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V

stupujúc do pôstneho obdobia si uvedomujeme, že sa nám znova dáva čas
na prehodnotenie našich životov. Nie je
ľahké a príjemné zamýšľať sa nad sebou,
hoci veľmi dobre vieme, nakoľko je to prospešné.
V modernej dobe sa veľa hovorí o duševnej hygiene, využívajú sa služby psychológov a iných špecialistov. Je na radosť, že vedecký svet stále viac
chápe nemateriálny – duchovný rozmer človeka.
Rovnako je významným povzbudením skutočnosť, že sama Cirkev prijala výsledky mnohých
výskumov a zapracovala ich do svojich dušpastierskych praktík. Takým spôsobom ukazujeme, že
hoci sme ako kresťania stále opatrní, čo v očiach
sveta vyzerá ako istá pribrzdenosť, predsa len vieme triezvo a hlavne spokojne prijímať to, čo sa
opravdalo ako Bohom daný progres.
Nehľadiac na nové metódy duchovnej pomoci,
ktorú si občas vyžaduje osobitný stav veriacich,
sviatosť pokánia má nenahraditeľné miesto. No
kým k nej človek dospeje, mal by prejsť prípravné
momenty, ktoré mu pomôžu dosiahnuť ciele dobrej svätej spovede – odpustenie a pokoj, presne to,
za čo sa kňaz modlí pred samotným rozhrešením.
Pôst je obdobím pokánia a obrátenia. Samozrejme, že v prvom rade ide o úprimný proces premeny každého jednotlivca. No ak je už dané jedno
obdobie pre všetkých veriacich, bolo by vhodné
zamyslieť sa nad premenou spoločnosti, ktorá vyznáva tú istú vieru.
Tým, že je človek stvorený nebyť sám, vždy si vytvára prostredie, kde môže zdieľať svoj život, ako aj
obohacovať sa skúsenosťami iných. Žiaľ, hriechom
sú ohrozené aj tie najúprimnejšie vzťahy, odkiaľ sa
tiahnu hlboké a siahodlhé rany sklamania, urážok,
ba aj nenávisti. Obyčajne práve nesplnené očakávania, neprítomnosť obojstranného darovania, vlastne
potreba tepla druhého človeka sú príčinami duševného nespokojstva, dokonca aj chorôb, s ktorými sa
nedokáže človek vysporiadať sám. Neraz ani kňaz
nemá potrebné kompetencie a poznanie, aby vedel
správne poradiť. Sláva Bohu, ak ľudia prichádzajú
k nám vyrozprávať sa, vyznať svoj hriech s nádejou,
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že to, čo je v ich možnostiach v spojení s odpustením a Božou milosťou, sníme z nich ťarchu hriechu a pomôže na ceste k zmiereniu s blížnymi.
Týmto nechcem zľahčovať kňazskú službu v spovednici. Kňazi majú byť špecialistami na ľudské
duše, preto je potrebné byť vnímavými na ľudské
osudy i to, čo si musia od ľudí vypočuť. Nie je vždy
ľahké pozorne počúvať alebo zostať nestrannými.
Niekedy by sa chcelo rýchlo nájsť ľahké a lacné riešenie. No ak je sám život nekonečne cenným darom, tak nič lacné sa sem nehodí. Preto je čestné
vedieť si priznať, že nemáme na všetko odpoveď,
a ak je potreba, napraviť človeka k špecialistovi.
V podstate aj kňazi sú ako bútľavá vŕba, v ktorú sa
dá vyrozprávať, no s tým rozdielom, že môžu poradiť, a potom i obsah a ťarchu rozhovoru či hriechu
si človek nenesie späť, ale ju necháva pred Bohom
a oni s ľahkosťou a požehnaním pokračujú s novým začiatkom.
Preto jedným z momentov, na ktorý by sa dalo
sústrediť v tohoročnom pôste je otvorenosť počúvať svojich blížnych. Aj toto je akási almužna, dokonca neraz oveľa potrebnejšia ako haliere v klobúku žobráka. Ľudia nepotrebujú matériu, ale,
opäť opakujem, ľudské teplo, pozornosť druhého
človeka. Moderná doba je stále viac poznačovaná individualizmom, ktorý sa neustále prehlbuje. Najprv to boli mestá, kde sa mnohí pozatvárali
do bytových klietok. A teraz ešte aj sociálne siete,
iPhony, iPody i hocaké „somariny“, ktoré izolujú
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dokonca členov jednej rodiny. Sme pozvaní nielen v tomto
pôste, ale ako kresťania celý život kriesiť spoločenstvo, ktoré
je hlavným miestom života jedinca. Odhoďme nepotrebné
divajsy (zariadenia), otvorme oči, uši, srdcia a dajme blízkym šancu rozhovoriť sa. Neraz ľudia nepotrebujú múdre
rady, len sa vyrozprávať v duchu slovenského porekadla –
zdieľaná bolesť, polovičná bolesť.
Otvorenosťou na blížneho sa vlastne začína obrátenie celého človeka. Veď hlavnou príčinou našich hriechov je pýcha
– egoizmus. Ak vidíme iných ľudí, svedomie striasa okovy
hraníc individuálneho mikrokozmu a hrnie sa k priestorom
medziľudských galaktík. Pôstne obrátenie by malo vlastne
vyvolať reťazovú reakciu vzájomných objatí, kedy si nakoniec
uvedomíme, ako blízko seba žijeme a ako veľmi potrebujeme
jeden druhého a spoločne Boha, ktorý je garantom trvácnosti obrátenia. Svätá spoveď bude potom slávnostnou bodkou
za starými hriechmi a nádejou na skutočne nový začiatok.
V úvodnej modlitbe na začiatku pôstu sa modlíme za
„opätovnú možnosť svätej štyridsiatnice“. Bolo by vhodné
vziať si ozaj blízko k srdcu túto vďačnosť a začať ju realizovať predovšetkým vo vzťahoch. Žijeme v takom malom svete a napriek tomu máme toľko nepriateľov, ktorých si sami
vyrábame. Chceme byť slobodní a pritom ohraničujeme
vlastný svet nepriateľstvami. Hľadajme slobodu, odpúšťajme
a prosme o dpustenie, meňme sa, aby sme na Veľkú noc mohli
ozaj spoločne spievať „Kristus vstal zmŕtvych! Naozaj vstal!“
Milí čitatelia, želám vám, aby ste v pôstnom čase našli seba
i Boha vo svojich blížnych a najmä tých, ktorých nemilujete, aby láska, ktorá krížom porazila smrť, zavládla vo vašom
živote a vašich vzťahoch. u
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EDITORIÁL

Milí misijní priatelia!
Robiť veci s radosťou je základ úspechu. Začíname pôstne obdobie. To, či
bude pôst pre nás duchovne prospešný,
závisí od toho, aký postoj k nemu zaujmeme. Pre prvých kresťanov vyhlásenie
pôstneho času bolo radostnou zvesťou.
Pre dnešného človeka je to často neradostná zvesť. Prečo? Pretože nevieme, čo znamená pokánie.
Ježiš Kristus pod pokáním myslel návrat k zabudnutej láske
nebeského Otca. Ide tu teda o hlbokú premenu duše. Človek
sa zamyslí nad sebou a vidí, že nekonal správne, že zabudol na
Boha a blížneho. Rozhodnutie začať si všímať, čo máme vykonať ako Bohom uloženú úlohu, žiť na Božiu slávu, druhých
vidieť ako takých, ktorých Boh miluje, už môže byť nastúpená
cesta pokánia. Toto nás má potom povzbudiť roztrhnúť putá
sebeckosti, ktorá nás väzní. Lebo dobrými k iným máme byť
nie preto, že aj oni boli k nám dobrí – na to by sme museli azda
dlho čakať – ale preto, že Boh je dobrý k nám. Keď je pokánie
taký hlboký duševný úkon, prinavracia nás k Bohu, čo sú potom pôsty, odriekanie si zábav, nápoja? A čo je potom krížová
cesta, ruženec, sv. spoveď? Toto všetko je iba dôsledok pokánia, dôsledok vnútorného obrátenia. Mohli by sme povedať,
že toto všetko sú živé kvety, ktoré vyrastajú z hlbokého koreňa
pokánia. Pokánie nespočíva iba v tom, že uznáme svoje hriechy, ale zostaneme v nich ďalej. Čo by v takom pokání mohlo
byť príťažlivé? Rozdiel medzi dvojakým poňatím pokánia vynikne pri porovnaní Petra a Judáša. Judáš uznal svoju chybu:
„Zhrešil som, lebo som zradil nevinnú krv“(Mt 27, 4). Ale ostal len pri tom – a to bolo pre neho tragické. Peter sa pozrel na
Krista a jeho pohľad sa stretol s Kristovým pohľadom. Videl
svojho pokoreného, poníženého a milujúceho Majstra, ktorý ho volá a čaká, a bol naplnený pravou ľútosťou. Už nelipol
na svojich chybách, bol od svojho hriechu oslobodený. A to
bola jeho záchrana. Prajem nám všetkým, aby sme čas pôstu
využili na skutočné pokánie, ktoré nech je obnovením vzťahu k Bohu cez skutky lásky a milosrdenstva našim blížnym.
Nech tento čas je časom radostného priblíženia sa k Pánovi
a zároveň dobrou prípravou na sviatky jeho zmŕtvychvstania.
Páter Martin Štefanec SVD
šéfredaktor
DÔLEŽITÉ OZNAMY

Sv. omšu za odberateľov Hlasov
odslúžim 4. marca,
za horliteľov 5. marca 2017.
Šéfredaktor
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▲ Koptskí katolícki biskupi z Egypta
na návšteve ad limina apostolorum
Na návšteve „ad limina apostolorum“ boli začiatkom februára v Ríme koptskí katolícki biskupi
z Egypta. Svätý Otec František 6. februára dopoludnia prijal v Apoštolskom paláci ich delegáciu
vedenú alexandrijským patriarchom Ibrahimom Isaacom Sidrakom. Patriarchálna koptská cirkev Alexandrie má šesť sufragánnych eparchií. Patrí medzi
východné katolícke cirkvi, z ktorých sú v Egypte
prítomné aj melchitská, chaldejská, maronitská
a sýrsko-katolícka cirkev. V 94-miliónovej krajine sa odhaduje prítomnosť koptských kresťanov
v počte asi 8 miliónov, pričom väčšina z nich patrí
k ortodoxnej cirkvi. Katolíckych koptov je okolo
150-200 tisíc. Medzi koptami je aj okolo 100 tisíc
evanjelikov. Kresťanská menšina v Egypte je najmä
od roku 2010 opakovane vystavená teroristickým
útokom zo strany islamistických extrémistov. Svetovou verejnosťou otriasla najmä zverská poprava
21 unesených ortodoxných koptov bojovníkmi tzv.
Islamského štátu na líbyjskom pobreží 12. februára
2015. Naposledy to bol bombový útok na koptský
chrám v Káhire 11. decembra 2016, ktorý zanechal
25 obetí. Biskupské návštevy pápeža a Rímskej kúrie „Ad limina apostolorum“, ktoré boli v priebehu
mimoriadneho svätého roka pozastavené, sa opäť
rozbehli v pravidelnom rytme. V januári návštevu
Ríma postupne absolvovali biskupi Írska, Kambodže a Laosu, ako aj Medzinárodná biskupská
konferencia sv. Cyrila a Metoda, ktorá zahŕňa Srbsko, Čiernu Horu, niekdajšiu juhoslovanskú republiku Macedónsko a Kosovo. Po egyptských koptoch
prídu na rad v budúcom týždni biskupi Kostariky. •

SPEKTRUM

▪ Návrat prvých kresťanských rodín na Ninivskú planinu

▲ Komunita Taizé pozýva na
priateľské stretnutie medzi
kresťanmi a moslimami
Francúzsko 4. februára (RV) Ekumenická komunita Taizé bude od
5. do 8. mája hostiť tzv. «Víkend
priateľstva» medzi kresťanmi
a moslimami. Témou medzináboženského stretnutia bude «Prebudenie Božej prítomnosti v nás».
Okrem každodenných aktivít komunity budú v Taizé prebiehať
semináre o vzájomnom poznaní
sa medzi kresťanmi a moslimami. Počas modlitieb, ktoré sa pre
kresťanov budú konať v Chráme
zmierenia, pripraví komunita pre
moslimov priestory v budove, ktorá je určená na prijatie pútnikov.
Medzi osobnosťami, ktoré počas
víkendu vystúpia budú francúzsky básnik a esejista pôvodom zo
Sýrie Khaled Roumo, protestantský profesor náboženských štúdií
v Štrasburgu Ralph Stehly, či brat
Alojz, predstavený komunity Taizé. Medzi hlavnými témami diskusií budú sloboda slova, laicita,
úcta voči posvätnu, či rovnováha
v spolužití medzi odlišnými náboženstvami a neveriacimi v lone tej
istej spoločnosti. Na stretnutiach sa
zúčastnia aj zástupcovia francúzskeho združenia Parle-moi d’islam,
ktoré sa snaží objaviť islam rešpektujúci hodnoty pokoja a bratstva.
Prítomný bude aj sýrsky umelec
a utečenec, ktorý spolu so svojou
rodinou momentálne žije v Taizé. •

