaky, chlieb,
colu, ovocie, koláče, pivo, cigarety,
poháriky pálenky, jednoducho všetko. A tiež napečú doslova vrecia chleba, pretože každý, kto sa príde pomodliť k hrobu zosnulého, dostane
chlieb. Potom si celá rodina rozloží

jedlo a obeduje na cintoríne. Nechýba ani „čiča“ – alkohol tu veľmi známy, a tak na cintoríne je ako na trhovisku a poobede je už vlastne takmer
každý „v dobrej nálade“. Preto kňaz
slúži sv. omšu na cintoríne zavčasu,
aby ľudia sa jej mohli zúčastniť ešte
za triezva. Po nej prichádza ku každému hrobu, aby ho požehnal a pomodlil sa spolu s rodinou zosnulého.
Milí čitatelia Hlasov, rada som sa
s vami podelila o život a realitu našich ľudí v milovanej Bolívii a prosím o vaše modlitby za nich a tiež za
nás, aby sme boli otvorené na potreby dnešných čias, na vnímanie Božej vôle a vedeli správne odpovedať.
Nech sám Kristus, ktorý klope na
dvere nášho srdca prostredníctvom
našich blížnych, nemusí dlho čakať,
kým mu otvoríme.

• Procesia s Pannou Máriou
v sprievode kňaza a mladých v kroji
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S láskou v modlitbe spojená
Sr. Sára Tokarčíková

Každý má
dve možnosti.
Buď sme
naplnení
láskou,
alebo
strachom.
(Albert Einstein)
Text: Jozef Makar

K

eď som pred niekoľkými mesiacmi dostal za úlohu prednášať na gymnáziu, trochu ma
to vydesilo. Na základe kliniky ľudských práv som mal študentom
priblížiť neľahké témy eutanázie a interrupcie. Naštudoval som si niekoľko
judikátov a precedensov, zistil niekoľko
zaujímavostí a štatistík, no všetko v medziach práva. Nemohol som sa postaviť
za svoje presvedčenie a povedať nie, to,
že právny výklad ľudský život počíta až
po ôsmich mesiacoch v tele matky, nie
je správne. Nepresviedčal som nikoho,
že sám rozhodnúť o ukončení života
je hriech. Nepovedal som skrátka nič
opovážlivé, aj keď sa mi to nehovorilo ľahko. Celú prednášku sa mi triasol
hlas. Na jej konci som sa za to študentom ospravedlnil a vysvetlil im pôvod
tejto rétoriky, pretože keď som hovoril
o súdnych sporoch, v ktorých niekto
obhajuje matky, ktoré sa rozhodli zabiť svoje deti, nepovedal som im, že to
mohlo skončiť inak, že žiadne súdy sa
nemuseli konať. Povedal som, že každý
tak ako sme tu, každý jeden z nás za to
vďačí sile našej matky a to, že som im
mohol rozprávať o tom, ako famózne
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právo narába so slovíčkami, len aby lesť. Sv. Augustín však píše, že tam, kde
neodkrylo pravdu, sú veci, ktoré ne- človek padol, tam musí aj vstať, aby sa
zmeníme. Interrupcia, eutanázia a iné opäť dostal hore. Koľkokrát je ľahšie
spôsoby zaobalené do čohosi povzná- zabudnúť ako povedať prepáč; koľkošajúceho, čo dáva dych legitimite vraž- krát je ľahšie vyhnúť sa človeku miesto
diť. Sedel som tam však ja a poukázal toho, aby sme sa mu pozreli do očí; koľsom na svoju matku. Viac som uro- kokrát raníme iných a my sami sa cítibiť nemohol. S úprimným presvedče- me ranení; prečo skúšame manipuloním som predniesol, že ja som
mohol byť medzi tými, ktorým
Prehlbujme našu dôveru
sa nepodarilo dostať sa na tento
a nechajme ju zrkadliť na naše
svet. Avšak som. Som tu vďaka
vzťahy,
rodiny, priateľstvá
sile a odvahe mojej matky, ktoa prácu, pretože nadšenie
rej lekári veľa povzbudenia pred
z nového roka môže pominúť
pôrodom nepriniesli, no napriek
všetkým prognózam a nákresom
spolu s našou odvahou niečo
najhoršieho scenára ma priviedzmeniť.
la na svet a len ona sama vie, akú
cenu majú dva najdôležitejšie dni v ži- vať s niečím tak prostým, ako je pravda,
vote človeka; deň, keď na svet prídete, miesto toho, aby sme ju prijali takú, aká
a deň, keď zistíte, prečo ste tu.
je; prečo znova chceme nachádzať nieOdvaha je strach, ktorý sa modlí. čo nové a pritom nevidieť, ako mnoho
Nový rok je vždy sprevádzaný rozhod- máme. Azda nám niečo chýba? Jedinutiami, ktoré si človek zaumieni, nech ným spoločným menovateľom sme my
to, čo bolo zlé, pominie a príde niečo sami. Začať vždy od seba a žiť s dôverou
nové. Niečo, čo povzbudí, vráti radosť v Boha. Jediné a najsprávnejšie kroky
či dodá síl do ďalších dní. Často sa len na všetky nové začiatky. Koľko krížichce nechať zabudnúť na niečo, čo sme kov v sebe nesieme každý deň a koľnezvládli alebo čo nám spôsobilo bo- ko z nich zverujeme do rúk Bohu? Či

