hlasy
Foto: Tomáš Gerboc SVD

Z DOMOVA A MISIÍ

7-8

Hlasy z domova a misií
vydáva SVD Nitra
ročník šesťdesiaty prvý,
júl - august 2017|1,20 EUR

ZAMYSLENIE

Voľno
Text:
P. Michal
Marhefka SVD
Foto:
Jaroslav Velička

D

rahí priatelia, keď Pán Boh stvoril svet,
ako jeden zo základných kameňov doň
vložil potrebnosť práce, ktorou chcel
človeka pripodobniť sebe – Stvoriteľovi.
A každý objav, každý výtvor je dôkazom toho, že
sme hodní tejto Božej dôvery. No ako to už býva
zvykom, nebol by človek človekom, keby mu niečo nevadilo alebo nevyšlo.
S potrebou pracovať hneď vyskakuje dôležitosť
odpočinku. Boh dobre vie, že nie vždy správne
odhadujeme svoje možnosti, preto už na začiatku ustanovil povinnosť svätiť siedmy deň. Okrem
toho človek sám, na slávu Božiu, cíti potrebu nepreháňať a nájsť si čas vyjsť z pracovnej monotónnosti a osláviť tú či inú udalosť.
Dovolenkové obdobie v lete je pre mnohých
tým časom, kedy si môžu dovoliť byť naplno s rodinou, byť tu pre seba a najbližších. Teda oddych
ani zďaleka nie je len sladkým ničnerobením. Častejšie, o čom by mohli hovoriť mamy i manželky, je
sprevádzaný zvýšenou snahou vytvoriť pohodlie
pre rodinu, teda aj pre seba, a len malá časť je skutočným vychutnaním si ovocia práce svojich rúk.
Ja sám si veľmi cením voľné chvíle, ale nie vždy
ma napĺňa pocit, že ich využívam správne. Aj keď
nie je dobré porovnávať sa, stále si spomínam na
príbuzných žijúcich na dedine, nakoľko oni vedia, alebo skôr môžu oddychovať. Za príklad beriem vždy nedeľu, ktorá podľa Božieho a cirkevného prikázania má byť dňom pokoja, bez práce.
Vždy som sa čudoval, že na takom gazdovstve to
nejde len tak – nič nerobiť. Čisto v duchu Ježišových slov, že vola treba napojiť alebo vytiahnuť zo
studne hoc aj v sobotu, oni aj v tú nedeľu musia
zrána i zvečera ísť nakŕmiť dobytok, navariť a keď
je v lete nečas, ešte aj úrodu napochytro pozbierať.
V porovnaní s nimi si pripadám ako lenivec,
pričom ich samých nepokladám za workoholikov. Jednoducho „práca šľachtí“, a preto aj jej
nevyhnutnosť nadobúda iný rozmer, ak dosahuje vyššie ciele, ako je majetok, jedlo a bohatstvo.
Práca má byť vždy službou. Dokonca sa ukazuje, že nielen službou blížnemu, ale aj stvorenstvu,
ktoré sme spolu s príkazom pracovať dostali do
opatery. Veď aj preto sú výnimkami z nedeľné-
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ho prikázania profesie spojené s ochranou života a zdravia, no i samozrejme kňazi, ktorí v tento
deň majú naplno sprostredkovať Božie milosti.
Nehľadiac na nepretržitú potrebu slúžiť blížnym,
vráťme sa znova k oddychu. Predsa len, človek je
povinný milovať najprv seba, aby správne miloval
blížneho. Zdravý odpočinok je jedným zo znakov
lásky k sebe. Pritom sa nevzťahuje len na voľné dni
a letné prázdniny. Na každý deň, keď je treba vedieť
povedať si „dosť“, nechať robotu, vypnúť počítač alebo televízor a ľahnúť si zavčasu spať. Tento základ
pomáha človeku každý nový deň byť plnocenným
darom blížnym, s ktorými pracuje a v neposlednom
rade sebe samému, keďže nové sily dávajú energiu
a predovšetkým entuziazmus tvoriť.
Osobitné dni pokoja, dovolenky treba vedieť využiť na prehĺbenie svojho duchovného sveta. Keď
som vyššie písal o svojich pracujúcich príbuzných,
nemyslel som, že oni nikdy neoddychujú alebo sa
dokonca nemodlia, lebo niet času. Práve naopak,
z celej našej veľkej rodiny oni boli vždy priekupníkmi aktívnej modlitby a cirkevného života. Totiž
práve modlitba, sv. omša a duchovné praktiky boli
momentmi, kedy si obzvlášť oddýchli a okrem toho
aj dali zmysel celej svojej robote, ktorú konajú predovšetkým na Božiu slávu, až potom na svoj úžitok.
Teda keď je viac voľného času, nebolo by zlé
siahnuť po hlbšej modlitbe, rozjímaní, duchov-
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nej literatúre, aby sme viac vnikali v tajomstvá, ktoré ústami
vyznávame, ale kvôli každodenným problémom a úlohám
nestíhame prežiť.
Veď viera je predovšetkým vzťahom so živým Bohom.
Pričom tento vzťah je natoľko otvorený, že bez pozvania
blížnych nemôže existovať. Nie je nutnosťou chodiť priamo
na duchovné cvičenia, aj keď bolo by to to najideálnejšie,
no využiť všetky duchovné momenty, ktoré sa nám predkladajú. Vytvoriť si na päť minút viac času v modlitbe, aby
sme aplikovali na svoj život počuté slová nedeľných čítaní,
kázne, alebo aby sme pochopili, že všetko, čo nie je v našich
rukách, má v rukách Boh, a to je väčšia istota.
Iní sa radi potúlajú po prírode. Pre nich výborným časom a miestom rozjímania môžu byť púte na miesta, ktoré
sa takmer vždy nachádzajú v nemenej nádhernej prírode.
Na týchto miestach si možno uvedomiť krásu, akú daroval
a zveril Boh človeku, a okrem našej chvály jemu viac nič netreba. Tu znova pochopíme nielen miesto Boha v našom živote, ale najmä svoje miesto v Božom pláne spásy.
Drahí čitatelia, želám vám, aby ste voľné chvíle vždy prežívali s vedomím, že sú Božím darom pre vás. A tak, ako si ctíme svojich darcov a na oplátku im ponúkame niečo od seba,
nech je voľný čas naším darom blížnym. Niektorí z nich čakajú na nás celý rok, aby si nás vychutnali hoci aj na jeden deň.
Využite možnosti pútí: Nitra, Levoča, Gaboltov, Staré
Hory a iné čakajú, aby vám ukázali nádheru spojenia modlitby a prírody, ktorá každý deň ospevuje svojho Stvoriteľa.
Nech je aj náš život hymnom na jeho oslavu. •
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EDITORIÁL

Milí misijní
priatelia!
Leto je príležitosťou na objavovanie
nových krásnych miest v prírode, ďalekých krajín, ale i pútí a duchovných
zážitkov. S letom prichádza oddych,
cestovanie, relax, ale aj práca. Všetko,
čo prežívame, máme od Boha. A to nás napĺňa vďačnosťou.
Dvadsiaty štvrtý verš žalmu 118 je jeden z najčastejšie citovaných starozákonných veršov. Učí nás, že keď oslavujeme
Božiu lásku, neoslavujeme iba spomienky na minulé časy.
Oslavujeme prítomnú realitu – niečo, čo sa práve deje! „Toto
je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho.“
Niektorí ľudia trávia svoje dni v spomienkach na minulosť. Iní zasa sú zasnení, žijú pre budúcnosť. Tých druhých
je asi viac. Skutočne strávime veľa nášho času čakaním na
zajtrajšok.
„Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa
z neho.“ Toto nám zvestuje žalmista. A tak isto to urobil Pán
Ježiš. On žil naplno súčasnosť, v každom danom momente.
Mladá žena poslala pohľadnicu k narodeninám staršiemu rodinnému priateľovi, ktorý ju podržal v čase jej osobnej krízy. Na pohľadnicu napísala:
Drahý priateľ! Dnes ráno som si uvedomila, že máš práve
narodeniny. Dúfam, že sa máš dobre. Každý deň je tak vzácny. Ako rýchlo uteká. Aké hodnotné je žiť každý deň v plnosti
a láske. Ja som oslavovala moje narodeniny minulý mesiac
a uvedomila som si, aká som bola požehnaná, že mi bol daný
tento zázrak života. Nech deň Tvojich narodenín bude pre
Teba jedným z tých nezabudnuteľných. Nech oslava života pokračuje do každého Tvojho nového dňa. „Toto je deň,
ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho“ (Ž 118, 24).
Mladá žena, ktorá napísala tento nádherný pozdrav, bola
stotožnená s týmto žalmom, ktorý končí vďakyvzdávaním:
„Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá
naveky“ (Ž 118, 29). Leto je príležitosťou oslavovať Pána na
rôznych púťach, pri oddychu a rodinných oslavách. Kiež
by sme vnímali tieto udalosti ako jedinečné dotyky Božej
lásky voči nám.
Páter Martin Štefanec SVD,
šéfredaktor
DÔLEŽITÉ OZNAMY

Sv. omšu za odberateľov Hlasov
odslúžim 1. júla, za horliteľov 2. júla 2017,
šéfredaktor
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▲ Dominikánsky kňaz zachránil kresťanské
rukopisy z okupovaného Mosulu
V rímskom dominikánskom kláštore pri Bazilike
Santa Maria sopra Minerva prebieha výstava kresťanských rukopisov z irackého Mosulu. Zachránil
ich Najeeb Michael z tamojšej dominikánskej komunity.
Niekoľko týždňov pred dobytím mesta tzv. Islamským štátom sa mu podarilo zhromaždiť najcennejšie pamiatky písomníctva, ktoré potom odviezol z Mosulu do Kurdistanu. Zachránil pred
istou skazou viac než 800 rukopisov a 5 tisíc starých
tlačovín. Džihádistom veľmi záležalo na likvidácii
týchto prameňov. Svedčia totiž o 2000-ročnej prítomnosti kresťanov v tomto regióne.
„Je to veľmi významné, pretože tieto rukopisy
sprostredkovali prístup ku koreňom Katolíckej
cirkvi a obecne východných cirkví v Iraku,“ hovorí kardinál Leonardo Sandri, prefekt Kongregácie
pre východné cirkvi. „Cirkev nie je iba kult, charitatívna činnosť biskupov, kňazov a laikov, ale tiež
kultúra, umenie, veda, všetko to, čo sa uskutočnilo
spolu so šírením kresťanskej viery. Ukazuje sa tak,
že skutočný, historický Irak nie je mysliteľný bez
kresťanstva a bez katolíckej viery,“ povedal Vatikánskemu rozhlasu kardinál Sandri.
Manuskripty a vzácne tlačoviny sa týkajú viacerých odborov. Sú medzi nimi kresťanské liturgické
texty, filozofické traktáty, texty o lekárstve, astronómii, ale tiež moslimské a jezídske texty, diela veľkých spisovateľov, teológov a mysliteľov východnej
tradície. Ako oznámil prefekt Kongregácie pre východné cirkvi, Svätá stolica pomôže v konzervácii
irackých rukopisov. Ujme sa ich Vatikánsky archív
a knižnica. •

SPEKTRUM

▪ Svätý Otec František vymenoval 45 členov
Pápežskej akadémie pre život

▲ Polícia pokračuje
vo vyšetrovaní krádeže
relikvie dona Bosca v Taliansku
V piatok 2. júna vo večerných hodinách bola ukradnutá relikvia
svätého Jána Bosca, ktorá bola
umiestnená v zadnej časti Baziliky
Dona Bosca na Colle Don Bosco.
„Spolu s mnohými ctiteľmi, ktorí sa dozvedia o udalosti, veľmi
smútime. Veríme, že don Bosco
sa môže dotknúť sŕdc tých, ktorí tento skutok vykonali a nechať
ich vrátiť relikvie k jeho nohám
rovnako, ako mal schopnosť premeniť životy mladých ľudí, ktorých stretával. Sme si tiež istí, ako
sa to aj stalo, že relikvia dona Bosca môže byť ukradnutá, no dona
Bosca nemôže nikto vziať nám ani
mnohým pútnikom, ktorí navštevujú tieto miesta každý deň,“ povedal don Ezio Orsini, rektor baziliky. Vyšetrovanie krádeže relikvie
dona Bosca stále pokračuje, saleziáni, ktorí animujú baziliku ďakujú všetkým, ktorí vyjadrili svoju
podporu. „Novinky o krádeži relikvie svätého Jána Bosca z chrámu
v Castelnuove sú jedny z tých, ktoré nikdy nechcete počuť,“ napísal
turínsky arcibiskup Mons. Cesare Nosiglia vo vyjadrení. „Pretože
v tejto súvislosti musíme uvažovať
o veľkej morálnej biede tých, ktorí by boli schopní vziať „symbol",
ktorý bol ponechaný a uchovávaný k úcte a viere všetkých.“ •

Svätý Otec František vymenoval 45 riadnych členov Pápežskej akadémie
pre život. Sú medzi nimi odborníci z celého sveta v disciplínach súvisiacich s otázkami bioetiky. Popri holandskom kardinálovi Willemovi Eijkovi a niekoľkých biskupoch a kňazoch tvoria väčšinu katolícki laici, nechýba však ani odborník z prostredia gréckeho pravoslávia či židovský rabín.
Pápež František zároveň vymenoval aj päť čestných členov Pápežskej
akadémie pre život, medzi ktorými sú aj kardináli Carlo Caffarra a Elio
Sgreccia. Kompletný zoznam vymenovaných členov publikovalo Tlačové
stredisko Svätej stolice. •

▲ Stretnutie biblických
koordinátorov SVD

Koncom mája sa v Bratislave konalo stretnutie biblických koordinátorov SVD.
Stretnutie tohto typu sa koná každé tri
roky. Miestom stretnutia bol Misijný
dom sv. Arnolda Janssena. Stretnutia
sa zúčastnili zástupcovia Talianska,
Slovenska, Maďarska, Írska, Poľska,
koordinátor Európskej zóny SVD P.
Peter Dušička a biblický koordinátor Generalátu SVD P. Marek Vaňuš.
Prítomní sa zdieľali o činnosti na poli
biblického apoštolátu vo svojich provinciách.
Zároveň sa zaoberali aj výzvami a plánmi ako posilniť biblický apoštolát v jednotlivých krajinách. „Je povzbudivé,
ako v mnohých európskych krajinách
ľudia pracujú so Sv. Písmom a majú
záujem o Božie Slovo. Ako misionári
prirodzene usilujeme o to, aby sa Božie slovo šírilo a prenikalo ľudské srdcia“, povedal P. Johny Ambattu SVD,
biblický koordinátor Slovenskej provincie SVD. •

▲ Venezuelskí biskupi
chcú riešiť krízu v ich krajine
s pápežom Františkom

Situácia vo Venezuele bola hlavnou témou stretnutia medzi pápežom Františkom a predsedníctvom Konferencie
biskupov Venezuely 8. júna vo Vatikáne. K stretnutiu došlo na žiadosť venezuelských biskupov. Na audiencii sa
zúčastnilo šesť prelátov vrátane predsedu konferencie Mons. Diega Padróna
a dvoch kardinálov. Sme presvedčení,
že Svätá stolica má záujem na vyriešení krízy, uviedol uplynulý týždeň po
stretnutí s vatikánskym štátnym sekretárom kard. Pietrom Parolinom vo Vatikáne predseda parlamentu Venezuely
Julio Borges. Latinskoamerickou krajinou, ktorá dlhodobo trpí ekonomickou i sociálnou krízou, zmietajú krvavé
protesty už viac než dva mesiace. Manifestácie si doteraz vyžiadali 65 obetí
a tisíce zranených. Ľudia vychádzajú do
ulíc, lebo nemajú dostatok základných
potravín a liekov. Konflikt vo Venezuele podľa slov venezuelských biskupov
vyriešia len voľby. •
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Aká som pôda?
Text: P. Milan Bubák SVD
Foto: P. Ján Štefanec SVD

K

eď čítame v evanjeliu podobenstvo o rozsievačovi (Mt
13, 1-23), zdá sa, že jedna skupina v tomto príbehu chýba:
a síce skupina tých, ktorí Božie Slovo
ani nepočúvajú, a teda ani neprinášajú úrodu. Ale táto skupina by tu bola
zbytočná, pretože kde niet vedomosti,
tam niet zodpovednosti. Inými slovami, podobenstvo je o tých, ktorí počúvajú. Teda o nás, poslucháčoch, nie
o tých vonku.
Ježiš svojich poslucháčov podľa
toho, čo s jeho slovom urobia, rozdeľuje do šiestich skupín: tri skupiny
tých, u ktorých slovo rozsievača bolo
neúspešné a tri skupiny tých, kde bolo
úspešné. Pozrime sa na tieto skupiny
zblízka. Najprv teda skupina tých, kde
Božie Slovo bolo (je) neúčinné:

riéra... Náboženstvo prenechávajú, ako
hovoria, slabochom a rojkom. Alebo si
ho odkladajú na neskôr: na čas penzie,
na starobu...
2. Povrchní
To sú tí, u ktorých semeno padlo na
skalu. Sú to ľudia, ktorí Božie Slovo aj
počujú, aj ho prijímajú, no ono nevzíde,
pretože mu nedajú dostatok vlahy. Sú
to ľudia, ktorí konajú v každej situácii
inak. Raz vystupujú ako veľkí horlivci,
inokedy zasa opačne, pretože vraj sa
nemožno exponovať a vzbudzovať pozornosť. Treba čakať... Raz sa rozhodnú, že začnú s disciplínou, zajtra s ňou
„praštia“, pretože sa zasa kdesi dočítali
o čomsi lepšom...
Riadia sa podľa módy; čo práve vo
svete letí, pre to sa rozhodnú. A tak je
samozrejmé, že k vybudovaniu solíd-