Prvé kresťanské rodiny sa vracajú do oblastí oslobodených z rúk samozvaného Islamského štátu v okolí Mosulu. Chaldejský patriarchát vypracoval
zoznam bezpečných miest, ktorý je k dispozícii rodinám zvažujúcich návrat.
Do obce Telesku na Ninivskej planine dorazila rodina s tromi deťmi, ktorá
musela opustiť domov pred dva a pol rokom. Ich dom bol našťastie nezničený, referuje bagdadský patriarcha Luis Sako.“Návrat života do tejto obce, kde
skôr žilo 14 tisíc ľudí, je pre nás znovuzrodením. Bol som tam osobne minulý
týždeň, aby som podporil rekonštrukciu domu, spoločne s členmi Chaldejskej
ligy a ľuďmi z blízkych obcí. Pred okupáciou mali obce na Ninivskej plane asi
120 tisíc obyvateľov. Dnes ich je asi 90 tisíc, veľa ľudí odišlo - predovšetkým
do Jordánska, Libanonu a do Turecka, kde žiadajú o azyl na Západe. Urobíme
všetko preto, aby sa tí, ktorí budú chcieť, mohli vrátiť. Apelovali sme na pomoc
u irackých kresťanov, ale tiež v našich cirkvách a diecézach v Amerike, Kanade, Austrálii, ale i v Európe,” povedal pre Vatikánsky rozhlas patriarcha Sako. •

▲ Dve Slovenky zložili sľuby
v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva
v Krakove

▲ V africkom Mali uniesli
rehoľnú františkánsku sestru
pôvodom z Kolumbie

Na sviatok Obetovania Pána v kláštornej kaplnke Sanktuária Božieho
milosrdenstva v Krakove dve Slovenky - sr. M. Blanka a sr. Jana Mária - zložili svoje doživotné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti. Slávnostnú svätú
omšu celebroval Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup, spolu s rektorom krakovského sanktuária prelátom
Františkom Šlusarczykom, slovenskými pátrami kapucínmi a jezuitami, ako
aj farármi z Nižného Hrušova a Slanca. Slávnosti sa zúčastnil aj generálny
konzul Slovenskej republiky v Krakove Marek Lisánsky s manželkou. Sestry vlastnoručne napísali a podpísali
formulu sľubov, ktorú položili na oltár
pred milostivý obraz Krista. •

Z afrického Mali je hlásený únos
rehoľnej sestry z Františkánskej
kongregácie Nepoškvrnenej Panny Márie. Ako informovala misijná spravodajská agentúra Fides, sestru kolumbijského pôvodu
odviedli neznámi ozbrojenci po
prepade farského objektu v Karangasso (Koutiala) 7. februára vo
večerných hodinách. Polícia zatiaľ
bezvýsledne pátra po páchateľoch
únosu, rovnako i miestni biskupi
sa na mieste činu snažia dopátrať
k informáciám. Podľa generálneho sekretára Biskupskej konferencie Mali o. Edmonda Dembeleho
oblasť bola doteraz paradoxne
považovaná za jednu z najbezpečnejších v krajine. •
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DUCHOVNÉ SLOVO

Odíď preč
Text: P. Milan Bubák SVD
Foto: Archív SVD

S

vet je bojovým poľom, na
ktorom sa od jeho počiatku odohráva boj medzi dobrom a zlom. Každý z nás sa na
tomto bojisku nachádza, či si to uvedomuje alebo nie. Od nás kresťanov sa
očakáva, že sa vedome postavíme na
stranu dobra, a to tým, že sa postavíme
proti starým a nesprávnym praktikám
sveta. V evanjeliu 2. pôstnej nedele Ježiš
trom zo svojich učeníkov, Petrovi, Jakubovi a Jánovi, ukazuje, čo im tento odchod zo starých praktík sveta prinesie.

tli sa s veľmi podivným zvykom, ktorý
sa tu praktizoval. Tomuto bohu Sinovi miestni obyvatelia obetovali deti,
aby si tak zabezpečili úrodnosť v časoch sucha.
Abramov odchod bol požehnaný
Keď čítame knihu Genezis, nájdeme
tam zmienku o tom, ako jedného dňa
Táre vzal svojho syna Abrama aj s jeho
manželkou Sárou, svojho vnuka Lóta
(syna svojho zomrelého syna Arana) aj
s jeho matkou, aby opustili spoločne toto
mesto Úr a odsťahovali sa inde, do krajiny Kanaán, do mesta Haranu (čo bolo
asi 1500 km na sever od Úru). Pýtame
sa prečo? Čo sa stalo? Biblia nepodáva
žiadne ďalšie vysvetlenia. Existuje však

Príbeh oslobodenia
Ježišov príbeh, ktorý by sme mohli
nazvať príbehom oslobodenia, je uvedený na scénu iným príbehom, tiež
príbehom oslobodenia, ktorý je
jedným z najstarších príbehov
zaznačeným v Biblii, príbehom
Abraháma. Abrahám žil so svoKresťania a Cirkev ako celok si
jím otcom Tárem v chaldejskom
musia strážiť svoj prorocký hlas,
meste Úr. Toto mesto, v ktorom
ktorý sú povinní v spoločnostiach
Abrahám prežil svoju mladosť,
a vo verejnom živote uplatňovať.
je nám dnes pomerne dobre známe vďaka vykopávkam. Bolo to
mesto s vysokou kultúrou a s najstaršími súdmi a parlamentom, ktorý jedna nekánonická, veľmi stará hebrejpoznajú dejiny. Tu sa formovali prvé ská kniha, ktorá sa volá Kniha slávení.
sociálne zákony. Aj technika poľnohos- Táto kniha má v sebe aj zmienku o tom,
podárstva dosiahla v Úre takej úrovne, prečo Abrahámov otec odišiel aj so svoako nikde predtým. V Úre sa nachá- jimi blízkymi príbuznými z Úru. Kniha
dzal chrám, v ktorom miestni obyva- hovorí, že Táre musel odtiaľ odísť pretelia uctievali boha Sina. Tohto boha si to, lebo jeho syn Abram urazil - vlastne
maľovali ako starého muža so šedivou doslova spálil - tohto miestneho boha
bradou, ktorého tvár bola namodralá Sina v jeho vlastnom chráme. Abram,
ako mesiac. Tamojší poľnohospodári hoci bol súčasťou úrskej kultúry, sa proti
naň pozerali ako na symbol všetkých niektorým jej prejavom vzbúril. Jedným
metafyzických síl rozprestierajúcich z nich bolo aj obetovanie detí bohu Sisa ponad svetom. Keď archeológovia novi. Abrama môžeme teda označiť za
robili v tomto chráme vykopávky, stre- rebelanta alebo čiernu ovcu, ktorá sa ne4
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dokázala zmieriť s niektorými prejavmi
svojej vlastnej kultúry a sociálneho i privátneho života.
Odišli teda do iného mesta, do Háranu. Motívom ich odchodu bol pravdepodobne protest proti celej tej kultúre a praktikám. Takýmto spôsobom
sa chceli s celou tou perverznou tradíciou rozlúčiť. Lenže keď došli na nové
miesto do Háranu, bohužiaľ, aj tu našli
tú istú tradíciu. A bolo to práve v tomto meste, kde bol Abram konečne povolaný, aby opustil svoju krajinu, svoju
rodinu, dom svojho otca „a odišiel do
krajiny, ktorú mu Boh ukáže”. Abrahám
odišiel, ako mu Pán povedal, a Boh ho
požehnával pre jeho veľkú vieru.
Zo starého do nového
Ježiš spolu s Petrom, Jakubom a Jánom vystupujú na vrch, preč zo sveta,
kde žili, preč od všetkého jeho biznisu,
konfliktov, súťažení, žiarlivostí, obetí
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a podivného rebríčka hodnôt. Vystupujú spoločne zo všetkého toho, vyššie a vyššie, až sú konečne na vrchu.
A vtedy Ježiš, ktorý ich odviedol z toho
starého do nového, začal pred nimi žiariť, stával sa jasnejším a jasnejším, ako
mesiac, ako hviezda, až nakoniec ako
slnko. Nebo sa otvorilo a dve ďalšie postavy známe z príbehov oslobodzovania prišli k nemu a rozprávali sa s ním.
Mojžiš, ktorý vyviedol ľud z ekonomického, náboženského a politického útlaku v Egypte a Eliáš, ktorý vyviedol ľud
z rúk bohov Úru a Háranu, ktorých sa
títo ľudia začali znova báť.
Štyri príbehy úteku
Apoštoli tu mali pred sebou štyri príbehy úteku, štyri oslobodenia, štyri
rozprávania o vymanení sa zo sily zla,
štyri prechody od starého k novému.
Je tu príbeh Abraháma, príbeh Mojžiša, príbeh Eliáša a príbeh Ježiša. Každý

z nás je volaný k tomu, aby si tieto štyri
príbehy skombinoval a aby ich aplikoval nielen na svoj osobný život, ale aj na
život svojho spoločenstva.
Každý vieme najlepšie, kde sme
osobne chytení do pomýleného rebríčka hodnôt. Je to vždy, keď dávame
prednosť bohatstvu pred bezúhonnosťou, (t.j. príležitosti, ktorá robí zlodeja.
Bohatstvo nie je vec odsúdeniahodná.
No musí byť získavané poctivo a používané zodpovedne a s ohľadom aj na
iných. Ak tomu tak nie je, bohatstvo
a honba za ním zdeformujú charakter človeka.); spotrebe pred slušnosťou (spotreba, t.j. konzum (izmus) je
schopný urobiť z ľudí zvieratá); drogám pred realitou; (drogy sú zbabelým
útekom zo života. Je to neschopnosť
čestne sa postaviť tvárou v tvár nielen
radostiam, ale aj starostiam a utrpeniam života); sexu pred ľudským životom (slovo sex reprezentuje „pôžitok“,

môže to byť pôžitok nielen zo sexu, ale
aj povedzme z jedla. Pôžitok by mal
slúžiť životu. A to aj v prenesenej forme. Ak je to len pôžitok pre pôžitok,
potom to slúži k smrti). Nechcem to
tu rozpracovávať do podrobností. To
nie je moja úloha. To je úloha každého z nás osobne. Odpovedať si, v čom
som chytený.
Aj my ako spoločenstvo vieme, kde
sme spoločne chytení do pomýleného
rebríčka hodnôt. Keď menšina utláča
väčšinu, keď jedni žijeme príliš konzumne na úkor druhých, keď sa nevieme pri páchaní verejnej nespravodlivosti zastať ľudí a hodnôt, keď ničíme
prírodu a stvorenie okolo nás, len
aby sme sa my ako spoločenstvo mali
dobre, vtedy vždy sme chytení a potrebujeme oslobodenie. Momentálne
sa snažíme ako štát o zaradenie do západných štruktúr a o prijatie životného štandardu rozvinutých krajín. Dobre robíme. No nesmieme pritom stratiť
z dohľadu bdelosť a ducha kritickosti.
Ak sme ako národ alebo štát v niečom
chytení v nesprávnych hodnotách, nesmieme mlčať. Kresťania a Cirkev ako
celok si musia strážiť svoj prorocký
hlas, ktorý sú povinní v spoločnostiach a vo verejnom živote uplatňovať. Je napríklad známe, že hoci USA
tvoria iba 5 % svetovej populácie, využívajú až 40 % svetových zdrojov.
Majú právo na 5 %. No oni využívajú
osemkrát toľko, než na čo majú nárok.
Samozrejme, robia to na úkor niekoho iného. Aby jedni mohli žiť v nadbytku a v luxuse, iní musia žiť v podvýžive. Alebo Seán McDonagh SSC,
ktorý pracuje ako misionár na Filipínach, poukazuje na neutešenú
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situáciu Filipíncov, ktorí sú orabovávaní bohatými krajinami o pôdu:
„Mali by sme sa vehementne postaviť
proti rozširovaniu agrobiznisu v krajinách tretieho sveta. Napríklad tam,
kde ja teraz žijem na Filipínach, sa
teraz pestuje ananás. Je to na 50 000
ha tej najlepšej pôdy. Toto je luxusná
potrava určená na export. Pre ľudí na
Filipínach je toto ukradnutá pôda, je
to pôda, na ktorej by mala rásť potrava pre nich. V istom zmysle ich stupeň
podvýživy je v úmere k nášmu stupňu
nadvýživy. My jeme luxusné jedlá, bez
ktorých by sme sa mohli kľudne zaobísť. My nepotrebujeme, ja napríklad
nepotrebujem k tomu, aby som žil,
ananás. Oni potrebujú tú zem na svoje prežitie.“ (Zo série videokaziet, ktoré pre írsku televíziu pripravilo štúdio
Kairos s názvom Missions in Crisis).
Môžeme sa pozrieť dokonca aj na
blízke a konkrétne paralely z dnešného Božieho slova, konkrétne z príbehu Abrahámovho: na životy detí, ktoré
obetujeme, dokonca ešte pred ich narodením, len aby sme boli my požehnaní
v starom spôsobe života.
Čo robiť, keď zistíme, že sme chytení v popletenom rebríčku hodnôt?
Môžeme sa zachovať ako Abram alebo
tak, ako to Ježiš radil svojim učeníkom.
Abram odišiel z tohto všetkého a bol
premenovaný na Abrahám, aby sa dalo
na vedomie, že to, čo on urobil, by sa
malo opakovať ďalej. Keď zistíme, že
žijeme v prostredí, v ktorom nie sme
schopní sa udržať na strane dobra, musíme radikálne odísť, (napríklad alkoholik od partie „priateľov“, ktorých spája iba jediná vec: alkohol).
Keď tomu však tak nie je, keď dokážeme zlým vplyvom prostredia odolávať bez toho, že by sme ho museli
fyzicky opustiť, potom stačí, aby sme
urobili, ako to radil svojim učeníkom
Ježiš – odísť a vrátiť sa – odísť vnútorne,
usporiadať si svoj vlastný rebríček hodnôt a dôsledne stáť na jeho žití bez toho,
že by sme museli odísť „zo sveta“. Tak
sa staneme pre tento svet a svoje okolie
svedkami sveta nového. u
6
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▪ Oslava patróna UPeCe
Bratislava
29. januára v Univerzitnom pastoračnom centre v Bratislave slávili
hody. Toto centrum má za svojho
patróna sv. Jozefa Freinademetza,
ktorého spomienku Cirkev slávi 29.
januára. Bol to vôbec prvý misionár z rehole verbistov, ktorý v roku
1879 odišiel na misie do Číny a tam
pôsobil až do svojej smrti v roku
1908. Hlavným celebrantom pri sv.
omši bol Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup. Vo svojej
homílii poukázal na pekné vlastnosti patróna UPeCe Jozefa Freinademetza, ktorý prijal Krista vo
svojej domovine v horskej oblasti
talianskych Dolomitov a ohlasoval
ho i napriek mnohým prekážkam
celý život druhým. Po sv. omši študenti prejavili svoju pohostinnosť,
keď pripravili slávnostné agapé –
nedeľný obed pre všetkých prítomných. •
▼ V Japonsku blahorečili
tzv. „Kristovho samuraja“
Justusa Takayamu Ukona
Krajina vychádzajúceho slnka
má nového blahoslaveného. Stal sa

