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Oheň
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Foto:
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M

ilí priatelia, šialený mesiac začíname
najveľkolepejšími sviatkami, aké bohoslužby a dejiny spásy vôbec poznajú
– Veľkou nocou. Symbolmi naplnená
liturgia pripomína hlbokú Božiu lásku k človeku,
ktorá siaha až za hrob a vedie k zmŕtvychvstaniu.
Priznám sa, mňa obrady veľkonočného Trojdnia
fascinujú nielen pre ich výnimočnosť a neopakovateľnosť, no hlavne pre hĺbku, s akou sprítomňujú spásne udalosti. Samotná príprava ma vždy drží
v napäťí, lebo by sa chcelo, aby všetko klapalo. No
s jej nastúpením sa končí štrukturálna obradovosť
a začína tajomstvo, ktorého sa stávame časťou. Niekedy sa chce plakať, inokedy kričať alebo mlčať, keď
sa znenazdajky stávame aktívnymi svedkami Poslednej večere a Judášovej zrady, súdneho procesu a ukrižovania, pochovania a čakania na zázrak,
ba nakoniec i slávneho vzkriesenia.
No zastavme sa na prvom symbole, ktorým sa
začínajú obrady Veľkej soboty – pri ohni. Ľudia si
veľmi dobre uvedomujú silu tohoto živlu. Z jednej
strany budí strach, z druhej je zárukou tepla, pohody či dokonca progresu. V Biblii poznáme príbehy,
ktoré ukazujú obe tváre ohňa. Najznámejší príbeh
stravujúceho ohňa sú dejiny Sodomy a Gomory,
ktoré boli potrestané za svoju zvrhlosť a neúctu
k tradíciám východného pohostinstva, kde platilo
„hosť v dom, Boh v dom“, a v tomto prípade zvlášť.
Neprijatie Boha, ktorý prichádza s plánom záchrany a oslobodenia, ba dokonca želanie stiahnuť Najsvätejšieho na stranu jemu protivného hriechu nežiarilo životom, a preto zasmrdelo peklom. Tento
hrôzostrašný obraz slúži ako ustavičné napomenutie, že priviazanosť k hriechu a odpor k Bohom
ustanovenému poriadku prináša nielen terajšiu –
materiálnu, ale aj večnú – duchovnú skazu. Oheň,
hoci bol nemilosrdným pre jedných, v skutočnosti,
keďže je to časťou jeho podstaty, očistil svet a zachránil ostatných od podobných pokušení.
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Podobný pocit spravodlivého hnevu často pociťujeme i my, keď vidíme hocakú nespravodlivosť,
klamstvo alebo krivdu. V skutočnosti náš hnev,
keďže sme slabí a hriešni, sa viac podobá, alebo
je neustále v pokušení byť nekontrolovateľným
živlom, ktorý namiesto úžitku začína ničiť všetko
naokolo. Pričom neraz môžeme byť svedkami, ako
skrze zdieľanie a podnecovanie cez rôzne informačné siete sa dá spravodlivá požiadavka zvrátiť
na egoistické ciele niektorých indivíduí, vediacich
hrať na ľudských emóciách. Tu, viac ako inokedy,
treba vedieť držať hnev na uzde, lebo, na rozdiel od
Božieho – vševediaceho, je v pokušení po pomste, nedostatku informácií, ba i triezveho úsudku,
je schopný zmeniť sa z poslušného sluhu na zlého
pána, ktorý vyvolal už nie jeden vojenský konflikt.
No vráťme sa k Biblii.
Strach vzbudzujúci oheň stretáme aj pod vrchom
Horeb, kde Mojžiš prijíma od Boha prikázania. Vrcholec hory je zahalený v dyme, hromoch a ohni,
v ktorom sa Boh zjavuje Mojžišovi. Pre ostatných
Izraelitov je to dôkaz Božej majestátnosti a moci,
ktorá ich vyslobodila z Egypta a je pripravená ochraňovať ich na ceste do Zasľúbenej zeme i počas nasledujúcich dejín. Nedostatok lásky a poslušnosti,
žiaľ, nedovoľuje Izraelitom uvidieť tvár Otca očami
dieťaťa, ale iba tvár hrôzovládcu očami otroka. No
ale čas vylieči ich zrak.
Už krátko pred zjavením na Horebe mohol vyvolený národ spoznať starostlivého Boha v oblač-
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nom stĺpe dňom a v ohňovom v noci. Ide vlastne o ten istý
symbol, ktorý znázorňuje paškál – veľkonočná svieca, ktorá
osvecuje cestu veriacim, aby mohli napredovať dňom i nocou.
Rovnako ohňový stĺp bol ochranou pred faraónovou armádou, ktorá sa za nimi hnala s cieľom vrátiť svojich otrokov. Pre
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Nakoniec oheň je rovnako symbolom vyliatia Ducha Svätého na apoštolov i Máriu vo večeradle. Je to práve ten oheň,
ktorý horí neudržateľným svetlom a teplom, ktoré vyháňa
apoštolov zo zamknutosti do sveta, aby tam zapaľovali druhých
pre radosť a nádej evanjelia, ktoré hlása víťazstvo svetla nad
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seba, osvetľuje ostatných. Pre nás je to neustála výzva byť naozaj pochodňami, ktoré v Božej sile nebudú len svedkami, ale
budú aj druhých zapaľovať pre dobrú vec spásy sveta.
Oheň sa začiatkom priemyselnej revolúcie stal symbolom
pokroku. Vlastne už z doby železnej kujeme vďaka nemu pevné náradie, ktoré pomáha ľudstvu v pokroku, no žiaľ, ruka
v ruke s vojnou, veď v tom istom ohni začali ľudia kuť i pluh
i meč. Pre veriaceho kresťana pokrok nie je prekliatím, tým
viac, keď poznáme biblické dejiny vyvoleného národa, ktorý
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k viere a láske Božieho dieťaťa. Nech je každá snaha vylepšiť
svet tým ohňom, ktorý nám osvieti cestu k bratskému spoločenstvu všetkých vykúpených. •
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EDITORIÁL