1. Otupení
To boli tí, u ktorých semeno
padlo na kraj cesty a kde prišli
Ježiš svojich poslucháčov podľa
vtáci i všetko ho pozobali. Sú
toho, čo s jeho slovom urobia,
to tí, ktorí navonok počujú Borozdeľuje do šiestich skupín:
žie volanie, ale nemajú dostatok
tri skupiny tých, u ktorých slovo
energie, sily ba ani záujmu, aby
rozsievača bolo neúspešné a tri
ho prijali vnútorne, t. j. aby si Božie Slovo zvnútornili. Náboženskupiny tých, kde bolo úspešné.
stvo radikálne neodmietajú, ani
proti nemu nebojujú, ale pozerajú naň ako na niečo, čo patrí, povedz- nych duchovných základov nepríde.
me, starým a nemocným ľuďom alebo Nič v nich nemá príležitosť a čas zaako na pozostatok stredoveku. Dávajú pustiť korene.
prednosť iným hodnotám, ktoré ako
vtáci vyzobú z nich všetko nábožen- 3. Premožení
ské a duchovné. Týmito hodnotami sú To sú tí, u ktorých zrno bolo udusené
technika, umenie, zdravie, koníčky, ka- tŕním a burinou. Sú to ľudia, ktorí ka4
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pitulovali. Zrno kapitulovalo pred tŕním. Kedysi boli dobre vychovaní, aj
sami mali solídne základy, dokonca sa
modlievali, rozjímali, patrili medzi horlivcov, ale okolnosti života ich postupne dusili. A oni popúšťali. Veď to netreba až tak, stačí trocha, Boh nežiada
až tak veľa, žiadna prílišná zásadovosť
sa človeku nevypláca... A tak sa dostali
na šikmú rovinu a skončili dolu. Úplne (zanedbávanie modlitby, rozjímanie,
duchovného čítania...).
Toto sú tri skupiny tých, u ktorých
Božie Slovo bolo neúspešné, pretože
síce bolo ako tak prijaté, no úrodu neprinieslo. Pozrime sa teraz na tri sku-

DUCHOVNÉ SLOVO

Reakcia amerických biskupov
na odstúpenie USA od klimatickej dohody

piny tých, u ktorých Božie Slovo úspešné bolo. Aj keď evanjelium hovorí iba
o jednej skupine, boli to v skutočnosti
skupiny tri. Ježiš hovorí, že u jedných
úroda bola 30-násobná, u iných 60-násobná a u iných stonásobná. Ako to je
v konkrétnosti.
1. 30-násobná úroda,
čo je snáď väčšina kresťanov, je úroda
tých, ktorí prijímajú Slovo Božie, riadia
sa v podstate náboženskými zásadami,
pristupujú aj k sviatostiam, modlia sa,
chodia na omšu. No ich súkromný život nie je vierou celkom preniknutý.
Viera u nich zaberá iba 30 % života. 70
% ich života je mimo viery.

2. 60-násobná úroda
To sú tí, ktorí idú hlbšie, viera u nich zaberá 60 %. No ešte stále sú tam rezervy.
Stále to nie je 100 %. 40 % vo viere ešte
uniká. Snažia sa kresťansky formovať
život, no niekedy prídu aj tiene, aj krízy, aj zadné dvierka, aj malomyseľnosť,
aj ťažké hriechy. Toto všetko spôsobuje
tých 40 %.

Napriek tomu, že Parížska klimatická dohoda nie je jediným možným
mechanizmom pre zníženie globálneho otepľovania, nedostatok aktuálne účinnej alternatívy je vážnym
znepokojením. Týmito slovami reagovala Konferencia biskupov USA na
rozhodnutie amerického prezidenta
Donalda Trumpa odstúpiť od dohody o znížení skleníkových plynov.
„Konferencia biskupov Spojených
štátov amerických vyjadrila podporu pre činnosť a rozvážny dialóg
o klimatických zmenách počnúc jej
vyhlásením v roku 2001 s názvom
«Globálne klimatické zmeny: dôvod
pre dialóg, rozvážnosť a spoločné
dobro»,“ cituje oficiálne komuniké
amerických biskupov agentúra Fides.
V liste americkému kongresu
v roku 2015 biskupi USA spoločne s predsedami Katolíckej charity
a s katolíckou humanitárnou organizáciou Catholic Relief Services povzbudili USA, aby podpísali Parížsku
klimatickú dohodu. „Pápež František
a Svätá stolica tiež súhlasne vyjadrili
podporu parížskej dohode,“ uvádza
sa v závere správy.
Spojené štáty americké sú po Číne
druhým najväčším emitentom skleníkových plynov vo svete. Donald
Trump chce po odstúpení od Parížskej klimatickej dohody začať rokovania o jej opätovnom prijatí, ale
s lepšími podmienkami pre USA,
alebo o prijatí novej dohody. •

3. 100 % úroda
To sú ľudia úplne oddaní viere a Bohu,
ktorí nemajú iné záujmy, sú ako zrkadlo, ktoré odráža Božiu lásku. To sú
svätci, ktorí všetko vsadili na Božiu kartu. Nemajú rezervy a zadné dvierka. Ku
ktorým z týchto 6 skupín patrím? •
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Zaujímavosti
v misijných krajinách
Južnej Ameriky
Text: Matúš Dobrovolský
Foto: Archív SVD

Južná Amerika zahŕňa krajiny, v ktorých sa ako jazyk používa
prevažne španielčina alebo portugalčina, prípadne francúzština.
Na tomto obrovskom území nájdeme aj nespočetné množstvo
krásnych miest. Vyberáme niektoré z nich.
Jazero Titicaca
Vysoko v horách, v juhoamerických
Andách, pred viac ako tisíc rokmi žili
príslušníci indiánskeho kmeňa Inkov.
V čase svojho najväčšieho územného
rozvoja (r. 1493-1525) zaberala Inkská
ríša západnú časť Južnej Ameriky od Ekvádoru až po južný okraj púšte Atacama.
K legendárnym a posvätným miestam
Inkskej ríše patrilo aj jazero Titicaca,
ktorého názov v jazyku nymarských Indiánov znamená “cínové pole”. Keď stojíte na brehu jazera Titicaca a pozriete sa
na tú sivastú farbu vôd jazera, poviete
si: „Ten indiánsky názov jazera to naozaj dokonale vystihuje, šedé, cínové…”
Jazero Titicaca leží na hraniciach Peru
a Bolívie v nadmorskej výške cez 3800
m, v objatí Ánd, ktoré dosahujú výšku
5500-6000 m. Rozloha jazera je 8 300
km², čo znamená, že je to najväčšie jazero v Južnej Amerike. Jeho dĺžka je až
200 km. Jazero je rozdelené polostrovom Copacabana na dve časti. Severná
časť je rozľahlejšia, má cez sedem tisíc
km² a je tiež aj hlbšia, má hĺbku cca 304
m a nazýva sa Titicaca. Južnejšia časť je
podstatne menšia, má rozlohu iba okolo
1280 km² a nazýva sa Uinamarco.
Jazero Titicaca leží v bezodtokovej
panve, ktorá nemá spojenie s morom.
Okolo 60 % príjmu vody pochádza pria6
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mo zo zrážok, zvyšok vody privádzajú
do jazera rieky a potoky, ktoré stekajú
z horských chrbtov Ánd. Vo vlhkom
letnom období, kedy spadne najviac
zrážok (až 90 % celoročného objemu),
stúpne hladina jazera až skoro o 1,5 m.
Keď je leto veľmi daždivé, stúpne výška
vody ešte viac.
Dnes patrí okolie jazera Titicaca
k najhustejšie osídleným územiam Peru
a Bolívie, pretože aj napriek značnej
nadmorskej výške v ktorej leží, možno
pri jeho brehoch pestovať rôzne poľnohospodárske plodiny. Indiáni si vždy vážili pôdu a bojujú o každý kúsok zeme
aj dnes. Vlastníctvo pôdy je u Indiánov
veľmi dôležité, pretože podľa miestnych
tradícií môže zastávať verejnú funkciu
a mať vážnosť v obci len ten, kto vlastní
pozemok. Väčšina polí leží priamo pri
brehoch jazera.
Amazonka
Rieka Amazonka pramení v peruánskych Andách a tečie 7 025 km cez Južnú Ameriku, kým sa vleje do Atlantického oceánu. Viac než polovicu svojej
dĺžky preteká Brazíliou. Amazonka je
najdôležitejšou vodnou cestou krajiny
a veľké lode sa po nej môžu plaviť až po
moderné mesto Manaus vzdialené asi
1600 km od mora. Rieka sa každý rok
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rozvodňuje a na pôde zanecháva nánosy úrodného bahna.
Najdlhšie rieky sveta:
1. Níl 6671 m
2. Amazonka 6437 m
3. Jang c tiang 6300 m
4. Mississippi 6212 m
5. Chuang che (Žltá rieka) 5464 m
6. Ob 5410 m
7. Kongo 4835 m
8. Mekong 4500 m
9. Amur 4416 m
10. Lena 4400 m
Angelov vodopád
Angelov vodopád, ktorý Niagarské vodopády presahuje pätnásťnásobne, pomenovali miestni domorodci Kerepakupai-Merú, čo v preklade znamená
Diablove ústa. Nachádza sa v juhoamerickej Venezuele v národnom parku
Canaima. Vodopád padá do hĺbky 979
metrov, čo je takmer jeden kilometer.
Touto obrovskou výškou si teda právom
vyslúžil svetové prvenstvo.
Hoci tento prekrásny prírodný úkaz
objavil už v roku 1910 cestovateľ Ernesto
Sánchez, svetu sa stal známym až v roku
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1937. Vtedy ho objavil americký pilot James Crawford Angel, prezývaný Jimmy.
V súvislosti s objavením Diablových úst
sa traduje legenda, ako šiel Jimmy Angel hľadať zlatonosnú rieku. Dozvedel
sa o nej v panamskej krčme od jedného
nadšenca. Ten síce vedel, kde zlato leží,
ale nemal sa k nemu ako dostať, a tak
Jimmy naštartoval svoje lietadlo a vydali sa na cestu. Rieku našli bez akejkoľvek mapy a ani netušili, ako sa volá.
Vyryžovali z nej vyše tridsať kilogramov
vzácneho kovu. Keď sa neskôr Jimmy
pokúšal toto miesto opäť nájsť, objavil
ešte väčší poklad – kilometrový vodopád, ktorý dnes nesie jeho meno. Presnú dĺžku vodopádu zistili až o dvanásť
rokov neskôr, keď tam prišla expedícia
iniciovaná žurnalistkou Ruth Robertsovou. Na toto miesto sa možno dostať
jediným spôsobom – lietadlom. Vzdušná čiara zo Slovenska do venezuelského
národného parku Canaima predstavuje
okolo deväťtisíc kilometrov. Okrem výškového rekordu získal Angelov vodopád
ešte jeden – patrí totiž medzi posledné svetové geografické rekordy. A ešte
čosi. Po Angelovom vodopáde nasleduje
Tugela v Južnej Afrike (948 m) a tretiu

priečku obsadili kalifornské Yosemite
Falls (739 m).
Kordillery / Andy
Cordillera de los Andes je pohorie vypĺňajúce západnú časť Južnej Ameriky.
Je to pokračovanie pohoria Kordillery
zo Severnej a Strednej Ameriky. Tiahnu sa od severu na juh cez celú Južnú
Ameriku, od Venezuely až po Patagóniu. Andy sú asi 7000 km dlhé a až 500
km široké a ich priemerná výška je asi
4000 m. Najvyšším vrchom je argentínska Aconcagua, vysoká 6 959 m. Andy
zasahujú na územie týchto štátov: Venezuela, Kolumbia, Ekvádor, Peru, Bolívia,
Čile a Argentína.
Machu Picchu
Keď sa havajský rodák Hiram Bingham
spolu so svojím sprievodcom Melchorom Arteagaom predrali cez husto porastené peruánske hory, naskytol sa im
nádherný pohľad. Našli viac ako 400
rokov staré stratené mesto Inkov, o ktorom sa náhodou dozvedeli z ústnych legiend starých Indiánov. Bingham mesto
nazval kečuánskym jazykom – Machu
Picchu (Stará hora). Stalo sa tak 24. júla

1911. Netušili, že ich objav raz UNESCO
vyhlási za svetové kultúrne dedičstvo.
„Stará hora“ nemala ani administratívnu, vojenskú či obchodnú dôležitosť.
Prečo mesto Inkovia postavili, nikto nevie. Historici sa dohadujú, že chceli byť
bližšie k svojmu božstvu – Slnku, pričom v meste žili najkrajšie ženy, ktoré
sa s ním zosobášili. Dokazuje to i 136
kostier, prevažne žien, ktoré na mieste
našli americkí archeológovia. Išlo teda
o kráľovské a kultové sídlo, ktoré sa vybudovalo počas vlády Pachacutiho. Archeológovia doteraz obdivujú, ako starí
Inkovia mesto vystavali iba s použitím
skál, bez akéhokoľvek spojiva 130 km
severozápadne od vtedajšieho hlavného mesta „ríše Slnka“ – Cuzca.
Civilizácia Inkov trvala iba necelé storočie, do vpádu španielskych dobyvateľov (conquistadorov), ktorých viedol
Francisco Pizarro. Tí, ktorí Španielom
odolávali, sa uchýlili do neprístupnej
horskej oblasti Machu Picchu. Stratené
mesto Inkom poslúžilo ako úkryt, z ktorého v čase protišpanielskeho povstania
v rokoch 1536 až 1572 podnikali ozbrojené výpady proti prvej vlne conquistadorov, zväčša naverbovanej v radoch
nevzdelancov a kriminálnikov.
Až vtedy sa mesto stalo strategicky
dôležitým. Nachádza sa totiž vo výške
2350 m nad morom pri vstupe do údolia Urubamby.
Drakov prieliv
Drakov prieliv je vytvorený medzi juhoamerickou pevninou a Antarktickým
polostrovom. Spája Atlantický oceán
s Tichým. S maximálnou hĺbkou 5 248
m je aj najhlbší prieliv na zemi, vyznačuje sa chladným počasím a častými búrkami. Prielivom sa pohybuje najmohutnejší oceánsky prúd – drift západných
vetrov. Intenzita Golfského prúdu. Jeho
povrchová rýchlosť je asi 0,75 km/h. Názov dostal podľa viceadmirála sira Francisa Drakea, prvého Angličana, ktorý
oboplával svet (v r. 1577-1580). Tento
pirát a moreplavec sa ním prvý preplavil v roku 1578. •
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Žasnúť ... a ty vieš,
čo to znamená?
Text: SVD
Foto: Fotolia.com

Josef Čapek napísal, že život sa nežije pre zábavu,
pre bolesť, stratu. Život sa žije pre úžas. Nad čím si dnes žasol?
Nad ničím? Potom si stratil ďalší deň svojho života!
Koľký to bol v poradí?