ním japonský mučeník zo 16. storočia
Justus Takayama Ukon. Slávnostnému
obradu za účasti mnohých veriacich
predsedal v Osake prefekt Kongregácie pre kauzy svätých kardinál Angelo
Amato. Sochári znázorňujú blahoslaveného Ukona, ktorého mnohí prezývajú „Kristovým samurajom“, ako bojovníka s japonským bojovým mečom,
na ktorom je zobrazený ukrižovaný
Kristus. Práve ten sa stal symbolom,
ktorý vystihuje jeho život: z bojovníka so šľachtickým postavením sa pre
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vieru v Krista stal človek, ktorý zomiera v chudobe vyhnaný zo svojej
krajiny. Justus Takayama Ukon sa narodil v roku 1552 v Osake. Krst prijal
ako dvanásťročný po tom, čo jeho otec
vďaka evanjelizácii sv. Františkom Xaverským konvertoval na kresťanstvo.
Na územiach, ktoré mala pod kontrolou kniežacia rodina Takayamov,
až 25-tisíc z 30-tisícového ľudu prestúpilo na kresťanstvo. Viac už o novom japonskom blahoslavenom pre
Vatikánsky rozhlas prezradil kardinál
Amato: „Prijal centrálne posolstvo
Ježiša, ktorým bol zákon lásky. Preto
bol milosrdný ku svojim poddaným,
pomáhal chudobným, dával obživu
samurajom, ktorí boli v núdzi. Založil
bratstvo milosrdenstva. Navštevoval
chorých, bol štedrý v dávaní almužny. Spolu so svojím otcom Dariom sa
staral o pochovávanie tých, čo zomreli
bez rodiny a osobne prenášal ich rakvu.
Toto všetko vzbudzovalo obdiv a túžbu
ho nasledovať.“ Prenasledovanie kresťanov v Japonsku sa začalo v roku 1587,
keď japonský vodca Hidejoši nariadil
vyhostiť z krajiny všetkých misionárov.
Ukon spolu so svojím otcom odmietol
poslúchnuť, vzdali sa všetkých šľachtických pôct a zvolili si chudobu. Keď šogun Tokugawa v roku 1614 definitívne

zakázal kresťanstvo, Ukon spolu s ďalšími tristo kresťanmi utiekol do exilu
na Filipíny, kde zomiera len štyridsať
dní po príchode v roku1615. Viac už
kardinál Amato: „Ukon, ktorý bol vychovaný preukazovať česť a lojalitu, bol
skutočným Kristovým bojovníkom,
nie pre zbrane, na ktoré bol expert, ale
pre slovo a príklad. Vernosť Ježišovi
Kristovi bola tak mocne zakorenená
v jeho srdci, že ho utešovala v prenasledovaní, v exile, v opustenosti. Strata
významného postavenia a zníženie sa
k životu v chudobe a v skrytosti ho nezarmucovali, ba naopak, robili ho pokojným, dokonca radostným, pretože
bol verný krstnému sľubu.“ •
▴ Seminaristi SVD ukončili
zimný semester
Naši bohoslovci úspešne zložili všetky
skúšky zimného semestra na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity. Medzi
semestrami trávili začiatkom februára týždeň prázdnin na horách v Terchovej. V tejto farnosti pôsobia traja
kňazi verbisti. Snehu bolo toho roku
požehnane. Bohoslovci si oddýchli na
lyžiach i pri turistike v krásnom kraji Jánošíka a potom sa opäť pustili do
ďalšieho štúdia filozofie a teológie. •

1. marec
Popolcová streda, začiatok
pôstneho obdobia;
8. marec
Medzinárodný deň žien;
19. marec
Slávnosť sv. Jozefa, ženícha
Panny Márie, patróna
Spoločnosti Božieho Slova;
22. marec
Svetový deň vody;
24. marec
Deň modlitieb a pôstu
za umučených misionárov
(výročie zavraždenia bl. Oscara
Romera v San Salvadore – 1980);
25. marec
Zvestovanie Pána;
Deň počatého dieťaťa;
28. marec
Deň učiteľov.
◆◆◆

Misijný úmysel apoštolátu
modlitby na mesiac marec:
Prosme, aby celá
Cirkev podporovala
prenasledovaných kresťanov
modlitbou i materiálnou
pomocou.
Úmysel KBS:
Aby sme chápali dôležitosť
odpúšťania a zmierenia
a sami ho uskutočňovali
v medziľudských vzťahoch.
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Misia Boromlak
& Varzaľ
Text a foto: Naďa Jacko Lysáková

V

priestoroch Univerzitného nás veľká česť byť súčasťou tohto veľpastoračného centra v Bra- kého Božieho diela práve v dedinách
tislave sa stretáva 25 tímov, Boromlak a Varzaľ. Mohli by sme spokde sa každý tím venuje roz- mínať podmienky dediny (žiadna voda,
ličným aktivitám. Náš tím, teda mi- len vaničky na šalát), no toto neboli
sijný tím, organizuje každé leto dvoj- veci, ktoré nás všetkých zasiahli.
týždňové misie. Príprava týchto misií
„ Čo nás zasiahlo, bolo práve byť
začína na začiatku akademického roka s tými ľuďmi ! Rozprávať sa s nimi, praa končí v máji.
covať s nimi, smiať sa s nimi, jednoduPočas týchto dvoch týždňov sa šesť- cho byť v ich blízkosti. Pri nich akoby
členný tím misionárov snaží venovať všetky starosti strácali význam: netrápivšetkým ľuďom žijúcim v daných ob- li sa dopredu a všetko zvládali, tak akolastiach. Každá z obcí, či už na Sloven- si spoločne. Až mi zastavovalo rozum,
sku alebo v Rumunsku, má špecifické ako dokázali žiť jednoducho a úprimpotreby, ktoré sa snažíme za tie roky ne - niečo pre nich úplne spontánne
spoznávať a spoločnými silami ich aj a prirodzené, no pre mňa však najviac
napĺňať. Našou prioritou je evanjeli- fascinujúce a obdivuhodné. Na nič sa
zácia každého človeka, ktorého v da- nepotrebovali hrať, nič si nepotrebovali
nej obci stretneme. Napriek tomu, že dokazovať, boli úplne vyrovnaní a sporumunské obce, ktoré navštevujeme, sú zložené najmä zo slovenských komunít, ich kultúra a žiJednoducho im dať pocítiť,
votná úroveň je neporovnateľná
že my sme tam prišli kvôli nim,
s tou našou. Náš pobyt sa teda
aby sme ich milovali takých,
zameriava nie len na duchovnú
akí sú a aby skrze nás pocítili
pomoc, ale aj na pomoc fyzickú.
Božiu prítomnosť.
Každý deň sa stretávame s ľuďmi.
Ponúkame im pomoc duchovnú
- formou rozhovoru, pripravujeme si kojní s tým, čo majú. Aj keď možno práprednášky na rôzne témy, aktivity s deť- ve ONI by sa mohli sťažovať, že toho
mi, mladými i dospelými a vo vyhrade- nemajú viac. Ich to, doslova, ani len nenom čase sa venujeme pomoci fyzickej. napadlo. Vôbec nepozerali na materiZapájame sa do ich bežného každoden- álne veci a tú pravú, skutočnú hodnotu
ného života a snažíme sa o uľahčenie videli v druhých. Páni, tí keď sa s vami
ich povinností.
stretli, všetko ostatné pre nich prestalo
existovať, už ste tam boli iba oni a vy!
Nepozerali na čas, nikdy sa nikam neMisia v Boromlaku a Varzali
Leto 2016 bolo pre mnohých ľudí výni- ponáhľali. Nepoužívali toľko sociálnych
močné i nezabudnuteľné. Avšak špeci- sietí, a predsa mali k sebe akosi bližšie!
álne pre šiestich členov misijného tímu, A deti? Tie boli stelesnením úprimnosktorí po prvýkrát mali možnosť vyces- ti, radosti a lásky! To práve ja som tam
tovať na misie do Rumunska. Bola pre mala prísť a rozdávať lásku, ale oni ju
8
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dali mne! Pre mňa len veľký obdiv a nesmierna vďaka, že mi ukázali, ako sa má
naozaj žiť!“ (Simonka)
Prijatie miestnymi ľuďmi
Už v prvých chvíľach sme pocítili veľké
prijatie a štedrosť, keď nás vrúcne privítal miestny pán farár Anton Mercsak
a hneď v prvý večer nás pozval spolu
s domácimi na návštevu. Odmietnutie
nebolo na mieste, všetky obavy v ten
večer opadli a my sme vedeli, že sme na
správnom mieste v správny čas.
Okrem každodenných stretnutí
s deťmi a mladými, kde sme tento rok
preberali tému Desatora, sme boli súčasťou niekoľkých prekvapení, príjemných i náročnejších situácií. Medzi náročnejšie patrilo denné dovážanie vody
na miesto, kde sme bývali. Možno by
to nebolo až také náročné, keby sme
prvý týždeň nemali iba jedného chlap-

MISIA RUMUNSKO

le a najkrajšie bolo zakončenie výstavby, teda posviacka, kde prišiel pomocný
bratislavský biskup Mons. Jozef Haľko.
Každý jeden deň sme sa snažili zo
seba vydať maximum, zabudnúť na
seba a byť naplno tam. Všetko, čo sme
prežili, nie je možné spomenúť. Z toho
by mohla vzniknúť kniha, pretože každý deň nám priniesol niečo nové, či už
stretká, tri omše v nedeľu, kde sme aj
my dievčatá miništrovali. Opekačky
s mladými a deťmi. Úžasná odpustová slávnosť na lazoch, kde nás vyviezol
traktor. Návštevy u domácich. Objatia
od detí. Plná kuchyňa zeleniny, ovocia
a domáceho mlieka, ktoré nám nosili
naši rumunskí priatelia. Puding z kyslého mlieka (lebo sme si mysleli, že je
kozie). Nočná prechádzka na kalváriu
v sprievode mladých. Ranné čistenie si
zubov v spoločnosti neďaleko stojacej
kozy. Návštevy pána farára, s ktorým
sme mali trojminútový pozdrav. Keď
nás naháňalo desať psov... a mnoho,
mnoho ďalšieho.

ca v tíme, 60-litrovú nádobu a fúrik so
sfúknutým kolesom. Teda náš Andrej
nabral po dvoch týždňoch nie len na
zážitkoch, ale aj na svalovej hmote.
Nová krížová cesta
Už spomínaný miestny pán farár Anton
sa domácim venuje so všetkými svojimi silami. Jeho farnosť neustále rastie,

pribúdajú nové kaplnky i iné posvätné
miesta. V roku 2016 si zaumienil výstavbu kalvárie na kopci medzi obcami Boromlak a Čerpotok, ktorá trvala
približne mesiac. Nás statočných misionárov zapojili do prác ručne, stručne.
Či dievča, či chlapec, všetci sme kopali
„šance“ čiže jamy, kosili i hrabali trávu.
Podieľali sme sa na tomto úžasnom die-

Ich príbehy nás oslovili
Dva týždne plné zážitkov, úsmevov,
povzbudení, rozhovorov, spoznávania,
šťastia i dojatia. Keď sme sa vyberali na
misie, naším cieľom bolo byť tam pre
ľudí. Počúvať ich, rozprávať sa s nimi,
pracovať s nimi, pomáhať im. Jednoducho im dať pocítiť, že my sme tam prišli
kvôli nim, aby sme ich milovali takých,
akí sú a aby skrze nás pocítili Božiu
prítomnosť. Chceli sme byť s nimi pri
ich každodenných povinnostiach, starostiach i radostiach. Žiť to, čo žijú oni.
Chodiť na miesta, kam chodievajú,
osláviť slávnosti, ktoré oslavujú. Chceli
sme, aby sme za ten čas boli schopní nie
len hovoriť o Bohu, ale dokazovať Jeho
silu a milosť cez naše skutky. A myslím
si, že sa to podarilo. Dokonca si myslím, že sa to podarilo obojstranne. Nie
len my sme im ukázali, aký Boh je, ale
aj oni nám. Úplne iným spôsobom. Ich
príbehy, životy a prístup sa nás dotkol
tak, že každý z nás odchádzal so slzami v očiach, lebo na tom mieste sa dejú
BOŽIE veci. u
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Na slovíčko
s Markom Rupnikom
Text: Monika Skalová – Juraj Pigula
Foto: Ordinariát OS a OZ SR; farnosť Nitra-Klokočina

Páter Marko Rupnik je známy ako umelec, teológ,
duchovný spisovateľ, mysliteľ. Znalci umenia poznajú
jeho mozaiky a maľby. Vo Vatikáne môžete obdivovať jeho prácu
v známej kaplnke Redemptoris Mater.