Milí misijní priatelia!
V týchto dňoch prežívame naše najväčšie sviatky. A máme sa z čoho tešiť! Veď
máme medzi sebou vzkrieseného Krista. Sme pozvaní na oslavu Víťazstva a po
sviatočnej eucharistickej hostine budeme
stolovať doma. Ale celkom ináč sa začala
Veľkonočná nedeľa pre Kristových apoštolov a priateľov, veď bolo po jeho smrti. Uzavreli sa v dome, tam,
kde naposledy večerali s Pánom, kde bol s nimi ešte živý. Von
nevyšli, ani sa im nechcelo. Tam zabili ich Pána, Priateľa, Učiteľa. Nechcelo sa im ani žiť. Mysleli si, že je po všetkom. A tu prišlo
prekvapenie. Mária z Magdaly hlási jedným dychom: „Videla som
Pána... Bola som pri jeho hrobe, kameň je odvalený, hrob prázdny. Stál pri mne a oslovil ma Mária! Ukrižovaný žije!“ Apoštoli
sa zľakli. Mysleli, že je to nové prenasledovanie. Ale Ján uveril.
Srdcom pochopil veľkú pravdu. Nakoniec všetci apoštoli uverili. Túto správu šírili medzi ľuďmi, tí zasa ďalším, a tak správa sa
dostala až k nám: Kristus žije! Kristovo vzkriesenie oslovuje človeka, zasahuje ho z inej sféry, zo sveta Božieho, pretože sa tu stalo niečo, čo nemohlo byť vymyslené. Vzkriesenie ukazuje cestu
zo slepých uličiek a bludných ciest človeka. Odlúčenie od Boha
vzďaľuje nás od tvorivej obnovujúcej sily, a preto vo svetle Kristovho vzkriesenia sme pozvaní zmeniť svoje konanie i správanie. Boh na odklon človeka nereaguje odvratom od človeka. Cez
všetko pristupuje k človeku on prvý! Povzbudzuje človeka: Ty
sa síce so mnou nerozprávaš, nemodlíš sa, ale ja budem s tebou
hovoriť. Ty už ma nezdravíš, ale ja ti pozdrav nikdy neodmietnem... Tu vzniká niečo nové. Izolácia – uzavretosť je prelomená.
A tak Vzkriesený ukazuje a kladie do našich rúk prostriedok ako
prekonať rozdelenie medzi ľuďmi vo svete i v Cirkvi. Pre človeka, ktorý prijal silu Vzkrieseného, už neplatí zásada: ako ty mne,
tak ja tebe; ale ako Boh mne, tak i ja tebe. Boh mi odpustil i ja ti
odpúšťam. Človek každej doby stojí pred rozhodovaním: buď
bez Boha, alebo s ním. Ani my nie sme toho ušetrení. Už svojou cestou do kostola ukazujeme svoje rozhodnutie pre Boha,
ale musíme to dotiahnuť ďalej do vnútra, do duše, do svedomia.
Boh nechce človeka nechať jeho osudu, ale stále nás posilňuje,
povzbudzuje a posväcuje. Preto sa tešme z Ježišovho víťazstva.
Sila Zmŕtvychvstalého nech prežiari váš život a radosť Vzkrieseného nech žiari z vašich skutkov. Kristov pokoj nech je vašou
odmenou a Božia Matka nech vás chráni a potešuje.
Páter Martin Štefanec SVD
šéfredaktor
DÔLEŽITÉ OZNAMY

