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Nech sa
v našej rodine
život viery
rozvinie
Text:
P. Michal
Marhefka SVD
Foto:
Archív SVD

K

eď je človek ďaleko od domu, aj tie triviálne veci, ktoré mu sem-tam rodné
miesta napomenú, sú pre neho milým
a veľkým darom. Pre mňa to bývajú
rôzne piesne z JKS, ktoré sa mi vybavujú v hlave
v jednotlivé liturgické obdobia. V mesiaci jún si
neraz pospevujem jedinú slohu piesne k Srdcu Ježišovmu, ktorú si pamätám: „Božské Srdce, buď
s nami, kraľuj, panuj nad nami, nech sa v našej rodine život viery rozvinie.“ A to bude aj ústrednou
myšlienkou tohoto úvodníka.
Obrazy Božských sŕdc Ježiša
a Márie stále aktuálne
Ešte ako horlivý veriaci pubertiak som nechápal,
načo máme v Cirkvi rôzne ideové kulty Božských
Sŕdc. Chcelo sa mi logiky, poriadku, celostnosti
a nedeliteľnosti Božských osôb. Pre mňa bol symbol zbytočným doplnkom. Až prekonaním nezrelej rigoróznosti som pochopil, že človeku, ktorý
je charakterizovaný nielen rozumom, ale hlavne
vnímavým srdcom, sú veľmi potrebné motívy,
ktoré ho vťahujú do tajomstva, na miesta za viditeľným zovňajškom. Srdce Ježišovo sa tak aj pre
mňa znova stalo vyjadrením tej Božej lásky, ktorou je nám dané všetko – od samotného stvorenia
cez vykúpenie až po tú najmenšiu milosť, ktorou
nás chce Boh každý deň potešiť. Pochopil som,
že vlastne všetky modlitby z detstva smerovali
práve k tejto forme Božej oslavy, ktorá jednoduchým obrazom srdca pozýva veriacich byť stále
pred Bohom, s ním konať a v neho dúfať. Preto
nie je divu, že ikony Božských Sŕdc Ježiša a Márie
boli a niekde stále sú súčasťou kresťanskej – katolíckej domácnosti.
Srdce Ježišovo – prameň milosrdenstva
Srdce Ježišovo je pre veriacich prameňom milosrdenstva, ktoré sa z neho leje z otvoreného ko-
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pijou boku. Keď ho teda vzývame, aby nad nami
kraľovalo i panovalo, vyjadrujeme svoju dôveru
a odovzdanosť. Veď jedine Ježiš je hodný našej poslušnosti a dôvery, keďže ako Boh zostúpil a vzal si
telo z Panny, smrťou nás vykúpil z hriechov a doposiaľ trpezlivo čaká, aby sme po každom páde
vedeli vstať a kráčať ďalej za ním. Uvedomujeme
si, že práve tento Kráľ a Pán bude vždy prvý, kto
nám pomôže, aj keď budeme sami na vine. Ísť za
inými vladármi by bolo nerozumné, pretože ak
sa to nekončí otroctvom, tak aspoň ponížením.
Kristus vôbec nemusí byť kráľom v teokratickej
spoločnosti. On je kráľom našich sŕdc, ktoré si
formuje „podľa Srdca svojho“. Vonkajší, svetskí panovníci dosahujú úctu sľubmi alebo silou,
no Ježiš činmi, milosťami a láskou. Viac dôkazov
nám ani jemu netreba.
Rodina sa spája v modlitbe
No Ježiš sa nezastavuje na polceste, kde sami dosahujeme čiastočnú svätosť dávajúc do poriadku
svoje duše. On chce, aby celé ľudské spoločenstvo
začínajúc od Cirkvi bolo sväté, lebo k tomu sme
všetci povolaní. Základom spoločenstva je rodina, pre ktorú v spomínanej piesni vyprosujeme
rozmnoženie viery. Cirkev si vždy vážila toto maličké spoločenstvo, ktoré nazýva domácou cirkvou,
veď práve tu sa zasieva semeno viery, tu najlepšie
a najrýchlejšie rastie, tu prináša trváce plody. V minulosti korunovali obrazy Najsvätejšieho Srdca
Ježišovho a Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
domáce spoločenstvo zhromažďujúce sa okolo jedného stola, kde sa nedelili len chlebom, ale pociťovali spolupatričnosť, v pravom zmysle tohto slova
– patriť spolu: jeden druhému a navzájom Bohu.
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Pusťme Boha k nám
Dnes žiaľ sväté obrazy, ikony nedopĺňajú vždy obraz moderného bytového priestoru. Ako jednofarebné sú naše izby, tak
prázdne sú aj naše vzťahy. Pohľad na Božské osoby či Pannu
Máriu mal ľuďom stále pripomínať, pred kým a ako žijú. Dnes
sa bojíme vpustiť Boha do bytu, aby sa nám nemiešal do života. Je to škoda, veď jeho záujem je skutočná starostlivosť rodiča
o dieťa. Ak chceme prosiť o rozmnoženie viery v rodinách, treba
oživiť vieru na bytovej úrovni, dostať ju von zo seba, učiť sa ju žiť
spoločne s ostatnými členmi rodiny. Tak milo si spomínam na
momenty, keď sa mama s nami predmodlievala základné modlitby, aby sme sa ich naučili. Podobných modlitieb by sa chcelo
vidieť viac a pravidelne, aby sme rozumeli, že ak má Boh vzťah
s každým z nás, spokojne sa môžeme s ním rozprávať spoločne.
Modliaca sa rodina otvára dvere nádeji, že nech by boli hocaké
problémy, neležia jedine na nás, ale Spasiteľ nám ich pomáha
rozriešiť. To by vlastne malo zvýšiť sebavedomie všetkých členov, ktoré by sa opieralo nie o ľudskú originálnosť, ale o Božiu
moc. Tu sa môžeme spokojne inšpirovať americkými protestantmi, ktorí spokojne a často hľadajú odpovede v Božom Slove. My sa nemusíme zaoberať biblickou športkou, kde sa nám
Písmo otvorí. Skôr si znova pripomínať prvých kresťanov, ktorí
dúfali a dostávali Božie milosti rad za radom.
Pevná viera v rodine je nádejou na jej zodpovedné a odvážne svedectvo pred svetom, ktorý nám vôbec nie je rád.
No čím viac nás vytesňujú, tým viac sa musíme tlačiť späť.
Nie kvôli sebe, ale kvôli svetu. Veď ak by ten pochopil krásu
Božského Srdca a všetkého, čo od neho získal, ba ešte môže
získať, dávno by zanechal svoje omyly. My sme pochopili,
preto sme povinní napomínať o tejto pravde, prezentovať ju
na všetkých rovinách politiku nevynímajúc. Bláznami zostaneme pre svet tak či ináč, ale Krista prinesieme.
Želám vám, aby ste si dennodenne uvedomovali Božiu
lásku a vedeli o nej svedčiť najmä tam, kde o nej ani netušia,
hoci ona stále koná. •
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EDITORIÁL

Milí misijní priatelia!
Človek v živote prežíva veľa starostí o rodinu, o zabezpečenie chodu domácnosti
spolu s nárokmi kladenými v práci, zabezpečením chleba a životných potrieb
pre deti. Mnohokrát sa človek dostane do
takej situácie, že zabúda na Božiu pomoc.
V záujme zabezpečiť všetky dôležité potreby začne hľadať istotu
iba vo svojich silách, čo však môže viesť do slepej uličky. Ježiš nás
pozýva k dôvere v neho. Počas tohto mesiaca budeme prežívať
množstvo krásnych sviatkov ako Zoslanie Ducha Svätého, Božské Srdce Ježišovo, Božie Telo, Najsvätejšia Trojica, kde nás Boh
uisťuje, že je s nami a dáva nám všetko potrebné pre náš život.
Ježiš zázračne rozmnožil päť chlebov a dve ryby tak, že bolo
dosť pre všetkých a ešte ostali aj odrobiny. Ježiš, ich obdivuhodný učiteľ, uspokojil tak duše ľudí - slovami Božej múdrosti,
ako i telo – zázračným rozmnožením jedla. Môžeme si byť stopercentne istí, že Ježiš sa o nás stará rovnako dôkladne aj dnes,
akurát že s ním možno nesedíme na lúke. Každý deň nás živí
svojím telom a krvou v Eucharistii a denne nás sýti Božím slovom. Zázrak premenenia a rozmnoženia prežívame pri lámaní chleba na oltári a svojím „amen“ potvrdzujeme svoju vieru
a dôveru v Ježišovu lásku a starostlivosť.
Náš Spasiteľ Kristus je nekonečne štedrým darcom. Nezabúdajme však na vďačnosť! Keď nás Boh tak nesmierne miluje,
nemali by sme sa aj my navzájom ctiť a milovať (Jn 4, 11)? Aspoň
tak, ako z celého srdca úprimne dokážeme. Predstavme si, ako
nám Ježiš pri každej svätej omši podáva kus chleba. Je v ňom
všetka jeho láska, moc a milosť, ktoré ťa posilnia. A potom nám
Ježiš ukazuje celý svet a hovorí: „Daj im jesť (Mk 6, 37).“
My sa pri týchto slovách dnes nemusíme cítiť tak bezmocne, ako vtedy apoštoli. Veď máme vo svojom vnútri Krista! Po
každej svätej omši máme určite nespočetné množstvo príležitostí ako prejaviť Pánovi vďačnosť a odovzdať ďalej to, čo sme
dostali. Jednoducho, láskavo a trpezlivo každodenne slúžiť svojim blízkym doma. Nikdy nám nebude chýbať to, čo venujeme
druhým. Ba práve naopak, platí totiž, že čím viac dáme, tým
viac dostaneme. Dovoľme teda Ježišovi, aby nás nasýtil a posilnil, a poďme sa deliť s ostatnými!
Páter Martin Štefanec SVD
šéfredaktor
DÔLEŽITÉ OZNAMY

Sv. omšu za odberateľov Hlasov
odslúžim 3. júna,
za horliteľov 5. júna 2017.
Šéfredaktor
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▲ Cirkev na Balkáne znepokojuje nestabilita
v Bosne a Hercegovine
Dvadsaťdva rokov po podpise Daytonskej mierovej dohody, ktorá 14. decembra 1995 ukončila občiansku vojnu v Bosne a Hercegovine katolíckych
predstaviteľov Bosny a Hercegoviny, Chorvátska
a Slovinska stále znepokojuje napätie v bývalej Juhoslávii.
„Daytonská mierová zmluva skončila krviprelievanie, medzi obyvateľmi však nevytvorila spravodlivosť a rovnosť, ale neprestajný politický konflikt medzi národnými subjektmi a politikmi, čo
robí z Bosny a Hercegoviny stále menej stabilnejší
štát a bez perspektív,“ napísali v liste predsedovia
komisií pre spravodlivosť a pokoj spomínaných
balkánskych krajín. Ako uvádza vo svojej správe
agentúra SIR, cirkevní predstavitelia žiadajú, aby
„sa pre všetkých utečencov a vysídlencov vytvorili podmienky na bezpečný a udržateľný návrat“.
Zároveň volajú po „ústavnej reforme v zmysle federalizmu, decentralizácie, subsidiarity a právneho zastúpenia utvárajúcich národov a národných
menšín“.
Na záver svojho listu píšu, že vítajú správu Európskeho parlamentu z 15. februára 2017. Brusel totiž
prejavil ochotu pomôcť účinným spôsobom Bosne
a Hercegovine v procese „stabilizácie a prispôsobenia sa európskym štruktúram“.
Ozbrojený konflikt v Bosne a Hercegovine patril
k najkrvavejším stretom v bývalej Juhoslávii. Vyžiadal si 200-tisíc ľudských životov dva milióny ľudí
museli opustiť svoje domovy. •