M

arko Ivan Rupnik sa narodil v roku 1954 v Zadlogu v Slovinsku. Do Spoločnosti Ježišovej vstúpil
v roku 1973. Najprv študoval v Ľubľane filozofiu a v roku 1977 sa zapísal na
Akadémiu výtvarných umení v Ríme.
Keď v roku 1981 dokončil štúdium
na Akadémii, začal študovať teológiu
na Pápežskej Gregorovej univerzite
v Ríme. V roku 1985 bol vysvätený na
kňaza. V roku 1991 získal doktorát na
Gregorovej univerzite a odvtedy žije
a pracuje v Ríme v Centro Aletti, ktorého je riaditeľom. Vyučuje spiritualitu
kresťanského Východu na Pápežskom
orientálnom inštitúte, na Gregorovej
univerzite, na Liturgickom inštitúte
SantʼAnselmo. Ako maliar a umelec
vytvoril mnohé diela, hlavne mozaiky po celom svete. Medzi jeho najznámejšie diela patrí kaplnka Redemptoris Mater vo Vatikáne. Prednáša po
celom svete a je autorom mnohých
kníh preložených do všetkých svetových jazykov. Od roku 1999 sa stal
konzultantom Pápežskej rady pre kultúru. Radí sa k žiakom a nasledovníkom českého jezuitu kardinála Tomáša Špidlíka, s ktorým dlhé roky úzko
spolupracoval.

Čo pre vás znamená milovať
a nechať sa milovať?

Páter Marko Rupnik je jezuita
slovinského pôvodu a umelec svetového
mena, riaditeľ kultúrnej duchovnej
inštitúcie Centro Aletti v Ríme

Milovať znamená spoznať, že sme milovaní, a práve preto nie sme ustarostení
o seba samých, a hľadať príležitosti, aby
sme dokázali, že to tak je. Znamená to
večer uzavrieť deň bez prílišného sústredenia sa na seba a nájsť pokoj v tom,
čo sme cez deň urobili. Neustále objavovať, že je len jediná láska, ktorá nami
prechádza, a že ju odovzdávame z jedného pohľadu na druhý, z jednej ruky
do druhej, z jednej osoby na druhú.
A táto odovzdaná láska robí darom to,
čoho sa naše ruky dotýkajú.
Čo vás naučila práca s mozaikami?

Naučila ma mať na zreteli stále viac tých
druhých. Mozaika je chórová práca, je to
práca v tíme a nemôže sa robiť samotársky. Lebo robiť to sám znamená pracovať
tak, ako keby si vedľa seba nemal ľudí, ale
jednoduché nástroje, ktoré uskutočňujú to, čo máš na mysli. Naučilo ma to, že
hodnotnejšia je tá práca, ktorá je odlišná
od toho, čo som mal na mysli na začiatku, ale v ktorej sme dokázali dať spolu
to najlepšie, čo každý z nás mohol urobiť a dať v danej chvíli. Pracovať s ľuďmi
znamená, že nie je každý deň rovnaký a že
nie všetkým vyjdú dobre tie isté
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veci. Teda musíš brať do úvahy toto všetko, aby tým konečný výsledok netrpel,
ale práve naopak, aby vyšiel obohatený
schopnosťami každého.A predovšetkým
ma to naučilo, že teologické a duchovné
myslenie nemôžeme robiť len pojmami,
ale je potrebná matéria. Nemôžeme hovoriť o Kristovi bez matérie sveta. Jestvuje
kňazská dimenzia umeleckej práce, najmä keď sa jedná o hmotné umenie, ako
je to naše.

môžem premýšľať, tvoriť a spomínať.
Sem-tam sa rád poprechádzam a potom
v júli trávim trochu času pri mori, ani nie
tak pre zábavu, ako pre skutočný oddych.

Ktorú z mozaík, ktoré vyšli z vášho ateliéru, máte najradšej a prečo?

Vo všetkých veciach existuje použitie a aj
zneužitie. Nikdy nepiť sám. Páter Špidlík
často hovorieval, že všetko záleží od rozhodnutia človeka, od jeho starostlivosti
a pozornosti.A tiež od poznania seba, vedieť sa udržiavať v bdelosti. Môj otec ma
naučil, že nikdy nepijeme, aby sme zmenili stav duše, pretože pitie ho nezmení,
ale keď sa zmení chuť vína v ústach, je to
posledné upozornenie, že niečo s nami
nie je v poriadku.

Mám najradšej stále poslednú. Už si zo
mňa preto robia žarty. Už vedia, že poviem, že to je tá, ktorá sa nám najviac
podarila. A myslím si to, lebo posledná
mozaika obsiahne všetky doterajšie, celé
dejiny a život až po chvíľu jej vytvorenia.
Môžete nám povedať, aké sú základné
línie vášho duchovného života?

Dúfam, že sú to ignaciánske línie. Z nich
hlavne rozlišovanie, ktoré, ako vravievali aj mnohí filokalickí otcovia, je veľká cnosť, pretože dovoľuje, aby všetky
ostatné zostali také, aké sú. Rozlišovanie zostane základom, okolo ktorého sa
usilujem nechať točiť svoj život. Potom
neustále hľadanie v otvorenosti na prúdenie Ducha, aby som mohol zachytiť Božiu vôľu v tom, čo mám robiť, aby
som sa nikdy neuzavrel do toho, čo som
uskutočnil, ale aby som mohol stále tvoriť
v synergii s Duchom, ktorý hýbe Cirkvou
k stále novým intuíciám. Povedal by som,
že moja najväčšia túžba je, aby som nikdy
nebral nič ako samozrejmosť, ako niečo
uzavreté, ale udržiaval si srdce v bdelosti
na to, čo Pán odo mňa žiada.

Máte rád dobré víno?

Zaiste. A to aj preto, že mám veľa priateľov, ktorí ho produkujú, a to aj vo výbornej kvalite.
Ako sa pozeráte na používanie alkoholu
v rehoľných komunitách?

Ako vnímate budúcnosť zasväteného života v krajinách strednej a východnej Európy?

Zasvätený život sa nachádza v rozhodujúcej chvíli. Problémom je, že napriek
veľkej snahe cez diela a v mnohých aktivitách nestačíme na to, aby sme vrátili
ľudí k Bohu. Naše svedectvo sa odtrhlo
od teologického základu, od skutočnosti vzťahov, ktoré sprítomňujú druhému
celok našej pravdy. A to je neoddeliteľné od spoločenstva, ktoré sprítomňuje
tajomstvo a zjednocuje s tým, komu sa
dáva svedectvo. Myslím si, že to je výzva
pre budúcnosť zasväteného života, inak
sa vyčerpá spolu s dielami, ktoré postupne musíme zatvárať, lebo nám chýbajú
ľudia, ktorí by ich mohli ďalej udržiavať.

Máte chvíle na odreagovanie? Aké?

Pre mňa sú to chvíle, kedy si môžem sadnúť s komunitou na konci misie, po návrate z práce, po kurze duchovných cvičení. Počas večera v atmosfére priateľov
sa uvoľním viac ako pri akejkoľvek inej
zábave, a ak mám povedať pravdu, ani
neviem, čo iné by to mohlo byť. A vďaka
Bohu, k rozptýleniu mi slúžia aj kilometre v aute za volantom. Je to čas, v ktorom
12
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Kedy alebo v čom môžu dnes byť zasvätení prorokmi v týchto krajinách?

Proroctvo je vlastné viere. Zasvätený život v tom, čo je a robí, je par excellance
symbolickou skutočnosťou práve preto, lebo sprítomňuje Boha vo svete žijúc
nový život, božský život prijatý v krste.
Tento život sa prejavuje v mentalite a aktivite, v skutkoch. Všetko je symbolic-

ká skutočnosť, ktorá necháva vynoriť sa
božskému spoločenstvu. Keďže Kristus
je miestom zjavenia Otca par excellance,
rehoľný život tým, že žije Kristov život,
včleňuje sa do zjavenia Otca, presne ako
hovorí Kristus:„Kto vidí mňa, vidí Otca.“
Pravda je zjednocujúca a je možné ju dať
poznať zjednocujúcim spôsobom, pretože sa jedná o pravdu, ktorá je svedectvom,
a nie o pravdu dokázanú alebo naučenú.
Rehoľný život na Východe bude prorocký, len ak bude mať odvahu urobiť teologicko-duchovnú reflexiu o skúsenosti počas komunizmu. Myslím si, že tieto
roky po komunizme boli prežité veľmi
nesprávne a budúca generácia bude voči
nám veľmi tvrdá, pretože počas komunizmu Duch Svätý daroval Cirkvi, a teda
rehoľnému životu, osobitné milosti. Ak
nevychádzame v našej reflexii z darov,
ktoré sme dostali, ale začíname hneď
bežať v ústrety Západu, aby sme sa nau-

ROZHOVOR

• Páter Rupnik je autorom mozaiky
v katedrále Ordinariátu OS a OZ SR
v Bratislave – Krasňanoch a v kostole
v Nitre na Klokočine. Je autorom mozaikovej
výzdoby pápežskej kaplnky Redemptoris
Mater vo Vatikáne
• Stále viac a viac poukazuje na dôležitosť
umenia, krásy a symbolu
• Podľa neho liturgia bude mať
v budúcnosti znova ústrednú úlohu
• Považuje za zvlášť dôležité opäť odkryť
vzťah medzi umením a teológiou

vot, ktorým nie je formácia, ale probácia.
Formácia je spojená s jedincom, ktorý
hľadá svoju dokonalosť vo forme bytia,
konania, myslenia. Probácia odkazuje
na osobu, ktorá v skúškach ukáže to najlepšie, navonok sa ukáže pravda osoby,
ktorou je láska, sila božského života, ktorá premieňa ľudskú prirodzenosť, ktorá
ukáže, aký je človek, keď prežíva Božiu
lásku. Probácia nám pripomína mnoho
foriem kreativity a vyúsťuje do vzťahu
s druhými, do bytia s druhými, do potvrdenia druhých, a nie do samotárskeho bytia.V skúške traja ľudia reagujú inak
a všetci traja vyjadria to najlepšie zo seba
v láske ku Kristovi a Cirkvi.
čili spôsoby, metódy a prostriedky, ktoré považujeme za lepšie, efektívnejšie od
toho, čo Duch Svätý začal načrtávať medzi nami, znamená to podľa mňa zradu
a neverím, že rehoľný život na Východe
bude o pár rokov veľmi odlišný od toho
na Západe, iba ak by sme mali odvahu
pochopiť, že Boh nás vyvolil ako prorockých, a preto privilegovaných svedkov viery, ktorá je slobodná, živá a žijúca
ako soľ, kvas a svetlo, a nie ako para-štátne náboženstvo s imperiálnou mentalitou v základe.
Čo považujete za dôležité vo formácii mladých zasvätených?

Formácia nás odkazuje hneď na slovo
forma a pripomína nám, že naša je forma Krista. Nie je nič iné, podľa čoho by
sme mali byť formovaní, pretože Kristus je obsahom sveta, všetkého, čím žijeme, s čím sa stretávame a čo robíme.

Od tohto kľúča čítania formácie sa stane možný rast až po plnú zrelosť Krista
v nás. Prezieravosť bude v nájdení ciest,
aby sa život Krista stával stále viac naším
životom, čiže v nájdení cesty, aby sme žili
v komunitách spoločenstvo-zjednotenie,
ktoré je obsahom formácie.
Také spoločenstvo-zjednotenie sa stane pravdou osoby, tou pravdou, ktorá
sa komunikuje sama, pretože nehovorí
sama o sebe, ale je ovocím toho, čo jedinec stále žije ako najhlbšiu dimenziu
svojho života, bezpodmienečné potvrdenie druhého, pretože je v absolútnom
spojení s Iným. A tu nikto nestratí svoju identitu, čo je veľký strach súčasného
sveta, naopak, nájde ju v Kristovi, pravde
človeka, ako povedal na začiatku svojho
pontifikátu Ján Pavol II. v encyklike Redemptor hominis.
Prišiel čas, v ktorom sa máme vrátiť
k primeranému jazyku pre rehoľný ži-

Ako môžeme žiť krásu v jednoduchej každodennosti našich kláštorov?

Práve takto: hľadajúc spoločenstvo-zjednotenie, ktoré nie je psychologickou záležitosťou, čiže nejaké „mať sa dobre“ so
spolubratmi a sestrami, nejedná sa o nájdenie súhlasu alebo rovnakého pohľadu
na všetko. Nie, toto je nemožné a každý
z nás to vie. Skôr sa jedná o spoznanie, že
Kristova láska, ktorá nás poháňa, zachránila mňa a zachránila aj teba, je to tá istá
láska, ktorá nás pozvala dať náš život, aby
sme už viac nežili pre seba, ale pre toho,
ktorý za nás zomrel. Spoločenstvo-zjednotenie je tou víziou, ktorá nás neustále
poháňa, aby sme vyšli zo seba, zo svojej
mentality, zo svojej vôle nadovšetko vediac, že zrnko pšenice, ktoré padne do
zeme, musí zomrieť, aby prinieslo ovocie. Zjavená pravda je láska a uskutočnená láska je krása, vravieval Pavel Alexandrovič Florenský.
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Ako chápete slobodu v zasvätenom živote?

Svedectvo viery, ktoré vás naposledy
najviac oslovilo?

Sloboda neexistuje, je to len fixná idea
modernej spoločnosti. Nikolaj Alexandrovič Berďajev vysvetľuje veľmi dobre,
že o slobode je možné rozprávať len ako
o konštitutívnej dimenzii lásky. Kto objaví Kristovu lásku ako živý a skutočný
základ svojho života, dobre vie, že v tomto našiel, pochopil a žil všetku najhlbšiu
skutočnosť slobody. My sme zvyknutí
myslieť stále bez Krista, ako keby náš
život v Kristovi bol nejakou paralelnou
rovnobežkou k životu sveta.
Je to však presne to, čo nám nakoniec
umožňuje žiť stálu dichotómiu, ktorá
nikdy neprivádza ku skutočnej slobode.
Sloboda v zasvätenom živote je predovšetkým sloboda od seba samých. Nie
je to sloboda robiť niečo, čo sa nám páči,
alebo nie je to sloboda, v ktorej cítime potrebu si trocha oddýchnuť, ale je to sloboda toho, kto vie, kto je a komu patrí. A že
do toho dal všetku svoju životnú energiu.
Sme slobodní, ak nie sme otrokmi vlastnej prirodzenosti, všetkého, čo obsahuje naša história, zranení, urážok, ale keď
v sile lásky, ktorú prijímame od Boha,
sme schopní prijať svoju prirodzenosť,
ktorá, keď raz bude prijatá, premení sa.