si azda myslíme, že niečo dokážeme aj
bez neho, a čo nie, tak o to nech sa nám
postará? Ak nedávame Bohu všetko,
nedávame mu nič. Nikto nás netúži
sprevádzať životom viac ako On, ktorý
nám ho daroval. Tak krehké a odvážne
je všetko naše šťastie, keď sa spoliehame sami na seba, a tak naivné sú naše
plány bez Božej pomoci.
Moja matka má živú vieru, ktorú premenila na dôveru v môj život
a odvahu, ktorú v sebe nosí mnoho
ľudí, ktorých životy neukazujú prstom
na seba, akí veľkí ľudia sú. Nemusia.
Žijú. Žijú život v dôvere. Nečakajú na
druhých, ale idú im v ústrety. Aj so zraneniami, ktoré v sebe nosia, aj s bolesťou, ale hlavne s láskou, ktorá nechce
nič iné, len byť. Nečakajú na nový list
kalendára, pretože dobre poznajú silu
času. Dnes tu sme a kým sme, žime.
Prehlbujme našu dôveru a nechajme
ju zrkadliť na naše vzťahy, rodiny, priateľstvá a prácu, pretože nadšenie z nového roka môže pominúť spolu s našou odvahou niečo zmeniť. Nech sa
v nás s posledným úderom ohňostroja
neutíši túžba byť, byť odvážny a zvoliť
si lásku. •
JANUÁR 2017
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Apoštol
Peter vyznáva
Text: P. Peter Kubík SVD
Foto: Martin Štefanec SVD

D

nešný svet ochotne pomáha PREČO veríme Ježišovi a sme ochotní
zaznamenať chvíle naplnené sa zrieknuť tohto sveta pre život s Bovážnosťou a slávnostnou ná- hom. Radikálnosť takéhoto rozhodladou. Fotografi stláčajú di- nutia skutočne závisí od vnútorného
gitálne prístroje a videokamery vlast- poznania a následného prijatia môjho
ne bez zvuku snímajú tváre, oblečenie, Jediného Vykupiteľa a Spasiteľa. Lebo
náladu prítomných a hlavných aktérov. iba ON – môj Ježiš – vedie moje kroky
Azda najlepším príkladom je sobáš, kde správnym smerom a na ceste k Bohu
dvaja mladí ľudia si povedia spoločné ma sprevádza a pomáha.
Takže po otázke PREČO ideme za
áno na celý život a prísahou na kríž potvrdia ochotu navždy ostať spolu. Po Kristom, nasleduje katechéza, ktorá učí,
slávnostnom obrade sa vlastne po celý AKO to mám vykonať, čiže postupne sa
život pripomína táto chvíľa, tak dôležitá učím pravdy viery a žijem kresťanský
spôsob života v spoločenstve Cirkvi.
pre celú rodinu.
V tomto okamihu je veľmi vhodné
Na druhej strane sme svedkami, ako
si
uvedomiť,
že sa postupne celý krespolitický život prináša opakovane – pri
každých voľbách nanovo – prísahu zvo- ťanský život predstavuje ako systém
lených do parlamentu na Ústavu repub- stabilných a overených postupov, že
liky. Všetci prítomní musia, je to ošetre- nás formuje podľa predpisov a zaväzuné zákonom, skladať prísahu a dotknúť je vo svedomí, aby sme morálne konali.
sa knihy zákonov, podľa ktorej sa sprá- Akoby sa celoživotná cesta s Kristom
vať, čo budú chrániť a za čo budú
zodpovedať voličom.
V živote kresťana nastávajú siSpomeňme si na reč na vrchu,
tuácie, kedy je nanovo pozvaný,
na jeho moc odpúšťať hriechy,
aby vedome a s plnou vážnosťou
na to, ako učí – ako ten,
povedal, že verí v Ježiša a vieru
kto má silu – a dokáže všetko
v realite života ukázal svojimi
zmeniť a vytvoriť nové nebesia
skutkami. Aby sa vedel modliť,
aby išiel na sv. omšu a prijal Eua novú zem.
charistiu, aby plnil Božie príkazy
a dodržiaval zákony Cirkvi, aby
nezabúdal na potreby svojich blížnych: skrátila, lebo už vieme, ako sa kresťantak duchovné – spolucítim s tými, ktorí sky správať a najmä rozprávať a pousa radujú a plačú, ako aj telesné – mám čovať. Povšimnime si strohú formálruky naplnené chlebom, ochotne po- nosť a rutinu.
Každodenný kresťanský život však
môžem v každej telesnej núdzi.
prináša nečakané zvraty. Sme na ceste,
rozvíjame Bohom dané dary a mnoPrečo veríme Ježišovi?
Z tohto pohľadu prináša Nová evanje- hokrát zistíme, že naučené a overené
lizácia výzvy, aby sme najskôr vedeli, kresťanské pravdy sa napĺňajú živým
18
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Kristom. Zrazu a v okamihu vyznávame vieru v Ježiša Krista pred ľuďmi.
A to už nie je rutina, ale život v Duchu
Svätom, ktorý nás vnútorne upevňuje
vo viere. Naplnení Ježišovým duchom
sme ochotní svedčiť a pokorne pokračujeme na ceste k Bohu. A keď sa stane,
že sa pomýlime, Ježiš nás vedie a nikdy neopustí.
Za koho ma pokladáte?
Ako vieme z evanjelií, Ježiš je na ceste
so svojimi učeníkmi. Spoločne prekonávajú nástrahy cesty, horúčavu, hlad
a smäd, a zároveň sa navzájom spoznávajú a čoraz viac obdivujú a milujú
svojho Majstra.
„Ježiš vyšiel so svojimi učeníkmi do
dedín okolo Cézarey Filipovej. Cestou
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sa pýtal svojich učeníkov: „Za koho ma
pokladajú ľudia?“ Oni mu odpovedali:
„Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za
jedného z prorokov.“ „A za koho ma
pokladáte vy?“ opýtal sa ich. Odpovedal
mu Peter: „Ty si Mesiáš.“ (Mk 8, 27-30)
Dôležitá otázka prišla tak trošku nečakane: čo si o Ježišovi myslia ľudia a za
koho ho pokladajú sami učeníci. Odpoveď apoštola Petra je vyznaním viery a v jadre veci sa odlišuje od mienky
ľudí. Ježiš vytvoril spoločenstvo s učeníkmi, a tak umožnil, aby pochopili, že
čo vidia mnohí ľudia navonok, nedokáže správne vystihnúť Krista. Petrovi
a apoštolom Ježiš ponúka hlbšie poznanie. Je to poznanie, ktoré sa vytvorilo na
spoločnej ceste a ktoré môže naďalej
rásť iba v spoločenstve s Kristom.