SPEKTRUM

▪ Biskupi celej Latinskej Ameriky aktívne vyzývajú svet
na pomoc Venezuele

▲ Pápež František
prijal účastníkov kongresu
Vatikánskeho observatória
Cirkev nesmie mať nikdy strach
z pravdy, ale mu musí vedieť akceptovať „novostí vedeckých objavov“. S týmito slovami sa 12.
mája pápež František obrátil na
účastníkov kongresu s názvom
„Čierne diery, gravitačné vlny
a jedinečnosť časopriestoru“,
ktorých prijal vo Vatikáne. Medzinárodnú konferenciu hostilo v uplynulých dňoch v Castel
Gandolfe Vatikánske observatórium.
Podujatie s účasťou významných vedcov z celého sveta si
pripomenulo odkaz belgického
kozmológa a kňaza Georgesa
Lemaîtrea, ktorý sa považuje za
otca teórie veľkého trestu a ktorý v rokoch 1960 až 1966 viedol
Pápežskú akadémiu vied.
„Netreba mať strach z pravdy,
ani sa stiahnuť do postojoch
uzavretosti, ale akceptovať novosti vedeckých objavov v úplnej pokore. Kráčajúc smerom
k perifériám ľudského poznania,
je skutočne možné mať autentickú skúsenosť s Pánom, ktorý
je schopný naplniť naše srdce,“
povedal pápež František. •

Rada biskupských konferencií Latinskej Ameriky (CELAM) zakončila
15. mája plenárne zasadnutie v Salvádore silnou výzvou „nájsť riešenia“ pre
ukončenie politickej, ekonomickej a sociálnej krízy vo Venezuele. Cirkevní zástupcovia celého amerického kontinentu vyzvali venezuelský národ
„k vyvarovaniu sa akejkoľvek formy násilia“. Za uplynulý mesiac si nepokoje vyžiadali štyridsať obetí a osemsto zranených. Ďalších tisíc ľudí zatkla
polícia. V krajine je nedostatok základných potravín, chýbajú spotrebný
tovar a lieky. „Vyzývame, aby sa urgentne konkretizovali riešenia aktuálnej
krízy ústavným spôsobom a zachovali sa demokratické hodnoty,“ píšu latinskoamerickí biskupi vo svojom vyhlásení. Členovia Rady biskupských
konferencií Latinskej Ameriky vyjadrili venezuelskému ľudu svoju „blízkosť, solidaritu a podporu“. Na záver sa obrátili s prosbou o pomoc na medzinárodné humanitárne organizácie. •

▪ Vo Venezuele bol zavraždený
rehoľník, o život prišiel františkán bieleho kríža

▲ Vo veku 97 rokov zomrel v Číne
emeritný biskup Wang Chongyi
Dňa 20. apríla zomrel vo veku 97 rokov
čínsky emeritný biskup Mons. Andrea
Aniceto Wang Chongyi. Prelát bol jedným z najstarších biskupov Krajiny nebeského draka. O úmrtí Mons. Wang
Chongyia informoval Svätú stolicu pápežský zástupca v Hongkongu.
Narodil sa v katolíckej rodine a už vo
veku 13 rokov vstúpil do seminára.
Kňazskú vysviacku prijal v roku 1949,
keď mal 30 rokov. V čase nepokojov ho
zajali a počas deviatich rokov bol na
nútených prácach. V roku 1988 sa stal
biskupom a medzi veriacimi sa preslávil svojim apoštolským zápalom. Mnohí si ho pamätajú aj pre jeho láskavosť.
Pred takmer troma rokmi, 8. septembra
2014, podal demisiu z dôvodu vysokého veku, ktoré o niekoľko mesiacov neskôr prijal pápež František. •

Brata Diega Bedoya, člena rehole bratov františkánov bieleho
kríža v štáte Aragua vo Venezuele, našli 10. apríla zavraždeného
v jeho kancelárii, kde ho prepadli a zavraždili počas vlámania.
Jeho telo našli so známkami zápasu a s bodnou s ranou v krku.
Kolumbijčan brat Diego pôsobil
vo Venezuele viac ako pätnásť
rokov. Bol zapojený do pastoračnej služby v Casa Hogar, kde
sa staral o starších ľudí a postihnuté deti.
Bratia bieleho kríža sa starajú
o zabezpečenie jedla pre 65 núdznych. Keďže je v súčasnosti
vo Venezuele veľký nedostatok
jedla, to bol zjavne aj dôvod vlámania a vraždy, keďže im zlodeji
ukradli všetky zásoby jedla, počítač a ďalšie hodnotné veci.
Od začiatku tohto roka je to
v Latinskej Amerike už štvrtý
prípad vraždy katolíckeho duchovného a šiesty vo svete. •
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DUCHOVNÉ SLOVO

Dar Ducha Svätého
Text: P. Milan Bubák SVD
Foto: Archív SVD

N

ám veriacim kresťanom je
čím ďalej tým jasnejšie, že
žijeme v dobe Ducha Svätého. Prejavuje sa to na rozličných aktivitách, o ktorých v Cirkvi
pred pár rokmi nebolo ani len slychu.
Nevieme, čím to je, ale je to tak. Nielen oficiálna Cirkev, ale aj jednoduchí
veriaci ľudia v súčasnosti cítia, že bez
Ducha to nejde, a preto on je centrom
jej a ich života. Čo on nedá, nie je. Duch
vedie k životu, litera k smrti.
Pozrime sa preto na najvýraznejšie
charakteristiky daru Ducha Svätého. Je
ich veľa. My si však všimneme len dve.

vylejem v tých dňoch zo svojho Ducha
a budú prorokovať. Budem robiť divy
hore na nebi a znamenia dolu na zemi,
krv, oheň a oblaky dymu. Slnko sa premení na tmu a mesiac na krv, skôr, ako
príde Pánov deň, veľký a slávny. A vtedy: každý, kto bude vzývať Pánovo
meno, bude spasený.“
Toto však neznamená, že by bol
Duch Svätý vyliaty na všetko ľudstvo
bez rozdielu. Duch bude vyliaty iba
na tých, ktorí uveria v Krista, nakoľko
dar Ducha bol odmenou za vieru. Ján
v Evanjeliu vysvetľuje slová Ježišove
o prísľube živej vody (7,37-39).
V posledný, veľký deň sviatkov Ježiš vstal a zvolal: „Ak je niekto smäd-

Vyliaty na všetkých
1. Snáď najvýraznejšou je to, že
Duch Svätý nie je obmedzený len
na niekoľko výnimočných vod„Ovocie Ducha je láska, radosť,
cov v rámci kresťanských spopokoj, zhovievavosť, láskavosť
ločenstiev, ale že je „vyliaty“ na
dobrota, vernosť, miernosť,
všetkých. Toto je dôvod, prezdržanlivosť“ (Gal 5,22; viď tiež
čo sme si na Nedeľu Dobrého
5,1; Rim 5,5; 8,14-16)
Pastiera mohli dovoliť hovoriť
o znakoch a charakteristikách
pastiera, o tom, že každý z nás je
aj vedeným, aj vodcom. Sv. Peter vy- ný a verí vo mňa, nech príde ku mne
svetľuje udalosti Turíc ako naplnenie a nech pije. Ako hovorí Písmo, z jeho
proroctva Joelovho o tom, že Boh vy- vnútra potečú prúdy živej vody.“ To poleje svojho Ducha na každého človeka vedal o Duchu, ktorého mali dostať tí,
(Sk 2,16nn; Joel , 1-5):
čo v neho uverili. Lebo ešte nebolo DuAle toto je to, čo povedal prorok Joel: cha, pretože Ježiš ešte nebol oslávený.
V tomto je veľká zmena pre nás po„V posledných dňoch, hovorí Boh, vylejem zo svojho Ducha na každé telo: koncilových katolíkov a možno aj člevaši synovia a vaše dcéry budú proro- nov iných kresťanských denominákovať, vaši mladíci budú mať videnia cií. V minulosti sa Cirkev chápala ako
a vaši starci budú snívať sny. Aj na svo- striktná pyramída, kde tí, čo sú hore,
jich služobníkov a na svoje služobníčky rozlišujú to, čo je správne, t. j. čo je od
4
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Ducha Svätého pre tých, čo sú dole.
Dnes táto pyramída síce jestvuje, má
stále zmysel, ale jej rola je značne modifikovaná. Každý kresťan má priamy
kontakt a napojenie na Ducha Svätého.
Potrebuje však službu doprevádzania,
pretože Duch Svätý nie je jediný duch,
ktorý v nás prebýva. Je v nás stále aj
hriech, a tak mnohé domnelé hlasy
Ducha môžu byť v skutočnosti hlasmi od zlého.
Množstvo účinkov
2. Ďalšou charakteristikou pôsobenia
Ducha Svätého je množstvo, bohatstvo,
farebnosť a rozličnosť jeho účinkov. Je
ich nespočítateľné množstvo. Niektoré
výraznejšie však sú tieto:
a) Učenie. „Ale Tešiteľ, Duch Svätý,
ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všet-

DUCHOVNÉ SLOVO

ko, čo som vám povedal“ (Jn 14,26; viď
tiež 16, 13; 1Jn 2,27).
Ľudskí hlásatelia a kazatelia jeho Slova sú schopní kázať len navonok. Na
to, aby ich práca priviedla ľudí k pravej
viere, musí byť doplnená vnútorným
učením Ducha Svätého. „Nikto nemôže povedať ’Ježiš je Pán’ iba ak v Duchu
Svätom“ (1Kor 12,3). Navyše učenie
Ducha Svätého nie je obmedzené iba
na uvedenie ľudí do viery; učenie Ducha Svätého je nepretržitým svetlom,
ktoré ich uschopňuje v tejto viere rásť
a to tak, že sú čím ďalej tým schopnejší
prijať a realizovať jej dôsledky vo svojom živote [často si vzdychneme, keď
sme ešte len na začiatku viery: ako budem schopný prijať a žiť podľa takéhoto vznešeného ideálu? Ja hriešny a slabý? To je vec Ducha. On nás uschopní
a uvedie do toho všetkého.]

b) Vedenie. Niekedy nás Duch vedie veľmi priamym spôsobom ohľadom konkrétnych akcií, ktoré máme
vykonať alebo rozhodnutí, ktoré máme
urobiť.
On napríklad inšpiroval Filipa v jeho
rozhovore s Etiópčanom, ktorý študoval Izaiáša (Sk 8,29), Petra viedol pri
jeho reakcii na pozvanie rímskeho stotníka Kornélia (Sk 10,19nn) a Pavla, aby
nešiel kázať do Bitýnie (Sk 16,7).
c) Posilňovanie. Vedieť, čo máme robiť, ešte nestačí na to, by sme to, čo vieme, aj robili. Kresťanský život a apoštolská činnosť sú náročné a človek sám
nie je schopný tieto nároky realizovať.
Duch Svätý však prichádza na pomoc
nám slabým a dáva nám novú až nevídanú silu.
Príkladom toho je premena apoštolov na turíčny deň (Sk 2nn). Text, ktorý