Chiara Corbella. Mladá matka, ktorá
zomrela 28-ročná, ale žila absolútne
odovzdaná Otcovi spoznajúc krok za
krokom všetky znaky jeho lásky, niekedy nepochopiteľnej ľudskému oku, ale
schopnej premeniť každú chvíľu tak,
že sa stala Božou priezračnosťou. Najmä toto ma oslovilo: matka dvoch detí
s vážnymi vývojovými vadami, ktorá
chcela spolu s manželom napriek protikladným stanoviskám odborníkov, aby
sa deti narodili. Pri treťom tehotenstve
so zdravým dieťatkom jej samej zistia
rakovinu zriedkavú pre ženu jej veku.
Keď sa môže začať s liečením po narodení Francesca, je už neskoro. Ale čo je na
jej príbehu priezračné, je obzvlášť Božia
moc a ako sa ona stala nástrojom, aby sa
táto moc stala viditeľnou pre všetkých.

Pápežská kaplnka Redemptoris Mater.
V roku 1999 realizáciu mozaiky zveril
slovinskému výtvarníkovi a teológovi
P. Markovi Rupnikovi Sv. otec Ján Pavol II.
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Ktorí sú vaši duchovní autori, ktorých
uprednostňujete pri čítaní?

Čítam veľmi rád cirkevných otcov, ale
potom sa vraciam stále k čítaniu pátra Špidlíka, ktorý je pre mňa nevyčerpateľnou baňou, inteligenciou syntézy,
ktorá pomáha mne samému robiť ďalšie
syntézy. A je nemožné, aby som sa odtrhol od Solovjeva, kde vždy nachádzam
ďalšie inšpirácie. Chcel by som tiež povedať, že som veľmi často s Božím slovom a s umením veľkých kresťanských
období. u

Zlatá
nebeská
cesta
Text: P. Igor Kráľ SVD
Foto: Archív SVD

N

ie vždy si prajeme, aby
sa zachovali vypovedané
či napísané slová. Inokedy máme túžbu, aby boli
zvečnené. V jednom z listov sv. Arnolda Janssena sa dozvedáme o modlitbe, ktorej slová on považoval za
zlatú cestu do neba. Žiaľ, jej slová sa
nezachovali. Vďaka listu, ktorý poslal do Číny, vieme aspoň niekoľko
aspektov, ktorých sa mal človek túžiaci po nebi pridŕžať.
Ten najcennejší poklad, ktorý obsahuje stratená modlitba, je prosba
o vlastnú pokoru (pozri list). Aj keď
páter Arnold odporúča modliť sa túto
modlitbu rehoľníkom, zvlášť tým,
ktorí sú pred úplným zasvätením
sa Bohu, pokora je čnosť, ktorou by
mali vynikať všetci veriaci. Za márnosť je považovaná túžba po obdive
a vážnosti v očiach iných. Podľa sv.
Arnolda je možné vyprosiť si v modlitbe ten pokorný postoj. Túto úlohu
dáva predstaveným, aby viedli svojich
zverencov práve k takejto modlitbe.
Ďalej nám sv. Arnold zdôrazňuje
aj dôležitosť ducha obety v každodennom živote, ako jednu z najdôležitejších vecí v duchovnom živote. Môžeme pokladať za šťastné také
miesto, kde každý má srdce ochotné
a pripravené pomôcť, kde sa ľudia
nevyvyšujú, ale pokladajú sa jeden
pred druhým za menšieho. Duch
obetavosti sa prejavuje tiež v bratskej
láske a vernom dodržiavaní predpisov a je základom aj všetkých ostatných čností.

ROZHOVOR

Okrem modlitby a úsilia o vlastné
sebaposvätenie leží pred nami aj výzva
tohto ducha pokory, poslušnosti a obetavosti vhodne spropagovať a zapáliť
túto túžbu po ňom v srdciach našich
bratov a sestier.
Modlitba je dôležitá nielen preto, že
si ňou vyprosujeme milosť, ale zároveň
môže informovať a pripomínať vedomiu čnosti, po ktorých by sme mali túžiť. Vždy držíme pred svojím duchovným zrakom ideály, ktoré sme síce ešte
nedosiahli, ale po ktorých nemôžeme
prestať túžiť.
Nevieme ani ako a na aké úmysly sa
máme modliť, ale Duch Boží nám v našej slabosti prichádza na pomoc. Duch
Boží vzbudil medzi nami veľký vzor
modlitby - muža, ktorý prispel k pozitívnej zmene dejín sveta- Arnolda Janssena. Muža, ktorý modlitbou a vďaka
spolupráci s Božou milosťou dokázal
veľké dielo. Napriek tomu, že text modlitby, ktorú sa v Božom Duchu modlil
tento muž, sa nezachoval, Boží Duch si
našiel spôsob ako nám pripomenúť, aby
sme svoje modlitby obohatili o prosbu

za vlastnú a pravú pokoru, za skromnosť a ducha obetavosti. Aby sme sa tak
bratskou láskou zapojili do budovania
Božieho kráľovstva.
8. február 1906, Steyl
Predstaveným našich domov,
v ktorých sa bratia pripravujú
na zloženie svojich sľubov!
Pretože modlitba za pravú pokoru s názvom „Zlatá nebeská cesta“ nie je možno
stále vo vašich rukách, dovolím si poslať
Vám niekoľko jej kópií spolu s nasledujúcimi slovami.
Ak niekto číta túto modlitbu, čoskoro
pochopí jej účel.
V knižočke pre novicov chce modlitba viesť novicov k naozajstnej i silnej
pokore. Človek môže nazvať šťastným
noviciátom taký, v ktorom sú novici naklonení prosiť o pokoru celým srdcom.
V prípade mužov, ktorí už boli v sľuboch mnoho rokov a teraz sú v bode
spojiť sa navždy s Pánom Bohom svätým
zväzkom, cieľ by mohol byť plným právom vyšší. Nie je na tom nič nesprávne,

ak pri slovách „túžim, aby si mi to udelil, Pane“ modliaci sa človek prosí Boha
o silu pre vyššie uvedené rozhodnutie
vôle. Ak on naviac hovorí, „od túžby
požívať vážnosť, obdiv, zbav ma Pane,“
priznáva, že naozaj túto túžbu má, ale že
by bol rád bez nej.
Nie všetci, popravde, nadobudnú milosť, o ktorú žiadajú v tejto modlitbe. Ale
bola by to veľká vec, ak by uspeli aspoň
niekoľkí. Samotným faktom, že niečo
potrebné a hodné bojovania stojí pred
ich očami, je im daný náznak o tom, čo
ich duchovná dokonalosť naozaj vyžaduje, rovnako ako aj povzbudenie o čo
by sa mali snažiť.
Ak cítia v srdciach, že sú stále veľmi
ďaleko od spomínanej snahy, je to tiež
znamenie zaostriť pozornosť na ich
nedostatok a takto podporiť pokoru.
Potom nech to Pán Boh požehná a dá,
aby sa to stalo povzbudením pre nás
všetkých.
Túžiť po naozajstnom vnútornom
duchu obety je jedna z najdôležitejších
vecí v duchovnom živote. Šťastný inštitút, v ktorom tento duch obety prevažuje. Potom nie je náročné pre predstaveného viesť jeho podriadených.
Chcel by som poprosiť zodpovedných
spropagovať tohto ducha obety ako vrcholný cieľ ich cvičení. Ak to dokážete,
urobíte ohromnú a dôležitú prácu. Ak
sa Vám to nepodarí, Vaša práca bude
porovnateľná so záhradníkom, ktorý
polieval pôdu len niekoľko centimetrov hlboko. Slnko a vzduch hneď vyparia vodu a z práce ostane malý výsledok.
Chcel by som zdôrazniť, že naozajstný duch obety musí byť základom
rehoľnej poslušnosti, bratskej lásky,
verného dodržiavania predpisov a vo
všeobecnosti všetkých čností. Presne
z toho vyplýva, ako dôležitý je duch
obete. Súčasne veľmi naliehavo varujte proti duchu nespokojnosti, ktorý spôsobuje veľa zlého jednotlivcom
i celku. Duch nespokojnosti môže byť
prekonaný práve živením ducha obety.
Nech Boh Duch Svätý Vám v tom pomáha. Amen.
Arn. Janssen
MAREC 2017
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Zostup z hory
do reality
všedného dňa
P. Peter Kubík SVD
Foto: Archív SVD

J

ežišovo PREMENENIE na hore ra, Jakuba a Jána účinkoval a v každom
Tábor hlboko zasiahlo Petra a sú- z nich vypracoval svedectvo života, ktorodencov Jakuba a Jána. Mali ré dodnes nadchýna veriacich každého
o čom premýšľať a najmä, začali veku a pohlavia. Otec poslal Syna a skrpozorovať Ježiša vo svetle, ktoré nie ze Ducha Svätého sa dal spoznať každéje z tohto sveta. Veď počuli hlas, veď mu, kto si to želá a túži z celého srdca.
videli Mojžiša a Eliáša, veď ich zahaRealita všedného dňa pokračovala,
lil oblak. Od tej chvíle všetko, čo Ježiš podobne ako pokračuje aj v našom žiurobil a hovoril, začali s pomocou Bo- vote. Každodenná práca, pre učeníkov
žieho svetla prijímať ako životne dôle- to bola na prvom mieste starostlivosť
žité pre spásu tela a duše. Všetci traja o Ježiša na jeho cestách, rozdeľovanie
boli omilostení a správne pochopili, jedla chudobným, organizovanie učeníže Boh pomáha, aby posilňovali bra- kov a neustála bdelosť, aby sa Majstrovi
tov a sestry svedectvom, aké prichádza azda niečo vážne neprihodilo. Ľudsky
z vysokého vrchu. Až po veľmi dlhom povedané, mali starostí dosť. A predsa,
čase – kedy hľadali, padali, vstávali môžeme si trošku predstaviť na misijný
a najmä prežívali prijatie a odpustenie spôsob, aké svetlo ich ožiarilo.
Majstra – keď prijali Ducha Svätého, začali svedčiť spôsobom,
ktorý v jedinom okamihu dokázal vyjadriť a vysvetliť všetko, čo
Božia láska plná milosrdenstva
ich Ježiš učil.
sa rozlieva na celý svet, učeníci
a všetci, ktorí ochotne prijímajú
Boh sa dáva poznať
Ježiša, sú premenení darom
Je vhodné pripomenúť, že každý
Zmŕtvychvstalého...
z nich mal iný osud a inak oslávil Mesiáša a jediného Vykupiteľa a Spasiteľa. Ježiš najskôr bol
Misionár na Papue Novej Guinei si
Učiteľ a Divotvorca a potom Priateľ,
ale v určenom čase sa ukázal ako Bo- všimol, ako jeden z domorodcov Kahočlovek. Aké Božie tituly! A koľko sa nakov, nový kresťan a zároveň hrdý náich zrazu nahromadilo... Správne sme čelník kmeňa, vždy na konci sv. omše
pochopili, že pri vyslovení toľkých Bo- ide pred svätostánok a dlho tam stožích titulov musíme oslavovať a pat- jí s obnaženou hruďou, vzpriamený
ričným spôsobom sláviť veľké sviatky. a pokojný. Čo sa týkalo vzdelania, bol
Teda raz za nejaký čas a po primeranej to jednoduchý človek, ktorý sa ešte nepríprave môžeme sa aj takto vyjadrovať. naučil čítať z Biblie. Jeden raz už misioLenže Duch Svätý v reálnom živote Pet- nár nedokázal udržať svoju zvedavosť
16
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a spýtal sa ho, čo to vlastne robí, keď tak
nehybne a ticho stojí pred svätostánkom. Kanak sa usmial a odpovedal:
„Opaľujem si na slnku dušu!“
Ježišova láska na dreve kríža
Život s Ježišom bol plný radosti. Ale
neskôr sa veci zhoršili. Ježiša videli na kríži, videli, ako trpí a zomiera.
Niektorí nevydržali a utiekli, Ján ostal do konca. Naozaj ťažko je opísať
lásku, neuveriteľnú a zároveň pokojnú, ktorú Ježiš ukázal na kríži. Takáto láska prináša spásu. Je stravujúcim
ohňom, akému sa nedá oponovať, iba
ak pokračujúcou neverou alebo fenoménom dnešnej doby – úplným mlčaním a ľahostajnosťou pred týmto
tajomstvom spásy.

NOVÁ E VANJELIZ ÁCIA

Bazilika Premenenia
Pána má dve veže a dve
podlažia a je postavená
nad pôvodnou bazilikou
z križiackeho obdobia

Apoštol Peter musel zmŕtvychvstalému Kristovi až trikrát odpovedať, či
ho naozaj miluje a ako vieme z evanjelií, až pri tretej odpovedi pochopil, že
jedine s pokorou môže Krista opravdivo milovať.
Premenení učeníci zanechávajú
staré spôsoby
Veľká noc bola pre všetkých prekvapením a nemohli od radosti uveriť, že
Ježiš žije. Božia láska plná milosrdenstva sa rozlieva na celý svet, učeníci
a všetci, ktorí ochotne prijímajú Ježiša,
sú premenení darom Zmŕtvychvstalého: vychádzajú zo seba, zanechajú
starého človeka, dokonca zabúdajú na
seba samých a začínajú konať vo všetkom podľa Krista. Viera vrcholí pri-

jatím krstu. Totiž, v krste vyznávame
vieru, že s Kristom zomierame a vstávame do nového života, kde žijeme so
zmŕtvychvstalým Ježišom, ktorý zničil
hriech a smrť.
Veľkonočné stretnutie Petra, Jakuba
a Jána s Pánom mení ich životy. Stávajú
sa svedkami zmŕtvychvstalého Krista.
Podmienka vtedy aj dnes je rovnaká –
stretnutie s Pánom – opravdivo prežiť
a prijať fakt, že sa stávam jeho svedkom.
Tu nachádzame ďalší bod v mozaike,
stretnúť sa so Zmŕtvychvstalým a ostať
so Zmŕtvychvstalým prináša zážitok
spásy, kde sa vychutnáva radosť a krása
a rastie závratnou rýchlosťou vnútorné
rozhodnutie prijatý dar spásy si neponechať, ale odovzdať ho iným.