Ľudia však mali časť pravdy, vystihli
viac-menej Ježišovo tajomstvo, lebo
prorok u Židov rozpráva o Božích veciach a predpovedá, čo Boh bude robiť.
Ježiša však videli z perspektívy minulosti a z toho, čo je všeobecne možné.
Ale nedokázali vystihnúť jedinečnosť
Krista. Inými slovami, vyznanie viery apoštola Petra je preto tak dôležité,
pretože vyznal Ježiša ako Mesiáša, ktorý dáva svoj život ako zmiernu obetu za
život bratov a sestier.
Prijať utrpenie, smrť
a zmŕtvychvstanie
Evanjelium pokračuje, ako Ježiš okamžite upozorňuje, že k pochopeniu jeho
cesty je potrebné prijať utrpenie, smrť
a zmŕtvychvstanie: „Potom ich začal

poúčať: „Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on po troch dňoch
vstane z mŕtvych.“ Hovoril im to otvorene. Peter si ho vzal nabok a začal mu
dohovárať. On sa obrátil, pozrel sa na
svojich učeníkov a Petra pokarhal:
„Choď mi z cesty, satan, lebo nemáš
zmysel pre Božie veci, len pre ľudské!“
(Mk 8, 31-33)
Apoštol Peter – ako mnohí exegéti
upozorňujú – bol človek svojej doby
a veľmi túžil, aby vyvolený národ bol
vo vlastnej krajine sám sebe pánom,
a tak mohol vyznávať vieru v jediného a pravého Boha. Lenže tu narazil na
odmietavý Ježišov postoj a musel prijať
výčitku. Určite zabolela, lebo zrazu pochopil, že cesta s Pánom nebude cesta
moci a slávy, ale bude to cesta utrpenia a kríža.
Kresťania dnešnej doby tiež veľmi
dobre vieme, čo slávnostne učí Cirkev
pri každom vyznávaní viery v kostole
pri sv. omši: že Ježiš bol na tejto zemi,
učil o Bohu, konal zázraky, ako trpel
a zomrel na kríži, ako ho pochovali
a na tretí deň vstal z mŕtvych. A predsa
sami si berieme Ježiša bokom a dohovárame mu: „Nech ti je milostivý Boh,
Pane! To sa ti nesmie stať!“ (Mt 16, 22)
Túžime žiť pokojne a šťastne, hovoríme,
že normálne. Aby sme mali prácu, aby
deti boli zdravé, aby sa nám darilo, aby
nám ľudia boli prajní. A cesta kríža sa
stáva pre nás náročnou a pochybujeme,
či Boh naozaj nás dokáže vo všetkom
ochrániť a usilujeme sa tomu vyhnúť
všetkými svojimi silami. Celá evanjeliová scéna si tak zachováva svoju hrozivú
aktuálnosť. Predsa len myslíme podľa
tela a krvi a nie podľa zjavenia, ktoré
prijímame vo viere.
Skúsme – podobne ako učeníci
v evanjeliu – vykročiť na ceste s Kristom a prijať za svoje, že Ježiš sa nehodí
do nijakých bežných názorov, že je niekto iný, že je niekto viac. Spomeňme si
na reč na vrchu, na jeho moc odpúšťať
hriechy, na to, ako učí – ako ten, kto má
silu – a dokáže všetko zmeniť a vytvoriť
nové nebesia a novú zem. •
JANUÁR 2017
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Zomrel rehoľník,
ktorý bol lekárom
i kňazom
Text a foto: Martin Štefanec SVD