Sv. omšu za odberateľov Hlasov
odslúžim 2. apríla, za horliteľov 4. apríla 2018.
Šéfredaktor
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▲ Cirkev v Spojených štátoch sa zastala
mladých, ktorým hrozí vyhostenie
„Títo mladí sú neoddeliteľnou súčasťou spoločnosti tejto krajiny, našich cirkví a našich synagóg.“
Takto vysvetlil motív organizovania Celonárodného dňa na podporu mladých označovaných ako
„Dreamers“ predseda Komisie pre migráciu pri
Konferencii biskupov USA Mons. Joe S. Vásquez.
Podujatie s podporou americkej biskupskej konferencie sa konalo 26. februára.
„Dreamers“ sú mladí ľudia, ktorí sa narodili
v USA rodičom bez dokladov a podľa platnej legislatívy im hrozí od 6. marca deportácia z USA
do krajiny pôvodu ich rodičov.
Podľa Mons. Vásqueza si mladí, ktorí „sú lídrami na univerzitách a vo farnostiach a podieľajú sa
na našej ekonomike a na obrane krajiny“, zaslúžia
ochranu, pretože „teraz žijú v neustálom strachu
z oddelenia od rodín a nájdenia sa v neznámej krajine, ohrození chudobou a násilím.“
Americkí biskupi sú podľa slov Mons. Vásqueza zdesení z návrhov, ktoré predpokladajú oddelenie týchto mladých ľudí od ich rodín, ako napr.
program s označením DACA. Navyše požadujú,
že „reforma v prospech Dreamers nemá byť robená na úkor ostatných migrantov a zraniteľných utečencov.“ Predseda Komisie pre migráciu pri Konferencii biskupov USA dodal, že treba „zaručiť, aby
všetky stupne ochrany hraníc prijaté vládou boli
ľudské a primerané.“•

SPEKTRUM

◀ Sústrasť pápeža Františka obyvateľstvu
Papuy Novej Guiney po zemetrasení
Pápež František vyjadril hlboký zármutok nad prírodným nešťastím, ktoré postihlo Papuu Novú Guineu.
Zemetrasenie s magnitúdou 7,5, ktoré začiatkom marca zasiahlo náhornú
plošinu tohto ostrovného štátu v Oceánii, si vyžiadalo okolo 100 mŕtvych
a stovky zranených.
V telegrame s podpisom štátneho sekretára kardinála Pietra Parolina Svätý
Otec odporúčal duše zosnulých do Božieho milosrdenstva a vyslovil svoju úprimnú sústrasť ich rodinným príslušníkom. Pápež František ubezpečil všetok ľud Papuy Novej Guiney o svojich modlitbách a udelil mu svoje
apoštolské požehnanie. •

▲ Meditácie Krížovej cesty
v rímskom Koloseu pripravila
skupina študentov

▲ V Ríme zomrel vietnamský
arcibiskup na návšteve
ad limina apostolorum

Meditácie Krížovej cesty, ktorá sa
uskutoční na Veľký piatok v rímskom Koloseu, tohto roku pripravila skupina rímskych študentov.
Pápežovo želanie zveriť tvorbu
rozjímaní do rúk mladých súvisí
s blížiacou sa októbrovou synodou
biskupov zameranou práve na túto
generáciu. Úlohou vytvoriť skupinu, ktorá by pripravila podnety pre
jednotlivé zastavenia tejto pobožnosti, bol kardinálom Ravasim poverený stredoškolský učiteľ z Ríma
Andrea Monda, ktorý vyučuje náboženstvo a je aj publicisticky činný. Ten vybral 15 ľudí vo veku 1525 rokov, študentov stredných škôl
či univerzít. Každý z nich si pripravil jedno zastavenie, krátku meditáciu a sprievodnú modlitbu. •