nám najplnšie predstavuje túto charakteristiku Ducha, pochádza od apoštola
Pavla: „Všetko môžem v tom, ktorý ma
posilňuje“ (Flp 4,13).
d) Rozliatie pocitov lásky, radosti,
pokoja a pod. a udelenie novej slobody.
„Ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť dobrota,
vernosť, miernosť, zdržanlivosť“ (Gal
5,22; viď tiež 5,1; Rim 5,5; 8,14-16)
Na všetky dary milosti sa veľmi
správne pozerá ako na prúdenie z Ducha Svätého, o ktorom ako o najvyššom dare Boha sa nám ľuďom niekedy hovorí ako o „nestvorenej milosti“.
„Stvorená milosť“ je termín na popísanie práce či diela Ducha Svätého
v nás. (1) Na prvom mieste sem patria tie najpodstatnejšie aspekty milosti: odpúšťanie hriechov a Božie synovstvo. (2) Potom je tu život milosti,
ktorý spočíva hlavne vo viere, nádeji
a láske. (3) A konečne to, čo nazývame „darmi Ducha Svätého“, je to, čo
prináša tento náš život podľa Ducha
k dokonalosti. Hoci na každú milosť
sa dá pozerať ako na dar Ducha Svätého, „dary Ducha Svätého“ poukazujú
na jeho prítomnosť špeciálnym spôsobom. Inými slovami: milosťou nás
Duch robí deťmi Božími; čnosťami viery, nádeje a lásky, ktoré do nás vlieva,
žijeme ako deti Božie; a darmi Ducha
(v užšom zmysle, t. j. dary posväcovania [tradičných 7 darov DS: múdrosti,
rozumu, poznania, rady, sily, zbožnosti a bázne Božej]; dary služby: nevedú
priamo k posväteniu ich vlastníka, ale
uschopňujú ho k vykonávaniu služby;
dary prejavu Ducha: uzdravovania,
prorokovania, konania zázrakov, rozlišovania duchov, jazykov, a výkladu
jazykov [pozri 1Kor 12,8-11].
Mnohé z darov patriacich do týchto troch skupín sa prelínajú ) je tento
život Božích detí privádzaný k dokonalosti.
A nám neostáva nič iné, iba pouvažovať, ak moja viera iba tak tlie, aké
miesto dávam vo svojom živote snahe o otvorenie sa pre dar Ducha Svätého. •
JÚN 2017
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Udalosti
▶ 25 rokov SVD v Rusku
Od 26. do 28. apríla tohto roku verbisti
v régii Ural (Rusko, Bielorusko) oslávili v Moskve prvú štrťstoročnicu svojej
misie na území bývalého ZSSR. Okrem
miestnych spolubratov prišli aj hostia
zo susedných provincií, medzi inými
slovenský provinciál P. Pavol Kruták
a predstavený Európskej zóny P. Peter Dušička. V roku 1992 bol z Poľskej
provincie SVD vydelený dištrikt Bielorusko, ktorého prvým predstaveným
sa stal neskorší irkutský biskup – Jerzy
Mazur. Misijná činnosť sa najskôr rozvíjala na bývalých poľských územiach
v okolí mesta Baranoviči. Paralelne
však spolubratia začali slúžiť aj na území Ruska – v Moskve, Tambove, Vologde, Jaroslavle, Petrohrade. Neskôr, aj
zásluhou Mons. Jána Bukovského SVD,
Slováka, vtedajšieho nuncia v Ruskej
federácii, pribudli mestá v ázijskej časti – Irkutsk, Blagoveščensk. Doplnil sa
aj Volgograd, Archangeľsk a nedávno
Čita. Verbisti sú tak najväčšou mužskou rehoľou v Rusku, spravujúcou aj
patričné množstvo farností. Stojí za to
spomenúť, že pri základoch tejto régie
stál aj páter Jozef Matis, ktorý tu pôsobil 25 rokov. •
• Páter Michal Marhefka SVD počas príhovoru
• Výročná sv. omša pri príležitosti oslavy
25 rokov SVD v Rusku, ktorej predsedal
Celentino Miliore, apoštolský nuncius
v Rusku, spolu s nim aj prvý predstavený
régie Rusko – biskup Mazur zľava od nuncia,
a biskup z Irkutstka Cyril Klimovic
• V nasledujúci deň sa konalo regionálne
zhromaždenie, kde svoje 25 kňazské jubileum
oslávil o. Tomáš Klawoń, ktorý celý svoj
kňazský život slúžil práve v régii Rusko-Ural
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Bývalú mexickú kráľovnú krásy
príjmu do noviciátu misijných sestier
Esmeralda Solis Gonzales je 20-ročná Mexičanka, ktorá bola v roku
2016 korunovaná za kráľovnú krásy vo svojom rodnom meste, a teraz
vstupuje do noviciátu Chudobných klarisiek misijných sestier Najsvätejšej sviatosti. Esmeralda sa narodila 12. apríla 1997 vo Valle de Guadalupe v katolíckej rodine. V súčasnej dobe žije v kláštore v Cuernavaca v štáte Morelos. Chce sa odovzdať Bohu a zanechať svoju kariéru.
„Spoznávam rehoľný život zvnútra. Zatiaľ sa mi podarilo vidieť svet
z iného uhla pohľadu, to všetko, čo ponúka. Mala som všetko, čo som
mala rada, ale nič v porovnaní so šťastím, ktoré Boh vložil do môjho
srdca,“ povedala Esmeralda.
Mladá postulantka stretla klarisky asi pred piatimi rokmi, keď mala
14 rokov a zúčastnila sa stretnutia Dni povolania, ktoré boli o rozlišovaní životného smerovania. Tento proces rozlišovania trval u nej do
25. marca 2017, keď povedala svoje „áno“ Pánovmu volaniu práve na
sviatok Zvestovania Pána vstupom do noviciátu.
„Božie načasovanie je perfektné. Počas tohto obdobia rozlišovania
mi umožnil zažiť rôzne skúsenosti, ktoré ma veľa naučili. Napr. vyhrať
v súťaži kráľovná krásy. To všetko mi pomohlo zamyslieť sa nad otázkou‚
a čo ďalej‘?“, vyjadrila sa Esmeralda. „Otázka povolania bola pre mňa
vždy dôležitá a nosila som ju trochu ako ‚tŕň‘, totiž som si uvedomovala,
že kým ho nenájdem, bude vo mne stále istý nepokoj. A tak som hľadala, čo Boh plánuje práve pre mňa. V tomto procese hľadania prišiel aj
strach, obavy, pochybnosti, ale láska, ktorú mi Pán ukazoval každý deň,
bola silnejšia a prekonala každý strach a obavy. Vedela som, že nasledovať ho žiada odo mňa radikálnu zmenu, to jest zmeniť život a vziať ten
jeho, prijať Kristov kríž a lepšie žiť, teda nežiť pre seba. Zmena je ťažká
pre rodinu, ale vždy som mala podporu od svojich rodičov, súrodencov
a skutočných priateľov.“ Ako sama povedala, ťažkosti sú v každom povolaní, ale ak sa držíme Božej ruky, vždy nám pomôže urobiť ďalší krok.
V rehoľnom živote je pre ňu každý deň novým začiatkom a novou príležitosťou šíriť Božie kráľovstvo. „Neboj sa!“ hovorí Esmeralda ako odkaz každému mladému, ktorý hľadá svoje povolanie. „Ak ťa Boh volá,
on sa postará o všetko, stačí len to jeho pozvanie prijať s veľkou mierou
radosti a dôvery. Myslím, že strach je len zámienka, ktorá je zodpovedná
za skrátenie skutočného šťastia, ktoré môže poskytnúť len Boh.“
Chudobné klarisky misijných sestier Najsvätejšej sviatosti sú rehoľou pápežského práva, založenou blahoslavenou Máriou Ines Teresou
Arias v roku 1945 v meste Cuernavaca (Mexiko). Ich spiritualita je eucharistická, mariánska, misionárska sústredená na Krista v Najsvätejšej sviatosti. Sestry pôsobia na klinikách, v katechéze, venujú sa mládežníckym skupinám, majú materské školy a vysokoškolské internáty,
ponúkajú duchovné cvičenia a iné duchovné podujatia.
Komunity majú v Mexiku, Kostarike, Argentína, USA, Španielsku,
Írsku, Taliansku, Rusku, Japonsku, Kórei, Indonézii, Sierra Leone, Nigéria, Vietname a Indii. •
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• P. Martin Madassery SVD s deťmi
v Čechynciach

Čechynce
– očami misionára
Text: P. Martin Madassery SVD
Foto: Archív SVD

„Ak robím to, čo po zrelom uvážení spoznám, že je to Božia vôľa, čo na tom
záleží, keď iní to budú haniť.“ Sv. Arnold Janssen

M

ám veľmi rád slovenskú
kultúru. Chodievam do
dedín, keď majú kultúrne programy, najmä také,
kde sa dedinčania obliekajú do krojov
alebo tradične. Misionár, ktorý patrí
do Spoločnosti Božieho Slova, najprv
sa naučí jazyk a potom musí inkulturovať svoj život, aby mohol lepšie slúžiť
ľuďom. Náš Zakladateľ Sv. Arnold Janssen zdôrazňoval, aby každý misionár
hlbšie pochopil kultúru krajiny, kde
pôsobí a slúži. Naša charizma je ohlasovať evanjelium skrze kultúry a jazyky. To je aj našou misionárskou úlohou
a povinnosťou. Naša charizma spočíva
v ohlasovaní evanjelia všade, kde je nedostatočne hlásané alebo vôbec nehlásané. Pravé preto my sme nazvaní frontier misionári (misionári, ktorí pracujú
cez hranice).
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Každá obec má svoju tradíciu, zvyky a kultúru. Už päť rokov vypomáham
vo farnosti Čechynce, kde v nedeľu aj
iné dni slúžim sv. omšu. P. Martin Štefanec sem chodieval vypomáhať. Keď
bol preložený do UPeCe do Bratislavy,
dostal som viac možností chodiť do
tejto dediny a slúžiť. Rád chodievam
na tú omšu, stretávam sa s ľuďmi, a tak
sa naučím dedinskú kultúru a tradíciu.
Teraz nedávno ma miništranti pozvali
na slávnosť 1. mája do Čechyniec. Prvýkrát som sa mohol zúčastniť takej akcie.
Veľmi som sa tešil. Videl som, ako sa deti,
dievčatá aj chlapci, obliekli do pekných
krojov. Spievali tradičné pesničky, tancovali a postavili stromček s krásnymi
ozdobami, nechýbala na stromčeku ani
fľaša pálenky. Spoločná atmosféra bola
veľmi pekná. Dedinčania sa stretli, porozprávali a pripravili tradičný čechyn-

ský guľáš a jedli. Bolo vidno, ako dospelí
ľudia pomaly zavedú mladých a deti do
ich kultúry a tradície. Dobré zvyky treba
dodržiavať. Videl som to na vlastné oči,
že Čechynčania svoju kultúru veľmi hlboko prežívajú a dodržiavajú.
Keď som sa vrátil do misijného domu,
pýtal som sa spolubratov, prečo postavia strom (máj) na prvého mája. Oni mi
vysvetlili, že v minulosti to bolo tak, že
keď sa chlapcovi páči nejaká dievčina,
chlapec postaví stromček alebo konáre ozdobí pred jej domom. To vyjadruje
lásku tej dievčine aj to, že ten chlapec je
ochotný obetovať všetko, aby ju získal za
manželku na celý život. Podľa mňa je to
veľmi pekný zvyk spojený s rodinou. Rodina je základ spoločnosti a podporovať
rodinu vo farnosti je dôležitou úlohou
misionára. Ako som počul, viaceré dediny zachovávajú takú tradíciu aj dnes.
Ako Ind som takú akciu nevidel nikde. Indovia majú iné zvyky, tradície
a kultúru, ale tá slovenská kultúra je
pre mňa dôležitá, pretože tu žijem ako
misionár.
„Choďte teda, učte všetky národy
a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha
Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.“ Mt 28, 19-20
Ak máte záujem, aby som prišiel do
vašej dediny, videl vašu kultúru očami
misionára Inda a napísal o vašich zvykoch, tak prosím, dajte mi vedieť na
mobilné číslo 0903 809 622 alebo napíšte mi na emailovú adresu martinsvd@gmail.com. •

100 ROKOV FATIMA

Putujte
s Hlasmi
do Fatimy
FATIMA – 100. výročie
zjavenia Panny Márie
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.
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
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 mesta, 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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Misionár z Konga
si obľúbil Česko
Text: P. Martin Štefanec SVD
Foto: Archív P. Georgesa

Vieru dostal v rodine, odmalička chodievali s rodičmi
do kostola. Rozhodol sa dar viery prinášať a prehlbovať aj u ľudí
v Európe. Dostal sa na misie do Čiech, kde pôsobí ako kňaz
vo farnosti Kolín. Páter Georges Mondo Mak SVD pochádza
z Konžskej demokratickej republiky. Rád varí húsenice, fufu
a iné africké jedlá. Má rád prácu s mladými, s ľuďmi chodieva na futbal.
Preplnené kostoly v Kongu vymenil za málo navštevované v Čechách.
Takto pôsobí misionár z Afriky v Česku. O svojom živote
a povolaní rozpráva v nasledujúcom rozhovore.