S

ú knihy, ktoré ostanú v tvo- žasla moja sestra, keď dostala bábiku
jej pamäti navždy. Jednodu- „barbie“. Pamätám si, ako som žasol, keď
cho ani nevieš prečo, ale os- mi prišiel papier, že ma prijímajú na štútanú. Niektoré z detstva, iné dium dejín. A stále žasnem pri dobrom
z mladosti. Niektoré preto, lebo si si jedle, či keď mi Edmonton v NHL vyhrá.
ich kúpil sám, iné preto, že ti ich dal Ale ... ale zároveň si uvedomujem, ako
ktosi výnimočný. Niektoré si čítal raz veľmi zneužívam toto slovo.
a máš ich dosť, iné aj 23-krát a vieš, že
Žasnem nad tým, čo nie je hodné
sa k nim vrátiš.
obdivu a neobdivujem to, čo je skutočV mojom živote bolo viacero takých ným zázrakom. A práve vtedy možno
výnimočných. A jedna z nich bola od Boh žasne, ako môžem nevidieť, i keď
muža menom Arno Anzenbacher. Nič mám zdravé obe oči. Ale ja jednoduti to nehovorí? Nevadí. Ani mne veľmi cho nevidím, lebo sa nedívam srdcom
dlho nič. Ale zapamätal som si ju. (Ak (asi ani Saint-Exupéry by nemal radosť,
toto číta môj prednášajúci filozofie, mož- hoci som jeho Malého princa prečítal
no je na mňa hrdý.) Viem presne, ako hádam 30-krát).
vyzerá, viem, ako je písaná, viem,
kde bola v knižnici. (Som dobrý,
však?) Ale popravde, nepamätám
Aj my možno chodíme, kráčame,
si z nej okrem jednej krátkej vety
žijeme na tomto svete a ničomu
absolútne nič. (A tu by asi hrdosť
nerozumieme.
Pozeráme sa
môjho prednášajúceho skončila.)
a nevidíme, hľadíme a nevieme nič
Táto kniha mi do života vložirozpoznať, počujeme a nič nám to
la jedno krásne poznanie: v živote je potrebné žasnúť a filozofia
nehovorí. Lebo nežasneme.
by mi v tom mala pomáhať. Nechajme však filozofiu filozofiou,
k nej sa môžeme vrátiť inokedy. PamäA tak by som sa chcel vydať na cestu
tám si to slovíčko – žasnúť – úžas. Práve obdivu a žasnutia. Nie, nemyslím si, že
to mi tak trochu otvorilo oči. Práve to je potrebné byť snilkom, ktorý nevidí
ma tak dosť oslovilo. Práve to ma ešte realitu, ale len vysnívanú vec. Nie, nei dnes fascinuje.
myslím si, že je potrebné vznášať sa na
Pamätám si, že som ako malý žasol, obláčiku a pritom sa potknúť o prah
keď som videl koňa. Pamätám si, ako dverí. Myslím si, že pre skutočný život
8
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je potrebné vidieť všetky tie malé zázraky, ktoré dnes môžem vidieť.
Svätopisec, autor knihy Genezis,
hneď v prvej kapitole svojej knihy až
sedemkrát píše, že všetko to, čo Boh
tvorí, je dobré (šesťkrát: „A Boh videl, že je to dobré.“ A raz: „Boh videl,
že svetlo je dobré.“) On žasne pri takej
banálnej veci, ako je svetlo. A ja, keď
ráno vstávam, hovorím si – už je zase
deň. Uffff, a ja musím zase vstávať, ufff,
to bude zase zlý deň. Možno by stačilo
povedať si – Boh mi dáva nový deň na
to, aby som ho naplnil.
Svätopisec žasne, že existuje more,
zem, diela, pri ktorých je človek v po-
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rovnaní so silou zeme a mora nič –
a predsa, Boh dáva človeku do rúk
toto všetko.
On žasne, keď vidí kvety, trávu, stromy a vie, že to všetko je tu pre nás. A ja
žasnem len nad tým, ak to môžem využiť na svoje obohatenie. Ináč mi toto
všetko nič nehovorí.
A po štvrtýkrát žasne, keď si uvedomuje, že tu máme slnko, mesiac,
hviezdy a neskúma, ako sú ďaleko,
z čoho sú zložené, či na základe akého princípu sa pohybujú – on ďakuje
za to, že ich má. A že vďaka nim človek nekráča v tme. A my sa pred svetlom uzatvárame do tmy a tvárime sa,

že v temnote je nám dobre. Ufff, dosť
zlé to je s nami.
Taktiež všetok život okolo nás napĺňa svätopisca úžasom. A to až natoľko,
že pri diele štvrtého a piateho dňa žasne
hneď dvakrát. Nie vtedy, keď Boh dáva
človeku všetko na zemi do správy. Nie
preto, že človek sa stane pánom všetkého, ale žasne nad tým, ako dômyselne,
detailne a pritom s láskou všetko tvorí. Svätopisec žasne. A žasne aj siedmykrát, keď už je všetko stvorené a svet má
poriadok. Žasne!
Boh tvorí mnohé, oveľa väčšie „veci“
ako je človek sám. A predsa, človek je
korunou tvorstva. Nie veľká zem a ve-

smír, nie mohutné hory a nekonečné
oceány, nie slnko či ďaleké hviezdy –
ale človek. A toto najväčšie a najkrajšie, dokonca na Boží obraz stvorené
dielo, má za cieľ len jedno jediné – naplniť slová žalmistu: „Pane, náš Vládca, aké vznešené je tvoje meno na celej
zemi!“ (porov. Žalm 8) – vnímať vznešenosť a slávu. Objaviť úžas nad dielami, ktoré sa nám zdajú ako čosi úplne
obyčajné. Nad tým, čo možno bežne
prehliadame.
Ak niekto vymyslí úžasnú receptúru
na čokoládu, víno či inú dobrotu, rozplývame sa. Ak niekto zloží skladbu,
pri ktorej nám nabehnú zimomriavky,
vravíme si – to je umelec. Ale len málokto dokáže obdivovať tú „bežnú“ krásu
okolo nás. Vychádzajúce a zapadajúce
slnko je pre nás čosi bežné (lebo ráno
musíme vstávať a večer by sme chceli ešte pracovať, no telo s tmou ohlási
spánok). Krásny jemný dážď nie je pre
nás pohladením duše (naopak, rozčertí nás, lebo my sme mali vtedy v pláne
čosi iné).
A mohol by som tu písať ešte omnoho viac, ale na záver už len jedno. Keď
Filip putoval svetom a stretol Etiópčana, eunucha kráľovnej Kandaky, počul,
ako si číta Knihu proroka Izaiáša a opýtal sa ho, či rozumie tomu, čo číta. Eunuch nerozumel, lebo mu to nemal kto
vysvetliť. Aj my možno chodíme, kráčame, žijeme na tomto svete a ničomu
nerozumieme. Pozeráme sa a nevidíme, hľadíme a nevieme nič rozpoznať,
počujeme a nič nám to nehovorí. Lebo
nežasneme.
Ako dlho nám to takto vydrží? Ako
dlho nás bude tešiť život bez žasnutia?
Keď teraz píšem týchto pár slov,
mám pred sebou na stole úžasné červené jahody z farmy. Jahody, ktoré
nemajú ani umelú farbu, ani umelú
chuť. A hneď vedľa leží môj telefón
Huawei. (Ospravedlňujem sa za reklamu.) A vraj je tiež „úžasný“, lebo dokáže úžasné veci. Ale úžasné je, viete
čo? Že dokážem žasnúť nad tým, čo je
žasnutia hodné.
Nad čím dnes budeš žasnúť ty? •
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Dražovce
očami misionára
Text: P. Martin Madassery SVD
Foto: Archív SVD

„Aká nutná je práca pre misie! Cirkev, ktorá v tomto neprejaví
rozhodný zápas, ukáže inovercom, že si nedostatočne uvedomuje
cenu duší a svoje poslanie ísť do celého sveta.“ Sv. Arnold Janssen
Milí priatelia!
Poslanie misionára je poznať ľudí, poznať
ich kultúru, dejiny i dediny. Kvôli tomu
sa misionár musí s ľuďmi rozprávať, ísť
do konkrétnej obce alebo mesta, vidieť
veci vlastnými očami a naberať s ľuďmi
osobné skúsenosti. Vtedy sa o nich dozvieme veľa pekných vecí. V tomto čísle Hlasov vám chcem priblížiť a pozrieť
sa očami misionára na Dražovce, čo je
mestská časť Nitry.
Dražovce je obec, ktorá patrí k mestu Nitra od roku 1975. Dedina mala iné
meno, no toto meno Drasei sa objavilo už
v Zoborskej listine z roku 1111. Bola majetkom zoborského kláštora. Dražovce sú
významnou archeologickou lokalitou.
Pred tromi rokmi som sem išiel na
pohreb. Pochoval som jednu staršiu osobu. Najprv som mal zádušnú omšu a potom sme s veriacimi išli na cintorín. Na tú
omšu aj na pohreb rozlúčiť sa so zosnulým prišlo veľmi veľa ľudí. Všetci spoločne spievali a bol to veľmi pekný pohreb.
Po pohrebe som sa s veriacimi rozprával.
Zaujalo ma, v akom peknom počte prišli
toľkí na ten pohreb a ľudia mi hovorili, že
v Dražovciach býva taký zvyk, keď niekto
zomrie. Skoro všetci dedinčania sa zhromaždia v kostole, urobia veľmi pekný
pohreb a dajú posledné zbohom svojmu
príbuznému či len známemu.
Prečo tu píšem o pohrebe? Pretože keď
v meste v Nitre pochovám niekoho, len
pár ľudí prichádza na pohrebný obrad.
Ani ľudia nespievajú, ani neodpoveda10
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jú, to som zažil na viacerých mestských
pohreboch.
Ďalej som bol párkrát na omši v Dražovciach. Najviac si pamätám minulý rok
na Kvetnú nedeľu, ľudia boli veľmi priateľskí. A zanechali vo mne veľmi dobré
spomienky.
Nedávno som tam bol opäť na jednom
kultúrnom podujatí, keď ľudia postavili
máj. Prišli mnohí na túto akciu, zhromaždili sa okolo stromu, spievali a tancovali.
Dievčatá ozdobili stromček a chlapci do
výšky postavili máj. Veľmi som sa tešil.
Prišli tu deti, mladí, starší, muži a ženy
v krojoch. Ako misionár som pozoroval
radosť, čo ľudia prežívali medzi sebou.
Cítil som sa medzi nimi veľmi dobre, aj
mne naliali pohár dobrého vína. Atmo-
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sféra a celkovo nálada ľudí bola fantastická! Na konci ma obliekli do svojho kroja.
Potešil som sa, veď som mal prvýkrát na
sebe dražovský kroj. Odfotil som sa a sľúbil som, že tie fotky sú historické, a preto
pôjdu aj do Indie. Oni sa tešili.
Ako misionár pozerám na tieto udalosti veľmi pozitívne, pretože kde sú ľudia,
tam je život. Kde je život, tam je radosť,
kde je radosť, tam je aj Boh. Boh neprichádza, kde sa hádajú alebo kde robia
nepokoje, vojnu. Pán Boh nám daroval
náš život, aby sme žili radostne.
Malý kostolík na skalnom kopci
Ľudia, ktorí prichádzajú do Nitry, musia
si ísť pozrieť malý kostolík nad Dražovcami. Je veľmi výnimočný a stojí na skalnatom kopci. Je to Kostol svätého Michala
Archanjela. Chráni všetkých veriacich
od útokov diabla, pretože svätý Michal
Archanjel neustále bojuje proti diablovi.
Prvý kostol stál na tomto mieste už v polovici 11. storočia, dnešný chrám dostal
svoju podobu v 13. storočí. Je to jeden

ŽIVOT SVD

Na Islande bude posvätený
drevený kostol postavený
zo slovenského dreva
V meste Reyðarfjörður, ktoré sa nachádza na východe Islandu, bude v sobotu 17. júna posvätený katolícky kostol.
Nový kostol je postavený celý z dreva
v tvare františkánskeho kríža sv. Damiána. Kostol je dlhý 16 metrov a najvyšší
bod dosahuje výšku 12 metrov. Farnosť
spravuje komunita troch bratov kapucínov zo Slovenska. Drevo použité na
stavbu kostola pochádza zo Slovenska
z Poľany. Doprava dreva zo Slovenska
bola financovaná organizáciou nemeckých katolíkov Bonifatiuswerk, združením s cieľom podporovať menšiny
katolíkov v severských krajinách. Pri
stavbe kostola pomáhali aj dobrovoľníci
zo Slovenska. Kostol zo svojou architektúrou bude dominantou okolia. Na posviacke kostola sa zúčastní aj predseda
vlády SR Robert Fico spoločne s ministrom zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR Miroslavom Lajčákom
a ministrom financií SR Petrom Kažimírom, ktorý sa dnes a v sobotu zúčastnia na pracovnej návšteve Islandu,
informoval Tlačový odbor Úradu vlády SR. Celý Island je jednou diecézou
s rozlohou 103 000 km2. Diecéznym
biskupom Reykjavíku je kapucín David Tencer zo Slovenska. Na ostrove
žije 350 000 obyvateľov a z toho je 13
500 katolíkov. Za posledných 10 rokov
sa na Islande počet katolíkov strojnásobil. Jedným z ďalších projektov islandskej cirkvi je postaviť nový kostol
aj pre veriacich na juhu, ktorí v súčasnosti využívajú na slávenie svätej omše
protestantský kostol. •
z najstarších kostolov na Slovensku –
Kostol sv. Michala Archanjela.
Nestačí žiť v zhode s kresťanskou náukou a potom sa utiahnuť do izolácie, mysliac si, že sme už splnili svoju úlohu. Nestačí to, nestačí! Pán chce spásu všetkých!
(Ján XXIII.)

Ak máte záujem, aby som prišiel do
vašej obce, videl vašu kultúru očami misionára Inda a napísal o vašej kultúre
a dedine, tak prosím, dajte mi vedieť na
mobilne číslo 0903 809 622 alebo napíšte mi na emailovú adresu martinsvd@
gmail.com. •
JÚL – AUGUST 2017
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KŇA Z SK Á V YSVIACK A

Kňazská
vysviacka
v Nitre na
Kalvárii
Text a foto: P. Tomáš Gerboc SVD

V sobotu 17. júna 2017 v Kostole
Nanebovzatia Panny Márie v Nitre
na Kalvárii počas sv. omše otec
biskup František Rábek, ordinár
Ordinariátu ozbrojených síl
a ozbrojených zborov SR, vysvätil
dvoch novokňazov – misionárov.
Diakoni Gorazd Kohút SVD a Michal
Vrták SVD prijali kňazskú vysviacku
po ukončení štúdií na Teologickej
fakulte Trnavskej univerzity.

V

homílii otec biskup spomenul
i svoju kňazskú vysviacku,
ktorú prijal z rúk kardinála
Trochtu v čase, kedy v Československu vládla nesloboda. A kardinál
Trochta znázornil túto neslobodu tŕňovými korunami vo svojom erbe (jedna
znázorňovala neslobodu v období komunizmu, druhá v období nacizmu).
V príhovore uvažoval nad tým, že
bolo by možno nezmyselné rozmýšľať
nad tým, koľko ťažkostí a krížov príde
do života. Bolo by nezmyselné uvažovať
nad tým, ako sa Kristovi prispôsobíme
v nesení kríža. Ale nezmyselným nie je
to, ako máme Krista nasledovať a ako
sa mu pripodobníme. Uvažujúc o Kristovi, ktorý sám hovorí, že je dobrým
pastierom, ponúkol preklad, ktorý znie
– ja som „krásny pastier“ – teda pastier,
ktorý je krásny, ale nie vonkajškom.
Kristus sa stal krásnym pastierom tak,
že realizoval svoju lásku k nám navonok i v smrti na kríži. Povzbudil kan12
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didátov kňazstva k tomu, aby sa sami
stávali tými, ktorí budú krásnymi svojimi skutkami, čo bude znakom toho,
že oni sami skutočne spoznali Dobrého pastiera.
Viacerými biblickými obrazmi
o dobrom pastierovi otec biskup František povzbudzoval novokňazov k hor-
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livosti a starostlivosti o svoje povolanie,
ale i o veriaci ľud, ktorý im ako misionárom bude zverený.
V závere svätiaci biskup vyzdvihol
pútnické miesto – Nitru – Kalváriu
a Kostol Nanebovzatia Panny Márie
– Matky Božej, kde sa konala kňazská vysviacka. Na zamyslenie ponúkol

KŇA Z SK Á V YSVIACK A

UDALOSTI
júl – august 2017
3. júl – P. Jakob Reuter SVD – autor životopisu sv. Arnolda Janssena,
10. výročie smrti (2007)
5. júl – slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov
11. júl – sv. Benedikt, opát, patrón Európy
13. júl – meniny P. Heinza Kulükeho SVD, generálneho predstaveného SVD
17. júl – sv. Andrej-Svorad a Beňadik, pustovníci
23. júl – sv. Brigita, rehoľníčka, spolupatrónka Európy
27. júl – sv. Gorazd a spoločníci
30. júl – bl. Zdenka Schelingová, panna a mučenica

***

obraz Matky Božej, ktorú zomierajúci
Ježiš na kríži poveril, aby bola matkou
všetkých. Povzbudil Gorazda a Michala, aby mali o to väčšiu dôveru v to, že
Kristus ich na ich ceste nikdy neopustí,
práve naopak, bude ich posilňovať a aj
oni sami sú spolu s apoštolom Jánom
vložení do rúk Matky Božej.
Gorazd Kohút sa narodil v roku 1989
v Nitre. Do Spoločnosti Božieho Slova
vstúpil v roku 2009. Prvé rehoľné sľuby
zložil v roku 2010 a doživotné v roku
2016. Jeho misijným určením je Provincia Taliansko.
Michal Vrták sa narodil v roku 1984
v Handlovej. Do Spoločnosti Božieho
Slova vstúpil v roku 2008. Prvé rehoľné sľuby zložil v roku 2009 a doživotné
v roku 2015. Jeho misijným určením je
Provincia Mexiko – Kuba.
Tretí z diakonov, Robin Joseph, príjme kňazskú vysviacku v rodnej Indii
v závere augusta. •

2. august – Porciunkula – vo farských a katedrálnych kostoloch je možné
získať pri splnení zvyčajných podmienok úplné odpustky
6. august – sviatok Premenenia Pána
9. august – sv. Terézia Benedikta z kríža (Edita Steinová), spolupatrónka
Európy; medzinárodný deň domorodých ľudí
13.-14. august – celodiecézna púť na sviatok Nanebovzatia Panny Márie
v Nitre na Kalvárii
15. august – slávnosť Nanebovzatia Panny Márie, prikázaný sviatok
28. august – sv. Augustín, biskup a učiteľ Cirkvi, patrón Spoločnosti
Božieho Slova
Misijný úmysel apoštolátu modlitby na mesiac júl:
Za sestry a našich bratov,
ktorí sa vzdialili od viery,
aby aj prostredníctvom
našej modlitby a evanjeliového svedectva mohli
znovu objaviť blízkosť
milosrdného Pána a krásu kresťanského života.
Úmysel apoštolátu modlitby na mesiac august:
Za umelcov dnešných
čias, aby využitím svojho
talentu mnohým pomohli
objaviť krásu stvorenia.
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Božie Slovo
je ako dobré víno
Text spracoval: P. Martin Štefanec SVD
Foto: Archív P. Ondreja Peštu

Páter Ondrej Pešta SVD pochádza zo Slovenskej Vsi
v okrese Kežmarok. Od mladosti ho priťahovali misie. Ako hovorí,
všetko o misionároch mal prečítané, hlavne z Hlasov a Katolíckych
novín, ale aj z iných časopisov, ako napríklad Posol.
Všetky tieto časopisy mali doma alebo u babky.