Apoštoli plní novej sily
Peter, Jakub a Ján boli premenení
a omilostení láskou, ktorá spasí a získali vnútornú silu, ktorá ako pružina
im pomáhala vzopnúť sa k výkonom,
ktoré by sa od nich nečakali. Od rybára Petra, že dokáže usporiadať a riadiť
Cirkev, on nevzdelaný a prchkej povahy. Od Jakuba pokladaného za ctihodného a rešpektovaného od mnohých
v Izraeli, ktorý ako prvý z apoštolov
podstúpil mučenícku smrť v Jeruzaleme, pretože vyznal a nezaprel vieru v Krista. Od mladíka Jána, ktorý sa
postaral o Máriu, Ježišovu Matku, a po
dlhých rokoch napísal jedinú prorockú
knihu Nového zákona a veľmi osobným
spôsobom evanjelium.
Božie plány sú rôzne. Všedný život
s povinnosťami a troškou radosti bez
Ježiša nedáva veľa nádeje. A predsa Boh
s každým plánuje a umiestňuje ho v živote, aby bol pravým svedkom, ktorý
prijal a žije s Pánom.
Pomôžme si príkladom o mníchovi, ktorí ochotne plnil svoju úlohu, ale
nevidiac zmysel práce a odriekania zapochyboval.
Jedného mladého mnícha poslali na
pár mesiacov do vzdialeného kláštora,
aby tam s inými mníchmi tkal gobelín podľa projektu a návrhu veľkého
umelca. Jedného dňa sa však mních
nahneval a rozhorčený vstal zo stoličky
so slovami: „Stačí! Už mám toho dosť.
Narábam so zlatou niťou, najskôr uzlík,
potom prevlečiem a potom bez dôvodu odstrihnem. Toto poučenie, čo som
tu dostal, nemá zmysel.“ Vtedy k nemu
pristúpil starší mních a povedal: „Syn
môj, ty nevidíš tento gobelín tak, ako
sa naň má pozerať. Sedíš a pracuješ
z opačnej strany a máš na starosti iba jeden bod. Poď, ukážem Ti gobelín z inej
strany.“ Vošli do veľkej miestnosti, kde
bol gobelín zavesený a pohľad naň mladému mníchovi vyrazil dych. Pracoval
na prekrásnom obraze Klaňanie Troch
Kráľov a jeho zlatá niť žiarila z oslňujúcej svätožiary nad hlavou Jezuliatka.
To, čo sa zdalo nezmyslom a plytvaním,
bolo niečím nádherným. u
MAREC 2017
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MISIJNÁ KRA JINA KEŇA

Cesta
do Kene
Text a foto: Anton Frič

S

om v Keni. Ešte pred mesiacom som netušil, že tu
budem. Som tu s Marošom
a Darinou. Čaká nás cesta do
Kitale a potom do Lodwaru, kde ja zostanem až do môjho odchodu domov.
Dnes sme pristáli v Nairobi. Všade
veľa ľudí, veľa áut, skrátka chaos. Cez
kontroly sme prešli rekordnou rýchlosťou – za menej ako 10 minút. Prvýkrát
v živote mi oskenovali všetky odtlačky prstov a navyše si aj spravili moju
fotku. NSA má zase o pár megabajtov
dát navyše.
Víza stáli 50 dolárov. Ak si beriete
do Kene doláre, musia byť z roku 2006
a novšie. Staršie vám nezoberú nikde.
18
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Ani v banke, ani v zmenárňach. Je to
bežná prax v mnohých afrických krajinách.
Na letisku nás vyzdvihla Danica,
ktorá tu žije už niekoľko rokov. Pracuje v spoločnej nairobskej kancelárii
eRka a rakúskej neziskovky Horizont.
Ubytovala nás vo svojom dome, čo je
veľmi fajn. Domček je pekný, klasický
anglický, s veľkou obývačkou a miniatúrnou kuchyňou na prízemí, s troma
izbami a malou kúpeľňou na poschodí.
Je v uzavretej rezidenčnej oblasti v časti
Nairobi, ktorá sa volá SouthB.
Šoférovanie po Nairobi mi mimoriadne pripomína Turecko. Pravidlá sa
dodržujú občasne, veľa sa trúbi, všade

je plno. Ale funguje to. Jazdí sa po ľavej
strane – dedičstvo z anglickej koloniálnej éry. Retardéry tu sú a je ich veľmi
veľa. Problém je v tom, že nie sú absolútne žiadnym spôsobom označené.
A sú to poriadne vysoké kopy asfaltu.
S nízkym podvozkom alebo nepozornou jazdou sa tu fungovať určite nedá.
Večer prišla na návštevu sestra Mary.
Miestna legenda, ktorá v nairobských
slumoch pracuje od 80-tych rokov. Je
predstavenou írskeho rádu Sisters of
Mercy, ktoré tu prevádzkuju množstvo
škôl a rôznych iných centier či nemocníc. Veľmi veľa rozprávala. Prebrala
všetko od aktuálnych problémov, ktoré
rieši, cez históriu jednej zo škôl, ktorú

MISIJNÁ KRA JINA KEŇA

Biskupi Kostariky
na návšteve „ad limina“

Anton Frič

zakladala, až po jej návštevu na Slovensku. Neuveriteľné množstvo informácií,
ktoré môj letom unavený mozog v žiadnom prípade nedokázal spracovať.
Večer sme sa vybrali do miestneho
obchodného centra. Kúpili sme sim-karty do telefónu i do iPadu. Pokrytie
a mobilné i dátové služby sú tu na rovnakej, ak nie aj lepšej úrovni ako u nás.
Aj komfort a vybavenie predajní je úplne rovnaké. Rovnaká, ak nie lepšia, je aj
káva. Ceny ako u nás, resp. mierne nižšie, ponuka takisto.
Ráno o šiestej vyrážame do Kitale.
Je to 7-hodinová cesta, na konci ktorej nás čaká náročný program. Načase ísť spať. Po celý rok je tu každý deň

o pol siedmej tma. Život však aj pod
klenbou tmavej oblohy pokračuje nezmeneným tempom ďalej.“Black-out”
(rozsiahly výpadok elektriny) dnes trval iba cca 30 minút. Stáva sa to čoraz
menej, ale stáva.
Prvý deň, vlastne iba prvé poobedie
v Afrike bolo fajn. Plné dojmov a zážitkov. Už sa teším na zajtrajší deň.
Pokračovanie v budúcom čísle.
Anton Frič je humanitárny a dokumentárny fotograf na voľnej nohe.
Otec, aktivista - venuje sa témam Pro
life, domácemu vzdelávaniu, fotografovaniu a téme migrácie a utečencov. u
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Pápež František prijal 13. februára osem členov biskupského zboru
Kostariky pod vedením predsedu tamojšej biskupskej konferencie Mons.
Oscara Fernándeza Guilléna. Zástupcovia Katolíckej cirkvi z Kostariky sú
na pravidelnej návšteve „ad limina
apostolorum“ ktorá trvá do 17. februára a postupne navštevujú jednotlivé
vatikánske dikastériá. Katolícka cirkev je v Kostarike majoritnou cirkvou,
podľa štatistických údajov z roku 2013
sa k nej hlási 82% zo skoro 5 miliónov
obyvateľov. Cirkev je rozdelená do
7 diecéz a jednej arcidiecézy. Biskup
diecézy Puntarenas Mons. Guillén
v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas
za hlavný problém Kostariky označil
„zhoršovanie sociálnej štruktúry, ktoré
súvisí s nárastom násilia a organizovaného zločinu, hlavne obchodu s drogami.“ Predseda biskupskej konferencie ďalej vysvetľuje:„Toto znepokojuje
krajinu. Žijeme v spoločnosti, ktorá sa
stáva stále agresívnejšou a pomstychtivejšou. Spolu s týmto problémom je
sociálna súdržnosť v krajine menšia
zvlášť z dôvodu rastúcich rozdielov.
Všetci ekonómovia hovoria – a je to
pravda – o náraste bohatstva krajiny,
ale z dôvodu nerovnosti v rozdeľovaní tohto bohatstva rastie chudoba vo
veľkej časti krajiny. Toto nás znepokojuje, hlavne preto že, hlavný dôvod
týchto rozdielov je ekonomicko-sociálny model, ktorý zmenil smer.V skutočnosti, rozvojový model bol zameraný na sociálny blahobyt, ale už pred
niekoľkými rokmi tu došlo k zmene
a pomýleným spôsobom sa za pozitívny považuje taký ekonomický systém, v ktorom by trh produkoval sociálny blahobyt automaticky. Nastala
teda zmena: sociálny blahobyt nie je
základný cieľ ekonomického systému, ale trh. Toto nie je správna cesta,
je potrebné sa vrátiť k úmyslu sociálneho blahobytu ako primárnemu cieľu
ekonomického rozvoja.“ •
HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

19

ZAMYSLENIE
PÔST

Pôst a jeho
významy
Text: Bernhard Rindt
Foto: Archív SVD

S

otva je nejaká internetová stránka bez reklamných pútačov na
diéty a pôst. Využívajú základné túžby ľudí po zdraví a kráse.
Svetové náboženstvá nejdú okolo týchto
túžob, a predsa v nich má pôst hlbšie ciele.
Zdá sa, že potreba po očistení a obnovení je hlboko vpísaná do ľudí. Každé
náboženstvo má svoju vlastnú kultúru
pôstu. Ako a prečo sa postí, závisí zakaždým od obrazu Boha. Podľa toho sa rozhoduje, či pôstu náleží zmysel vedomia,
solidarity s chudobnými alebo dokonca
vlastného vykúpenia pomocou náboženského výkonu.V porovnaní s rozdielnymi
vkladmi svetových náboženstiev sa zviditeľňuje aj špecifikum kresťanského pôstu.
Pôst a pokánie
Výrazy „pôst“ a „pokánie“ sa v dnešnom
každodennom chápaní líšia významom,
aký im dalo kresťanstvo v ranom období.
Slovo „pôst“ sa začína oddeľovať od svojho náboženského obsahu a často sa chápe
už len ako obmedzovanie potravy a luxusu. Slovo je odvodené zo starej vznešenej
nemčiny, kde to pôvodne znamenalo pevne sa držať príkazov zdržanlivosti. Tento
starý význam slova pevného sa držania
pripomína značka„Fasten your seat belts“,
ktorá zaväzuje k založeniu opasku počas
letu. „Postenie“ sa vzťahovalo na náboženské obsahy. Pri slove „pokánie“ sa vec
stáva háklivejšou.Administratívno-právne výrazy ako „peňažné tresty“ presunuli
jeho význam do smeru„pokuta“. Tu je nevyhnutné teologické objasnenie, lebo pokánie sa nemá chápať ako pokuta.V gréčtine, jazyku Nového zákona, už Ján Krstiteľ
hlásal „metanoiu“, obrátenie. Grécke slo20
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vo sa skladá z noein (myslieť) a meta (po,
okolo) a mieni doslova „premenu zmýšľania“, „zmenu náhľadu“. Do latinčiny sa
„metanoia“ preložila slovom „paenitentia“ (ľútosť) a neskôr sa mylne dávalo do
spojitosti so slovom poena (trest).
Pôst v islame
Za kresťanským chápaním ľútosti a pokánia stojí realizmus, ktorý vo svetle zjavenia uznáva, že človek sám vlastnou silou
nie je schopný v dokonalosti konať oboje,
ľútosť i pokánie. Je to Božia milosť, ktorá
oba akty predchádza a napokon dokonáva. Existuje veľká podobnosť ku kresťanstvu pri tých veciach, ktorými človek
sám nedokáže prispieť k svojej náprave.
Počas pôstneho mesiaca ramadán sa
veriaci v islame celých 30 dní zrieka cez
deň jedenia, pitia, fajčenia a pohlavného
styku. Je to čas uvedomenia si viery a cvičenia sa v sebadisciplíne.
Pôst sa končí sviatkom Eid al-Fitr.
Aj pre moslimov znamená viac než len
vonkajšie zrieknutie sa. Má priniesť aj
vnútorný obrat a premenu zmýšľania.
Dodržiavaním miery smeruje ramadán
aj k životu určovanému viac múdrosťou
a vierou. Korán vyžaduje ľútosť a pokánie, aby sa ľudia zmierili s bohom. Preto nachádzame chápanie, že prísnym
pôstom možno dosiahnuť odpustenie
od boha. Hriech odpadnutia od islamu
je však neodpustiteľný. A predsa zostáva
neistota, či Alah skutočne odpúšťa, lebo
viaceré miesta v Koráne upozorňujú na
to, že boh odpúšťa, „komu chce“ (napr.
v Súre 2 a 3). Je tu veľký rozdiel vzhľadom na evanjelium, v ktorom Ježiš poveruje svojich apoštolov odpúšťať hriechy
a udeľuje im plnú moc, aby v jeho mene
mohli dať hriešnikovi „právne záväzné“
odpustenie.
Budhizmus a hinduizmus
Podľa názoru historického Budhu spočíva cieľ človeka v dosiahnutí nirvány, ktorú nechápe neodvratne ako nadpozemský stav. Pod nirvánou chápe Budha stav
vnútorného pokoja.
Pomocou intenzívneho rozjímania
o troch znakoch života (nestálosť, zovre-

tosť v bolesti, prázdnota) má meditujúci
dosiahnuť oslobodzujúce poznanie. Budha bol skeptický proti extrémnemu pôstu,
pretože on sám prešiel touto skúsenosťou
a postrehol, že jeho empíria nezodpovedá
ľudskej prirodzenosti. Preto sa v budhizme neetablovali nijaké špecifické predpisy pre pôst alebo pôstne obrady.
Nájde sa však rada žiť jednoducho
a nevýstredne a nejesť nijaké mäso. Odlišnosť od kresťanstva sa v koncepte nirvány stáva očividnou: Človek potrebuje
vnútorný pokoj. Lenže tento sa podľa
kresťanského chápania nedá dosiahnuť
určitou praxou, no ako opravdivá ľútosť
je darom Božej milosti. Je to Kristus, ktorý
daruje svoj pokoj: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám
nedávam, ako svet dáva…“ (Jn 14,27)
Aj v hinduistických náboženstvách je
pôst dobrovoľnou záležitosťou bez záväzných pôstnych obradov. Na pôst sa hľadí
ako na očistenie a posilnenie tela. Zvláštny jav predstavujú askéti, ktorí v Indii požívajú vysoké ohodnotenie.„Posilnením“