Kde si vyrastal, čím si chcel byť?

Navštevoval som základnú školu v Kinshase, hlavnom meste. Bola to katolícka škola. Strednú školu som tiež
navštevoval v hlavnom meste. Keď
som bol malý, chcel som byť lekárom
a vojakom, pretože som cítil, že chcem
zachraňovať ľudské životy a pomáhať
ostatným. Tento sen bol konfrontovaný so stredoškolskou realitou. Pochopil som, že lekár sa nesmie báť krvi,
a s tým mám ja problém. Tiež som nejako nevynikal v chémii. Chémia mi
nešla, a tak z týchto dôvodov mi tento
plán nevyšiel.
Ako si spoznal verbistov?

Vo farnosti, kde som sa narodil, sú misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a Panny Márie. Tam bol jeden môj
kamarát, ktorý bol v tom čase kandidátom u misionárov verbistov. V súčasnosti je misionárom v Brazílii. Cez
neho som spoznal verbistov a dostal
som sa do tejto rehole. Pozval ma na
stretnutie kandidátov a ja som sa roz-

P. Georges Mondo Mak
pôsobí v Kolíne
v Čechách

hodol vstúpiť do rehole SVD. Keď som
sa rozhodol byť kňazom, bolo to po
strednej škole.
Koľko je duchovných povolaní z vašej
farnosti?

Teraz nás je 25 žijúcich kňazov. Máme
veľa ašpirantov do rôznych kongregácií.
Rehoľné sestry tiež. Bohu vďaka, máme
veľa kňazských a rehoľných povolaní.
Kde si študoval teológiu?

Bol som v seminári u verbistov. Prvý
rok som sa pripravoval na štúdium
filozofie. Tri roky som bol v seminári
v Kinshase, po filozofii som absolvoval rok noviciátu. Po noviciáte som sa
sťahoval do Ghany, aby som študoval
teológiu v Common formation centre. V Afrike máme tri takéto Common
formation centrá: V Tamale, Ghane,
Nairobi v Keni a v Kinshase v Kongu.
Na týchto miestach Afričania študujú
teológiu. V Ghane som študoval filozofiu aj teológiu 4 roky. Predtým som sa
učil angličtinu jeden rok.
JÚN 2017
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Po treťom roku som išiel naspäť do
Konga na pastoračný rok. Pracoval som
s deťmi z ulice. V Kongu máme projekt
práce s deťmi. Ako verbisti máme sedem domov pre deti z ulice. V Kongu
sú tisíce detí na ulici. Sú bezdomovci
už ako deti. V našich domoch sa o nich
snažíme postarať. V našich domoch im
poskytujeme jedlo, výchovu a vzdelanie. Niektoré z takýchto detí sa stali aj
lekármi a učiteľmi.
Čo si robil po pastoračnom roku?

Bol som v druhom noviciáte 3 mesiace.
Pripravoval som sa na večné sľuby. Bol
som so spolužiakmi v seminári. V Ghane sme prijali diakonskú vysviacku
a na kňazskú vysviacku sme sa vrátili
do Konga, kde nás vysvätili za kňazov.
Keď si rozmýšľal o krajine, kde by si
chcel pôsobiť, čo si počul o Slovensku
alebo Česku? Ako si sa rozhodol?

z Afriky mi pripadala niekoľko hodinová cesta z Prahy do Nitry dlhá i keď
bolo fajn, že som sa hneď cítil prijatý. Tak aj cesta prešla celkom v pohode. A potom, keď som začínal v Nitre,
tiež už som cítil, že som medzi svojimi
v misijnom dome a bolo to dobré.
Ako si sa adaptoval v Čechách?

Začínal som v Prahe jazykovým kurzom. Skúsenosť v Prahe a v Kolíne je
rozdielna. Keď som bol v Prahe, učil
som sa väčšinou iba jazyk. Nemal som
veľa kontaktov s ľuďmi, lebo som nevedel rozprávať. Tiež som nemohol
zo začiatku slúžiť sv. omše, pretože
som nerozumel česky. Navyše som mal
problémy s vízami.
Rok v Prahe bol ale dôležitý a naučil som sa reč, zvykol som si. V Kolíne
som veľmi rád. Spoznávam viac ľudí.
Teším sa z tejto práce. Zo začiatku som
mal určité problémy zvyknúť si na jedlo
a trošku ma bolelo brucho. U nás jeme
napríklad húsenice, máme ďalšie jedlá
ako fufu, jeme veľa rýb. Česká kuchyňa je však výborná. Nie je problém si
zvyknúť. Raz som tu na fare varil húsenice, ktoré som zohnal v jednom af-

Nevedel som nič o verbistoch na Slovensku ani v Čechách. Keď som bol
prvák v seminári, viem, že prišla pozvánka zo Slovenska študovať tam.
Pre mňa to bolo niečo zaujímavé, nad
čím som rozmýšľal. Čo to tam je? Môžem skúsiť tam ísť. I keď som tu
nebol ako bohoslovec, uchádzal
som sa o to ísť sem ako kňaz. Keď
Cítim a mám skúsenosť, že veľa
som si písal misijné určenie, jedľudí verí v Boha, ale asi nevedia,
na z možností bola aj Slovenská
čomu veria. Chcem pomáhať
provincia (kde je zahrnutá aj Česľuďom, ktorí potrebujú duchovnú
ká republika). Okrem toho som si
pomoc. Objaviť znova Boha
napísal aj Belgicko a Kongo. Keď
v ich živote.
som sa rozhodoval, ktoré krajiny
si napíšem, hľadal som informácie na internete. Oslovilo ma to, že verbisti na Slovensku a v Čechách sa dosť
venujú mládeži. Preto som si napísal aj
Slovenskú provinciu SVD a generálna
rada v Ríme mi ju aj vybrala pre moje
pôsobisko.
Aké si mal pocity, keď si prvýkrát prišiel do Čiech?

Pocity boli rôzne. Priletel som v júli
2015 do Prahy. Na letisko ma prišli zobrať spolubratia z Nitry, cestovali sme
autom do Nitry. V rámci mojej cesty
12
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rickom obchode. Spolubrat kňaz to
nemohol ani cítiť. Veľmi som s tým
neuspel.
Ako vnímaš pastoráciu v Kolíne?

Tu je veľká farnosť. Máme 9 sv. omší
v nedeľu. Sme tu traja kňazi. Prvú sv.
omšu mávam mimo Kolína o 8:00.
Druhá sv. omša je v Kolíne, tam chodí
okolo 80-100 ľudí. Chodí aj veľa detí.
Je to detská sv. omša. Potom máme
sv. omšu o 11:00, tam chodí okolo 2030 ľudí. Cez všedné dni mávame sv.

omše aj ráno, aj večer. Vo štvrtok navštevujem chorých v Kolíne aj po okolí. Mávam tiež sv. omše mimo Kolína.
S jazykom sa ešte trápim, tak náboženstvo neučím. Mávam ale spoločenstvo
s mladými, tak sa ich snažím duchovne viesť.
Keď porovnáš sv. omšu v Kongu a tu,
aké sú rozdiely?

Tu chodí málo ľudí do kostola. V Kongu sv. omša trvá asi 2 hodiny. Spievame, tancujeme. Sv. omša je veselá. Zo
začiatku som mal dojem, že ľudia sú tu
studení a sv. omše príliš tiché. Ale chápem čoraz viac mentalitu týchto ľudí
a mnohí z nich sú priateľskí a veselí.
Som tu rád.
Som otvorený človek a môžem žiť
jednoduchý život. Mám tu medzi veriacimi veľa kamarátov. Som s ľuďmi,
navštevujem ich, ideme napr. na fut-
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Sté výročie fatimských
zjavení oslávili seminaristi
na Raticovom vrchu

• Vysviacka v Kongu. Kongo je bohaté na
kňazské a rehoľné povolania
• Cirkev v Kongu je živá. Slávnostná sv. omša
trvá niekoľko hodín. Ľudia sa tešia z oslavy
Boha
• P. Georges so spolubratmi verbistami
pracujúcimi v Čechách
• Verbisti v Kongu rozvíjajú programy,
ktorými pomáhajú deťom z ulice začleniť
sa do spoločnosti

som, o čom to bude, ale vyšlo to fajn.
Bola to milá skúsenosť.

bal a podobne. Tiež sa poznám aj s niektorými neveriacimi, s ktorými dobre
vychádzam.

Faktom je to, že málo ľudí chodí do
kostola. Cítim a mám skúsenosť, že
veľa ľudí verí v Boha, ale asi nevedia,
čomu veria.
Chcem pomáhať ľuďom, ktorí potrebujú duchovnú pomoc. Objaviť znova Boha v ich živote. Budem robiť, čo
bude v mojich silách. So spolubratmi
dobre spolupracujem. A cítim aj zo
strany ľudí, že sú otvorení a prijímajú ma. Teším sa z misijnej práce v tejto
krajine. •

Bol si v show Jana Krausa. Ako si sa tam
dostal?

Predtým som mal článok v Katolickom
týdeníku, oni ho čítali a volali mi z TV,
že chcú so mnou rozhovor naživo. Nevedel som, kto je Jan Kraus. Išiel som
tam. S Janom Krausom sme sa stretli
iba 5 minút pred natáčaním. Nevedel

Pozvali ťa aj do iných médií?

Bol som aj v TV Noe. Pozvali ma do
relácie Misijný magazín, ktorú robili
Pápežské misijné diela.
S čím prichádzaš do Česka ako misionár? Aký je tvoj plán?

V sobotu 13. mája 2017 sa predstavení a bohoslovci Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne
zúčastnili na odpustovej svätej omši
v Kostole Panny Márie Fatimskej na
Raticovom vrchu, aby si tak spolu
s pútnikmi pripomenuli 100. výročie zjavenia Panny Márie vo Fatime.
Slávnosť začala modlitbou posvätného ruženca o 10.00 hod. Po nej
nasledovala svätá omša, ktorej predsedal Mons. Branislav Koppal, generálny vikár Banskobystrickej diecézy.
V homílii upozornil, že mnohí ľudia
za fatimskými zjaveniami mylne hľadajú apokalyptickú senzáciu a prichádzajú s konšpiračnými teóriami
o zatajovaní ich častí. Pripomenul,
že naša viera nestojí na tom, či vieme viac než iní alebo či vieme, čo sa
stane a stihneme sa na to pripraviť.
Ide skôr o to, či konkrétnu chvíľu
skutočne odovzdávame Bohu a prosíme, aby nás sprevádzal životom.
Mons. Koppal tiež hovoril o potrebe obetovať sa za hriešnikov – ktorú
vyzdvihla Panna Mária v zjaveniach
vo Fatime. Po sv. omši mali veriaci
možnosť uctiť si relikvie sv. Hyacinty a sv. Františka, ktoré sa nachádzajú v Kostole Panny Márie Fatimskej.
Potom nasledovalo agapé organizované menšími bratmi kapucínmi. Pre
pútnikov bol pripravený aj kultúrny
program, v rámci ktorého vystúpili
domáci aj zahraniční hostia. •
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Dávno vytúžený sen
– misia v Juhoafrickej
republike
Text: sr. Viera Klabníková SSpS
Foto: Archív SSpS