Počas návštevy ad limina apostolorum
v Ríme zomrel v utorok 6. marca vietnamský arcibiskup Mons. Paul Bùi Văn
Đọc. Sedemdesiattriročný arcibiskup
Hočiminovho Mesta a niekdajší predseda Konferencie biskupov Vietnamu
predsedal pri svätej omši v Bazilike sv.
Pavla za hradbami za účasti ďalších 32
členov vietnamského biskupského zboru. Po skončení omše, pri ktorej predniesol aj homíliu, pocítil Mons. Paul Bùi
Văn Đọc vážnu slabosť. Bol prevezený
do Nemocnice sv. Kamila, kde niekoľko
hodín nato zomrel na následky mozgovej mŕtvice. Ako informovala agentúra
Fides, prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov kardinál Fernando Filoni vyjadril úprimnú sústrasť príbuzným
zosnulého arcibiskupa, celej Arcidiecéze Hočiminovho Mesta a Konferencii
biskupov Vietnamu. •

▲ Svätý Otec vymenoval
za apoštolského nuncia
v Libanone Josepha Spiteriho
Svätý Otec vymenoval za nového apoštolského nuncia v Libanone Mons. Josepha Spiteriho.
Už 59-ročný titulárny arcibiskup
pôvodom z Malty doteraz pôsobil ako zástupca Svätej stolice na
Pobreží Slonoviny. •
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Vieme,
čo sa stalo?
Text: P. Milan Bubák SVD
Foto: Archív SVD

O

sol sa rozplýva pred svojím medzi nás postaviť kameň sváru, ani to
kolegom: „Je to nádherné, neurobil preto, aby sme mali v učebako vie orol vysoko lietať. Je niciach dogmatiky jednu poučku nato úplná poézia. A tá tech- viac... Ale urobil to preto, že chcel,
nika, tá ľahkosť. Obdivujem ho! A lev, aby sme sa nemuseli vzrušovať (ako
to je kráľ. Tak majestátne sa správa! ten oslík v úvode) nad skutočnosťami,
Úplne z neho žiari veleba a veľkosť. Tiež ktoré sú pre nás veľkolepé, ale pritom
ho úprimne obdivujem. A jeleň, aký nedosiahnuteľné. Chcel tým povedať:
je bystrý. To je úžasné! Aj toto zviera moje zmŕtvychvstanie je predzvesťou
vo mne vzbudzuje úctu a tiež obdiv...“ zmŕtvychvstania tvojho, človek. To,
Kolega somár si ho vypočul a hovorí čo som ja, budeš aj ty! Môžeš to domu na to: „Máš pravdu, bratku. Ale čo siahnuť. A nielen to. Ježiš nám nechcel
z toho, že orol vie nádherne lietať, lev ukázať len to, že náš život sa nekončí.
vyzerá majestátne a jeleň je bystrý, keď Chcel nám ukázať niečo viac. Niečo,
ty stále ostávaš oslom?“
A je to naozaj pravda. Čo mám
z toho, keď niekoho obdivujem,
„To bol zázrak, to bola veľká milosť
vzrušujem sa nad jeho vlastnosBožia, že som vykúpenie Ježiša
ťami, keď ja sám nemám možKrista tak hlboko porozumel,
nosť vlastniť nič podobné?
že som od neho dostal silu, radosť
Zastavujeme sa pri najväčšej
a inšpiráciu pre nový život.“
skutočnosti našej viery: pri Ježišovom zmŕtvychvstaní. Radujeme sa z neho, tešíme sa, blahoželáme si. čo je vlastne dôsledkom toho, že náš
život nekončí: že totiž náš terajší život
Ale či vieme, prečo sa to stalo?
Na Ježišovo zmŕtvychvstanie, resp. a všetko, čo v ňom prežívame tým, že
na jeho zmysel sa možno pozerať sa nekončí, naberá novú hodnotu, kvaz dvoch uhlov: 1. Skúmam jeho pod- litu, obsah, plnosť. Nemajú tam miesto
statu, t.j. ako je to možné? Vysvetľujem beznádeje, starosti, smútok, zúfalstvo,
ho, alebo sa o to aspoň snažím. 2. Ne- lebo všetko to má nádhernú perspeksnažím sa vysvetliť podstatu, pochopiť tívu, všetko to speje k nádhernému zatúto skutočnosť v tom zmysle, že ako sa vŕšeniu, nie k definitívnemu fiasku...
to stalo, ale snažím sa pochopiť zmyToto je zmysel Ježišovho zmŕtvychsel toho všetkého asi v tom zmysle: čo vstania. Nie rozpútavanie teologických
mám ja z toho, že Ježiš vstal z mŕtvych? hádok, ale ukázanie, čo my osobne
Žiaľ, nasledovníkov prvej skupiny je z toho máme.
Keby sme len vedeli, bratia a sestry,
dosť, sem patria tí všetci, ktorí sa pýtajú: ako sa to stalo? Skúmajú, vysvetľu- túto skutočnosť naplno absorbovať,
jú a hádajú sa... Treba však povedať, že uveriť jej. Boli by to nádherné životy,
Ježiš svojím zmŕtvychvstaním nechcel tie naše.
4
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Pozrime sa, ako sa cez túto skutočnosť znádhernil a naplnil život hudobného skladateľa Georga Friedricha Händela.
Jednej noci sa tento hudobný skladateľ vliekol osamelý a unavený londýnskymi ulicami. Cítil, že je na pokraji, že
už nevie vytvoriť žiadne hudobné dielo.
Blížila sa mu šesťdesiatka a cítil sa nevládny a oveľa starší, než bol.
Takto si hovoril: „Bože, prečo ma nechávaš žiť, keď ma všetci ľudia opúšťajú, pochovávajú, pretože už nevládzem
tvoriť? Prečo som takto neschopný?
Bože môj, prečo si ma opustil?“ A v tejto beznádeji, ba až zúfalstve sa vrátil
domov. Vojde do izby a oči mu padnú
na balík, ktorý bol položený na stole.
Podíde k nemu, rozlomí pečať, rozbalí
ho a nájde v ňom libreto. Bolo od akéhosi druhoradého básnika – Karola
Jannesa. V liste mu básnik píše: „Pán
si praje, aby ste urobili hudbu na tento
text.“ Umelec ľahostajne listuje libretom a pozerá text bez záujmu. Až zra-