PÔST

pokánia, ktorá sa musí prijať pred Veľkou
nocou. No je tiež radostným výhľadom,
pretože vrcholí v Božích skutkoch, ktoré
vykupujú ľudí. Kajúci čas pred Veľkou nocou trvá 40 dní a pripomína 40 dní, ktoré
strávil Ježiš pôstom na púšti. Dôležitým
aspektom pôstu je obrátenie sa k blížnemu. Svoj základ má pôst v Starom zákone.
V Knihe proroka Izaiáša 58 hovorí Boh
o tom, čo je zmysluplným obsahom pôstu. Ústredným motívom je pritom láska
k Bohu a k blížnemu, všetky pôstne diela smerujú k tejto láske. Podľa textu by sa
dal zostaviť zoznam „misijného pôstu“.

tela sa tu myslí dosiahnutie nadpriemernej moci a kontroly nad telom a duchom.
Asketické cvičenia, pri ktorých hrá
joga veľkú rolu, majú vytvoriť tapas,
vnútornú žiaru, ktorá je zdrojom moci.
Cieľom tohto umocnenia je dosiahnuť
postoj pokojnej mysle a stávať sa schopným zachovať si tento postoj aj v ťažkých
podmienkach. Presláveným sa stal pôst
Mahátmu Gándhího, ktorým sa taktiež
usiloval dosiahnuť silu pre svoje politické nasadenie.
Židovstvo
Pôstny deň je v židovskom kalendári najväčším sviatkom. Na Jom Kippur, Veľký
deň zmierenia, sa postia aj menej nábožní
židia. Predpisy pre deň zmierenia sa nachádzajú v Starom zákone v knihe Levitikus: „Tento zákon bude pre vás večne
platný: V desiaty deň siedmeho mesiaca
sa budete postiť a nebudete konať nijakú prácu, ani domorodec, ani cudzinec,
ktorý sa u vás zdržuje. Lebo v tento deň
sa budete zmierovať a očisťovať; očistí-

te sa od všetkých svojich hriechov pred
Pánom. Bude to pre vás deň úplného odpočinku a budete sa postiť. To je večné
ustanovenie.“ (Lv 16,29n.) Prísny pôst
predpísaný na Jom Kippur trvá 25 hodín
a zachováva sa od západu slnka minulého
dňa až do nasledujúceho dňa. Miesto vo
Svätom písme ozrejmuje, že pôst Izraelčanov je znakom obrátenia, ktoré sa vykonáva pred Bohom. Boh zbavuje hriechu.
Iné pôsty sa v židovstve silno spájajú aj
s myšlienkou smútku nad traumatickými
príbehmi Božieho ľudu. Napríklad deň
Tischa beAv pripomína, že v tento deň
bol zničený tak prvý, ako aj druhý chrám.
Kresťanstvo
Popolcovou stredou sa začína veľké kajúce obdobie pred Veľkou nocou, nazývané tiež pôstny čas. Je prípravou na slávenie Kristovho zmŕtvychvstania. Tým
je kresťanský pôst spätným pohľadom
i výhľadom zároveň. Spätným pohľadom
na vlastné hriechy, úmyslom obrátenia
a v Katolíckej cirkvi prípravou na sviatosť

„Misijný“ pôst
Už na začiatku Izaiáša 58 Boh upozorňuje svoj ľud na to, že nereflektovaný pôst
je nezmyselný, nech by bol akokoľvek
prísny. Čo osoží zvesiť hlavu, posypať sa
popolom , keď s tým nesúvisí pravé obrátenie sa k Bohu a k blížnemu? „A v deň
svojho pôstu spĺňate si túžbu a prenasledujete svojich robotníkov.“ (Iz 58,3) Tu
by bol prvý náročný nábeh na „misijný“
pôst, lebo preťaženie pracovných síl, stres
a vykorisťovanie sú tienistými stránkami
globalizovaného hospodárstva; nimi sú
zasiahnuté všetky kontinenty v rozdielnych formách a stupňoch. Múdrym zrušením nátlaku a nárokov by sme všetci
mohli položiť znak našej spätosti s Bohom. A takmer každý by mal možnosť
podporovať cirkevné projekty, ktoré sa
obracajú proti vykorisťovaniu v chudobných krajinách. Táto opcia podpory priebežnej iniciatívy pomôže realizovať aj
ďalšie body v pôstnom zozname v Iz 58:
„Či nie to je pôst, ktorý sa mi ľúbi, keď
rozviažete zväzky zločinné a roztvoríte
zvierajúce putá, prepustíte zlomených
na slobodu a rozlámete každé jarmo? Či
nie, keď lámeš chudobným svoj chlieb,
potulných bedárov zavedieš do domu, ak
vidíš nahého, zaodeješ ho a pred svojím
telom sa neskrývaš?“ (Izaiáš 58, 6n) Vo
všetkých týchto oblastiach je Cirkev už
činná na celom svete. Cirkev podporuje
nespočetné projekty, ktoré chcú ľuďom
v chudobných krajinách napomáhať ich
právu. „Misijný“ pôst je možný a zmysluplný. u
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KRÍŽOVÁ CESTA

Krížová cesta je i po stáročiach
hlbokou modlitbou veriacich
Text: Rádio Vatikán

Foto: Archív SVD

K

rížová cesta je prejavom zbožnosti, ktorá čerpá z františkánskej tradície. História jej
vzniku je zaujímavá. Známy
apokryf O smrti Márie (zrejme z 5.
storočia) rozpráva, ako Panna Mária
chodievala ku koncu života po jeruzalemskej krížovej ceste, a tak dala sama
základ pre túto formu modlitby.
Putovanie kresťanov do Svätej zeme
bolo až do roku 1073 bez prekážok.
Vtedy napadli Palestínu Turci, začali prenasledovať kresťanov a zakázali
im navštevovať posvätné miesta. Roku
1342 dovolili Turci regulu sv. Františka:
udržiavať a chrániť posvätné budovy
vo Svätej zemi. Kresťania ale z rôznych
dôvodov nenavštevovali Svätú zem tak
ako predtým. Pretože nie každý si vtedy
mohol dovoliť takú púť vykonať, františkáni chceli umožniť aj chudobným
ľuďom a tým, ktorí sa nemohli do Svätej
zeme vydať, aspoň v myšlienkach prejsť
miestami spojenými s Kristovým utrpením. Tak sa postupne sformovalo 14
zastavení krížovej cesty, ktorá má dávať
ľuďom odvahu a vnútornú silu víťaziť
nad slabosťami, ktorým sa na svojej ži22
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votnej púti nemôžu vyhnúť.
Františkáni sa snažili získať pre veriacich kresťanov nejakú náhradu, aby
aspoň v duchu prekonali so Spasiteľom
jeho cestu bolestného utrpenia pri jeho
obrazoch alebo sochách, ktoré krížovú
cestu znázorňujú. Preto do všetkých
františkánskych kostolov umiestnili
obrazy krížovej cesty. Medzi prvými
ctiteľmi krížovej cesty vynikal dominikán P. Alvarus. V roku 1405 vystaval
v Cordobe kaplnku so 14 zastaveniami. Františkáni požiadali Svätú stolicu, aby udelila krížovým cestám vo
františkánskych kostoloch rovnaké odpustky, ktoré môžu pútnici v Jeruzaleme získať pri každom zastavení. Pápež
Inocent XI. žiadosti vyhovel a výnosom
z 5. septembra 1686 udelil odpustky
jeruzalemskej krížovej cesty všetkým
františkánskym kostolom, rehoľníkom
a rehoľníčkam poriadku sv. Františka.
Benedikt XIV. výnosom z 30. augusta
1746 dovolil zriadenie krížovej cesty
vo všetkých kostoloch a kaplnkách, ak
to dovolí diecézny biskup. Tiež povolil zriaďovanie dvoch krížových ciest.
Jednej v kostole a druhej vonku. Tým sa

krížová cesta rozšírila do celého sveta
a je takmer v každom kostole.
K veľkým šíriteľom krížovej cesty
patril františkánsky mních svätý Leonard z Porto Maurizio (1676-1751),
ktorý postavil 570 krížových ciest. Podľa neho je krížová cesta povzbudením
pre chladné ľudské srdce. Jeho spôsob
oslavovania krížovej cesty sa stal najobľúbenejším a najrozšírenejším. Krížové
cesty sa stali veľkou inšpiráciou pre maliarov, rezbárov, sochárov a mnohých
ďalších umelcov. Mnohé z nich patria
medzi vrcholné umelecké diela. Často
vytvárané aj v súčasnosti.
Koloseum, kde sa na Veľký piatok
koná krížová cesta, stojí v centre Ríma
už skoro dvetisíc rokov. Dokončené
bolo v roku 80 po Kristovi. Zahynulo tu
mnoho kresťanov, ktorí pre svoju vieru obetovali životy. Prvá krížová cesta
na pamiatku umučenia Ježiša Krista sa
v Koloseu konala v roku 1750. Vtedy ju
viedol pápež Benedikt XIV., no búrlivé
udalosti 18. i 19. storočia zabránili rozvoju tejto tradície. Obnovil ju až pápež
Pavol VI. v roku 1964, ktorý ju osobne
viedol 14-krát. u

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

Nositelia Kristových rán

Krížová cesta s Máriou

Stigmatizovaní
Táto publikácia ponúka výber zo životopisov osobností Cirkvi, ktorým sa dostalo výsady nosiť na svojom
tele rany Pána Ježiša - stigmy.
Johannes Mária Höcht náročným výskumom zostavil
dielo, v ktorom pohľad upriamuje cez život mystikov na
trpiaceho Ježiša Krista. Práve
pod týmto zorným uhlom je
dôležité čítať túto knihu, ktorá nechce podať len akési zaujímavé, neobyčajné svedectvo
religiozity, ale výzvu pre každého z nás, priblížiť sa k Ježišovi Kristovi na Golgote.

Elias Vella
Ponúkame vám ako modlitbovú inšpiráciu na pôstne
obdobie knihu Krížová cesta
s Máriou a jej Synom Ježišom.
14 zastavení od známeho autora Eliasa Vellu je doplnených o pôsobivé celostranové
farebné ilustrácie.

P. Krzysztof Wons SDS
Kríza nás nemá vzdialiť od
Boha. Tak ako ide trpiace
alebo zranené dieťa k matke,
aj my sa môžeme obrátiť na
Boha, nášho milujúceho Otca,
ktorý nás vždy vypočuje.
160 strán, cena: 4,90 EUR

64 strán, cena: 3,60 EUR

114 strán, cena: 1,10 EUR
Viditeľná tvár
neviditeľného Boha

Kríž z olivového dreva
25 cm, cena: 15,70 EUR

Uniesť krízu
– Vo svetle Božieho Slova

Kristovo utrpenie

Catalina Rivas
Táto knižka obsahuje posolstvo o Ježišovom utrpení od
Poslednej večere až po zmŕtvychvstanie. Nasleduje vyznanie Boha Otca o nekonečnej
láske k Synovi a nechýbajú
ani slová o utrpení, ale i radostiach Božej Matky.
77 strán, cena: 3,50 EUR

Relikvie svätých
a ich rozpoznávanie

Catalina Rivas
Nenápadná žena, ktorú si
Boh vyvolil, aby ukázala ľuďom poklady, ktoré majú neustále pred očami a predsa
pre nich zostávajú skrytými. Jej život bol pretkaný Božím riadením a ona mu ho
bezvýhradne venovala.

Podľa videní blahoslavenej
Anny Kataríny Emmerichovej
Keď muž pobozká ženu, nebozkáva ústa, ale dušu milovanej – jej bytosť. To isté sa
deje, keď si bozkom uctievame relikvie: duchovne si
ctíme čnosti a svätosť kanonizovanej osoby, v ktorej sa
zrkadlí Božia sláva.

Oratórium - Modlitba
je mocná zbraň

93 strán, cena: 1,50 EUR

180 strán, cena: 5,90 EUR

307 strán, cena: 12,50 EUR

Chris Fabry
Fabryho kniha je vynikajúci
prameň pre každého kresťana, naučí vás veľmi mnoho o hĺbke a pokore vašej
modlitby. Prehĺbite svoj vzťah
k Bohu, zažijete novú pozitívnu zmenu.