M

ilí priatelia, pozdravujem Vás všetkých doma
na Slovensku z horúcej
Afriky!
Do Juhoafrickej republiky som prišla
v júli 2014. Prvé mesiace som strávila
v hlavnom meste v Pretórii, kde je náš
regionálny dom. Tam som začala trochu spoznávať africkú kultúru.
Po dvoch mesiacoch som prešla do
komunity v London Mission, kde som
učila deti na základnej škole, ktorú
vedú naše sestry. Veľmi rada spomínam
na túto moju prvú misiu tu v Afrike.
Škola plná malých černoškov, o ktorých
som vždy snívala. Pamätám si, keď ma
deti zbadali prvýkrát. Z diaľky na mňa
kričali ‚,sister‘‘, chytali ma za ruky, hladkali po tvári a vlasoch. Pýtali sa ma,
prečo som taká biela. Podaktorí skúšali, či tá biela farba neprejde aj na nich.
Zvykať si na ich tempo
Keď som prišla do Afriky, musela som
si zvykať na pomalosť. Tu ľudia majú
na všetko čas. Nikam sa neponáhľajú,
nie ako my v Európe. Keď sa povie, že
sv. omša bude o 8:00, už viem, že bude
o 9:00 hod. Prvýkrát som sa však čudovala, kde sú ľudia, keď som prišla do
kostola a kostol bol prázdny. Dnes je to
už pre mňa normálne.
Striedajú sa tu dve ročné obdobia –
leto a zima, obdobie sucha a obdobie
dažďov. Niektoré oblasti sú tu však veľmi suché. Ľudia čakajú na dážď dlhý čas.
Šetria vodou, kde sa dá. Nečudujem sa,
14
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keď deti niekedy chodia veľmi špinavé,
pretože doma nemajú dostatok vody.
Vodu si musia prinášať v cisternách
z veľkej diaľky. Naopak niektoré oblasti majú taký dostatok vody, že si ľudia
môžu dopestovať v záhrade zeleninu –
kapustu, špenát, sladké zemiaky, kukuricu a tiež ovocie – pomaranče, banány,
papáju, mango, avokádo, mandarínky,
citróny... Základnou potravou je bušva,
bochové - je to kukuričná kaša, ktorú si
varia vo veľkom hrnci a jedia celý deň.
Zvieratá vedia vystrašiť
Všade na okolí je veľa hadov, škorpiónov. Raz, keď som sa vracala zo školy
domov, zbadala som na dverách nášho
domu zeleného hada. Hneď som vytiahla fotoaparát, odfotila som hada, že pošlem domov našim fotku. Potom som
zobrala palicu a odhodila hada do záhrady. Na druhý deň, keď som ukázala
v škole učiteľom fotku hada, s vystrašeným pohľadom pozreli na mňa, že som
mala veľké šťastie, že sa mi nič nestalo.
Povedali mi, že to už nemám nikdy robiť, pretože to bol veľmi jedovatý had
– green mamba. Poviem vám, že odvtedy si už dávam veľký pozor na hady.
Hlavne, keď vidím kobru v okolí nášho
domu, hneď volám o pomoc spolusestry.
Komunita v Levubu
Momentálne som v druhej komunite –
v Levubu, Limpopo provincia. Tu sme
štyri sestry troch rôznych národností.
Máme tu Komunitné centrum sv. Jo-

zefa, pod ktoré patrí : Materská škola
sv. Arnolda, Klinika sv. Jozefa a Divine mercy centrum pre siroty, za ktoré
som zodpovedná ja. V tomto projekte
máme 50 detí ( sirôt ) od 3 do 21 rokov,
ktoré do centra prichádzajú každý deň
po škole. V centre mi s deťmi pomáhajú
dve ženy a jeden chlapec, ktorý pracuje
ako učiteľ. Deťom pomáhame s domácimi úlohami, doučujeme deti predmety, s ktorými majú v škole problém. Tiež
máme hodiny náboženstva a kreatívne
práce. Raz do mesiaca prichádzajú deti
v sobotu, kedy si pre ne prichystáme
nejaké aktivity – šport, súťaže, prednášky o hygiene, HIV... Niekedy prídu
študenti z univerzity, ktorí si pripravia
pre deti program. Potom máme spoločný obed, na ktorý sa všetci najviac
tešia. V centre sa snažíme vybaviť deťom rodný list, ktoré ho nemajú, aby tak
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poru rodine. Po pohrebných obradoch
sú všetci pozvaní na obed, ktorý pripravovali celú noc.
Typické pre Afričanov je, že milujú hudbu a tanec. Už malé deti sa učia
tancovať ich tradičné tance. Hudba sa
ozýva z každého rohu.
Bežnou dopravou sú tu taxíky, ktoré
počuť z diaľky, keď trúbia na ľudí a hlasná hudba, ktorá nemôže chýbať v žiadnom taxíku.
Je tu veľa rôznych náboženstiev, ktoré môžte rozpoznať podľa uniforiem.
Ľudia majú radi uniformy. Aj deti v školách nosia uniformy. Každá škola má
svoju, podľa toho poznáte, ktorú školu
deti navštevujú.

• Sr. Viera Klabníková SSpS pôsobí v Juhoafrickej republike od roku 2014
• Južná Afrika susedí na severozápade
s Namíbiou (1 005 km), na severe s Botswanou (1 969 km) a Zimbabwe (230 km), na
severovýchode a východe s Mozambikom
(496 km) a Svazijskom (438 km); Juhoafrická
republika zároveň celkom obklopuje Lesotho
(1 106 km), ktoré v nej tvorí enklávu.
• Počet obyvateľov sa v roku 2015 odhadoval
na takmer 55-miliónov Juhoafričanov.

mohli poberať od štátu nejaké peniaze.
Spolupracujeme so sociálnymi pracovníkmi, navštevujeme školy, rodiny detí.
Život domácich
Ľudia tu žijú veľmi jednoducho, ale nesťažujú sa. Niektorí pracujú na farmách,
ktorých tu je na okolí veľa. Mladých ľudí
však práca na farme neláka. Niektorí
predávajú ovocie a zeleninu pri ceste,
iní umývajú autá, aby si aspoň niečo za-

robili. Veľa mladých ľudí odchádza za
prácou ďaleko do veľkomiest. Je veľmi
zaujímavé, že aj keď toho veľa nemajú,
vždy sa podelia s tým, čo majú. Ak náhodou niekto potrebuje pomoc, vždy
jeden druhému pomôžu. Tu, cez týchto
ľudí, v ich životoch, si silne uvedomujem
prítomnosť Boha. Veľkou hodnotou pre
nich sú deti. Dať nový život, priviesť na
svet dieťa je pre nich samozrejmosťou.
Nezáleží im na tom, či je dievča mladé, či
rodina dokáže uživiť ďalšie dieťa, hlavné
je, že dievča – žena je plodná, že rodina
bude mať potomkov.
Keď niekto zomrie, ľudia z celej dediny prispievajú rodine na pohreb. Pred
domom zosnulého sa postaví veľký
stan, kde sa v stredu, štvrtok a piatok
konajú pohrebné modlitby. V sobotu
skoro ráno sa koná pohreb, kde sa zíde
opäť celá dedina, aby tak vyjadrili pod-

Veľa lokálnych jazykov
Každá oblasť má svoj lokálny jazyk. Tu
sa hovorí jazykom venda, ktorý je dosť
zložitý. Na začiatku, keď som tu bola
ešte nová a nevedela som ich pozdravy,
sedela som v izbe a zrazu som počula
z vonku ,,á‘‘. Myslela som, že niekto je
chorý, že chce ísť na kliniku. Neskôr mi
sestry vysvetlili, že je to najjednoduchší pozdrav. Keď niekam prídem, tak len
poviem ,,á‘‘ a ľudia odpovedia tiež ,,á‘‘.
Dnes sa na tom už len smejem, ako si
človek môže všeličo domýšľať, keď nepozná reč, ale pomaly sa človek s Božou
pomocou všetkému naučí.
Afrika má svoje jedinečné čaro. Kto
raz príde do Afriky, jeho srdce zostane tam. Dokáže človeka niečím upútať,
čo vás zasiahne priamo do srdca. Moja
misia sa tu pomaly končí, v máji sa vraciam späť na Slovensko. Som vďačná
Pánu Bohu za každý deň, ktorý som tu
mohla a ešte môžem s Jeho pomocou
prežiť. Ďakujem mojim spolusestrám,
našej Kongregácii, že mi umožnili splniť
môj dávny sen prísť do Afriky. Ďakujem
za všetky šťastné, ale aj smutné, niekedy ťažké chvíle, ktoré som vďaka Vašim
modlitbám a obetám dokázala zvládnuť.
Prosím naďalej o modlitby nielen za nás
sestry, misionárov, ktorí sem prichádzame, ale aj za všetkých ľudí, ktorí tu žijú.
S vďačnosťou v srdci
sr. Viera Klabníková SSpS
JÚN 2017
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ĽUDSKÉ VZŤAHY

Dôvera vo vzťahoch
Z pripravovanej knihy Lena Koflera – Ako budovať pozitívne vzťahy
– Oslobodenie našej prítomnosti od vplyvu minulosti.
Preložil a upravil: Ján Halama SVD

A

ko dôverovať alebo nedôvero- Čo dôvera nie je
vať sa učíme v detstve. Dôvera je Často počujeme ľudí hovoriť: „Nemôžeš
pozitívny postoj voči sebe i voči veriť mužom. Nemôžeš veriť ženám.“ Ľudruhým. Ak sa to nenaučíme, dia, ktorí to hovoria, ukazujú viac to, kým
budeme mať vo vzťahoch ťažkosti. Sa- sú oni, než kým sú tí, o ktorých hovoria.
mozrejme, dôvera je vždy odstupňovaná. Môžu prežívať silnú bolesť kvôli negatívNiektorí ľudia sú veľmi dôverčiví. Iní nej skúsenosti z detstva. Dôverovať istým
majú veľké ťažkosti niekomu dôverovať. ľuďom znamená vystaviť sa zraneniu. TaRozvoj dôvery je obyčajne veľmi poma- kéto zranenie musí byť uzdravené pred
lý proces. Vyžaduje si čas. Ľudia majú tým, než vstúpia do skutočného miluzmiešané skúsenosti z predchádzajúcich júceho vzťahu. Po rozvode cítia mnohí
vzťahov. Niektorí ľudia sú veľmi bolestne ľudia potrebu dokázať sebe i ostatným,
sklamaní. Títo ľudia potrebujú čas, aby sa že dokážu nadviazať vzťah a rýchlo zanaučili opäť dôverovať. Budú si vás testo- čínajú nový vzťah. Takéto vzťahy však
vať, či vám môžu dôverovať alebo nie. Na obyčajne nemajú dlhú životnosť. Hlboké
začiatku povedia o sebe len veľmi málo. zranenie v láske je príčinou strachu z dôSú podozrievaví. Mali by sme týchto ľudí very. Ľudia s takýmto zranením si túžobchápať. Mali by sme sa zdržať akéhokoľvek ne prajú zažiť vrúcny vzťah, ale vždy, keď
posudzovania, keď sa s nami podelia o negatívne aspekty ich života. Skôr než si k nám vytvoria hlbší
Často sa stáva, že ľudia, ktorí majú
vzťah, môžu chcieť vedieť niekoľspoločnú skúsenosť krízy,
ko detailov o nás. Mali by sme brať
sa dokážu deliť o veľmi hlboké veci
vážne ich nedôveru a odpovedať
a cítia sa navzájom veľmi blízki.
na ňu primerane. Ak im nechceme hovoriť o našich osobných záležitostiach, mali by sme im to povedať majú možnosť priblížiť sa k osobe, ktorú
a vysvetliť aj dôvody prečo, ak chceme vo milujú, zľaknú sa, že budú opäť zranení.
Naučili sa ľuďom nedôverovať. Chcú ísť
vzťahu pokračovať.
V akej miere som sa naučil dôverovať? vždy na istotu, a preto sa vyhýbajú akéMal by som dôverovať každému? Dôve- mukoľvek riskovaniu. Majú tendenciu
rujem sebe? Je moja dôvera trvalá? Ľahko kontrolovať druhých a druhí ich vnímajú
sa zachveje? Komu dôverujem? Komu ne- ako chladných, odmietavých, podozrievadôverujem? Toto sú základné otázky. Ak vých a často aj nepriateľských. Často majú
som sa naučil nekriticky dôverovať kaž- strach z autority, navonok prejavujú podému, musím sa naučiť rozlišovať, komu city nadradenosti a nedostatok rešpektu
môžem dôverovať. Ak som sa naučil ni- voči druhým.
komu nedôverovať, musím sa učiť, komu
Prečo majú niektorí ľudia tak málo dôdôverovať môžem.
very v seba a v druhých? Často to má svoj
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pôvod v našej výchove a návykoch. Čo
hovorí úzkostlivá matka svojmu dieťaťu,
keď ide do školy? Veľmi pravdepodobne
mu povie: „Dávaj si pozor, miláčik.“ Čo
však v skutočnosti hovorí? „Obávam sa,
že sa ti niečo môže stať a ja ti nebudem
môcť pomôcť.“ Prenáša tak na svoje dieťa
svoj nedostatok dôvery v svoje schopnosti zvládať situácie. Úzkostlivá matka bude
hovoriť podobné veci pri mnohých iných
príležitostiach. Dospelý človek môže zmeniť tieto posolstvá a rozumne si otestuje si-

tuáciu, v ktorej sa podujme na premyslené
riziko dôvery voči druhej osobe.
Čo je dôvera?
Dôvera je základom ľudských vzťahov. Je
spojená s tvorivosťou a osobným rastom. Je tmelom, ktorý spája rodiny, spoločnosť a Cirkev. Zdravá dôvera je schopnosť rozlíšiť medzi ľuďmi, na ktorých sa
môžeme spoľahnúť, a tými, na ktorých sa
nemôžeme spoľahnúť; tými, na ktorých
môžeme byť odkázaní, a tými, na ktorých
nemôžeme byť odkázaní; tými, ktorým
môžeme veriť, a tými, ktorým nemôžeme
veriť a podľa toho aj konať. Sú ľudia, ktorým z rôznych dôvodov nemôžeme dôverovať. Bolo by nemúdre hovoriť im o veľmi osobných záležitostiach. Sú však ľudia,
ktorým môžeme dôverovať a môžeme