DUCHOVNÉ SLOVO

Ľudové misie v Košiciach

zu tam číta takéto slová: „Bol opovrhnutý, opustený, muž bolesti. Potupený
a znevážený. Čaká, že ho niekto poteší.
Volá k Otcovi: Bez teba pre mňa šťastia
niet. Ty nezanecháš moju dušu v podsvetí a nedáš uzrieť porušenie svojmu
svätému.“
Umelcovi sa tieto slová pozdávajú.
Sú ako ušité na jeho zlomené srdce.
S rastúcim záujmom číta ďalej. Text
libreta ho stále viac približuje k ukrižovanému Ježišovi. Až príde k pasáži,
v ktorej vrcholom je zvolanie: „Ja viem,
že môj vykupiteľ žije, a preto napokon
plesám a volám – ALELUJA!“
V tej chvíli vidí umelec v duchu svojho ukrižovaného Vykupiteľa tak hlboko, tak intenzívne, že cíti v sebe novú
silu, nový oheň. V mysli mu začali víriť
úchvatné melódie. Vzal pero a začal písať. S neuveriteľnou ľahkosťou a rýchlo
zapĺňal notami a textom stranu za stranou. Svojmu sluhovi vraví: „Otvorila sa
mi doširoka brána nebies a vidím svojho Spasiteľa.“ A 24 dní a nocí akoby

zbavený zmyslov iba s malými prestávkami píše. Napokon vyčerpaný klesá na
posteľ. Na jeho stole leží hotový rukopis
najväčšieho oratória, aké kedy vzniklo
a má nadpis: MESIÁŠ.
Nesmrteľný autor o ňom povedal:
„To bol zázrak, to bola veľká milosť Božia, že som vykúpenie Ježiša Krista tak
hlboko porozumel, že som od neho dostal silu, radosť a inšpiráciu pre nový život.“ Odvtedy napísal ešte 10 známych
a slávnych oratórií na oslavu Boha.
Možno tu na tomto príbehu aj my
cítime, že v Ježišovom zmŕtvychvstaní
je sila – sila pre plnšie prežívanie života
každého z nás. A nielen sila. Aj dôvod.
Preto pozerajme z tohto uhla na Ježiša a na jeho zmŕtvychvstanie. Čo mám
z toho? To, že raz vstanem z mŕtvych,
a že toto zmŕtvychvstanie, ak ho prijímam naplno, musí zo mňa vytvoriť
nového a vo všetkých sférach plnšie
žijúceho človeka.
Pomôž mi vo viere v teba, Pane Ježišu! •
APRÍL 2018