Ako si spoznal verbistov?

Svet misionárov som spoznával prostredníctvom sestier Služobníc Ducha
Svätého a vďaka nim som sa stretol
s misionármi a misionárkami „naživo“. Do Spoločnosti Božieho Slova
som vstúpil v roku 1995. Misijné určenie som dostal do Bolívie. Veľmi som
sa tomu tešil – bola to jedna z krajín,
ktorú som si žiadal. Vedel som, že tam
pôsobí P. Bernard Kulha SVD, jeden
z dlhoročných slovenských misionárov.
Stretol som sa s ním, keď bol na dovolenke na Slovensku, a z jeho rozprávania ma Bolívia očarila.
Do Bolívie som vycestoval začiatkom februára 2004. Dodnes si živo pamätám, ako ma P. Bernard privítal na
letisku a ako sme šli do našej farnosti
v Cochabambe. V prvom rade ma šokoval veľký rozdiel a chudoba mestských štvrtí. Na druhej strane vnútorný hlas mi hovoril: „To bude teraz tvoj
domov,“ a naplňoval ma hlboký pokoj.
Je tomu už 13 rokov a zdá sa, akoby to
bolo včera.
Študoval si aj v Ríme? Ako si sa rozhodol
ďalej študovať?

Ku koncu pastoračnej služby v El Alte,
kde som strávil takmer sedem rokov,

som si požiadal o vyššie štúdiá. V Bolívii to nebývalo pravidlom, veď je potrebný každý misionár, no napokon
som dostal povolenie na dvojročné
štúdiá biblickej teológie. Tie som urobil v rokoch 2011-2013 na Univerzite
Sv. Tomáša Akvinského v Ríme známej
tiež ako „Angelicum“. Som veľmi vďačný, že sa mi štúdiá podarilo úspešne
ukončiť, podľa plánu som sa po dvoch
rokoch znova vrátil do misií v Bolívii.

P. Ondrej Pešta SVD dáva biblický kurz
vo farnosti San Matías

Minulý rok si bol na dovolenke na Slovensku. Ako vnímaš Slovensko po 3 rokoch, čo si nebol doma?

Na mojej poslednej dovolenke som bol
minulý rok v lete. Vnímam, že Slovensko napreduje svojím rytmom, hlavne čo sa týka ekonomického rozvoja...
Slovensko má nové diaľnice, mestá sú
krajšie, obnovené. Na druhej strane tri
roky nie je až tak dlho. Dnes je možné
dozvedieť sa a vidieť mnohé veci cez
internet. Takže rozdiel nie je až taký citeľný. Vnímam, že sa počas dovoleniek
stretávam s tým istým okruhom priateľov a známych a že spoločne starneme. To je prirodzené... Avšak Slovensko starne aj ako ľudské spoločenstvo.
Pochádzam z generácie, keď ulice Slovenska boli plné kriku malých
JÚL – AUGUST 2017
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hokejistov či „indiánov“... Slovensko
je dnes síce krajšie, úhľadnejšie, ale aj
o čosi vážnejšie a smutnejšie. To mi
ostro kontrastuje v porovnaní s Bolíviou, kde sú ulice plné detí a mládeže.
Po dovolenke si sa znova pustil v Bolívii
do práce. Kde teraz pôsobíš?

Momentálne je mojím spoločenstvom
Farnosť svätej Ruženy Limskej v Santa
Rosa de Roca (Santa Rosa de Roka) vo
východnej časti Bolívie. Nachádza sa
v oblasti zvanej Chiquitania (Čikatania), známej tiež vďaka jezuitským redukciám z konca 17. a 18. storočia. Je
to kraj plný histórie, bohatý na kultúru a tradície.
Čomu sa venuješ v misionárskej práci
najviac?

kov sme vo farnosti ešte mohli urobiť
odvodové kanály na dažďovú vodu, zastrešený parkovací priestor a vidiecku
kuchyňu, ktorú využívame na väčšie
stretnutia. V budúcnosti by bolo dobré
opraviť vodovodný systém so zásobovacou nádržou, keďže v dedine máme
vodu iba doobeda. Možno by sa mohol upraviť priestor za kostolom, kde
máme iba rumovisko, a postaviť tam
zopár WC-iek, ani ubytovací priestor
na fare nie je dostačujúci, takže aj tam
by sa dalo čosi vymyslieť...
Čo sa týka biblickej animácie, máme
tiež viacero potrieb. Sme vďační našim
podporovateľom, veď bez ich pomoci
by nebolo možné realizovať misijné
výjazdy. Len na benzín a údržbu auta
pre biblickú animáciu minieme približne do 3000 eur. Krytie týchto výdavkov ako aj mnohých iných vo svete
zabezpečuje Spoločnosť Božieho Slova.
Jednou z úloh biblickej animácie je aj
distribúcia Biblií, aby mal boží ľud prístup k Božiemu Slovu. Katolícke Biblie
v Bolívii stoja medzi 12 až 20 €. Aj keď
ich zakúpim so zľavou, jednoduchí ľudia si ich aj tak nemôžu dovoliť. Preto
sa im snažím pomôcť financovaním
aspoň polovice ceny. V blízkej budúcnosti bude k dostaniu tzv. Y-Biblia pre
mladých, ktorej cena bude približne

Okrem pastoračnej výpomoci vo farnosti sa venujem predovšetkým biblickej animácii... To vlastne už odkedy
som sa vrátil zo štúdií... Mojou hlavnou
náplňou je návšteva mnohých farností
a spoločenstiev, pre ktoré pripravujem
biblické stretnutia a workshopy. Táto
práca ma veľmi teší, aj keď je niekedy
náročná a únavná, keďže veľa času strávim na cestách. Niekedy som doma iba
pár dní, stačím si oprať šaty a opäť mám
nejaký výjazd. Napriek tomu cítim, že
je to mojím poslaním: ohlasovať
Božie Slovo tam, kde je to najviac
potrebné.
Spoločenstvo rastie spoločnou
modlitbou, čítaním Svätého
Aké sú potreby vašej farnosti... ?
písma, Eucharistiou, zdieľaním
Potrieb vo farnosti je naozaj veľa.
sa a solidaritou s núdznymi.
Pred pár mesiacmi sme ukončili
Nenahradí ho nijaká technológia,
projekt podporený Slovenskou
provinciou Spoločnosti Božieho
smartfón ani tablet. Platí to tak
Slova na výstavbu altánkov pre
pre rodinu, ako aj pre farnosť.
katechetické účely. Vďaka slovenským seminaristom – verbistom
z Bratislavy a ich misijnému jarmoku 3 €. Chcel by som preto zakúpiť väčší
dnes altánky slúžia svojmu účelu na počet, aby som ju mohol popri biblicstretávanie sa farských skupín, predo- kých kurzoch ponúknuť.
všetkým na katechézy detí a mladých.
Keďže Misijná prokúra Spoločnosti Bo- Čo chystáte v blízkej budúcnosti?
žieho Slova a cez ňu slovenskí dobro- U nás v Bolívii v septembri začína jar,
dinci počas mojej dovolenky podporili čo znamená, že po období sucha sa
našu misiu v Santa Rosa, okrem altán- objavujú pravidelnejšie dažde. Prí16
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roda znova ožíva a naberá novú zeleň. V tomto období sa rodia mláďatá.
V bolívijskej spoločnosti sa v tomto
mesiaci slávi viacero význačných dní,
napr. Deň mladých, Deň priateľstva
a lásky.
Pre Cirkev je september mesiacom
Biblie. Viac ako inokedy si pripomíname dôležitosť Božieho Slova v našom
živote. Vo farnostiach sa pripravujú
rôzne aktivity pre deti, mládež i starších. Je to veľký priestor aj pre biblickú
animáciu, ktorá, ako to pripomínajú
dokumenty z posledných latinskoamerických synod, má byť školou poznania, spoločenstva a ohlasovania

ROZHOVOR

V Bolívii už pôsobíš 13 rokov. V čom vidíš
zmeny a čo by si si želal zmeniť?

Bolívia prežíva mnohé pozitívne zmeny
hlavne v ekonomickom a technologickom smere. Urobilo sa mnoho nových
ciest, zlepšilo sa pokrytie mobilným
signálom.
Predovšetkým nie je toľko sociálnych konfliktov ako v minulosti. Iné
problémy, ako narkománia a korupcia, pretrvávajú... Želal by som si, aby
spoločnosť bola v boji proti týmto neduhom jednotnejšia.
Máš nejaký nedávny zážitok z pastoračného pôsobenia, s ktorým by si sa mohol podeliť?

• Kurz pre nových lídrov vidieckých komunít
sa konal v dedinke Alta Vista v blízkosti
brazílskej hranice

priestorom na to je malé kresťanské
spoločenstvo.
Koľko verbistov pôsobí v Bolívii a aké sú
priority misijnej činnosti?

Božieho Slova. Dôležitá je napríklad
praktika Lectio Divina. Božie Slovo
je ako dobré víno: vyzrieva, naberá na
chuti v kresťanskom spoločenstve. Potrebuje čas, aby v tichu mohlo pôsobiť.
A práve ten modernému človeku neraz chýba. Bez ticha a meditácie nie je
možné, aby k nám Božie Slovo prehovorilo. Ako som spomenul, najlepším

V Bolívii momentálne pôsobí 30 verbistov, čo je vzhľadom na veľkosť krajiny a na potreby Cirkvi naozaj málo.
Pochádzame z 15 rôznych národností
a máme zastúpenie všetkých päť kontinentov. Väčšina spolubratov pracuje vo
farskej pastorácii. Naše priority sú deti,
mládež a práca s rodinami. V posledných rokoch sa vynakladá veľké úsilie,
aby sme dokázali udržiavať naše činnosti z vlastných zdrojov.

Prednedávnom sme mali jeden biblický
kurz vo farnosti San Matías pre lídrov
vidieckych komunít (majú na starosti
nedeľné bohoslužby v neprítomnosti
kňaza). Kurz sa konal v jednej dedinke zvanej Alta Vista v blízkosti brazílskej hranice. Sú tam veľmi jednoduché
podmienky.
Na prenocovanie mi pridelili príbytok miestnej líderky. Lepšie povedané
prístrešok, kde sa dá zavesiť hamaca
(amaka – tkaná sieť na spanie). Prvú
noc mi chvíľu trvalo, kým som zaspal.
Stále som mal pocit, že sa mi to rozviaže a že si poriadne natlčiem kríže. Potom zasa komáre... Neviem, ako sa mi
dostali pod sieťku.
Vrcholom všetkého však boli husi,
ktoré sa usalašili neďaleko. Stále čosi
gagotali a keď sa niečo na dvore pohlo,
tak sa aj riadne rozkričali. Program
na kurze bol tak nabitý, že tú druhú
aj tretiu noc som bol taký unavený, že
mi nevadili ani komáre, ba ani tie husi
som nepočul.
Čo by si odkázal misijným priateľom zo
Slovenska?

Aby sme vedeli prežívať spoločenstvo.
Spoločenstvo rastie spoločnou modlitbou, čítaním Svätého písma, Eucharistiou, zdieľaním sa a solidaritou
s núdznymi. Nenahradí ho nijaká technológia, smartfón ani tablet. Platí to
tak pre rodinu, ako aj pre farnosť. •

JÚL – AUGUST 2017

HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

17

18

HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

JÚL – AUGUST 2017

UPeCe BRATISLAVA

Študenti v UPeCe ďakovali
za uplynulý akademický rok
Text: Martina Pavlíková
Foto: Lukáš Híveš

Vo štvrtok 1. júna sme sa v Univerzitnom pastoračnom centre
sv. Jozefa Freinademetza v Bratislave poďakovali Pánu Bohu
za uplynulý akademický rok. Podujatie s názvom Te Deum začalo
o 19-tej svätou omšou a pokračovalo zaujímavým programom.

S

vätú omšu celebroval pomocný bratislavský biskup Jozef Haľko spolu s viacerými kňazmi, verbistami. Najkrajším
prekvapením pre väčšinu študentov
bola aj účasť pátra Janka Štefanca, brata aktuálneho kaplána v UPeCe, ktorý tam 9 rokov pôsobil ako správca.
Súčasťou liturgie bolo aj vyhlásenie nových 5
koordinátorov na nasledujúci akademický rok.
V závere sme ešte adorovali pred Najsvätejšou
Sviatosťou Oltárnou. Rozlúčka s piatakmi už má
na tomto podujatí svoje miesto a nebolo tomu
inak ani tentokrát. Každý končiaci študent sa
osobne rozlúčil s pátrom Stankom Krajňákom

a zapísal sa do kroniky. Zažiť atmosféru priateľstva a „vnútorného naplnenia“ sme mohli počas
agapé. Gastro tím pre nás pripravil množstvo výborných nátierok a čerstvého pečiva, po ktorom
sa, ako zvyčajne, zľahla zem veľmi rýchlo.
Predposledným bodom programu bola diskusia s bývalými koordinátormi a kňazmi pôsobiacimi v UPeCe, ich spomienky, zážitky z ročnej
služby, vízie do budúcnosti. A keďže viera je aj
o radosti, postaral sa o ňu DJ a akordeonisti, ktorí všetkých potešili dobrou hudbou.
Okrem modernej hudby zneli aj detské eRko
pesničky, ktoré nám pripomenuli, že všetko treba
končiť s Kristom. •
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Modlitba za misie a misionárov
Pane, vzbuď v nás, v deťoch tvojej
Cirkvi, misionárske nadšenie, aby sme
ohlasovali Krista všetkým, ktorí ho ešte
nepoznajú, ako aj tým, ktorí stratili vieru.
Rozmnož misijné povolania a svojou
milosťou posilňuj tých, ktorí pracujú na
diele evanjelizácie. Nech každý z nás cíti
zodpovednosť za ohlasovanie radostnej
zvesti a pochopí, že naším prvoradým
poslaním pri šírení viery je opravdivý
kresťanský život. Všemohúci Bože, zošli
nám Ducha Svätého a zapáľ naše srdcia
ohňom lásky, aby sme vždy zmýšľali
a konali, ako sa tebe páči a úprimne ťa
milovali v našich bratoch a sestrách.
Všemohúci Bože, ty chceš spasiť
všetkých ľudí a priviesť ich k poznaniu
pravdy, prosíme ťa, pozri na svoju veľkú
žatvu a pošli do nej robotníkov, aby
hlásali evanjelium všetkému stvoreniu.
Zhromažďuj svoj ľud slovom života a oživuj
ho silou sviatosti, aby kráčal po ceste
spásy a lásky. Skrze Krista nášho Pána.
Amen.