ĽUDSKÉ VZŤAHY

sa im zdôveriť so svojimi záležitosťami.
Potrebujeme sa naučiť rozlišovať medzi
týmito dvoma typmi ľudí. Samozrejme,
jestvujú rôzne stupne dôveryhodnosti
v obidvoch skupinách ľudí.
Potrebujeme vedieť, čo je zdravá dôvera predtým, než sa začneme zapodievať myšlienkou zlepšenia našich vzťahov.
Každý z nás má istú predstavu o dôvere,
a túto sme získali v našej rodine. Možno
sme dosiaľ nemuseli prehodnocovať naše
chápanie dôvery, keďže skúsenosť dôve-

ry nám bola daná v našej rodine a podnes
vychádzame z tejto skúsenosti. Venujme
však trochu času úvahe nad tým, čo pre
nás znamená dôvera a ako môžeme zlepšiť jej chápanie.
Počas požehnaných rokov môjho života som neraz zakúsil zneužitie dôvery.
Napríklad, počas prednášky som sa podelil so svojou osobnou skúsenosťou, ktorá
bola pre mňa veľmi vzácna, lebo vďaka nej
som získal na vec nový pohľad. Všetko sa
však obrátilo proti mne, lebo časť študentov využila moje zdieľanie a zaútočili na
mňa. Bola to pre mňa bolestná príučka,
že mám byť opatrnejší pri delení sa s istými pohľadmi.
Pýtaj sa seba:
Pripomeň si situácie, keď bola tvoja dô-

vera zneužitá. Čomu si sa vďaka tomu
naučil?
Rozhodol si sa vtedy nikdy viac nikomu nedôverovať?
Naučil si sa rozlišovať, komu môžeš
dôverovať a s kým sa môžeš primerane
podeliť o svoje skúsenosti?
Učiť sa dôvere je podstatné pre
zdokonaľovanie našich vzťahov
Potrebujeme sa učiť rozlišovať medzi ľuďmi, ktorým môžeme dôverovať, a ľuďmi,
ktorým dôverovať nie je vhodné. My všetci stretávame ľudí obidvoch typov. Dôvera sa rozvíja pomaly. Okamžitej dôvere
chýba rozlišovanie. Ako obstojí, keď sa
dostane pod tlak? Predstavme si proces
rastu dôvery na príklade lúpania cibule. Najskôr potrebujeme odlúpiť vrchnú
vrstvu, potom môžeme ísť hlbšie a hlbšie. Vonkajšia vrstva predstavuje ochranu, bezpečie.
Prvým krokom je testovanie, až potom
môžeme dôverovať. Príslovie hovorí: „Ak
dôveruješ predtým, než si veci preveríš,
budeš to pred smrťou ľutovať.“1 Potrebujeme sa učiť múdrej nedôvere. Ona je
matkou sebaobrany. Avšak tam, kde nie
je dôvera, nie je ani láska. Mnohí ľudia sa
obávajú zrady, a preto si navzájom nedôverujú.
Jedným zo spôsobov, ako si overiť, či
môžete danej osobe veriť, je zdôveriť sa
jej so svojou emočnou citlivosťou. Takými oblasťami sú: minulé skúsenosti, obava
ohľadne nášho vonkajšieho výzoru, pocity odmietnutia, hnevu, závisti a žiarlivosti
a pod. Ak daná osoba použije tieto záležitosti proti vám, viete, že sa jej nemôžete
zdôveriť s ďalšími záležitosťami a dôvera bude značne obmedzená. Ak však tá
osoba rešpektuje vašu citlivosť, môžete jej
odkryť hlbšie oblasti vašej ľudskej krehkosti. Dôvera, starostlivosť a úcta bude
rásť a umožní vám zveriť sa s oveľa osobnejšími i nelichotivými záležitosťami. Ste
si triezvo istí, že vaša otvorenosť nebude
použitá proti vám.
Ďalším spôsobom, ako rozvíjať dôveru vo vzťahoch, je, že sa obaja navzájom
podelíte o vaše súčasné osobné ťažkosti
a starosti. Toto vzájomné zdieľanie bu-

duje ochranu a povzbudzuje k otvorenej
komunikácii. Často sa stáva, že ľudia, ktorí
majú spoločnú skúsenosť krízy, sa dokážu
deliť o veľmi hlboké veci a cítia sa navzájom veľmi blízki.
Ďalší spôsob, ako posúdiť úroveň dôvery, je pozorovanie druhej osoby a všímanie si, či je u danej osoby jednota medzi
tým, čo hovorí, a tým, čo koná. Dokáže si
daná osoba stáť za svojím slovom? Sklamala ťa daná osoba raz, viackrát alebo
mnohokrát?
Je veľa foriem zneužívania vo vzťahoch, pričom si to ani jedna zo zúčastnených strán neuvedomuje. Sú tak zvyknutí
na to, že sú využívaní a tiež že využívajú
druhých, že im často trvá veľmi dlhý čas,
kým pochopia, že daný vzťah je pre nich
katastrofou. Napríklad jedna osoba dáva
svojmu priateľovi/-ke neustále darčeky.
Nikdy nehovoria o tejto záležitosti. Po
nejakom čase osoba, ktorá dáva darčeky,
pochopí, že jej nevyjadrené očakávania sa
nenaplňujú a nedokáže pochopiť druhú
osobu. Celkom s tým prestane a už to nikdy viac neurobí.
Manželskí partneri často ignorujú
potenciálne problémové oblasti. Nehovoria o dôležitých veciach, lebo sa boja,
že by to narušilo ich „dobré“ spolunažívanie. Nechcú sa pozrieť hlbšie na svoj
vzťah a zistiť, kam ich vzťah smeruje. Ale
ľudia potrebujú preverovať veľmi skoro
vo vzťahoch svoje domnienky ohľadne
seba navzájom a tiež ohľadne očakávaní,
ktoré voči sebe majú, aby zistili, či naozaj majú byť spolu alebo nie. Mali by sa
navzájom zverovať so svojimi pocitmi
a úprimne si odpovedať na otázky, aby
vedeli, na čom sú a či sú schopní prekonávať napätia vo vzťahu. Obaja sa môžu
učiť veľa o vzťahoch a predísť tak budúcim sklamaniam.
Ľudia majú túžbu, aby boli pochopení
a cenení za to, kým naozaj sú. Ak to chcú
dosiahnuť, potrebujú sa učiť postupne
zhadzovať svoje fasády a ukázať svoje
skutočné farby. Toto môže viesť k oveľa
hlbšej úrovni vzťahu. Intimita rastie ako
dôsledok hlbokého zdieľania sa a schopnosti chápať a prijímať sa bez prikrášľovania. •
JÚN 2017

HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

17

NOVÁ E VANJELIZ ÁCIA

Duch Svätý
komunikuje a zdieľa
Text: P. Peter Kubík SVD
Foto: Archív SVD

Ľ

udia dnešných dní veľa cestujú. Sme stále na cestách,
čím väčšie mesto, tým viac
áut, autobusov, motoriek,
kamiónov. Ani na bicyklistov sa
nezabúda a cyklotrasy sú aj v meste, aj v krásnej prírode. Lenže na
cestách a chodníkoch ľudia nie sú
sami. Nemyslím tu na šťastné páriky, ktoré sa držia za ruky alebo
na deti s rodičmi. Mám na mysli mladých a starších, ktorí držia
v rukách alebo majú pripevnené
na hlavách rôzne pomôcky a komunikujú navzájom medzi sebou.
Tento trend komunikácie a zdieľania informácií veľmi dobre vystihuje sociálnu a spoločenskú potrebu
komunikácie medzi ľuďmi. Človek
rád a horlivo hovorí: som tu a teraz
chcem komunikovať s tebou, lebo
prežívam niečo úžasné a hodnotné
a stojí to za to, aby si o tom práve Ty
vedel. A v kútiku srdca dúfame, že
priateľ alebo kamoška bude zdieľať
foto či info okamžite s ďalšími, veď
priateľov na sociálnych sieťach má
predsa každý.
Pri predstave, že stretnem živého Boha na mojej životnej ceste, sa
mnohí v dnešnej dobe len pousmejú. Nemajú potrebu a vlastne ani
nevedia, prečo by takéto stretnutie
mali vyhľadávať. Pokračujú v ceste, stretávajú priateľov, zdieľajú si
medzi sebou úžasné a hodnotné
zážitky. Naozaj to tak býva: veď narodenie krásneho zdravého dieťaťa
alebo úžasná svadba, alebo narodeninové párty sú v skutočnosti
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priam nabité pohodou, láskou, porozumením, nádejou. Na druhej
strane je pravda, že po týchto neopakovateľných chvíľach ostávajú
spomienky uložené na rôznych
mediálnych nosičoch. Teda, ak si
chceme pripomenúť, tak siahneme a zapneme prístroj a nanovo
sme v prostredí naplnenom šťastím
a hlbokým porozumením. A hoci
sme v danej chvíli boli naplnení,
boli sme úplne „namäkko“ a naše
city boli vyšpičkované, po čase ostane naozaj iba spomienka. Totiž, nemáme čo viac prežívať danú
chvíľu, lebo:
– dieťa už podrástlo,
– krásna nevesta na svadbe je
už staršia,
– narodeninové párty sa menia
na pokojné posedenie v kruhu
priateľov a už sa nehovorí o plánoch, ale začne sa hovoriť o chorobách a liekoch.
Zmŕtvychvstalý Ježiš zmenil radikálnym spôsobom podstatu života a smrti. A pokračoval v plnení vôle Otca, nakoľko pred svojím
nanebovstúpením upokojil učeníkov a po zoslaní Ducha Svätého
učeníci a ich nasledovníci pokračovali na ceste s Božím Duchom
a ochotne komunikujú a zdieľajú
do dnešných dní život v plnosti.
Príbeh učeníkov na ceste do
Emauz je o stretnutí a zdieľaní
priamo a bezprostredne s Ježišom.
Na ceste do Emauz boli zronení
a smutní. Ale stačilo pár minút v Ježišovej blízkosti a srdcia im horeli,