B

Pán života a smrti povolal
z pozemskej púte dňa
27. novembra 2016 nášho
spolubrata, kňaza-misionára
pátra Karola Bošmanského SVD.
Zádušná svätá omša sa slávila
1. decembra 2016 o 13.00 hod.
v Kostole Nanebovzatia Panny
Márie v Nitre na Kalvárii. Celebroval
ju Mons. Viliam Judák, nitriansky
biskup. Sv. omše a pohrebu sa
zúčastnili mnohí spolubratia
veribisti, rodáci a rodina pátra
Bošmanského, ktorí pricestovali
z Častej.
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iskup Judák vo svojej homílii
hovoril o kresťanskej nádeji,
ktorú majú všetci pokrstení.
„Na pohrebe kňaza je okrem
nádeje potrebné hlavne jedno: ďakovať. Pretože kňaz je, ako aj každý kresťan, nositeľom tejto nádeje. A všetci sa
zhodneme, že tak to bolo aj v živote
nášho drahého zosnulého pátra Karola. Jeho cesta ku kňazstvu však bola
veľmi dlhá a vytrvalá.“
Narodil sa 22.07.1927 v Častej,
okres Pezinok. Ako štvorročnému mu
zomrela matka. V roku 1942 vstúpil
do Spoločnosti Božieho Slova v Nitre,
kde absolvoval gymnázium, a tam aj
zmaturoval v roku 1949. Nasledovalo
neľahké obdobie pre slobodu svedomia, pre náboženský život i pre život
Cirkvi. Okrem iného to bolo obdobie
zákazu činnosti kláštorov aj činnosti
verbistov, ktorí boli tu v Nitre z 2. na
3. mája 1950 zaistení. Mladý Karol, aj
keď z toho sa nedala urobiť kariéra, sa
túžil stať rehoľníkom, misionárom.
Nešlo to legálnou cestou. Preto udržiaval kontakt s rehoľou, s predstavenými
a bez toho, aby sa zriekol tejto túžby,
sa prihlásil na štúdium medicíny. Bol
to priam zázrak, že ho prijali. V roku
1962 bol promovaný na Lekárskej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe, kde
načas pôsobil aj ako asistent. Následne
pracoval vo Výskumnom ústave reumatických chorôb v Piešťanoch. Bolo
to vlastne jeho celoživotné poslanie
ako lekára. Napriek tomu sa nezriekol túžby stať sa kňazom. A preto z rúk

svojho pacienta, biskupa Františka
Tondru, 23. júna 1990 v Krížovej Vsi
prijal kňazskú vysviacku. Keďže nemal ešte večné sľuby, bol inkardinovaný do Spišskej diecézy a následne, keď
zložil večné sľuby, bol plnoprávnym
členom Spoločnosti Božieho Slova.
Popri svojej lekárskej činnosti pôsobil ako kňaz v Bratislave v Kostole Sv.
Ladislava, u sestier Sv. kríža a v rámci
farnosti verbistov aj v Bratislave-Petržalke. Zároveň od roku 1992 prednášal Pastorálnu medicínu a Pastorálnu
psychológiu na Teologickej fakulte
UK a Teologickej fakulte Trnavskej
univerzity Aloisianum, ktorú vedú
pátri Jezuiti.
Mons. Viliam Judák vyzdvihol aj
dielo pátra Bošmanského: „Na našich

ÚMRTIE

kresťanských pohreboch nezvykneme hodnotiť činnosť človeka, ktorý odchádza, to nechávame Božím
očiam. Predsa treba si pripomenúť, že
ako vedec a lekár pôsobil v mnohých
odborných a spoločenských organi-

záciách. Výsledky jeho pedagogickej
a výskumníckej činnosti boli uverejnené v 430 domácich a zahraničných odborných vedeckých časopisoch a predniesol vyše 410 prednášok
na domácich i zahraničných fórach. Je
autorom viacerých vedeckých a odborných knižných publikácií. Získal
hodnosť kandidáta vied v roku 1968,
doktora vied v roku 1987, v roku 1995
bol vymenovaný za docenta, o dva
roky neskôr za profesora v oblasti teológie. Patril medzi špičkových odborníkov klinickej reumatológie, jej
mikrobiológie a priekopníkom kresťanskej pastorálnej medicíny a pastorálnej psychológie.“
Pri jeho životnom jubileu ho charakterizovali kolegovia z pracoviska