Misionári verbisti

www.verbisti.sk
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Kresťan žije
v Duchu Svätom
Text: P. Peter Kubík SVD
Foto: P. Pavol Kruták SVD

D

nes sme naučení prežívať veľa času s rodinou,
kedy sa tešíme jeden
z druhého a plánujeme, čo postavíme a kam všade
pôjdeme; trávime čas s priateľmi
pri športe a zábave; stretávame
sa a vytvárame hodnoty pre nás
a spoločnosť pri práci; nezabúdajme ani naše každodenné cesty
do obchodu a vo väčších mestách
zájdeme pravidelne a – ochotne –
aj do nákupných stredísk, aby sme
si vybrali z veľkej ponuky a sme
v očakávaní, na akú zľavu a akciu
narazíme.
Až sa žiada povedať, že realita
života nás preverí. Získavame životné skúsenosti, potom prichádza ľahkosť až virtuozita, sme experti na životné hry, až dospejeme
do bodu zlomu, totiž prestaneme
vidieť iba seba a nadobudnuté
skúsenosti s radosťou odovzdávame ďalším ľuďom.
Lenže nestačí vidieť a dotknúť
sa. Lebo očami vidíme iba človeka alebo výrobok, teda produkt
jeho práce. Vnútorným zrakom
srdca vidíme oveľa komplexnejšie a hlbšie najmä našich drahých
v rodine, vieme rozpoznať človeka
šťastného alebo v núdzi tela, duše
či ducha. Dokážeme sa oveľa viac
a lepšie vcítiť do kože druhého
práve v okamihu porozumenia,
ktoré sa nedajú vyjadriť slovami.
Používame preto umenie – hudbu a obraz a – prirodzene – aj poetické slovo básnika.
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Dieťa sa
veľmi
dobre
rozvíja,
ak má vzor
a príklad
priamo
v rodine.
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Teoreticky a prakticky sa splnia
podmienky na prijatie a následné
uchovanie zážitkov. Človek spracoval, čo videl a čoho sa dotkol,
vnútorným spôsobom pretvoril
seba samého. Dal život vnútornému pochopeniu a odpoveďou
je myšlienka a následne viditeľný
a praktický životný postoj.
Dieťa sa veľmi dobre rozvíja, ak
má vzor a príklad priamo v rodine. My dospelí sa rozprávame,
plánujeme a šomreme na ťažkosti
života, a predsa znova ráno vstaneme a pokračujeme v zodpovednej práci pre rodinu a spoločnosť. Ak sa dožijeme požehnanej
staroby, nuž, užívame si odpoveď
lásky, ktorú sme dávali našim najdrahším.
V každej chvíli života to, čo vidíme a dotýkame sa toho, je vnútorne spracované a vyjadrené nielen slovami, ale na prvom mieste
vnútorným pochopením.
Pamätáme sa, kedy sme si najlepšie uložili do pamäte ponaučenia a rady rodičov a starých rodičov? Alebo tých, ktorí boli pre
nás autoritou? Alebo myšlienku
a názor priateľov? A dodnes si
ich pamätáme? Bol to pre nás významný a nezabudnuteľný okamih, lebo ten, kto nám to povedal
a ukázal, urobil niečo neočakávané, že to bolo priam na neuverenie... Doteraz na to s povzdychom
a nostalgiou spomíname. A ako
sa len ochotne podelíme s týmto zážitkom s priateľmi, nakoľko

správne cítime, že to stojí za to, že
je to životne dôležité.
Znova a znova kresťan prežíva
situácie, v ktorých sa rozhoduje
podľa viery, svedomia a prikázaní. I pozabudne, že žije v Duchu
Svätom. Teda, kresťan sa naučil
a vie, že verí v JEDNÉHO BOHA
v TROCH OSOBÁCH, že Desatoro je základom ako sa správať voči
Bohu a ľuďom, a vie, že je rozhodujúci kresťanský postoj pomáhať
v službe blížnym, ktorí sú v núdzi
tela a duše. Ďalej kresťan prežíva Ježišovo zmŕtvychvstanie ako
odpoveď na večný život s Ježišom
v nebi. Vie, že má Otca v nebi, Ježiš mu išiel pripraviť miesto a vie,
ako ho učí Cirkev, že bol zoslaný
Duch Svätý a iba v Ňom môžeme povedať, že Ježiš je jediný Pán,
Spasiteľ a Vykupiteľ.
Mnohé novozákonné texty Sv.
písma opisujú činnosť Ducha Svätého a vystihujú Jeho nezastupiteľnú úlohu v duchovnom živote
kresťanov. A v tomto bode nastupuje základný pohľad na Ducha

NOVÁ E VANJELIZ ÁCIA

Svätého. Totiž, Ježiša učeníci videli, dotýkali sa ho a stali sa svedkami Jeho obety na kríži, kde obetoval seba samého za nás a zomrel
na kríži; a boli svedkami slávneho
zmŕtvychvstania a nanebovstúpenia Krista k Otcovi do neba, kde
sedí po Jeho pravici. Ježiš prisľúbil, že pošle Tešiteľa a ON nás naučí všetkej pravde. Táto pravda
slávnostne a zároveň jednoducho hovorí, že kresťan žije v Duchu Svätom.
Pri pohľade na kresťanský život vskutku nájdeme konkrétne veci, kedy prostredníctvom
očí, uší, jazyka a dotykom rúk
prijímame Božie milosti. Lenže
viditeľné ukazuje na duchovné
a vnútorné.
Vieme, ako sa to deje? Tu vstupuje a účinkuje Duch Svätý. Vtedy
hovoríme, že kresťan žije v Duchu
Svätom. Sedem darov, ktoré Cirkev prijíma a ktoré prijíma každý
kresťan, je pravda o Bohu a človekovi, ktorý v neho VERÍ. Ide
tu o provokáciu – aké je to jedno-

Pri zoslaní Ducha Svätého
máme dôrazne, jasne a jednoducho vysvetlené, čo máme robiť:
„Keď prišiel deň Turíc, boli všetci
vedno na tom istom mieste. Tu sa
náhle strhol hukot z neba, ako keď
sa ženie prudký vietor, a naplnil
celý dom, v ktorom boli. I zjavili
sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré
sa rozdelili, a na každom z nich
spočinul jeden. Všetkých naplnil
Duch Svätý a začali hovoriť inými
jazykmi, ako im Duch dával hovoriť.“ (Sk 2, 1-4)
Apoštoli s Pannou Máriou sa
modlili. Očakávali príchod Ducha
Svätého. Boli otvorení a ochotní
ho prijať. Veď im to povedal Ježiš
a ako vedeli a na vlastné oči videli
a uši počuli, keď ON hovoril a konal, diali sa zázraky; a ani smrť ho
nesputnala svojimi okovami, ON
vstal z mŕtvych a premohol smrť
a hriech. Ježišovi uverili a spoznaduché na prijatie – lebo ponúkali, že On má slová večného života.
Takže vždy, keď sa ideme modliť,
jú ideálne riešenie a zároveň sú Praktizovanie
viery
je
ba už keď sa prežehnáme, Duch
princípom duchovného života
život
v
Dus Trojjediným Bohom.
Svätý zostupuje na mňa osobne, na
Praktizovanie viery nie je chu Svätom, moju rodinu, na naše spoločenstvo,
v tom, že viem o všetkom čo a ako ktorý nena celú Cirkev.
Tu nachádzame myšlienku sväveriť a ako sa správať a ako pomá- obyčajným
hať a obetovať sa. Praktizovanie a vnútorným tých a spravodlivých mužov, žien
viery je život v Duchu Svätom, spôsobom
a detí. Ich modlitby a sústredenie
ktorý neobyčajným a vnútorným povzbudzuje pri modlitbe mnohých veriacich
spôsobom povzbudzuje a upev- a upevňuje
priviedli k poznaniu živého Boha
a stali sa povzbudením na osobnej
ňuje kresťana na ceste za Kristom kresťana
a v spoločenstve veriacich v Krista. na ceste
ceste spásy. Ich prežehnanie bolo
Táto téma je vždy živá, lebo za Kristom
vždy oslavou Trojjediného Boha.
Už sa nielen vedeli prežehnať, oni
Duch Svätý je život. Ale je pravda, a v spože mnohí kresťania dnes žiadajú ločenstve
uverili, že stretávajú živého Boha
v jednoduchom a viditeľnom znavysvetlenie, ako môžeme kres- veriacich
ťanské symboly holubice a ohni- v Krista.
ku kríža. V týchto obyčajných
vých jazykov oživiť alebo ako
chvíľach zvestovali veľké Božie
dary Ducha Svätého sprítomniť
skutky, lebo hovorili a ukázali nie
v dnešnom svete. Veď dnes bez
to, čo vidíme iba očami a čo počujeme iba ušami, oni počnúc od
vizualizácie – bez fotiek, videí,
zdieľaní, blogov, sociálnych sieapoštolov až do dnešných čias
tí – človek nie je schopný prijať
zvestovali živého Boha.
informáciu, chce najskôr vidieť
Chceme sa pripojiť a otvoriť sa
Duchu Svätému? Urobme to už
a počuť, aby potom mohol prijať
dnes a potom každý deň v našom
zážitok a až potom sa ho snaží
vnútorne spracovať.
kresťanskom živote! •
JÚL – AUGUST 2017
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Spomienka na sestru
Veroniku Ráckovú
Text a foto: Sestry SSpS

Dňa 21. 5. 2017 sa v Kláštore Ducha Svätého v Ivanke pri
Nitre konala o 17.00 h výročná sv. omša za zosnulú sestru
Veroniku Theresiu Rackovú. Sr. Veronika Theresia pracovala ako vedúca Zdravotného strediska sv. Bakhity v meste Yei
v Južnom Sudáne. Po ťažkom zranení, keď sa 16. mája 2016
jej auto stalo terčom streľby ozbrojencov, dňa 20. mája
2016 strelným zraneniam podľahla.

S

estru Veroniku Theresiu si duchovne, s hlbokou bolesťou, zranePán povolal vo veku 58 rokov. ní udalosťou a zahalení smútkom sme
Narodila sa 22. februára 1958 prežívali nečakaný a zraňujúci odv Bánove v okrese Nové Zám- chod našej spolusestry Veroniky Theky. Študovala na Gymnáziu v Šuranoch resie. Čas plynie a my prežívame ešte
a lekársky titul získala na Karlovej uni- intenzívnejšie nádej, pokoj a dôveru,
narastajúcu radosť z Božieho zamiloverzite v Prahe.
Po roku lekárskej praxe začala re- vania sa do služby a hlavne do života
hoľnú formáciu v Ríme, v ktorej ne- sr. Veroniky.
skôr pokračovala v Nemecku. Rehoľné
On Boh chcel, aby Mu patrila, a presľuby zložila v roku 1989. Sestra Vero- to si ju posvätil. On chcel, aby bola
nika pôsobila na Slovensku, v Talian- naveky s Ním, preto ju povolal. Dnes
sku, Holandsku, Nemecku, Rakúsku, môžeme už s istotou povedať, že smrť
Írsku, Anglicku, Indonézii, Ghane a napokon v Južnom Sudáne.
Na Slovensku v minulosti vyOn Boh chcel, aby Mu patrila,
konávala aj úrad provinciálnej
a preto si ju posvätil. On chcel,
predstavenej.
aby
bola naveky s Ním, preto ju
Hlavným celebrantom slávpovolal.
nosti bol páter provinciál Pavol
Kruták SVD. Pozvanie prijal
i riaditeľ Pápežských misijných
sr. Veroniky Theresie nerozdeľuje, ale
diel d. p. Viktor Jakubov.
Na úvod slávnosti sa prítomným spája, nie je tragédiou, hoci má v sebe
prihovorila provinciálna predstavená osteň bolesti. Takáto smrť nesie v sebe
požehnanie a nádej. Tak ako Kristova
sr. Lucia Anna Slušná:
Milá Pavlínka, milí pátri, milí hostia, smrť, hoci sa zdala definitívnou poráždrahé spolusestry, milí prítomní, srdeč- kou života, dobra a lásky, bola v skutočne vás všetkých vítam v našomKláštore nosti definitívnym víťazstvom života,
dobra a lásky. Aj smrť sestry Veroniky
Ducha Svätého!
Takto pred rokom sme boli v Juž- nesie v sebe nádej a zárodok zmierenia,
nom Sudáne – aj keď nie fyzicky, ale pokoja a spoločenstva lásky.
24
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Dovoľte mi, aby som sa tiež obrátila niekoľkými slovami aj k sr. Veronike Theresii:
Milá sestra Veronika, chcem ťa pozdraviť a poďakovať ti za dar tvojho svedectva, za tvoju veľkodušnosť v láske
a službe, za tvoje milujúce srdce, za odvahu byť vernou aj v tmavej noci, za tiché
utrpenie a za nečakaný návrat k Milujúcemu. Zjednotení teraz v obeti Ježiša,
prosíme pre teba radostné prežívanie
v blízkosti Milujúcej Trojice a Milujúcej
Matky a prosíme o príhovor za nás, vyprosuj nám život v plnosti, život v bezhraničnej vernosti a život v obetavej láske.
Sr. Veronika Theresia
odpočívaj v pokoji!

MISIJNÉ SE STRY S SPS

• Sr. Veronika Rácková bola veselej,
priateľskej povahy a milovala Južný Sudán
• Fotografia z pohrebu sestry Veroniky,
kde vidieť smútok všetkých, ktorí ju poznali

ľudia po 55 rokoch vojny sa rozhodli, že
sa chcú osamostatniť od severnej časti Sudánu. Práve keď sme pricestovali,
Cirkev v Sudáne začínala ekumenickú modlitbu za referendum, tzv. 101
dní modlitieb za referendum. K týmto
modlitbám sa pripojila nielen Cirkev
v Sudáne a Afrike, ale na celom svete.
Naše sestry v Ivánke pri Nitre preložili
túto modlitbu za úspešné referendum,
a tak sa ju modlili aj ľudia na Slovensku.
Čo sa dialo po uskutočnení referenda?

Sestra Veronika v roku
2011 pre Hlasy poskytla
rozhovor, z ktorého
vyberáme:
Aká je atmosféra a situácia v Južnom
Sudáne a ako ste sa tam dostali?

Mala som to privilégium dostať misijné určenie do Južného Sudánu v roku
2010 a spolu s mojimi dvoma spolusestrami: sr. Izabelou z Indonézie
– Floresu a sestrou Mercy z Ghany,
sme prišli 15. septembra 2010 do Juba
(Džúbá), hlavného mesta Južného Sudánu. Všetky tri sme pionierky v Južnom Sudáne.

To znamená, že je to prvá komunita sestier SSpS v tejto krajine. Keď sme
prišli do Juby, vtedy to ešte nebol Južný Sudán, ale Sudán. Mons. Erkolano Lodu Tombe, biskup diecézy Yei,
nás pozval, aby sme rozvinuli činnosť
v zdravotníctve, školstve a pastoračnej
oblasti. Yei sa nachádza v blízkosti hraníc z Ugandou a Kongom. Prišli sme
na toto pozvanie, a keď sme navštívili menovaného biskupa, zistili sme, že
budeme bývať v domčekoch so slamenou strechou. Bola som predtým na
misiách v Ghane, ale nikdy som nežila
v domčekoch so slamenou strechou.
Bol to pre mňa zážitok. Atmosféra v tej
krajine bola plná očakávania, pretože

Referendum dopadlo úspešne. Viac
ako 90% ľudí v Južnom Sudáne sa rozhodlo a hlasovalo za to, že južný Sudán
sa oddelí od severného Sudánu. Keď
prišli výsledky, nadšenie bolo úžasné.
Ohňostroj si mohli dovoliť iba v Jube,
hlavnom meste. Bežní ľudia však začali
strieľať puškami do vzduchu a spievali
populárnu pieseň Akir talaga, čo znamená posledný výstrel. Bolo to znamenie, že majú dosť vojny, ktorú desaťročia prežívali a chcú žiť v slobode,
bez utláčania.
O niekoľko mesiacov, 9. júla 2011, sa
zrodil nový, najmladší štát sveta, Južný Sudán, kedy bola vyhlásená jeho
nezávislosť.
Ľudia po tých 55 rokoch vojny oslavovali, spievali, plakali. V celom Sudáne boli tri dni voľna. Ľudia tancovali,
v kostoloch sa konali ďakovné pobožnosti, sväté omše a ľudia sa zdieľali
s tým, aké boli ich skúsenosti počas
rokov vojny.
Aké sú podmienky, v ktorých pracujete?
Máte aj pozitívnu spätnú väzbu od ľudí?

Zdravotníctvo uskutočňujeme v Zdravotníckom stredisku sv. Bakity, sudánskej svätice, ktorá pochádza z Darfúru.
Pápež Ján Pavol II. ju vyhlásil za svätú.
V stredisku sv. Bakity máme
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MISIJNÉ SE STRY S SPS

ambulanciu, kde prichádzajú pacienti.
Máme tam oddelenie, kde prijímame
tehotné mamičky, oddelenie pre chorých na HIV/AIDS, očkovacie oddelenie, laboratórium.
Máme aj projekt pre malomocných,
ktorý sa uskutočňuje v troch okresoch,
kde patrí 6 ďalších kliník. Do tohto projektu sme zapojené. Toto je naša hlavná činnosť.
Sr. Mercy založila nedeľnú školu pre
deti. Po 2 rokoch vidíme pekné zmeny
v správaní detí. Deti sa prv nevedeli ani
poďakovať. Teraz sú aktívne v spoločnosti aj v Cirkvi.
Pre mňa a pre sestru Izabelu je povzbudením, že ľudia k nám prichádzajú
s dôverou. Centrum sv. Bakity je najstaršie zdravotné centrum v Yei. Poskytuje veľmi dobré služby miestnym
obyvateľom.
K malomocným pacientom dochádzame do ich dediniek. Pracujeme so
spolupracovníkmi, ktorí boli školení
patričnou organizáciou.
Aké sú vaše plány v Južnom Sudáne?