najmä, keď začal vysvetľovať Písma.
A spoznali ho pri požehnaní, lámaní a rozdávaní chleba. Zdôrazňujeme: otvorili sa im oči a vedeli, že
je to Pán. Radosť bola tak silná, že
sa pevne rozhodli a nočnou hodinou – bez strachu a obavy, či sa im
niečo na ceste prihodí – sa vrátili
do Jeruzalema a zvestovali apoštolom, že videli Pána a že ho spoznali pri lámaní chleba. (porovnaj
Lk 24, 13-35)
Zmŕtvychvstalý Ježiš – hoci bol
iný a úplne premenený – predsa
však mal svoj charakteristický prejav a každý, kto ho osobne poznal
a stretol sa s Ním, dokázal rozpoznať Jeho rukopis, čiže ako rozprával, akým spôsobom zdôrazňoval,
toto je v Písme dôležité, a najmä ako
požehnal, lámal a dával chlieb. Učeníci okamžite spoznali Pána.
Tento motív – spoznali sme Pána
– je adekvátne pri novej evanjelizácii pripomínať pravidelne a dôrazne, nakoľko osobný vzťah s Ježi-
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šom tvorí základ kresťanskej viery.
Jedine osobný vzťah s Kristom je
schopný dávať svedectvo o viere
a na základe osobného vzťahu s Pánom nasleduje svedectvo o láske.
Ježiš daruje seba samého a každý,
kto ho osobne pozná, je schopný
darovať plnosť Kristovej lásky svojim blížnym. Zrazu neexistuje žiadna slabosť – ktorá nám veľakrát zväzuje ruky, srdce alebo dušu – kresťan
vie a osobne prežíva, že je spojený
s Ježišom. Tu je rozhodujúci okamih pravdy, ktorý sv. Pavol apoštol
vystihol: „Nik nemôže povedať, Ježiš je Pán, iba ak v Duchu Svätom.“
(1 Kor 12, 3)
Ježiš dal svojho Ducha učeníkom, Cirkev ho dostala na Turíce
a o jeho účinkovaní v začiatkoch
Cirkvi svedčia všetky novozákonné spisy. Duch Svätý je prítomný
v ľuďoch, jeho „vanutie“ nepodlieha
schváleniu žiadnym ľudským komisiám, a preto je často prekvapivé,
nadchýna a dáva nové a netušené

možnosti na ceste za Ježišom; ale je
často aj nepríjemné, lebo dôkladne
obnažuje diabolské hry a ponúka
cestu viery, ktorá vôbec nie je ľahká a príjemná.
Prelínanie životodarnej prítomnosti Ducha Svätého a jeho darov sa prejaví svedectvom jasným
a pokojným v reči a svedectvom
v skutkoch milosrdnej lásky našim blížnym. Predsa len, sme ľudia
a najlepšie sa necháme presvedčiť
prostredníctvom našich zmyslov.
Aj pri zoslaní Ducha Svätého boli
akoby ohnivé jazyky a hukot vetra a potom začali hovoriť inými
jazykmi, že všetci – ku ktorým prehovorili – ich rozumeli vo svojom
vlastnom jazyku.
A znova sme pri dôležitom motíve novej evanjelizácie. Totiž, ak som
ochotný darovať osobné svedectvo
– osobne poznám Ježiša a som vo
vzťahu s Ježišom – začínam prijímať
dary Ducha Svätého a pracujem
s charizmou, ktorá sa uskutočňu-

V modlitbe
a pri sv. omši
neopakujeme a nespomíname,
naopak,
prostredníctvom živého
Boha prijímame životodarnú silu
a sviežosť do
každého dňa
a do každej
chvíle nášho
života.

je v službe blížnym. V tomto smere prvotná Cirkev bola skutočne
efektívna a veriaci dokázali okamžite zasiahnuť srdcia a mysle svojich poslucháčov. Ponúkli im myšlienky na zamyslenie nad pravými
hodnotami života. A podľa pravdy
priznajme – vždy zasiahli cieľ. Začali síce ľudským spôsobom, ale
zakončili vždy slovami spásy pre
telo a dušu človeka.
Apoštoli a učeníci sa prostredníctvom darov Ducha Svätého stávali čoraz viac zrelšími vo viere.
O viere nerozprávali iba slovami,
vieru ukazovali a dokazovali prostredníctvom uzdravení tela a duše.
Lebo nerozkazovali AKO má človek veriť, ale zdôrazňovali KOMU
má veriť: išlo VŽDY a JEDINE
o PÁNA JEŽIŠA.
Spomeňme si na uzdravenie
chromého pri bráne do chrámu.
Peter dôrazne povedal: „Zlata
a striebra nemám, ale v mene Ježiša vstaň a choď!“ (porovnaj Sk 3,
1-9) a tento zázrak bol tak presvedčivý, že mnohí pochopili, že iba s Ježišom a v Ježišovi nájdu záchranu
tela a duše. Po uzdravení chromého apoštolov zadržali a uväznili, na
druhý deň vyšetrovali a ostali prekvapení, o kom rozprávali: v mene
Ježiša sme uzdravili a v nikom inom
niet spásy... (porovnaj Sk 4, 1-22)
Je to Duch Svätý, ktorého Cirkev dostala na Turíce, ktorý dával
a dáva učeníkom silu vydávať svedectvo o Kristovi. Cirkev sa prostredníctvom sviatostí znova a znova obrodzuje silou Ducha Svätého
a prostredníctvom veriacich v Krista oslovuje, čiže komunikuje a zdieľa, a vytvára podmienky na prijatie radostnej zvesti Pána Ježiša pre
ďalších ľudí na ich životnej ceste.
V modlitbe a pri sv. omši neopakujeme a nespomíname, naopak,
prostredníctvom živého Boha prijímame životodarnú silu a sviežosť
do každého dňa a do každej chvíle
nášho života. •
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5 krokov k Nemu
Text: Tomáš Gerboc SVD
Foto: Archív SVD

Máš plán na svoj duchovný rast? Možno nemáš peniaze
na super trénera do „posilky“. Možno nemáš možnosti,
aby si sa stal najlepším cyklistom sveta. Možno nemáš
všetko, čo by si chcel. Máš ale možnosť byť denne s Ním!

Ľ

udia, ktorí sú duchovní vodcovia, dostávajú často jednu a tú
istú otázku: „Ako byť bližšie
k Nemu? Ako si s Ním naozaj
vytvoriť vzťah?“ Možno práve týchto
päť krokov bude pre teba novým začiatkom na skutočný vzťah s Ním. Takže,
ideme na to.

časopise, neverím, že nemáš doma Bibliu. Vieš, kde sa nachádza? Vieš, kedy si
ju otvoril naposledy?
Je veľa spôsobov ako čítať Písmo.
Je veľa dní v roku – konkrétne 365 –
a práve počas nich môžeš denne čítať
a naslúchať Božiemu Slovu. Chceš vidieť, ako Boh konal? Máš tu prvú polovicu kníh Starého zákona. Chceš vedieť, čo všetko o Bohu hovorili proroci
a Ty vidíš, že sa to naplnilo? Otvor si
prorokov. Chceš vidieť, ako Boh mi-

Po prvé: Stretni sa s Ním skôr, ako
sa stretneš s kýmkoľvek iným!
Prvý krok prichádza vždy na začiatku
– na začiatku dňa. Už si to skúsil?
Od detstva nám všetci hovoria
– keď ráno vstaneš, pomodli sa.
Raz som kdesi čítal vtipnú otázku
Možno si to ako dieťa uskutočňojedného dieťaťa, ktoré písalo
val, no potom, ako dnes hovoria
list Bohu. A v tom liste sa pýtalo
mnohí, prišli povinnosti, budína svojho kňaza: „Pane Bože,
ky ktoré ignorujeme, nestíhanie
a vy sa s naším pánom farárom
a zrazu sa stretnutie s Ním odsúva. Čo je tvojou prioritou? Ráno
poznáte aj osobne, alebo máte
čo najdlhšie spať alebo začať deň
len pracovné vzťahy?“
tak, aby mal zmysel? Ak túžiš po
tom druhom, neľutuj tých pár
minút, neľutuj seba, naplň svoj deň luje? Vnímaj lásku Vteleného Slova
stretnutím s Ním – hneď ráno. Nech v Kristovi. Chceš vi(e)dieť, aký svet
je On ten prvý! (Prvá úloha: vezmi ih- chce Boh pre teba? Čítaj slovo za sloneď do ruky svoj budík a nastav si ho vom, vetu za vetou a to, čo čítaš, nao 5 minút skôr ako zvyčajne. Máš na pĺňaj vo svojom živote. (A máme tu
to, aby si sa prekonal! Ale pre istotu to druhú úlohu: opráš svoju Bibliu, vyurob hneď, aby si si to do večera neroz- hľadaj 1 Jn 4,16 a usmej sa.)
myslel či nezabudol.)
Po tretie: Nehľadaj sám, nebojuj za
Po druhé: Vstúp do Božieho Slova – seba – deľ sa a i sám prijímaj!
nech Božie Slovo prebýva v tebe!
I Ježiš si nepovolal len jedného. I Ježiš
Ak čítaš tento článok v tomto našom vytváral spoločenstvo. V spoločenstve
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je sila – vedeli to i apoštoli, keď ostali sami, vedel to Pavol, preto necestoval sám, vedel to dokonca i Svätopluk.
Preto Boh volá do spoločenstva i teba.
A nie len do spoločenstva s Ním, ale
i do spoločenstva ľudského. Chceš rásť
vo viere? Nehľadaj sám, ale nájdi si
spoločníkov na ceste. Vstúp do spoločenstva, či vytvor spoločenstvo. Nájdi si čas a neboj sa deliť o svoju vieru.
Neboj sa pýtať, neboj sa zdieľať, jednoducho NEBOJ SA a prisadni si medzi
iných. A uvidíš tú silu! Takže už vieš,
ktoré spoločenstvo je tu pre teba? (Ak
nie, hľadaj – toto je tvoja tretia úloha.)
Po štvrté: Buď kreatívny! Tvoj diár
na to čaká.
Myslíš si, že denníky majú len deti z filmov a dievčatá? Mýliš sa! Denník má
každý, kto vie, že si chce ochrániť bohatstvo, ktoré sa mu denne dostáva.
Zabúdaš? Každý jeden z nás, ale len

HLASY Z MISIÍ

V Bratislave vystavujú autorské ikony a kópie stredovekých bulharských diel

niektorí vedia ako nestratiť to, čo je
vzácne – vlastnú skúsenosť s Bohom.
Poznačená v zošite, poznačená v diári,
poznačená hoci v tablete ostane. A ty
sa vo chvíľach, kedy bude ťažko, budeš
môcť vrátiť k Nemu, k Jeho sile, k Jeho
požehnaniu, ktoré bolo a stále pre teba
pripravené je. (Už vieš, ako bude tvoj
zápisník vyzerať?)

Po piate: Jedna veta, jedna slovo,
jedna silná myšlienka.
Ako vyzerá tvoje pozadie na mobile?
Ako vyzerá tvoja stena nad pracovným stolom? Ako vyzerajú tvoje dvere,
keď ideš von z izby? Ako znie to Slovo,
ktoré dáva život práve tebe? Čo denne
oživuje tvoju lásku k Nemu? Čo máš
denne na očiach? Ešte nemáš to Slovo? Otvor Písmo a nechaj Ho, nech ti
ukáže! (A máme tu i piatu úlohu: hľadaj svoje Slovo, hľadaj svoju vetu. Pre
mňa to sú slová evanjelistu Lukáša, ak
chceš, nájdi si ich - Lk 1, 37.)
Raz som kdesi čítal vtipnú otázku
jedného dieťaťa, ktoré písalo list Bohu.
A v tom liste sa pýtalo na svojho kňaza:
„Pane Bože, a vy sa s naším pánom farárom poznáte aj osobne, alebo máte len
pracovné vzťahy?“ Poznáš sa s Pánom
osobne, či je tvoj vzťah s Ním založený
na „výmennom obchode“? •
JÚN 2017

Bulharský kultúrny inštitút v Bratislave pozýva na výstavu autorských ikon
a kópií starých ikon zo stredovekej
Bulharskej ríše – pod názvom „Ikona v nás“.
Vernisáž začala 16. 5. a potrvá do
20. 6. 2017. Takýmto spôsobom si
Bulharský kultúrny inštitút, spoločne
s bulharskou a slovenskou komunitou, pripomína duchovné a historické
dedičstvo bulharského národa a jeho
civilizačný význam v kultúrnom vývoji slovanských národov. Ikona v nás
je výstavou popredného ikonopisca
a reštaurátora Krasimira Kostadinova. Ukončil odbor Reštaurácia a konzervácia v Národnej akadémii výtvarných umení Nikolaja Pavloviča v Sofii.
Mal samostatné výstavy autorských
ikon a múzejných kópií v Prahe, Mainzi, Viedni, Berlíne, Strasburgu, Varne a Sofii.
Je jedným z reštaurátorov najstaršej
a najdrahšej bulharskej ikony – teda
ikonu svätého Teodora zo starobylého
panovníckeho sídla v Preslave, ako aj
keramického ikonostasu z času cára Simeona, ktorý je jediným ikonostasom
svojho druhu na svete. Na výstave budú
po prvýkrát prezentované aj autorské
ikony Kostadinova, ako: ikona sv. Sedmopočetníkov, ikona sv. Cyrila a Metoda, a špeciálne aj ikona sv. Gorazda
– o ktorom je známe, že pochádza
z veľkomoravskej zeme, a na ktorého
je slovenský národ výnimočne hrdý. •
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100 ROKOV FATIMA

Desať
zaujímavostí
o Afrike

1.