reumatických chorôb slovami: „Je mimoriadne ochotný, priateľský, bezprostredný. Svoju prácu vykonáva vždy
s veľkou láskou, má vždy dobrý vzťah
k pacientom. Vedel si nájsť čas pre
každého. Vypočuť ho, poskytnúť radu
alebo pomoc.“ Z toho pramení vážnosť a úcta, ktorú mu prejavuje každý,
s kým prichádza do pracovného alebo
osobného kontaktu. Ako lekár a kňaz
naplnil svoj život šľachetnou činnosťou, keď sa staral o zdravie tela i duše.
„Všetci sme mu hovorili familiárne
Karolko, ale iste nie kvôli jeho drobnej
postave, ale kvôli jeho dobrote a láskavému prístupu ku všetkým. Bol to dobrý človek, dobrý kňaz, kresťan, a to je to
najkrajšie, čo môžeme o ňom povedať.
Preto si uvedomujeme, že odchádza
spomedzi nás vzácny človek. Bol darom pre všetkých, medzi ktorými žil,
pracoval, pôsobil. Pre Cirkev, pre národ, pre spoločenstvo ľudí, jednotlivcov. A preto napriek tichému smútku,
ktorý cítime, potešuje nás skutočnosť,
ako sa modlíme v modlitbe za zomrelých: Tvoja dobrota, Pane, voči nemu
je dôkazom, že miluješ aj nás. Sami
cítime a nemusíme byť ani veriaci, že
keď človek koná dobro na zemi, toto
dobro sa nemôže stratiť tým, že ho prikryje niekoľko centimetrov zeme. Tu je
niečo viac. Je tu pokračovanie dobroty
a lásky, ktorú ponúka Kristus všetkým
nám, aby sme ho nasledovali,“ povedal
Mons. Viliam Judák.
Na záver sa poďakoval aj páter provinciál Pavol Kruták: „Na Slovensku
i v zahraničí sa stretával s ľuďmi, ktorí boli nemalej hodnosti. A on sa nenechal pomýliť, ostal vždy skromným
služobníkom Božím. Chcel by som
mu v mene Spoločnosti Božieho Slova poďakovať za tento jeho postoj pokorného služobníka Božieho. Vedel sa
porozprávať aj s mladšími spolubratmi
ako s tými, ktorí sú na tej istej úrovni.“
Po skončení sv. omše sa pohrebné
obrady konali na cintoríne Sv. Cyrila
a Metoda v Nitre, kde je páter Bošmanský pochovaný medzi ostatnými misionármi verbistami. •
JANUÁR 2017

HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

21

PRÍBEH ZO ŽIVOTA

So slzami v očiach:
„Vďaka...“
Text: Zuzana Wagnerová
Foto: Archív SVD

D

ennodenne si uvedomujem,
aké máme v živote šťastie. Obklopujú nás ľudia, ktorí nám
pomáhajú, ktorí nás posúvajú
vpred. Ktorí zľahčujú život môjmu ťažko chorému bračekovi. Áno, presne im
som tak veľmi vďačná. Nedá sa opísať
to, ako veľmi si vážim pomoc ľudí, ktorí nás nepoznali, pre ktorých sme boli
doslova cudzí, no i napriek tomu nám
podali pomocnú ruku práve vtedy, keď
sme boli na pokraji síl, keď sme už ďalej
ísť nevládali...
Chcela by som sa s vami podeliť o neuveriteľný posun vpred, ktorý sme dokázali s Božou pomocou. Bolo to presne
minulého roku, v apríli. Rozhodli sme sa,
že začneme vybavovať elektrický vozík
pre Tadeáška. Mysleli sme si, že to nebude nič namáhavé, že zájdeme k zopár lekárom a dosiahneme náš vytýčený cieľ.
Nie, nič z toho nebolo takéto. Chodili
sme od lekára k lekárovi. Potrebovali
sme potvrdenie od všetkých možných.
Bolo to také únavné, také namáhavé,
také vyčerpávajúce. Popri tom mnoho
ďalších pádov, no i napriek nim, sme bojovali a kráčali ďalej. Lekári nám už hneď
na začiatku vraveli, že nebude mať význam vybavovať tento vozík, aj tak nám
ho neschvália. Ale neodradili nás, pretože sme si verili, verili sme, že sa nám to
podarí. Postupom času, keď sme už mali
všetky potvrdenia, čakali sme už len na
verdikt. Či naša snaha stála za to, či naša
námaha mala zmysel. Ale to nebolo všetko, čo bolo podstatné. Cena tohto vozíka
nebola malá, nebola ani veľká, no bola
obrovská. Nikdy by som si ani len nepomyslela, že cena „električáku“ môže byť
až taká vysoká. Áno, «len» vyše 7000 eur.
22
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Z toho 3400 eur sme potrebovali doplatiť práve my. Dobre počujete 3400. Neuveriteľné.
Čas plynul a my sme sa začali obávať,
pretože sme nevedeli, odkiaľ zoženieme toľko peňazí. Mám úžasnú mamku,
nemôžem to nespomenúť, pretože je to
neuveriteľná žena, ktorá je bojovníčka.
Keď ju lekári vyhodia dverami, ona sa
zaprie a vojde dnu oknom. Obdivujem
ju, pretože tá jej sila je pre mňa neskutočná. A tak sme sa v decembri minulého roku dozvedeli, že elektrický vozík
je schválený! Boli sme všetci takí šťastní, takí šokovaní, tak Bohu vďační. A už
ostával len jeden „drobný“ detail, ktorý
bol posledným krokom k tomu, aby mal
Tady vozík už doma. Naša finančná situácia bola ťažká, nemohli sme si dovoliť
zaplatiť takú obrovskú sumu. Úprimne
povedané, nedokázali sme priložiť ani
čiastku k tejto sume. A tak som s mam-