Potrebujeme vodu a elektrinu pre kliniku. To sú dôležité životné potreby,
ktoré budeme riešiť po mojom návrate,
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aby sme mohli naplno v tomto zariadení pracovať. Chceme rozvinúť spomínaný nový projekt ľudí prežívajúcich traumy. Títo ľudia prichádzajú ku
kňazom, ktorí sú ale veľmi zaneprázdnení, a máme asi len 6 kňazov. Títo sú
naplno vyťažení a nestačia sa venovať
všetkým ľuďom. Takže je dôležitá spolupráca medzi kňazmi a medzi nami.
Budeme pokračovať v projekte pre malomocných. Chceme zveľadiť našu kliniku, poskytovať lepšiu starostlivosť, ísť
von do dedín a založiť nové zdravotné
strediská.

Boží Duch
pôsobí
v UPeCe
Bratislava
Text: Martina Pavlíková
Foto: Dominik Kufa

Čo vám najviac pomáha v tejto misii?

Najviac mi pomáha môj osobný vzťah
k Bohu a tiež naša komunita. I keď existujú medzi nami rozdielnosti, to čo nás
spája, je naša spoločná misia a to, že veríme, že Ježiš je s nami. O tom sme nikdy nepochybovali. Je to presvedčenie,
že sme v tejto misii na správnom mieste, on Boh nás povolal. Tiež ma posilňuje vedomie, že ľudia na Slovensku
sa za nás modlia. Je to taká spoločná
misia so všetkými ľuďmi dobrej vôle,
ktorí sa obetujú a usilujú o to, aby bol
pokoj a aby život v Južnom Sudáne mohol vzrastať. •
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„Milí kandidáti Božej lásky,“ tak začal v nedeľu 21. 5. 2017 svoju kázeň
bratislavský pomocný biskup Jozef
Haľko.
Tieto slová smerovali k 24 katechumenom, ktorí sa rozhodli prijať sviatosti v Univerzitnom pastoračnom
centre sv. Jozefa Freinademetza.
Predstavovanie katechumenov
bolo pre všetkých krásnym svedectvom. Rozhodnutie pre nový krok
v živote s Bohom urobili študenti
gymnázií, vysokých škôl, zamestnanci na vysokých pozíciách, tréner,
ale aj otec spolu so svojím synom.
Ich osobné motívy inšpirovali biskupa natoľko, že si z nich zostavil homíliu. Ako sám povedal, počul „slová zažité, nie štylizované; slová, ktoré
vyzreli uprostred rozhodovania, zrenia a pôdy každodennej reality“.
Za najdôležitejšie slová vybral
voľbu dospelého človeka smerom
k Bohu, prijatie daru, ktorý predtým
nemali a dôveru. Krst označil ako
hrubú čiaru za minulosťou, prvé sväté prijímanie ako nový rozmer pre
život, na ktorý si nikdy nezvykneme
a sviatosť birmovania ako duchovné
zrenie, celoživotný proces.
Peknú atmosféru dopĺňal UPeCe zbor a deti, ktoré ako obetný dar
predniesli pred oltár obrázky Ducha
Svätého. Najväčším povzbudením

FOTOREPORTÁ Ž

pre nás, prítomných, však bola radosť
katechumenov po prijatí sviatostí.
Pravý význam gréckeho slova Parakleitos, čo označuje Ducha Svätého,
znamená „ten, čo stojí pri nás“.
Všetkým birmovancom želáme, aby
mocné pôsobenie Tešiteľa cítili v každej
oblasti svojho života. •
JÚL – AUGUST 2017
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Nanebovzatie
Panny Márie
Text a foto: P. Ludvík Málek SVD

V

Krista. A Boh predsa nemohol túto
svätú schránku, túto Božiu archu, ponechať rozkladu a porušeniu.
Preto Panna Mária bola vzatá do
neba, aby sme my všetci mali príklad
toho, že vďačnosť Boha je nekonečná
a neobmedzená.
A tak s Pannou Máriou skutočne
môžeme povedať, že najkrajšia vlastnosť lásky je vďačnosť. Matka Božia
vedela, že prijať Boha do svojho života

iera v nanebovzatie Panny
Márie má v Cirkvi veľmi starobylé korene. Vo východnej Cirkvi sa táto slávnosť slávi už od 6. storočia pod
názvom Usnutie Panny Márie.
Nanebovzatie Panny Márie
O Máriinom nanebovzatí píšu
je zvláštnou účasťou na vzkriesení
Cirkevní otcovia, zvlášť sv. Ján
Ježiša Krista a tiež prepája
Damascénsky. Pravdu o nanevzkriesenie všetkých kresťanov.
bovzatí Panny Márie slávnostne definoval pápež Pius XII. ako
dogmu dňa 1. novembra 1950 vo svojej znamená prijať zároveň Kalváriu. Panapoštolskej konštitúcii Munificentissi- na Mária svoje FIAT – staň sa mi podľa
mus Deus, že Nepoškvrnená, vždy pa- tvojho slova – vyslovila pri zvestovaní
nenská Matka Božia Mária po naplnení i na Kalvárii. A predsa sa dokázala rasvojho pozemského života bola s telom dovať s vďačnosťou, keď spievala svoj
i dušou prijatá do nebeskej slávy.
Magnificat (velebí moja duša Pána).
Život Panny Márie bol jedným veľ- Tento chválospev vďačnosti prerážal
kým svätostánkom pre život Ježiša nebesia.
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Panna Mária sa radovala, že prijala
do svojho života živého Boha. Stala sa
najsvetlejším svätostánkom, ktorý nebol ani z cédru, ani zo zlata, ani z drahokamov. Bola to živá Láska, živé Srdce, ktoré milovalo bez výhrad, a preto
sa ho nedotkol ani tieň hriechu.
Máriin súhlas s prijatím Ježiša Krista do svojho života a pritom zostať vždy
čistou a krásnou – to bola už jej spolupráca s Božou milosťou. Panna Mária
podľa dialógu s archanjelom Grabrielom
pamätala na svoj sľub, keď anjel hovoril
o Božom materstve. To je pre nás jasný
dôkaz, že Panna Mária mala slobodnú
vôľu vo svojom rozhodovaní. Ako taká –
krásna a dôstojná vo svojej slobodnej vôli
– darovala Božiemu Synovi svoj život.
Nanebovzatie Panny Márie je zvláštnou účasťou na vzkriesení Ježiša Krista a tiež prepája vzkriesenie všetkých
kresťanov. Vstupná modlitba tejto slávnosti nám pripomína, aký význam pre
náš kresťanský život má nanebovzatie
Panny Márie: nech celým životom smerujeme do neba, aby sa i na nás dovŕšilo
dielo vykúpenia. •
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Nová kniha
o vzťahoch
Text: P. Ján Halama SVD

Dá sa napísať o vzťahoch niečo nové? Skúsený, už viac ako
osemdesiatročný kňaz, psychoterapeut a pedagóg páter Len
Kofler napísal knihu, ktorá sumarizuje jeho dlhoročnú skúsenosť. Názov knihy je Ako budovať pozitívne vzťahy. Podnadpis
knihy Oslobodenie prítomnosti od vplyvu minulosti vrhá svetlo na to, z akého uhla pohľadu autor k podstate veci pristupuje. Hoci používa psychologickú metódu, jeho východiskovým
bodom je kresťanská viera. Kto by čakal iba psychologické rady
alebo naopak iba náboženské ponaučenia, bude milo prekvapený, ako sa pátrovi Lenovi podarilo skĺbiť bohatú psychologickú a náboženskú skúsenosť. Kniha je praktická, obsahuje
otázky a cvičenia. Obsahuje mnoho príkladov, ktoré ozrejmia,
o čo autorovi ide. To podstatné je, že čitateľ sa môže pozrieť na
svoj život z nového pohľadu, vyskúšať si niektoré nové prístupy
a nastúpiť na cestu zmeny, po ktorej už dávno túži.
Ťažkosti vo vzťahoch
Niekedy sa čudujeme, prečo strácame
priateľov. Kladieme si otázku: „Prečo
nevychádzam s ľuďmi? Naozaj som sa
veľmi snažil.“ Ak si chceš dať tú námahu, aby si zlepšil svoje vzťahy, táto kniha ti v tom môže pomôcť.
Obviňovanie druhých
Veľmi často sú ľudia presvedčení o tom,
že je to chyba tých druhých, že s nimi
nedokážu vychádzať. Preto si začínajú
vytvárať iné vzťahy. Veľmi skoro však
zisťujú, že ani v novom vzťahu to neklape. Ich presvedčenie je opäť také, že
na vine je ten druhý, a preto si musia
nájsť pre vzťah niekoho iného. Vôbec
im nedochádza, že to oni sami sa možno potrebujú zmeniť.
Môj podiel na vzťahových
problémoch
Ak vo vzťahoch vznikajú ťažkosti, potrebujeme prijať, že sme súčasťou toho

problému. Ak to popierame a obviňujeme iba druhých, nedokážeme sa posunúť ďalej. Potrebujeme si byť vedomí, v akej miere máme svoj podiel na
problémoch.
Ľudia si často nie sú vedomí toho,
že ak majú vo vzťahoch problémy, ich
príčinu treba hľadať v skoršom období
svojho života. Naša minulosť vplýva na
našu prítomnosť. Môžeš sa pýtať: „Ako
vplýva minulosť na moju prítomnosť?
Veď to je minulosť, je to za mnou; nemá
to nič spoločné s tým, čo je tu a teraz.“
Je pravdou, že minulosť je za nami,
ale nie jej dôsledky. Dôsledky sú stále
s nami – buď sú pre nás užitočné, alebo
nás naopak brzdia.
Naša minulosť vplýva na našu
prítomnosť
Čo sme sa naučili v minulosti, ovplyvňuje naše súčasné správanie. Nie všetko, čo sme sa naučili ako deti, je pre nás
užitočné v dospelosti. Možno sa bu-

deme potrebovať odučiť mnohé veci,
ktoré sme sa naučili ako deti. Je to rozhodne moja vlastná skúsenosť. Napriek tomu som nesmierne vďačný
mojim rodičom, súrodencom za pozitívne veci, ktoré som vďaka nim získal
v mojej rodine. Je ich mnoho. Nie každý človek má pozitívnu skúsenosť zo
svojho detstva. Avšak zdravé vzťahy,
ktoré budujeme tu a teraz, budú uzdravovať rany, ktoré spôsobili deštruktívne
vzťahy predchádzajúceho života. Nikto
si nemusí zúfať.

***
Kniha Lena Koflera Ako budovať
pozitívne vzťahy práve vychádza vo
vydavateľstve Spoločnosti Božieho Slova. Objednávky na stránke verbum.
svd.sk alebo na adrese: Kníhkupectvo Verbum, Kalvária 3, 949 01 Nitra,
mailom: verbum@svd.sk, telefonicky:
037 776 94 20. •
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V rodnom Medžugorí
milujem pokoj
Text: P. Martin Štefanec SVD
Foto: Archív SVD

Magdalena Sivrić sa narodila a vyrastala v známom pútnickom meste
Medžugorie. Počas štúdia na vysokej škole v Záhrebe sa dostala na jeden
semester na Slovensko. O svojej skúsenosti u nás, ale i o pútnickom
mieste a svojich plánoch nám porozpráva v rozhovore.
Magdalena Sivrić v UPeCe Bratislava

Ako si sa dostala na Slovensko?

Študujem maďarský aj slovenský jazyk.
V škole sme mali možnosť ísť na Slovensko. Hovorili nám na prednáške,
že existuje štipendium a možnosť študovať na Slovensku, a kto má záujem,
môže sa prihlásiť. Ja som hneď povedala, že sa nechcem prihlásiť, lebo
som mala málo času na rozmyslenie,
preto som nad tým ani neuvažovala.
O dva týždne profesorka povedala, že
štipendium ešte platí a neprihlásilo sa
veľa ľudí. Znova sme mali ponuku prihlásiť sa. Vtedy som rozmýšľala, mala
som strach. Pomodlila som sa a cítila
som pokoj. Cítila som sa pokojne a vložila som to Bohu do rúk. Povedala som
si, že ak mám ísť, tak pôjdem a vidíte,
teraz som tu.
Na akú školu si sa dostala do Bratislavy?

Na Filozofickú fakultu UK. Všetky
prednášky sú v slovenčine. Je nás veľa
tu zahraničných študentov. Študujeme v rámci SAS (Studia Academica
Slovaka). To je iba pre zahraničných
študentov.
Čo ťa priťahuje na slovenskom jazyku?

Odmalička som sa chcela učiť cudzie
jazyky. Bavilo ma to. Aj keď som bola

malá a chodievala som u nás v Medžugorí na sv. omše, všetci sa modlili vo
svojich jazykoch a obdivovala som to.
Páčilo sa mi to a chcela som študovať
jazyky. Keď som sa prihlasovala na fakultu, nerozmýšľala som, aký jazyk
chcem. Modlila som sa za to. Ale vybrala som si slovenský a maďarský jazyk. Myslím, že to bola správna voľba.
Ako by si chcela využiť tieto jazyky?

Teraz o tom práve uvažujem. Na budúci
rok sa musím rozhodnúť. Prekladateľstvo alebo učiteľstvo. Slovákov chodí
veľa do Chorvátska aj do Medžugoria,
tak jazyky sú potrebné.
Čo si navštívila na Slovensku a čo ťa
u nás zaujalo?

Cez Veľkú noc som bola na Orave.
V škole sme mali prednášku o slovenskej kultúre. Naozaj ma prekvapilo, keď
som tam prišla na Veľkonočný pondelok a celý deň som bola mokrá. Na Orave som bola týždeň a veľmi sa mi tam
páčilo. Na Veľkú noc aj snežilo. U nás
sme nemali sneh asi 5 rokov. Aj v Bratislave je fajn.
Na teambuildingu som spoznala
skvelých ľudí a neočakávala som, že to
bude také dobré. Nikoho som tam nepoznala, ale tí ľudia, s ktorými
JÚL – AUGUST 2017

HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

31

ROZHOVOR

som sa tam zoznámila, sú naozaj super.
Aj v rozhovore s nimi som pochopila
nejaké dôležité veci pre mňa.

viac rozmýšľať o tom, čo je v živote naozaj dôležité.
Ako si vnímala množstvo pútnikov?

Bývate v Medžugorí, máš tam svojich
najbližších. V akej rodine si vyrastala?

Najskôr musím povedať, že mám skvelých rodičov. To som si uvedomila, až
keď som odišla z domu na vysokú školu do Záhrebu. Predtým som to tiež vedela, ale viac som si to uvedomila, keď
som preč z domu. Doma som mala istotu. A nevnímala som ten dar, aká je
to istota a aký je to pokoj, akú mám výbornú rodinu. Preto som teraz vďačná
za našu rodinu. Ja som piata z ôsmich
detí. Bolo pre mňa samozrejmé, že nás
je veľa detí a máme aj veľa kamarátov
z mnohodetných rodín.
Ako ste boli vedení vo viere?

Odmalička nás vychovávali vo viere.
Keď som bola dieťa, myslela som si,
že každý chodí tak do kostola ako my.
Myslela som si, že každá mama chodí
do kostola, modlí sa so svojimi deťmi tak ako naša mama. Situáciu som
pochopila, keď som odišla študovať
do Záhrebu. Uvedomila som si, aké je
Medžugorie, aké sú tam rodiny, ako
tam žijeme vieru a aký je to veľký dar.
Keď som prišla na filozofickú fakultu
do Záhrebu, videla som úplný opak,
že kamaráti, s ktorými som sa zoznámila, sú neveriaci a majú zlý postoj
k viere a k životu. Vtedy som začala

Na to som bola zvyknutá. To bolo všetko normálne a každodenné. Keď som
bola trochu staršia, uvedomila som si,
že nie je to iba obyčajná vec. Keby tam
nebola Mária, tak by to tam nevydržalo.
Medžugorie je kristocentrické miesto.
Mária priťahuje ľudí ku Kristovi. To
je tam vidieť a človek to spozná počas
návštevy tohto miesta.
Dôležitú úlohu majú sv. omše, adorácie, modlitba sv. ruženca. Kristus
je v centre. Je to naozaj cítiť, že je tam
Boh a Mária.
Poznáš vizionárov, ktorým sa zjavuje
Panna Mária? Nie je niektorý aj z tvojej rodiny?

Nie je nikto z mojej rodiny. Osobne
poznám iba Jakova Čolu. Bola som
v jednom speváckom zbore. Náš kňaz
nám mladým pomáhal a do Medžugoria pozval jednu opernú speváčku,
ktorá nás učila. Zo zboru vybrali asi
10 ľudí, ktorí chodili na nácviky s touto speváčkou. Začali sme spolupracovať s Jakovom, chodili sme s ním do
rôznych krajín, kde rozprával svedectvá
a my sme vždy niečo zaspievali. Pritom
bola vždy sv. omša, adorácia, ruženec.
Ľudia sa modlili.
Takto sme s ním boli v Srbsku, Taliansku, Švajčiarsku. Boli sme vo viacerých krajinách a spolupracovali sme.
On je jediný, s ktorým som sa mala
možnosť rozprávať osobne.
V auguste býva festival, chodieva veľa
ľudí. Aká je návštevnosť v zime?