Pátri verbisti (Pavol Kruták, Ján Štefanec, Ján Kušnír, Johny Ambattu) viedli
v dňoch 3 – 11. marca 2018 ľudové misie v dvoch košických kostoloch: Ducha Svätého a Kráľovnej Pokoja. Hlavným mottom misii bol citát od sv. Jána
4, 7: „Daj sa mi napiť!“ Misie sú čas milosti pre farnosť. Čas obnovy, nových
výziev, predsavzatí. Čas, kedy možno
rásť či už v duchovnom živote, alebo
živote farského spoločenstva. Čo sú to
misie? Je to osemdňová duchovná obnova farnosti, ktorej cieľom je priviesť
veriacich k radikálnemu životu podľa
evanjelia, podľa Ježiša Krista. Misie sa
začínajú v sobotu večer a končia sa o 8
dní, v nedeľu, slávnostným posvätením a inštaláciou misijného kríža pri
chrámových dverách.
Počas celého týždňa veriaci počúvajú misijné kázne na témy: Boh je
láska; Hriech; Obrátenie srdca; Ježiš
Kristus, Pán môjho srdca i môjho života; Smrť, prechod k novému životu; Eucharistia, znamenie jednoty;
Panna Mária, naša Matka; Prostriedky na zotrvanie v dobrom.
Pri misiách sa snažíme osloviť všetky vrstvy, dávame priestor jednotlivým stavovským stretnutiam pre deti,
mládež, ženy, mužov. Navštevujeme
chorých, konáme pobožnosti ako je
krížová cesta, obnova krstných sľubov,
obnova manželských sľubov, Adorácia. Sme k dispozícii ako spovedníci,
alebo na duchovné rozhovory. •
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Udalosti
▲ Nové povolania v srdci verbistov
Úcta k blahoslavenému Titusovi Zemanovi a úmysel modliť sa za nové duchovné povolania priviedli misionárov
verbistov na 3. pondelok v mesiaci február do Vajnor. Inšpirovaní životom blahoslaveného Titusa vyprosovali nové povolania pre slovenskú i svetovú Cirkev na
mieste, kde sa nachádzajú jeho ostatky.
„Tak ako Boh nemôže byť trochu dobrý
a trochu zlý, Titus Zeman počas svojho
života vedel jasne rozlíšiť a oddeliť, ktorá cesta vedie k zlu a ktorá k dobru. Nerobil kompromis so zlom, ale jasne sa
od neho oddelil, pretože poznal Pravdu – Ježiša, ktorému uveril a odovzdal
svoj život. Tým sa stáva skutočným učeníkom Ježiša Krista, ktorý nielen slovami, ale predovšetkým svojimi skutkami
a životom nasleduje a kráča v šľapajach
svojho Majstra,“ povedal P. Johny George
Ambatu SVD vo svojom príhovore počas slávenia sv. omše. „Keď si pozrieme
životopis blahoslaveného Titusa Zemana, na začiatku vidíme, akú veľkú rolu
hrala jeho matka, ktorá ich naučila sa
modliť, a otec, ktorý vytváral atmosféru
6

HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

APRÍL 2018

jednoty a lásky v rodine. Možno my
sme nemali takých nábožných rodičov. Ale mali sme dobrých rodičov,
ktorí nás naučili, ako sa máme rozprávať s ľuďmi, ako si máme vážiť ľudí,
aký máme mať postoj voči ľuďom. Čo
chcem tým povedať, je to, že sa naozaj potrebujeme vrátiť k tým dobrým
a jednoduchým veciam, ktoré nás učili naši rodičia v našej rodine, lebo to
sú základy ľudského žitia a tiež aj piliermi duchovného života. A k tomu
môžeme pridať aj tie jednoduché základné veci, ktoré nám povedali naši
predstavení v našich začínajúcich rokoch. Pretože to sú základné pravdy
o našej duchovnej rodine, ktoré sme

prijali do srdca. Vieme, že po tom, ako
bol uzdravený, povedal: „Ja sa chcem stať
kňazom – Panna Mária vypočula moje
prosby, ktoré za mňa priniesli pútnici.“
Kedy bol ten moment, že som povedal
aj ja, že sa chcem stať kňazom či misionárom? Prišiel s tetou ako 12-ročný do
Šaštína. Ale predstavený ho odhováral,
lebo je príliš mladý a bude plakať za mamičkou, povedal že sa nebojí, lebo veď
v Šaštíne má nebeskú matku. Moment
pokúšania, ako som to prekonal – pamätám si, čo som vtedy povedal? Mladí, ktorých on vychovával, spomínajú na
neho ako na druhého otca. A študenti,
ktorých on učil, spomínajú na neho ako
na zbožného saleziána a vynikajúceho
profesora. Čo by o mne hovorili ľudia,
ktorým som slúžil, slúžim a prečo? Keď
odstránili kríže z tried v Gymnáziu v Trnave, Don Titus ich v noci s pomocou
iných vrátil do tried. Študentov saleziánov v skupinách sprevádzal tajne do
zahraničia po Barbarskej noci 1950. Čo
som urobil pre pastoráciu povolaní? Pre
to, aby som pestoval v iných duchovné
povolanie? Kedy som riskoval svoj život
pre vieru, pre Božie kráľovstvo? Nič zlé
nepovedal o svojich prenasledovateľoch.
On sám im ešte dával silu. Slúžil väzňom.
Inšpirujúci život, pozývajúci urobiť aj
z našich životov životodarné dielo.“ •