kou po nociach písala listy. Neostávalo nám nič iné ako otvoriť naše srdcia,
vziať pero a vložiť svoje prosby na papier. Mnohokrát som vkladala list do
obálky, ktorý bol miestami mokrý, lebo
bol pokrytými mojimi slzami, ktoré som
nedokázala zastaviť. Vtedy si uvedomíte, že chcete spraviť pre človeka, ktorému by ste dali aj nemožné, všetko, ale ste
takí bezmocní.
Snažila som sa spraviť maximum,
vždy keď som mohla, vzala som papier,
pero a písala. Ráno, poobede, po nociach. Kedy sa dalo, kedy ma nikto nevidel plakať. Nemyslela som na nič iné
ako na to, či sa nám niekto ozve, či niekto
na moje listy zareaguje...
Jedného dňa som v škole na mobile
objavila zmeškaný hovor - neznáme číslo. Hneď mi napadlo, či to nebude darca. Moje dúfanie sa stalo skutočnosťou.
Moje obavy sa premenili na radosť. Môj
strach sa stal zrazu istotou. Moje prosím
sa zmenilo na ďakujem. Ale jedno, čo sa
nezmenilo, boli moje slzy. No tentokrát
to boli slzy šťastia. Bola som taká šťastná, opísať sa to vlastne ani nedá. Hneď
som volala mamke a oznámila jej túto
najúžasnejšiu správu. Títo skvelí ľudia
nám pomohli. Nebyť ich, elektrický vozík by sme ešte stále doma nemali. Pre
niekoho je to možno len jeden obyčajný vozík, no pre nášho Tadeáška - nôžky. Som týmto ľuďom zaviazaná, som
Bohu vďačná, že ešte existujú ľudia, ktorí sú štedrí a láskaví. Uvedomila som si,
že v živote je stále dôvod na to, aby som
bola vďačná. Vždy sa nájdu ľudia, ktorí
nás pozdvihnú, ktorí nám podajú ruku,
ktorí nám dokážu, že najdôležitejšie je
skrátka byť ľuďmi... •

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

DVD Guadalupe
– žijúci obraz

Studio Lux
December 1531, Mexiko.
Panna Mária sa zjavuje chudobnému indiánskemu roľníkovi. Nikto mu to však neverí. Na jej prosbu si zbalí
do svojho indiánskeho plášťa, „tilmy“ zopár kastílskych
ruží, ktoré zázračne rozkvitli
na holej pláni. Neskôr pred
biskupom otvorí plášť a odkryje mu zázrak: obraz Panny
Márie Guadalupskej, ktorý je
výnimočne reálny. Oveľa viac
sa dozviete na tomto DVD.

Uzdravujúca moc sviatostí

Svätý Anton Paduánsky

Modlíme sa ruženec

Jim McManus
Hoci je kniha v prvom rade
určená kňazom, ktorým má
pomôcť sláviť sviatosti s väčšou horlivosťou a dôslednosťou, rovnako môže pomôcť
i laikom, ktorí túžia hlbšie prežívať spoločenstvo s Kristom.

Wilhelm Hűnermann
Autor ponúka čitateľovi život
svätého Antona Paduánskeho,
ktorý patrí k najznámejším
a najobľúbenejším svätcom.
Tento román vám rozprávaním podrobne priblíži celý
jeho život a účinkovanie.

214 strán, cena: 7,40 EUR

183 strán, cena: 8,00 EUR

Catalina Rivas
Svedectvá Cataliny Rivas
o prežívaní svätej omše či
pohľad na sviatosť zmierenia si našli mnohých čitateľov,
ktorým priniesli požehnaný
čas. V tejto malej publikácii
Vám ponúkame výňatky jej
hlbokého svedectva o modlitbe svätého ruženca.
30 strán, cena: 0,80 EUR

DVD, cena: 6,50 EUR

Páter Pio a očistec

Pane, príď mi na pomoc

Ponúkame vám výber mariánskych a kresťanských piesní skupiny Rytmus. Autorom hudby a textu viacerých
piesní je Marián Maňo.

Marcello Stanzione
Publikácia, ktorá ponúka
pohľad na očistec podľa svätého Pátra Pia, je obohatená
o vysvetlenie katolíckej náuky. V závere knihy sú uverejnené viaceré modlitby za
duše v očistci, ktoré môžu
byť inšpiráciou pre váš duchovný život.

Imrich Degro
Užitočný sprievodca veriacich na ceste k vnútornému
uzdraveniu a oslobodeniu.
Modlitby určené pre súkromnú pobožnosť otvárajú srdce veriaceho a vedú ho procesom premeny, odpustenia
a uzdravenia, aby tak mohol
prijať Božiu milosť v plnosti.

cena: 9,00 EUR

230 strán, cena: 7,90 EUR

109 strán, cena: 2,90 EUR

CD Rytmus z Oslian

Autobiografia – Sestra
Mária Celesta Crostarosa

Táto Autobiografia ponúka
pohľad do duše sestry Márie Celesty Crostarovej, zakladateľky prísnej klauzúrnej Rehole Najsvätejšieho
Vykupiteľa, ktorá má aj na
Slovensku svoje pôsobisko.
296 strán, cena: 4,00 EUR