V zime chodí menej pútnikov. Je niekoľko období, napr. na Silvestra, kedy
chodí veľmi veľa pútnikov. V marci ich
tiež začína prichádzať viac. Najviac sa
však sem putuje od mája do októbra.
Čo ťa v Medžugorí najviac oslovilo? Na
čo máš najlepšie spomienky detstva?

Bolo to spoločenstvo. Najviac sa mi páčilo, keď prichádzali ľudia – pútnici. To
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sme všetci cítili veľmi posvätnú atmosféru a úžasné spoločenstvo ľudí, ktorí
sa prichádzali modliť. Cítili sme pokoj.
Koľko vás bolo v speváckom Zbore?

Máme spoločenstvo Frama. Tam nás
bolo 120. V zbore nás bolo 30-50 ľudí.
Frama je v Bosne a Hercegovine dosť
známa. Aj v Chorvátsku. Dnes má
Medžugorie dosť krúžkov pre deti.
Okrem profesorky, čo spieva, pán farár
pozval veľa profesorov, ktorí učia deti

ROZHOVOR

a júli. Ak by sa mi niečo nepodarilo, tak
to urobím v septembri.
Chcela by som prekvapiť rodičov
a prísť ich pozrieť domov aspoň na jeden deň. Moja neter by mala mať krst
a najmladšia sestra bude mať birmovku, tak by som ju chcela prekvapiť.
Ale cesta zo Záhrebu (Chorvátsko) do
Medžugoria (Bosna a Hercegovina)
trvá 8 hodín, tak neviem, či to stihnem
tak rýchlo otočiť a vrátiť sa, aby som
skladala skúšky.
Koľko máš ešte rokov do ukončenia štúdia v Záhrebe?

Teraz som v druhom ročníku. Na budúci rok budem v druhom ročníku maďarčiny a treťom ročníku slovenčiny.
Ale celé štúdium do ukončenia bude
trvať ešte 4 roky.
Ako si vnímala UPeCe v Bratislave, kde
si často chodievala?

• Magdaléna pochádza z veľkej rodiny
• Odmalička navštevovala kostol v Medžugorí,
kde bola aj členkou tamojšieho zboru
• Do Medžugoria sa vždy rada vracia. Okrem
najbližších tam vždy nachádza pokoj

hrať na hudobné nástroje. Deti môžu
využiť svoje talenty a osláviť tým Pána
Boha. Pre farnosť, pútnické miesto je
to dôležité.

Čo ťa čaká teraz v najbližšom období?

Dnes ráno som zložila poslednú skúšku
z Morfológie a dostala som známku A.
Poviem vám aj definíciu. Morfológia je
jazykovedná disciplína, ktorá sa zaoberá skúmaním tvarov slov, slovnými
druhmi, ako aj ich významami a gramatickými funkciami. To ma baví.
Keď sa vrátim do Záhrebu, čakajú
ma skúšky. Tu v Bratislave som mala
5 skúšok, v Záhrebe budem mať teraz
sedem skúšok. To budem skladať v júni

Keby tu nebolo UPeCe, tak by som sa
tu na Slovensku asi zbláznila. Naozaj.
V Bratislave som nemala zo začiatku
veriacich kamarátov. Nemala som sa s
kým porozprávať. A to sa mi dalo práve v UPeCe. Cítila som, že chcem mať
skvelých kamarátov Slovákov, s ktorými sa môžem úprimne porozprávať. A
tak som bola v kaplnke a modlila som
sa za to.
Po niekoľkých dňoch som sa zoznámila v UPeCe so skvelými ľuďmi na
trojdňovej adorácii a tiež keď sme boli
v Hornej Breznici na teambuildingu.
Hoci som sa doma modlila a každý
deň chodila do kostola, tu v UPeCe som
sa začala viacej modliť.
Pôstne obdobie, ktoré som tu prežila, bolo veľkým prínosom pre moju
vieru. Cítila som, že Boh sa o mňa stará. A som Bohu za to vďačná. Budem
rada, keď sem ešte niekedy prídem na
návštevu.

***
Želáme ti veľa Božieho požehnania pri
štúdiách v Záhrebe a budeme na teba
pamätať pri modlitbách v UPeCe. •
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PÚŤ DO OIES

Putovali sme
do rodiska sv. Jozefa
Freinademetza
Text a foto: študenti UPeCe Bratislava

Univerzitné pastoračné centrum v Bratislave má za patróna
sv. Jozefa Freinademetza. Bol to prvý misionár z rehole
verbistov, ktorý odišiel do misií, a to konkrétne do Číny.
Púte do jeho rodiska začal so študentmi robiť už páter
Milan Bubák, pokračoval páter Ján Štefanec a tohto roku
sa vydalo do jeho rodiska 22 študentov spolu s pátrom
Martinom Štefancom, kaplánom UPeCe.
Prekrásny kraj Jozef opustil
pre misie
Údolie Val Badia, v ktorom sa
nachádza rodisko sv. Jozefa Freinademetza, Oies, je dnes jedným
z navštevovaných turistických
miest talianskych Dolomitov –
v zime i lete. Pohľad na hrebeň
masívu Santa Croce, neďalekej
Marmolady a ďalších vrchov je
skutočne potechou pre oko človeka. Nie je ťažké obľúbiť si tento
kraj. Tá krása tu bola i pred viac
než pol druha storočím, keď tam
Jozef prežíval svoje detstvo. Namiesto turizmu tam však panovala bieda. Skromnosť, jednoduchosť a pracovitosť spolu s láskou
k rodnej hrude charakterizovali
aj jeho rodičov a celú početnú
rodinu (Jozef mal osem súrodencov). Mohol tak vnímať, že
láska Stvoriteľa, o ktorej hovorí
krásna príroda, a láska Spasiteľa, o ktorej hovorí kríž, idú ruka
v ruke. Jozefa skutočne po celý
život sprevádza láska ku krásnej
domovine i duch obety. A bol to
práve duch obety, ktorý pomáhal
jeho láske rásť.
34
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Duchovná obnova priamo
v rodnom dome
Počas púte sme mávali sv. omše
v kaplnke rodného domu sv. Jozefa, kde teraz pôsobí slovenský verbista P. Ján Mátik. V tomto dome je zachovaná aj izba
a kuchyňa, kde rodina Freinademetzových žila a kde sa formovala Jozefova viera.
Počas sv. omší páter Martin
priblížil pútnikom hlavne listy,
ktoré Jozef napísal, keď prišiel do
Steylu, potom z misie v Číne a list
po tridsiatich rokoch študentke,
ktorú vyučoval ako kaplán po
vysviacke. V týchto listoch bolo
vidieť lásku Jozefa k rodnej krajine, ale aj k ľuďom, rodine, ale tiež
i jeho pozitívny postoj k ľuďom,
ku ktorým bol poslaný v Číne.
Santa Croce
Laz Oies, kde rodina Freinademetzových žila, sa nachádza vo
výške 1500 m nad morom. Jozef
chodieval s otcom raz za týždeň
do kostolíka Santa Croce, čo je
vo výške 2000 m. Po tejto trase,
ktorú robieval sv. Jozef, sme sa
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Jozefa
skutočne
po celý život
sprevádza
láska ku
krásnej
domovine
i duch obety.

vydali i my. Naskytli sa nám krásne výhľady a hore sme navštívili
kostolík a pomodlili sa pri ňom.
Lago di Garda
Ďalším bodom púte bola návšteva jazera Lago di Garda, dedinky
Limone sul Garda, kde sa narodil Daniel Comboni, misionár

PÚŤ DO OIES

v Afrike, ktorý založil dva misijné inštitúty Comboniovi misionári a Comboniove misionárky.
Daniel Comboni bol svätorečený spolu s Jozefom Freinademetzom a Arnoldom Janssenom
dňa 5. októbra 2003 na Námestí
sv. Petra v Ríme pápežom Jánom
Pavlom II.

Modlitby za UPeCe
Počas putovania sme mali možnosť sa viac vzájomne spoznať
a načerpať zo spirituality sv. Jozefa Freinademetza. Modlili sme
sa, aby Boh stále požehnával dielo UPeCe v Mlynskej doline. Poznáme nášho patróna oveľa viac
a bližšie ako predtým. Keď vi-

díme jeho veľký obraz v UPeCe, vieme, odkiaľ tento človek
je a čo z jeho života vyjadruje.
Veríme, že sa necháme inšpirovať životom tohto nášho patróna a v UPeCe budeme svedčiť o Bohu správnym prístupom
k blížnym, aký mal aj Jozef Freinademetz. •
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100 ROKOV FATIMA

Putujte
s Hlasmi
do Fatimy
FATIMA – 100. výročie
zjavenia Panny Márie
Termín: 26. 7. – 31. 7. 2017
Cena: 640 Eur
Púť do Fatimy sprevádza
P. Martin Štefanec SVD

Rámcový program:
1. deň: spoločný odchod do Viedne
na letisko, prílet do Lisabonu, následne transfer do Fatimy, večera, nocľah.
2. deň: po raňajkách návšteva Nazaré
– pútnické miesto, kde sa zjavila Panna
Mária , cestou zastávka v Batalhe – návšteva Kláštora Panny Márie Víťaznej
– skvost manuelistickej architektúry ,
Alcobaka – jeden z najväčších kláštorov v Portugalsku, cisterciánsky kláštor,
hrobka kráľov , prehliadka historickej
časti mesta , sv. omša, večera, účasť na
sviečkovej procesii, nocľah.

prvého zjavenia, návšteva a prehliadka
bazilík Igreja da Santissima Trindade
a Ružencovej baziliky Panny Márie, kde
sú uložené ostatky vizionárov, možnosť
návštevy centra svetového apoštolátu,
večera, účasť na sviečkovom sprievode, nocľah.
5. deň: raňajky, odchod do Lisabonu
o 8.00 hod. Prehliadka hlavného mes-

3. deň: raňajky, Fatima – jedno z najvýznamnejších pútnických miest v Európe. Tu sa zjavila Panna Mária v r.
1917 trom deťom. Počas šiestich mesiacov deti dostali posolstvo pre celý
svet, známe ako Fatimské proroctvo.
V októbri bolo prítomných na Cova
da Iria 70 000 ľudí. Navštívime rodnú
dedinku Aljuster, domy vizionárov.
Krížová cesta ,večer účasť na medzinárodnej sv. omši a modlitbe sv. ruženca,
večera, nocľah.
4. deň: raňajky, účasť na slávnostnej sv.
omši pri príležitosti výročia zjavenia
Panny Márie na Cova da Iria – miesto
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ta , návšteva biskupskej katedrály Se,
návšteva rodného domu sv. Antona
Paduánskeho a starej štvrte Lisabonu.
Prehliadka okrajovej štvrte Lisabonu
Belém , ktorá nebola zničená zemetrasením , nachádzajú sa tu krásne stavby
zo 16. stor. ako kláštor a kostol sv. Hieronyma – majstrovské dielo manuelistického slohu, veža Tore de Belém, pamätník moreplavcov, pamätník Krista.
Transfer na letisko.
6. deň: v skorých ranných hodinách
príchod na Slovensko.
V cene: 4x ubytovanie s raňajkami,
4x večera, ubytovanie v 2-posteľových
izbách, letenka, doprava po Portugalsku,
služby sprievodcu, zákonné poistenie.
V cene nie je komplexné poistenie:
10,20 €/os. Osoby nad 70 rokov 14,80 €.
V prípade spoločného odchodu do Bratislavy – cesta z Púchova do Budapešti
a späť: 35 €. Vstupy cca 30 €.
Info: CK Slavtour
0918 495 185, 0907 839 212
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OBEC TERCHOVÁ ● BISKUPSKÝ ÚRAD ŽILINA ● MIESTNE KULTÚRNE STREDISKO A FARSKÝ ÚRAD TERCHOVÁ ● ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ ● KRAJSKÉ KULTÚRNE STREDISKO V ŽILINE ● CENTRUM PRE RODINU A MLÁDEŽ, n. o.
NEDEĽA

2 . 7.

7.00 a 8.30 h Kostol sv. Cyrila a Metoda

SVÄTÉ OMŠE
10.15 h

POCTA KARDINÁLOVI

Odhalenie a pOsvätenie paMätnej tabule
a OdOvzdanie čestnéhO Občianstva in MeMOriaM
j. eM. jánOvi ChryzOstOMOvi KOrCOvi

PONDELOK

3 . 7.

UTOROK

17.00 h Kostol sv. Cyrila a Metoda

vernisáž výstavy

súčasťou sv. liturgie bude uctenie si relikvií sv. Klimenta Ochridského,
prinesených z Ochridu

JOZEF MALÝ. Kresba, maľba. Výber z tvorby
koncepcia: Ivan Köhler
úvodné slovo: PhDr. Pavel Urban

SLÁVNOSTNÁ SVÄTÁ OMŠA
celebruje: Mons. Viliam JUDÁK, nitriansky diecézny biskup
hra na organe: Janka PATRNČIAKOVÁ
15.00 h vrch Oravcove

KRÍŽOVÁ CESTA NÁRODNÝCH SVÄTCOV
vedie: Mons. Viliam JUDÁK, nitriansky diecézny biskup
17.00 h námestie andreja hlinku

MUZIKA NÁS SPÁJA

Program umeleckej školy AKADÉMIA MUZIKA
a zoskupenia NEBESKÁ MUZIKA

LITURGIA SV. JÁNA ZLATOÚSTEHO v priamom prenose tv lux
celebruje: apoštolský exarcha Kiro STOJANOV,
biskup zo Skopje (Macedónsko),
vladyka Peter RUSNÁK, bratislavský eparcha
liturgiou sprevádza: Spevácky zbor CHRYSOSTOMOS z Bratislavy
Po svätej liturgii bude uvedená bibliograﬁa kardinála J. Ch. Korca
autor: Tibor Mikuš, predseda Trnavského samosprávneho kraja

18.15 h Kostol sv. Cyrila a Metoda

SVÄTÁ OMŠA

19.00 h Kultúrny dom andreja hlinku

10.30 h

4 . 7.

15.30 h terchovská galéria umenia (budova obecného úradu)

MALÝ PRINC

draMatizáCia rOzprávKy antOina saint-exupéryhO
účinkujú: Detská dramatická družina pri TND, Matúš Ďuriš,
Simona Frátriková, Monika Jančová, Miloš Maslan,
Adelka Radeková, Tamarka Švecová, Dominika Lacúchová,
Kristína Sekerková
scenár, réžia: Vlado Švec
stavby, technika: Dávid Švec

STREDA

5 . 7.

7.00 a 8.30 h Kostol sv. Cyrila a Metoda

SVÄTÉ OMŠE

10.30 h Kostol sv. Cyrila a Metoda – vrch Oravcove

PROCESIA VERIACICH

účinkujú: terchovský ľud, Spojené muziky terchovské,
Dychová hudba STRANIANKA zo Žiliny
11.00 h vrch Oravcove

CYRILO-METODSKÁ SVÄTÁ OMŠA v priamom prenose tv lux
celebruje: Mons. Marek HRIADEL, generálny vikár Žilinskej diecézy
koncelebruje: apoštolský exarcha Kiro STOJANOV, biskup zo Skopje
(Macedónsko)
hra na organe: Eva HALASOVÁ
13.30 – 15.45 h námestie andreja hlinku

AKO BOLO NA POČIATKU...