UDALOSTI

UDALOSTI
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▶ Florbalový turnaj pastoračných
centier vyhral tím z Banskej Bystrice
V dňoch 2. – 4. marca 2018 sa v bratislavskom Univerzitnom pastoračnom
centre (UPeCe) v Mlynskej doline uskutočnil už 4. ročník MedziUPC florbalového turnaja, na ktorom sa stretli UPC
z celého Slovenska. Turnaj začal v piatok
svätou omšou a pokračoval spoločným
programom až do polnoci, kde sa predstavitelia UPC zoznámili. V sobotu ráno
sa program začal svätou omšou, ktorú
celebroval bratislavský pomocný biskup
Mons. Haľko, ktorý hráčom požehnal
a zároveň odpískal prvý zápas turnaja.
Na turnaji sa stretlo 10 UPC – UPeCe
Bratislava, UPC Trnava, UPC Trenčín,
UPC Nitra, CUP Martin, UPaC Ružomberok, CUP Zvolen, UPC Banská Bystrica a UPC Prešov. UPC Košice sa nemohlo zúčastniť kvôli novinke turnaja,
ktorou bolo, že na ihrisku musí hrať vždy
jedno dievča. „Turnaj sa niesol v duchu
fair-play, pokojnej nálady a veľkej bojovnosti tímov. Ani jedno UPeCečko nechcelo prehrať, a tak do každého zápasu
hráči nastúpili s veľkou dravosťou a bojovnosťou a bojovali o každý jeden gól.
UPC Banská Bystrica obhájila 1. miesto
z minulého roka, na druhom mieste sa
umiestnilo domáce UPeCe Bratislava
a na treťom mieste skončilo CUP Martin,“ informoval Michal Ševčík, vedúci
športového tímu UPeCe Bratislava.
„Na záver chcem poďakovať aj našim
sponzorom (kapele Espé, Rieke života,

F6, Spektrum, kníhkupectvu Kumran, Spolku sv. Vojtecha, tanečnému divadlu Atak a mnohým ďalším), ktorí sa postarali o krásne vecné
ceny, ktoré sme mohli odovzdať našim UPeCečkám. Chcem sa poďakovať v mene bratislavského UPeCe aj
všetkým UPeCečkám za ich účasť na
turnaji, za to, že sme sa mohli stretnúť
a vytvoriť tak veľké spoločenstvo, ktoré sa mohlo zísť a spoločne stráviť čas
pri florbale. Dúfam, že tradícia nášho
MedziUPC turnaja bude pokračovať a spolu so všetkými sa uvidíme aj
o rok,“ dodal Michal Ševčík. •
▼ Duchovné obnovy
pre rozpoznanie povolania
P. Igor Kráľ SVD a P. Milan Toman
SVD pripravujú každý mesiac duchovné obnovy pre mladých mužov.
Počas nich majú možnosť prehĺbiť sa
vo vzťahu k Bohu a tiež modliť sa za
svoje povolanie. Obnovy sa konajú
väčšinou v Misijnom dome sv. Arnolda v Bratislave. Pozývame všetkých čitateľov, aby sa modlili za nové duchovné povolania pre rehoľu verbistov. •

1. apríl
Nedeľa Pánovho
Zmŕtvychvstania;
2. apríl
Výročie smrti
sv. Jána Pavla II. (2005);
8. apríl
Nedeľa Božieho
milosrdenstva;
9. apríl
Slávnosť Zvestovania Pána
(sviatok preložený z 25.marca);
22. apríl
Svetový deň modlitieb
za duchovné povolania –
nedeľa Dobrého Pastiera;
23. apríl
Sv. Vojtech, mučeník;
29. apríl
Sv. Katarína Sienská,
spolupatróna Európy, sviatok.