Text a foto: www.a1facts.com

11. E urópu od Afriky delí iba 14,3 km oceánu.
Uvažuje sa o stavbe najdlhšieho mostu
na svete.
12. A frika je domovom najväčšieho zvieraťa –
Slon a tiež najvyššieho – Žirafa.
13. N
 iektorí ľudia z južných častí Afriky dodnes
používajú nástroje, ktoré boli objavené
v jaskyni starej 44,000 rokov.
14. 4
 1% afrických detí od 5 do 14 rokov,
sú zapojené do detských prací.
15. Ľ udia v Afrike a Ázii sú nútení prejsť
priemerne 6 km, aby sa dostali k vode.
16. V rokoch 1525 – 1866 bolo 12,5 milióna
Afričanov zajatých a predaných do otroctva
v Amerike.
17. N
 ajnebezpečnejšie zviera v Afrike je hroch.
18. V Afrike hovorí po francúzsky viac ľudí
ako v samotnom Francúzsku.
19. S
 koro polovica všetkého vyťaženého
zlata na svete je z jedného miesta.
Witwatersrand v Južnej Afrike.
10. V Afrike existuje pivo, ktoré sa robí
z banánov.
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2.

7.

10.

9.

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

Manželské šachy lásky

Prorok

Úcta k Najsvätejšiemu
Srdcu Ježišovmu

Úcta k Sedembolestnej
Panne Márii

118 strán, cena: 7,90 EUR

94 strán, cena: 1,00 EUR

78 strán, cena: 1,00 EUR

Deviatnik k fatimským deťom

Posledné rozhovory

5 jazykov lásky na každý deň

235 strán, cena: 20,00 EUR

330 strán, cena: 11,50 EUR

– magnetka
NOVINKA – šach lásky je
určený pre manželov. Obsahuje farebné figúrky, políčka
pocitov a prianí. Oživte svoj
vzťah a obohaťte ho o nové
impulzy. Šachovnica z kvalitnej magnetické fólie o rozmere 20x20cm.

Chalíl Džibrán
Encyklopédie vravia, že prorok je človek, prostredníctvom ktorého Boh hovorí
k ľuďom. Chalíl Džibrán bol
zrejme skutočným prorokom, lebo sa stal jedným
z najčítanejších autorov 20.
storočia.

cena: 8,00 EUR

Novéna k Panne Márii
Fatimskej

Táto útla, plne ilustrovaná
brožúrka ponúka deväťdňovú pobožnosť k Panne Márii
Fatimskej. Môže byť obohatením pre vašu modlitbu v tomto milostivom roku, 100 rokov od zjavenia Panny Márie
vo Fatime.

Hyacinta Martová, František
Marto, Lucia dos Santosová
Michal Altrichter (ed.)
Deviatnik k fatimským deťom: Hyacinte, Františkovi
a Lucii je novénou k svedkom fatimských zjavení
z roku 1917.

Mons. Vincent Malý (ed.)
Knižka obsahuje napríklad
odprosujúcu a zasväcujúcu
pobožnosť k Najsvätejšiemu
Srdcu Ježišovmu, verejné pobožnosti na prvý piatok a prisľúbenia Božského Srdca, litánie a deväťdňovú pobožnosť.

Benedikt XVI. Joseph Ratzinger, Peter Seewald
Kniha pojednáva o najdôležitejších etapách Ratzingerovho života: od detstva,
dospievania, mladosti a formovania jeho povolania.

Mons. Vincent Malý (ed.)
Knižka obsahuje viaceré liturgické modlitby: Magnifikat, krížovú cestu Sedembolestnej, deväťdňovú
pobožnosť, litánie a modlitby svätcov k Panne Márii Sedembolestnej.

Gary Chapman
Pri spoločnom čítaní Biblie
a zamyslení, ktoré vám pomôžu aplikovať biblický text
na vaše vzťahy, sa prehĺbi váš
vzťah jedného s druhým aj
s Bohom.

30 strán, cena: 1,50 EUR

12 strán, cena: 0,70 EUR

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

stručný názov

Meno a priezvisko:
Mesto, PSČ:

cena

Ulica:
Podpis:			Tel.:

20117769420; fax: 037/ 7769437;
HLASY
Z DOMOVA
A MISIÍ
Objednávací kupón možno posielať na adresu: Kníhkupectvo VERBUM, Kalvária 3, 949DECEMBER
01 Nitra, tel: 037/
mail:
verbum@svd.sk

HLASY Z MISIÍ

Kubánski biskupi
vo Vatikáne:
Cirkev sa stretáva
v domoch veriacich
TKKBS
TKKBS, Martin Štefanec

Pápež František prijal začiatkom mája kubánskych biskupov, ktorí sa zišli v Ríme na úradnej návšteve ad limina. Dvanásť biskupov
a jeden kardinál oboznámili Svätého Otca s najväčšími výzvami,
s ktorými sa dnešná Cirkev na karibskom ostrove stretáva.

V

o viac než 11-miliónovej
krajine sa ku katolíkom
podľa štatistík z roku
2013 hlási približne 60%
obyvateľstva. Cirkev na Kube má
tri arcidiecézy metropoly a osem
diecéz. Diplomatické vzťahy so
Svätou stolicou Kuba otvorila
v roku 1935. Napriek tomu, že
kvôli komunistickému režimu
tieto vzťahy neboli jednoduché,
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„Kuba
očakáva
zmeny.
Očakáva
veľké
zmeny!..."

JÚN 2017

nikdy nedošlo k ich prerušeniu.
Krajinu významne poznačilo minuloročné stretnutie pápeža Františka s moskovským
patriarchom Kirillom v Havane, ako aj návštevy predchádzajúcich pápežov Jána Pavla II.
a Benedikta XVI. Pre Vatikánsky rozhlas to uviedol predseda Konferencie biskupov Kuby arcibiskup Santiaga de Cuba:
Mons. Dionisio García Ibáñez, „Kuba očakáva zmeny. Očakáva
veľké zmeny! Niektoré prebiehajú rýchlejšie než iné... Ide o ekonomické a sociálne zmeny, ktoré kráčajú ruka v ruke. Potom
tu máme kultúrne zmeny, ktoré
idú veľmi rýchlo, najmä medzi
mladými... Očakávame tiež politickú zmenu: sú to štruktúry
a najmä tie právne, ktoré sa musia zmeniť. Niektoré veci sa už
zmenili. Napríklad obmedzenie
mandátu ľudí, ktorí zastávajú verejné pozície.“
Zaznamenala Kuba v uplynulých rokoch nárast počtu zahraničných misionárov? Ako je na
tom Cirkev s povolaniami?
„Samozrejme, že áno. Máme
povolania, ale nie sú dostatoč-

NAŠI DOBRODINCI

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

Slovenský verbista P. Lukáš Mizerák
SVD sa po sv. omši v odľahlej
dedinke stretáva s veriacimi
v jednom z ich domov.

né. Vďaka Bohu máme misionárov Fidei donum, diecéznych
i rehoľných, ale potrebujeme ich
viac. Chcel by som povedať, že
akýkoľvek misionár, ktorý príde
na Kubu a chce pracovať, nájde
vnímavých ľudí, ktorí majú vieru a potrebujú a chcú sa rozprávať a formovať.“
Jedna z vecí, ktoré pozitívne
zasiahli Cirkev na Kube je to,
že dostala možnosť získať niektoré zo svojich majetkov späť.
Otvorili sa niektoré z kostolov,
vrátili sa im niektoré z cirkevných budov...

„Tento proces sa ešte len začal.
Je to samozrejme pozitívna vec.
V niektorých diecézach došlo
k reštitúcii niektorých budov,
je to však veľmi pomalý proces
a ide o ojedinelé prípady. Spolupracujeme so štátom, aby sme
mohli mať priestory na modlitbu, lebo ich veľmi potrebujeme
po päťdesiatich rokoch, počas
ktorých obyvateľstvo vzrástlo.
Veriaci zatiaľ prepožičiavajú
svoje domy na stretnutia. Zatiaľ chýbajú farské kostoly s ich
pastoračnými štruktúrami, no
Cirkev na Kube je aj napriek
tomu živá.“ •

Bohuznáma – Lukáčovce 50,- 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 • Veriaci z Meleku 100,- 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 • Deviatnik
sv. Jozefa Petrova Ves 50,- EUR • Predvianočná novéna
Dolný Lopášov 75,- EUR • Odberatelia Hlasov a Posla
Machulince 35,- EUR • Bohuznáma Rišňovce 20,- EUR •
Odberatelia Hlasov Žabokreky n.N 20,- EUR • Ružencové
bratstvo Hrnčiarovce nad Parnou 100,- EUR • Bohuznáme
Naháč 45,- EUR • Veriaci Bojničky 20,- EUR • Ružencové
bratstvo Jovsa 40,- EUR •

Predplatné na rok 2017
je 12 eur
Číslo účtu Spoločnosť Božieho Slova
IBAN: SK9509000000005029115971
(Slovenská sporiteľňa)
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Osobné
zasvätenie sa
Božskému Srdcu
Ježišovmu
Ja, (meno), zasväcujem sa Tebe, Božské
Srdce Ježišovo. Odovzdávam Ti seba celého(ú) – svoj život, svoje myšlienky, svoje skutky, bolesti aj trápenia. Zasväcujem
sa Ti tak, aby každá čiastka mojej vôle
a mojej bytosti oslavovala Teba, môjho
Tvorcu a Vykupiteľa a patrila iba Tebe.
Chcem z lásky k Tebe rešpektovať Tvoju
svätú vôľu, ktorú mi zjavuješ v slovách
evanjelia a chcem sa vyhnúť všetkému,
čo Ty odsudzuješ ako hriešne a nehodné
Božieho dieťaťa. Ty, Božské Srdce, buď
jediným objektom mojej lásky, ochrancom môjho života, zárukou spasenia,
lekárom mojej krehkosti a nestálosti
v dobrom, buď mojím útočiskom v hodine mojej smrti.
Dobrotivé Srdce, buď mojím ospravedlnením u svojho Otca. Odvráť odo mňa
trest jeho spravodlivého hnevu. Láskavé Srdce, na Tebe staviame všetku svoju
dôveru. Pre svoju hriešnosť sa obávam
všetkého, ale pre Tvoju dobrotu nestrácam nádej.
Znič vo mne všetko, čo by sa Ti nepáčilo, alebo bolo proti Tebe. Vtlač do môjho srdca svoju lásku tak hlboko, aby som
na Teba nikdy nezabudol(a).
Amen.

ODOSIELATEĽ:

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

POŠTOVNÉ ÚVEROVANÉ
949 04 NITRA 5