účinkujú: DFS CHOTÁRIK, FS CHOTÁR,
hostia z partnerskej obce ZATOR (PL):
ZATORSKÝ DYCHOVÝ ORCHESTER, DETSKÝ ĽUDOVÝ SÚBOR, ROKBand
16.00 h Kostol sv. Cyrila a Metoda

ZÁVEREČNÝ GALAKONCERT

xxviii. rOčníKa CyrilOMetOdsKýCh dní v terChOvej

účinkujú: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
Ewald Danel, umelecký vedúci (husle), dirigent
Adriana Antalová, harfa
Antónia Gráfová, Zuzana Golisová, Jozef Chabroň, zbormajstri
Chrámový spevácky zbor sv. Jozefa-Robotníka, Čadca-Kýčerka
Chrámový spevácky zbor Gaudium, Raková
Spevácky zbor mesta Senica-Cantilena
a ďalší speváci z rôznych speváckych zborov
prOgraM
• M. a. Charpentier: prelúdium k te deum
• F. liszt: slavimo, slavno, slaveni! hymnus skomponovaný na počesť
1 000. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie
• j. s. bach/Ch. gOunOd: Meditácia na prelúdium C dur
• j. Massenet: Meditácia z opery thaïs pre husle a orchester
• j. suK: Meditácia na svätováclavský chorál
• a. dvOŘáK: biblické piesne op. 99
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PREZENTÁCIA PARTNERSKEJ OBCE ZATOR
– Z DOLINY KAPRA (PL)
KuChársKy stánOK s príChuťaMi dOliny Kapra,
reMeselné dielne a úžitKOvé uMenie,
rOKManiaCi – záhrada detsKýCh hier

Podujatie je venované pamiatke významnej osobnosti našich dejín
Jánovi Chryzostomovi kardinálovi Korcovi, čestnému občanovi
Terchovej, ktorý bol ako nitriansky biskup hlavným celebrantom svätej
omše na prvých Cyrilometodských dňoch v Terchovej v roku 1990.
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URBÁR TERCHOVÁ POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO

POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO RIEČNICA–HORNÁ TIŽINA
POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO CINGELOV A ONDRUŠOV

Kníhkupectvo Verbum

HLASY Z MISIÍ

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

Zlé dievčatá z Biblie
Liz Curtisová Higgsová
Pokúsiť sa vdýchnuť život dávno mŕtvym biblickým postavám je vždy riskantný krok. Liz
Curtisová Higgsová preto patrí
medzi tie odvážne ženy, ktoré
sa o to pokúsili. To, že úspešne,
jasne hovorí počet predaných
kníh, ktoré sa zaradili medzi
bestsellery.
271 strán, cena: 9,90 EUR

Hlas vo vetre
Francine Riversová
Kniha Hlas vo vetre je príbehom mladej, židovsko-kresťanskej otrokyne žijúcej
v časoch rímskeho impéria,
menom Hadaš. Celým románom je Hadašina kresťanská
viera neustále vystavovaná
skúškam, vyvíja sa a pomáha
jej prekonať najťažšie chvíle
života otrokyne v starovekom
Ríme.

Ozvena v tme
Francine Riversová
Druhá časť trilógie. Marcus,
vedený tichým hlasom z minulosti, opúšťa honosnosť Ríma
a vydáva sa na cestu, ktorá ho
môže zbaviť temnoty vlastnej
duše. Kráča po stopách Hadašinej minulosti do krajiny
jej detstva.
450 strán, cena: 12,90 EUR

492 strán, cena: 12,90 EUR

DVD – Tajomstvo z Fatimy
Film nakrútený na základe
rozprávania sestry Lucie
Film opisuje zjavenia Božej
Matky vo Fatime od mája do
októbra 1917. Počas tejto doby
sa Panna Mária zjavovala každý 13. deň (s jednou výnimkou) pastierikom Lucii, Františkovi a Hyacinte.
Jazyk: slovenský.
Celkový čas: 85 min.
cena: 10 EUR

Katechizmus Katolíckej
cirkvi
Spolok svätého Vojtecha 2017
Katechizmus Katolíckej cirkvi
(KKC) tvorí spolu s Bibliou
fundament každej veriacej domácnosti. Len poznané môže
byť milované, a preto by tieto
dve knihy mali byť v rodinách
pravidelne čítané – aby sa ruka
v ruke prehlbovala viera s poznaním.
917 strán, cena: 25 EUR

Filokalia I. diel
(prvá + druhá časť)
Marcel Cíbik
Ide o dielo, ktorého cieľom je
pomôcť človeku na ceste k spáse. Nie je plodom nejakých vysokých teologických úvah, ale
predovšetkým modlitby a skúsenosti v duchovnej oblasti,
pričom nám ponúka cenné duchovné rady a ponaučenia do
každodenných zápasov a starostí v našom živote.
590 strán, cena: 19,00 EUR

Mária pre tretie tisícročie
Saverio Gaeta, Mieczyslaw
Piotrowski
Pred viac ako dvetisíc rokmi započul horlivý nepriateľ
a prenasledovateľ kresťanov
Šavol z Tarzu tajomný Ježišov hlas: „Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ?“ V tejto
osudovej chvíli sa jeho život
od základov zmenil. S novým menom Pavol sa vydal
do sveta šíriť to, čo predtým
tak z duše nenávidel. Pre Ježiša
bol ochotný kdekoľvek a kedykoľvek umrieť. Apoštol Pavol
bol popravený, sťatý mečom
v Ríme na mieste, ktoré nesie
názov Tre Fontane...
O dve tisícročia neskôr žil
v týchto miestach Bruno Cornacchiola. Rovnako ako kedysi Šavol, aj on bojoval celým
svojím srdcom proti Katolíckej cirkvi, pretože ju považoval za satanovo spoločenstvo.
Mimoriadne nenávidel Pannu Máriu, kňazov a pápeža,
ktorého plánoval zabiť.
Až nadišiel 12. apríl 1947,
kedy sa Brunovi zjavila Panna
Mária. Zjavila sa mu v Ríme,
presne na mieste zvanom Tre
Fontane so slovami: ,,Som
Panna Zjavenia... Prenasledoval si ma, ale už to nerob! Vráť
sa do svätého ovčinca, večného Božieho zázraku, ktorý
vybudoval Kristus na večnej
skale, Petrovi...“
81 strán, cena: 3,30 EUR
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Deti svetla
Z mladosti veľkých svätcov
Wilhelm Hünermann predstavuje vo svojej knihe Deti svetla
svätice a svätcov netradičným
spôsobom. Opisuje situácie,
keď sa rozhodovali pre Boha,
pre nezištnú službu blížnym.
254 strán, cena: 7,50 EUR

Alexandrina Da Costa
Ľudovít Gabriš (ed.)
Blahoslavená Alexandrina Maria da Costa pochádza z Portugalska. Je to jedna
z veľkých mystičiek súčasnosti; „obeť duší“ vybraná
samotným Kristom, aby trpela ako zmierenie za hriechy
ľudstva. Jej život je príkladom
úplnej dôvery v Božiu vôľu.

Príbeh troch detí z Fatimy
Bruno Ferrero
„Keď som dovŕšila vek sedem rokov, moja matka sa
rozhodla, že začnem pásavať naše ovce.“ Tak sa začalo
jedno z najmimoriadnejších
dobrodružstiev minulého
storočia.
38 strán, cena: 3,50 EUR

88 strán, cena: 1,80 EUR

Perly a perličky pápeža
Františka
Andrea Tornielli
V knihe si prečítame rôzne
epizódy z jeho života a jedna
z nich hovorí o tom, ako mladému 21-ročnému Bergogliovi zachránila život zdravotná
sestra, keď mu svojvoľne zvýšila dávku antibiotík.
207 strán, cena: 8,90 EUR

Čnosti
Milan Bubák, Donald DeMarco
Kniha je zbierkou dvadsiatich
ôsmich úvah, ktoré otec Milan
Bubák predniesol počas pondelkových svätých omší v Univerzitnom pastoračnom centre
v Bratislave.

7 cností sv. Rity
Juraj Pigula
Svätá Rita svojím životom posvätila všetky stavy: manželský, vdovský aj rehoľný. Prišla o manžela a neskôr aj o obe
deti. Štyridsať rokov žila ako
mníška v kláštore a posledných pätnásť rokov svojho života nosila na čele stigmu – tŕň
z Kristovej koruny.
68 strán, cena: 1,90 EUR

365 dní so sv. Faustínou
Vybrané texty z Denníčka
sv. sestry Faustíny Kowalskej
Elżbieta Siepak (ed.)
Táto pekná darčeková publikácia zostavená z výňatkov Denníčka sv. Faustíny obsahuje najkrajšie myšlienky
tejto apoštolky Božieho milosrdenstva usporiadané tak, aby
čitateľa sprevádzali po celý rok,
deň za dňom.
207 strán, cena: 5,00 EUR

287 strán, cena: 6 EUR

Rozprávaj mi o Eucharistii
Bruno Ferrero, Anna Peiretti
Dobré a chutné jedlo nás robí
šťastnými. Ľudia odjakživa vyhľadávali dobré jedlá a pochodili celý svet, aby objavili tie
najlepšie chute. Niektoré jedlá
nám utkvejú v pamäti. Ježiš
rád jedával s ľuďmi a aby navždy zostal so svojimi, stal sa
pokrmom.
52 strán, cena: 6,50 EUR

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

stručný názov

Meno a priezvisko:
Mesto, PSČ:

cena

Ulica:
Podpis:			Tel.:

DECEMBER 2011
HLASY Z DOMOVA A MISIÍ
Objednávací kupón možno posielať na adresu: Kníhkupectvo VERBUM, Kalvária 3, 949
01 Nitra, tel: 037/ 7769420; fax: 037/ 7769437;
mail: verbum@svd.sk
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Slováci na prípravnom
stretnutí k Svetovému
stretnutiu rodín v Dubline
Írsky Dublin privítal prvý a druhý júnový deň tohto roka
prípravné stretnutie k deviatemu Svetovému stretnutiu rodín.
Konalo sa na pozvanie dublinského arcibiskupa Mons. Diarmunda
Martina v priestoroch City University. Slovensko medzi 120 delegátmi
z 20 krajín sveta reprezentovali v dvoch častiach programu členka
Rady pre rodinu a výkonná riaditeľka Arcidiecézneho centra
pre rodinu Bratislavskej arcidiecézy Monika Jucková a tajomníčka
Rady pre rodiny KBS Viera Václavová.

P

Text: Rada
rvý deň stretnutia za
účasti biskupov, kňazov KBS pre rodinu
a laikov sa uskutočnila
konferencia, ktorú otvoril arcibiskup Martin. Účastníkov
privítal a pozdravil aj kardinál Kevin Joseph Farrell, prefekt Kongregácie pre laikov, rodinu a život. Nasledoval blok prednášok
venovaný príprave na manželstvo
z pohľadu posynodálnej exhortácie Amoris Laetitia – Radosť lásky.
Biskup Northamptonu Mons.
Peter Doyle so spolupracovníkmi predstavil iniciatívu Biskupskej konferencie Anglicka a Walesu s názvom „Usmernenia pre
prípravu párov na manželstvo“.
V ôsmich sekciách sa zaoberajú procesom prípravy na manželstvo, jej postupmi, obsahom
programov prípravy, vzdelávaním,
rozvojom a podporou pre poskytovateľov prípravy, ako pochopiť
hodnoty manželstva vo farnosti,
výmenou skúseností s prípravou
na manželstvo (medzi rozličnými
jej poskytovateľmi napr. medzi
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tímami) a jej skvalitňovaním na
základe spätnej väzby.
Účastníci konferencie mali následne možnosť zdieľať sa v skupinách o príprave na manželstvo
v ich krajine.
Druhý blok konferencie sa zaoberal konkrétnou prípravou a organizáciou Svetového stretnutia rodín. Naplánované je od 22.

do 26. augusta 2018. Úvod patril
predstaveniu hymny stretnutia
„Radosť pre celú zem“, ktorá je inšpirovaná dokumentom Amoris Laetitia – Radosť lásky. Na
predstavení bol prítomný aj autor
hymny Ephrem Feeley.
Potom organizátori predstavili obdobie prípravy na stretnutie, ktoré potrvá od septembra

NAŠI DOBRODINCI

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

• Katedrála sv. Patrika v Dubline

2017 až do času konania stretnutia v auguste 2018. Zvolili formu
interaktívnej multimediálnej katechetickej platformy podnetov
k príprave s názvom „Amoris
– Poďme sa rozprávať o rodine!
Buďme rodinou!“ K dispozícii
bude od septembra 2017 na oficiálnej webstránke www.worldmeeting2018.ie.
V závere prvého dňa stretnutia
organizátori predstavili oficiálny
program samotného deviateho
Svetového stretnutia rodín. Bude
mať tri časti. Prvou je teologicko –
pastoračný kongres (22. – 24. augusta) na tému „Evanjelium rodiny: radosť pre svet“. Uskutoční sa
v priestoroch kongresového komplexu RDS Venue formou prednášok, workshopov, svedectiev, diskusií a samostatným programom
pre deti a mladých.

Ďalšou časťou bude tzv. festival
rodín, ktorý sa uskutoční v sobotu
25. augusta 2018 v Croke Park (na
historickom gaelicovom štadióne
s kapacitou 82 300 ľudí). Vyvrcholením bude nedeľné (26. augusta
2018) slávenie Eucharistie so Svätom Otcom vo Phoenix Park, kde
slúžil svätú omšu v roku 1979 sv.
Ján Pavol II. Miesta, na ktorých
sa uskutočnia tieto podujatia, si
účastníci stretnutia prezreli ďalší deň.
Spoločné prípravné podujatie sprevádzala okrem pracovných bodov aj spoločná modlitba
účastníkov a slávenie svätej omše.
Slovenskí delegáti Monika Jucková a Viera Václavová sa potom
stretli aj so zástupcami slovenskej
komunity v Dubline dp. Eugenom
Rybanským a Katarínou Giertlovou. Hovorili o možnom programe a účasti rodín zo Slovenska.
Rada pre rodinu bude všetky novinky, ktoré sa týkajú prípravy do
Dublinu, postupne zverejňovať na
stránke rodina.kbs.sk. •
JÚL – AUGIUST 2017

Bohuznáma zo Šale 150,-EUR • Veriaci z Hornej Poruby
1650,-EUR • Bohuznáma – Lukáčovce 50,-EUR • Odberatelia Hlasov Fačkov 50,-EUR • Bohuznáma rodina Lukáčovce
100,-EUR • Bohuznáma Ľubiša 50,-EUR • Odberatelia
Hlasov Svrčinovec 20,-EUR • Kolektív lásky Liptovská Teplička 160,-EUR • Bohuznáma Lovce 60,-EUR • Čitatelia
Hlasov Zohor 100,-EUR • Odberatelia Hlasov Žabokreky
n.N 20,-EUR • Odberatelia Hlasov Čierne pri Čadci 25,-EUR
·Misijný klub RFKÚ Varín 120,-EUR • Odberatelia Hlasov
Ruskovce 50,-EUR • Bohuznámi veriaci z Meleku 100,-EUR
• M. Kramárová – Nevidzany 50,-EUR • Odberatelia Hlasov
z Lúčok pri Ružomberku 40,-EUR • Ružencové spoločenstvo
– Zobor, Farnosť sv. Urbana 100,-EUR • Odberatelia Hlasov
Melčice - Lieskové 50,-EUR • Odberatelia Hlasov Svrčinovec
20,-EUR • Ružencové bratstvo Belá pri Varíne 100,-EUR •
Čitatelia Hlasov Úľany nad Žitavou 100,-EUR • Odberatelia Hlasov Kľúčové 100,-EUR • Spol. sv. ruženca Žilina
35,-EUR • Dobrodinci z Čajkova 40,-EUR • Odberatelia
Hlasov z Čajkova 70,-EUR • Bohuznáme Prašice 100,-EUR
• Odberatelia Hlasov Žabokreky n.N 35,-EUR • Odberatelia
Hlasov Trnava - Modranka 100,-EUR • Odberatelia Hlasov
Horný Vadičov 50,-EUR • Odb. Hlasov, Posla, Rod. Nepoškvrnenej 120,-EUR • Odberatelia Hlasov Ruskovce 50,-EUR •
Spolok sv. ruženca Močenok 65,-EUR • Odberatelia Hlasov
Sedliacka Dubová 110,-EUR • Veriaci z Turia 70,-EUR • Odberatelia Hlasov Žabokreky n.N 20,-EUR • Z deviatnika „Kto
dá prístrešie sv.rodine“ Teplička nad Hornádom 70,-EUR
·Bohuznámy Nitra 100,-EUR • Dobrodinci z Lúčnice 65,-EUR
• Bohuznáma Zlaté Moravce 50,-EUR • Bohuznámy Nitra
20,-EUR • Bohuznáma Nitra Chrenová 50,-EUR • Bývalá
Ruža č. 13 Nitra Chrenová 50,-EUR • Bývalá Ruža č. 7 Nitra
Chrenová 50,-EUR • Bohuznáma Mojzesovo 60,-EUR •
Bohuznáma Anna Piešťany 15,-EUR • Odberatelia Hlasov
Bzenica 30,-EUR • Jozef Inovecký Zem. Teplica 30,-EUR •
Mária Chlebašková Zem. Teplica 10,-EUR • Agnesa Tulipánová Zem. Teplica 10,-EUR • Berta Jakabčinová Jarovnice
10,-EUR • Odberatelia Posla a Hlasov Zem. Teplica 70,-EUR
• Misijní priatelia z Trenč. Mitic a Dubodiela 880,-EUR •
Odberatelia Hlasov Oravská Jasenica 200,-EUR • Odberatelia Hlasov z Lúčky pri Ružomberku 40,-EUR • Ružencové
bratstvo Soblahov 350,-EUR • Odberatelia Hlasov Podbiel
40,-EUR • Odberatelia Hlasov Nemšová 60,-EUR • Odberatelia Hlasov Svrčinovec 20,-EUR • Odberatelia Posla Popud.
Močidľany 300,-EUR • Bohuznáma Červeník 50,-EUR •
Kolektív lásky Liptovská Teplička 510,-EUR •

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

12. – 13. august 2017
Srdečne Vás pozývame

na púť k Matke Božej
Misionári verbisti
a farnosť Nitra-Kalvária

ODOSIELATEĽ:

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

POŠTOVNÉ ÚVEROVANÉ
949 04 NITRA 5