Objednávací kupón Objednávam si záväzne na dobierku uvedené tituly:
počet ks
-

stručný názov

Meno a priezvisko:
Mesto, PSČ:

cena

Ulica:
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

SV. ARNOLD JANS SEN

Cez kríž
k požehnaniu
Text: Igor Kráľ SVD

V

sekularizovanej a materia- misijným seminárom katolíckeho svelistickej kultúre sa zdá, že ta. Stal sa známym aj prostredníctvom
slová ako utrpenie, kríž, tr- misijnej literatúry, kalendárov, poskypezlivosť a všetky ostatné ne- tovaním exercícií, ale hlavne vysielajakým spôsobom prepojené s realitou ním misionárov na všetky kontinenty.
kríža nemajú viac miesto v slovníku
Arnold Janssen v priebehu svojho
moderného človeka. V živote Ježiša života vyslal misionárov do Číny, ArKrista realita kríža tvorí dôležitú a ne- gentíny, Toga, Ekvádoru, Brazílie, Novej
oddeliteľnú časť v pláne spásy. Jeho Guiney, Čile, Spojených štátov americakceptácia verne a denne je nakoniec kých, Japonska, Paraguaja a na Filipíny.
podmienkou k tomu, aby sme sa stali Sám založil domy: Sv. Raphael v Ríme
opravdivými učeníkmi a nasledovník- pre vyššie štúdiá kňazov; v r. 1889 Sv.
mi Ježiša Krista.
Gabriel pri Viedni; Sv. Kríž v Sliezsku, Sv.
Arnold Janssen ako zakladateľ mi- Wendel v diecéze Trier; Sv. Rupert v Salsijného diela počas svojho života mal zburskej oblasti; Sv. Mária v Techny, Illimilosť vidieť na vlastné oči ohrom- nois (USA). Uvedomoval si aj význam
né veci a požehnanie, ktoré Boh skr- a potrebu rehoľných sestier pre misijnú
ze jeho službu robil. Nebol teológom prácu. V roku l889 založil misijnú spoani mysliteľom, ale do histórie sa za- ločnosť sestier Služobníc Ducha Svätépísal ako Zakladateľ - ako muž, ktorý ho (SSpS) a v roku l896 Služobníc Durozpoznal znamenia čias a Božiu vôľu cha Svätého ustavičnej poklony (SSpS
AP) ako klauzúrnu spoločnosť.
pre svoj život.
Kardinál Rossi vo svojej správe na plenárnom zasadaní kardinálov pri procese beatifikácie
predstavil postavu Arnolda JansV postave Arnolda máme možnosť
sena ako žiarivý a vhodný model
sa naučiť, že nie je potrebné
pre ľudí dnešných čias, ktorí sú
pred realitou kríža utekať,
zavalení povinnosťami a probléale naopak, naučiť sa objať
mami. Svojím rozhodnutím preaj túto realitu života.
vziať zodpovednosť za povolanie,
ktoré dostal od Boha, Arnold
výrazným spôsobom ovplyvnil
chod dejín v mnohých krajinách.
Podporoval etnologický časopis
Na verejnosti sa jeho dielo stalo Anthropos, v ktorom misionári zo
známym ako Steylské misijné dielo. všetkých národov mohli uverejňovať
Asi desať rokov po založení sa Misijný svoje články. Počas svojho života vyslal
dom v Steyli stal druhým najväčším viac ako 800 misionárov, ktorí praco24
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vali na všetkých kontinentoch. V čase
jeho smrti mala kongregácia šesť domov, okolo 430 kňazov, 600 bratov,
viac ako 550 misijných a klauzúrnych
sestier a viac ako 1000 študentov.
Arnold pri svojej práci pre zámorské misie nezabudol ani na starostlivosť o katolíkov v Európe. Pre laikov
a diecéznych kňazov ponúkali duchovné obnovy a exercície. Do Arnoldovej smrti si prišlo do Steylu vykonať
exercície okolo 65 000 mužov a žien.
Zomrel 29. januára 1909 ako známy
a úspešný muž, ktorý všetky zásluhy
pripisoval Božej milosti.

NAŠI DOBRODINCI

DAROVALI NA MISIE,
MISIJNÝ DORAST,
MISIJNÉ DOMY
Všetkým darcom vyslovujeme
Pán Boh zaplať!

Asi máloktorý zakladateľ rehoľného
spoločenstva sa mohol už počas života pozerať na tak hojné požehnanie
svojho úsilia. No je potrebné v pravde
uznať, že čokoľvek z toho bolo sprevádzané neuveriteľnou námahou, problémami a obetami. So svojím rozhodnutím prebrať zodpovednosť za to, čo
rozpoznal ako povolanie od Boha, zobral na svoje plecia ťažký kríž zakúšajúc veľa utrpenia, mnoho materiálnych
a fyzických, duchovných i duševných
ťažkostí. Tento kríž zo svojich pliec ani
na chvíľu nesňal preč. Kardinál Agnelo Rossi vo svojej správe k beatifiká-

cii Arnolda Janssena medzi mnohými charakteristikami spomína aj jeho
vernosť v časoch utrpenia, uprostred
opozícií či už v časoch zakladania misijného diela, ako aj v jeho začiatkoch
v prvotnej komunite. Heroický stupeň
čností vidí práve v jeho trpezlivosti,
sebaobetovaní, sile jeho apoštolského
nasadenia pri každodenných námahách i uprostred protivenstiev a nedorozumení.
V postave Arnolda máme možnosť
sa naučiť, že nie je potrebné pred realitou kríža utekať, ale naopak, naučiť sa
objať aj túto realitu života. •
JANUÁR 2017