Objednávací kupón Objednávam si záväzne na dobierku uvedené tituly:
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-
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Žena, ktorú len
tak často
nestretneš...
Text: Zuzana Wagnerová
Foto: Archív SVD

N

a starej smutnej opustenej
stanici čakajúc na osobný
vlak som vedľa seba spozorovala staršiu žienku. Vkuse
sme sa na seba usmievali. Nedalo mi to,
a tak som pristúpila k nej bližšie veriac,
že sa porozprávame.
Len čo som podišla, spýtala sa ma, či
i ja čakám na vlak do Košíc. Obe sme sa
začali smiať, lebo sme vlastne vedeli, že
iný vlak tu momentálne ani nepremáva.
Začali sme si debatiť o tom, aká je vonku
zima, prečo vzali z tejto čakárne preč „pecík“. Tetuška to odôvodnila jasne: ,,Vieš,
keď to tu tak bývavalo, miestnosť bola
plná spoluobčanov, ktorí tu nocovali, zohrievali sa a bolo ich tu ako húb po daždi.“
Vedľa nej stál i manžel, z ktorého som
mala spočiatku zvláštny pocit. Akoby
som mu nebola sympatická, veď istotne
i vy mávate niekedy takýto pocit. Začali
sme si vysvetľovať, odkiaľ - kam ideme,
odkiaľ pochádzame, kde momentálne
bývame...
Vlak meškal, ale v tom, ako sme si klábosili, sme stratili pojem o čase. I zima mi
už ani taká nebola. To asi ten smiech - občas aj zahreje :-). Prichádzajúci pohľad na
vlak nás tak trochu vydesil, nakoľko si už
odžil svoje. Kráčala som za nimi hľadajúc
si miesto niekde pri nich. Nakoniec sme si
sadli spolu na lesklú hnedú koženku. Ujo
sa takmer celý čas pozeral cez okno von
a všetko sledoval.Až neskôr som pochopila prečo - je lesníkom.
Tetuška pochádza z Košíc, no už dlhšiu dobu (takmer 11 rokov) žije vo Víťa24
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zi. Kúpili si tam akýsi starý rúcajúci sa
dom, ktorý si opravujú doteraz. Vraj je
celý zvnútra i zvonku obložený drevom.
Neskutočne sa rozplývala, keď hovorila o kvetoch. Ako veľmi ich od malička
zbožňuje. Už vtedy si robila herbáre, ktoré má odložené doma dodnes. Opisovala
mi, ako vyzerá ich dvor. Je rozdelený na
časti, nakoľko jej manžel má neskutočnú
záľubu v chovaní zvierat a ona v pestovaní rastlín. Hovorila o tom, ako ľudia obdivujú jej kvety v lete, ako sa zastavujú pri
dome a pýtajú sa a vyzvedajú. Bola veľmi
milá, keď mi hovorila, že sa vôbec týmto
nechce chváliť, ale má z toho veľkú radosť.
Neskôr som jej vravela, že sa mi páči
jej duševná mladosť a entuziazmus.Vraví
mi: ,,No teda, tipni si, koľko rokov mám.“
Nerada hádam ľuďom vek, a tak som jej
vravela, že nech mi ho radšej prezradí.
A ona nato: ,,Mám 64 a môj starý má 67!“
Vtom sme obe vybuchli smiechom.Vravím jej: ,,Vďakabohu, že váš manžel nepočúva túto komunikáciu.“ Pousmiala sa.
Začala som jej hovoriť o mojom živote, kde študujem, koľko mám súrodencov.
Vzápätí sme sa začali rozprávať o našej
slovenskej ľudovej kultúre. Miluje kroj
ako i ja. Hovorili sme čosi o Čičmanoch
a ona mne nato: ,,Vieš čo, ja som si aj všimla tú tvoju stuhu a myslela som si, že
máš k tomu blízko.“
Pomedzi to, ako sme sa rozprávali, sa
párkrát na nás pozrel jej manžel, pretočil
očami a zapozeral sa opäť von cez vcelku dosť špinavé okno.A vtom mi tetuška
zašepkala: ,,Vieš, prekonal dve mozgové

príhody, je na to zle, som rada, že žije, že je
tu so mnou, že môžeme spolu ešte chodiť
po lesoch, užívať si život. Až vtedy som si
uvedomila, aké hodnoty sú v mojom živote dôležité. Teším sa, keď môžeme spolu ísť kamkoľvek do lesa, lebo vieš, my už
dlhé roky bicyklujeme, lyžujeme (hoci
teraz už nie), chodíme po túrach kade-tade. Už nech skončí táto zima. Chcem
už jar a konečne tie naše výlety.“
Akosi sme sa dostali i k tomu, aký je jej
režim v zime. Spýtala sa ma: ,,Skús hádať,
kedy ráno vstávam?“ Opäť som mala tipovať a opäť som nechcela. Vravím jej:
,,O šiestej?“ Ona mne: ,,Čo si, o druhej
ráno!“ Začala som sa smiať, či to je ráno.
Hovorí: ,,Vieš, to ja si tak vstanem, aby
som všetko stihla do tej piatej, šiestej.
Hlavne musím potichučky, aby som nezobudila starého, lebo on by mi potom zavadzal a nič by som si neporobila.A porobím si do všetkých štyroch „pecov“ oheň,
začnem variť, medzitým si musím spraviť
moju kávičku. A o piatej už mám všetky
činnosti hotové a celý deň voľno. Potom
sa už len niekam so starkým vyberieme,
lebo doma sedieť, to je nie dobré.“ Úprimne, onemela som. Hovorila to tak radostne, usmievala sa. Vkuse si z batôžteka vyberala cukríky a núkala ma asi zo trikrát.

NAŠI DOBRODINCI

„Máte veľmi pekný batoh.“ Ona sa začala smiať a povedala: ,,Áno, taký pre vás,
devušky, ale vieš čo, ja som si ho musela
vziať, lebo tieto jeho remienky mi pasujú
k topánkam a kožušine na bunde, všimla
si si?“ Prosto, nielenže teta mala humor,
radosť v srdci, ale aj štýl.
Spomínala som jej, akého umelca
mám doma. Veľmi ju to zaujímalo a veľa
sa ma pýtala. Tak som jej všetko rozpovedala. Bola dojatá. Ale zároveň hľadala
všade to pozitívne a sama mi povedala:
,,Vieš čo, moja, ja si myslím, že si veľa
vecí v živote pochopila.“ Ona to všetko
pochopila...
Po chvíľke ticha sa mi začala zdôverovať s tým, ako ju sklamala najlepšia kamoška: ,,Od mala sme spolu vyrastali.
Neskutočne veľa sme toho spolu zažili.
No po čase sa naše cesty rozdelili. Každá šla tou svojou. Rokmi sme na seba
aj stratili kontakt a adresu. Ja som na
ňu stále myslela a chcela sa s ňou akosi
skontaktovať. Tak som skrz jej mamu,
ktorú som poznala a vedela, že býva
v Košiciach, zistila jej telefónne číslo.
Zavolala som jej jedného dňa, sadla si
na kreslo a verila, že ma bude poznať
a bude šťastná.“ Tetuška sa jej nadšene
prihovorila, so slzami v očiach hovori-

la o tom, aká je šťastná, že ju vyhľadala a našla a že ju môže po rokoch počuť. Ona jej na tento úpenlivý radostný
monológ vraví: ,,Eva, čo chceš?“ Ostala
mĺkvo sedieť. Akoby jej dala facku po
líci. Pokračovala: ,,Stretnúť sa nestretneme. Vieš, nemôžem sa s nikým stretávať a ani nechcem.“ Takýmito slovami
ukončila rozhovor jej dlhoročná najlepšia kamarátka... Niektorým veciam, situáciám v živote neporozumieme, tak
ako ani teta Eva, ale ponaučila sa, teší sa
z maličkostí a rešpektuje každého. Žije
si svoj život, z ktorého, ako ona sama hovorí, sa veľmi teší.
Na konci som jej sľúbila, že niekedy
v lete, keď pôjdem okolo, že sa u nej zastavím. Isto to spoznám, lebo na mieste,
na ktorom býva, sú len štyri domčeky.
A tá prvá chalúpka je jej. A mám aj poznávací symbol: kvety, veľa kvetov.
Už sme sa blížili ku Košiciam, a tak
sme sa začali obliekať. Počas toho hovorila: ,,No, drž sa mi v živote a hlavne sa
nemeň.Vieš, v živote ťa občas niekto veľmi sklame, tak ako i mňa, budeš niekedy
fakt veľmi smutná, ako i ja som bola, ale
bez rozdielu na všetko, čo sa stalo, sa teš
zo všetkého, čo ťa postretne. Ešte by som
chcela mať opäť tak málo rokov a odznova to všetko zažiť. Ešte toho veľa zažijem,
lebo leto sa blíži a aj bicykel hneď vytiahnem, ale už tak nevládzem, ako keď som
bola mladšia.“
Zastávka Košice nás chtiac či nechtiac prinútila rozlúčiť sa. Podali sme si
ruky a tetuška Eva mi povedala poslednú vetu: ,,Tak sa drž a staraj o bračeka, že
keď sa nabudúce stretneme, povieš mi,
že všetko je OK.“ A s úsmevom odišla...
Pri dnešnom spoznaní tejto úžasnej
ženy som zistila, že je dôležité sa obrniť
voči všetkému a žiť si to, čo robí človeka
šťastným. Nech je to čokoľvek. Ona si
žije svoj sen s manželom, o ktorého sa
stará, pod lesom, v tichosti, radosti, pokoji. A je šťastná. Nič viac nechýba. Momentálne len teplejšie počasie.
Som za ňu vďačná, lebo mi opäť ukázala smer, ktorým sa chcem vydať. A tiež
i lásku, ktorú dennodenne s manželom
žije, každý deň odznova... u
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DAROVALI NA MISIE,
MISIJNÝ DORAST,
MISIJNÉ DOMY
Všetkým darcom vyslovujeme
Pán Boh zaplať!
Odberatelia Hlasov a Posla Veľký Lapáš
70,- EUR • H. D. Veľký Lapáš 20,- EUR •
V.P. Veľký Lapáš 30,- EUR • Odberatelia
Hlasov Ivanka pri Nitre 130,- EUR • Rodina
Deviatnika Kolta 46,- EUR • Jubilujúci
manželia z Obýc 100,- EUR • Čitatelia
Posla Veľké Zálužie 60,- EUR • Od Meleckých veriacich 200,- EUR • p. Čifáriová
Nitra 100,- EUR • Dobrodinci zo Šúroviec
550,- EUR • Odberatelia Hlasov Horovce
50,- EUR • Odberatelia Hlasov Mikušovce
30,- EUR • Odberatelia Hlasov Plavnica
25,- EUR • Horliteľka z Koplotoviec 40,EUR • Odberatelia hlasov Žilina 40,- EUR •
Faronsť Nedožery-Brezany, filiálky Poluvsie,
Pravenec 286,- EUR • Ženy z Deviatnika
v Krížovej Vsi 140,- EUR • Deviatnik Kto
dá prístrešie Sv. rodine Poprad 70,- EUR •
Predvianočný deviatnik Vojňany 80,- EUR
• Predvianočný deviatnik Tajov 50,- EUR
• Odberatelia Hlasov Nemšová 80,- EUR
• Kto dá prístrešie Sv. rodine Hlohovec
K+V 130,- EUR • Odberatelia Hlasov Mútne
80,- EUR • Misijné združenie DS Veľký Krtíš
50,- EUR • Kolektív lásky Liptovská Teplička
200,- EUR • Vianočný deviatnik Petrova Ves
50,- EUR • Rodiny z deviatnika Skačany
200,- EUR • Odberatelia Hlasov Novoť
20,- EUR • Odberatelia Hlasov Udavské
170,- EUR • Odberatelia Hlasov Ivanka
pri Dunaji 210,- EUR • Odberatelia Hlasov
Radošina 80,- EUR • Odberatelia Hlasov
Svrčinovec 20,- EUR • Odberatelia Hlasov
Malatiná 100,- EUR • Čitatelia Hlasov Úľany
nad Žitavou 125,- EUR • Z deviatnika „Kto
dá prístrešie sv.rodine“ 70,- EUR • Čitatelia
Hlasov a Posla Svinia 30,- EUR • Odberatelia Hlasov Veľké Uherce 60,- EUR •
Ružencové spoločenstvo Budatínska Lehota
40,- EUR • Z deviatnika „Kto dá prístrešie
sv. rodine“ z Víťaza 25,- EUR • Čitatelia
Hlasov Lokca 70,- EUR • Odberatelia hlasov
Žabokreky n.N. 20,- EUR • Odberatelia Hlasov Svrčinovec 20,- EUR • Misijní priatelia
a dobrodinci z Trenčianskych Mitíc a Dubodiela 850,- EUR •

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

HLASY Z DOMOVA A MISIÍ
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Getsemani
Text: Jozef Makar

Bola to Láska čo zmyla náš hriech
Bola to Láska čo umývala nohy
Bola to Láska čo lámala chlieb
Bola to Láska čo ranili ju mnohí
II
Len Božia Láska môj hriech zaplatí
Hnev ucho odťal Láska uzdraví
Svätý zločinec po tme zajatý
Do rúk hriešnikov Kristus vydaný
R:
To zradil som Ťa ja
Bozkom hriechu Pán
Len v Tvojej milosti
Odpustené mám

Sám proti armáde
On bdie s nami
Láska v záhrade
Getsemani

Buď pozdravený Rabbi
Som pri Tebe ja
Ty vieš že Ťa zradím
Aj tak mi odpúšťaš

III
Smútok a úzkosť v Božom človeku
Prijíma zradu tých čo Ho vzývali
Kalich Otca vzal v tichom náreku
Chce aby všetci Lásku spoznali

V údoli Cedronu
Môj hriech padá na zem
Začínať odznovu
V Tvojej láske chcem
Aj keď viem

:
Viem zradil som Ťa ja
Bozkom hriechu Pán
Len v Tvojej milosti
Odpustené mám

:
Že zradil som Ťa ja
Bozkom hriechu Pán
On trpel miesto mňa
Odpustené mám

Sám proti armáde
On bdie s nami
Láska v záhrade
Getsemani

Keď blúdim v rúchu tmy
Vtedy so mnou bdej
Láska záhrady
Getsemanskej

ODOSIELATEĽ:

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

POŠTOVNÉ ÚVEROVANÉ
949 04 NITRA 5