Odberatelia Posla – Plavnica 60,- EUR • Bohuznáma
– Chynorany 50,- EUR • Bohuznáma – Čajkov 50,- EUR
• dve bohuznáme – Obyce 20,- EUR • Bohuznáma
– Obyce 20,- EUR • Odberatelia Hlasov – Obyce 90,EUR • Bohuznáma – Čereňany 10,- EUR • Odberatelia
Hlasov – Mojzesovo 200,- EUR • Ružencové spoločenstvo – Mojzesovo 30,- EUR • Bohuznáma – Lukáčovce
50,- EUR • Odberatelia Hlasov a Posla – Rišňovce
125,- EUR • Odberatelia Posla – Obyce 100,- EUR •
S. Šuják – Valašská Polanka 10 000,- Kč · Odberatelia
Hlasov – Chynorany 150,- EUR • Odberatelia Hlasov – Leopoldov 187,- EUR • Čitatelia Hlasov -Veľké
Vozokany 70,- EUR • Odberatelia Hlasov – Sološnica
40,- EUR • S.J. Nitra 20,- EUR • I.a A. Nitra 10,- EUR
• Bohuznáma Alekšince 20,- EUR • Bohuznáma Nitra
100,- EUR • M. Chlebašková Zemplínska Teplica 10,EUR • J. Ivanecký Zemplínska Teplica 25,- EUR •
M. Ihnátová – Parchovany 15,- EUR • Bohuznámy
Zemplínska Teplica 25,- EUR • Bohuznámy Trebišov
25,- EUR • Bohuznáma Hajná Nová Ves 10,- EUR
• A.M. Červeňanová Brezno 50,- EUR • T. Grelová
Brezno 10,- EUR • Dobrodinci z Lúčnice 100,- EUR
• Rodina Klihová Nitra 100,- EUR • P. Bírová Veľké
Zálužie 30,- EUR • Odberatelia Hlasov Nitra Chrenová
38,- EUR • Odberatelia Hlasov Mojmírovce 82,- EUR
• Bohuznámi veriaci Tuchyňa 50,- EUR • Odberatelia
Hlasov Svrčinovec 20,- EUR • Bohuznáma rodina
120,- EUR • Ružencové bratstvo Kátov 50,- EUR •
Odberatelia Hlasov a misií Ruskovce 100,- EUR •
Odberatelia Hlasov Varín 32,- EUR • Ružencové bratstvo Košice 100,- EUR • Odberatelia hlasov Červeník
50,- EUR • KKS Lokca a okolie, Šastín 96 ,- EUR •
Ručencové bratstvo Belá pri Varíne 50,- EUR • Misijní
dobrodinci Valaská Belá 60,- EUR • Členka MZDS
Dražovce 35,- EUR • Spolok sv. ruženca Žilina 45,EUR • Bohuznáma Modrová 20,- EUR • Odberatelia
Hlasov Žabokreky n.N. 30,- EUR • Ružencové bratstvo
Hlohovec 100,- EUR • Odberatelia Hlasov Župkov
50,- EUR • Misijní dobrodinci z Lovče 90,- EUR •
Horliteľka Kežmarok 30,- EUR • Bohuznámy Úľany
nad Žitavou 25,- EUR • Odberatelia Hlasov Krásno pri
Topoľčanoch 15,- EUR • Ružencové bratstvo Lazany
30,- EUR • Bohuznáma Vieska nad Žitavou 10,- EUR •
Ružencové spoločenstvo Istebné 100,- EUR•

Predplatné na rok 2017 je 12 eur
Číslo účtu Spoločnosť Božieho Slova
IBAN: SK9509000000005029115971
(Slovenská sporiteľňa)
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Modlitba na Nový rok
Všemohúci Bože, prosíme ťa o tvoje požehnanie,
keď vstupujeme do Nového roku.
Nevieme čo nám prinesie, ako v ňom prežijeme
radosti a aké trápenia. To vieš len ty, milosrdný
Bože. Ty vieš o trvaní a konci nášho života.
Ty nás všetkých vedieš do večnosti. Daj nám, Bože,
vytrvať pri tebe, aby sme šli po ceste tvojich prikázaní,
boli tvojimi poslušnými dietkami a pokorou
a nádejou robili to, čo je našim údelom.
Nevieme, čo nás v tomto roku zastihne, ale to vieme,
že kto ťa miluje, tomu sa všetko obráti na dobré.

ODOSIELATEĽ:

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

A to nám postačí. Otče, ty miluješ svoje dietky.
Daj, nech začneme tento rok s tvojou láskou,
aby sme ti ostali verní každú hodinu nášho života.
Nedovoľ, aby nás niečo odlúčilo od teba a veď nás
podľa tvojej svätej vôle, lebo vtedy nájdeme pokoj,
ktorý nás prenesie do tvojho kráľovstva. Amen.
Nech nás dobrotivý Boh počas celého roka žehná
a chráni od zlého. Všetkým čitateľom Hlasov želáme
požehnaný nový rok 2017, v ktorom nech máme vždy
čas na kontakt s naším Pánom, ako aj na stretávanie
sa a pomoc svojim blížnym.
Misionári verbisti

POŠTOVNÉ ÚVEROVANÉ
949 04 NITRA 5