◆◆◆

Úmysel apoštolátu modlitby
na mesiac apríl:
Aby tí, ktorí riadia ekonomickú
oblasť spoločnosti, mali odvahu
odmietať ekonómiu vylúčenia
a nerovnosti a dokázali ponúknuť
nové riešenia.
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Keby Ježiš
nevstal z mŕtvych

Keby Ježiš nevstal z mŕtvych,
potom by obidvaja učeníci,
ktorí boli na ceste do Emauz,
zašli do hostinca, zjedli by večeru,
išli spať a ráno by sa pobrali domov
a do konca života by viedli normálny život.
Keby Ježiš nevstal z mŕtvych,
potom by učeníci, zamknutí zo strachu
pred Židmi, vyčkali ešte pár dní,
kým by sa vlna nepokoja zapríčinená
Ježišovou smrťou neutíšila,
potom by sa ako potkany z topiacej
sa lode pobrali do Galiley do konca života by vychádzali loviť
ryby, aby si niekedy s istým smútkom
zaspomínali na tie tri roky po boku
Učiteľa z Nazaretu.
Keby Ježiš nevstal z mŕtvych,
boli by o ňom ešte začas rozprávali
chromí a malomocní, mládenec z Naimu,
ktorého Ježiš vzkriesil na márach,
ďalej tí, ktorých nasýtil chlebom a rybami.
Za istý čas by opakovali medzi Judeou
a Galileou posolstvo o dobrom učiteľovi
z Nazaretu, ktorý liečil chorých
a kŕmil hladujúcich. Za istý čas.
Potom by tieto rozprávania boli
stále viac zaťažené výtvormi ľudskej fantázie.
Stále viac by nadobúdali formu legiend
a rozprávok. Nebolo by viac známe,
8
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či niekto taký skutočne žil,
alebo či si ho len ľudia vymysleli –
a ak žil, či naozaj také činy vykonal,
alebo či mu len pripisovali,
čo si sami vymysleli.
Keby Ježiš nevstal z mŕtvych, tak by sme
nevedeli, či bol na zemi:
zanikol by v prúde dejín.
A nebolo by evanjelií podľa Matúša,
Marka, Lukáša a Jána,
nebolo by apoštola Pavla.
A nebolo by ani Cirkvi.
On vstal pre nich. Aby v neho verili.
Pridružil sa k učeníkom na ceste
do Emauz, prišiel do večeradla, pobral sa
k svojim pri Genezaretskom jazere.
Všetko preto, aby ich, zhrozených
a vystrašených, pridržal.
Aby sa znova priznali k Nemu ako Peter,
aby ako Tomáš položili ruku do Jeho boku –
aby znova verili, že to, čo hovorí, je pravda.
On vstal pre nás.
Aby sme sa priznali k Nemu,
aby sme sa vrátili k Nemu,
aby sme verili, že to, čo hovorí, je pravda.
On vstal z mŕtvych,
aby bol pre nás znakom vykúpenia –
Učiteľom, Pánom a Bratom,
s ktorým kráčame k svojmu vzkrieseniu.

HLASY Z MISIÍ

Cirkev dekrétom uznala
mučeníctvo Božej služobníčky
laičky Anny Kolesárovej
Text: Rádio Vatikán

Cirkev oficiálne uznala mučeníctvo Božej služobníčky
laičky Anny Kolesárovej, čím sa otvorila priama cesta
k jej blahorečeniu. Ako informovalo Tlačové stredisko
Svätej stolice, súhlas na vydanie dekrétu Kongregácie
pre kauzy svätých potvrdzujúceho mučeníctvo dal Svätý
Otec František pri osobnej audiencii prefekta
kongregácie kardinála Angela Amata SDB 6. marca.

B

ožia služobníčka Anna Kolesárová
sa narodila 14. júla 1928 vo Vysokej
nad Uhom v okrese Michalovce a bola
usmrtená z nenávisti k viere 22. novembra 1944 vo svojej rodnej obci, kde je aj
pochovaná.
Medzi viacerými dekrétmi Kongregácie pre kauzy svätých, ktoré dnes zverejnila Svätá stolica, je aj päť potvrdení
zázrakov na príhovor blahoslavených,
ktorí tak už priamo smerujú k svätorečeniu. Na prvom mieste figuruje blahoslavený pápež Pavol VI., vlastným menom
Giovanni Battista Montini (1897-1978).
Priamu cestu k svätorečeniu majú potvrdenú aj blahoslavený mučeník Óscar
Arnulfo Romero, arcibiskup San Salvadoru (1917-1980), talianski diecézni
kňazi bl. Francesco Spinelli (1853-1913)
a bl. Vincenzo Romano (1751-1831)
a nemecká rehoľníčka bl. Catharina
Kasperová (1820-1898), zakladateľka
Inštitútu chudobných služobníc Ježiša Krista.
Dekrétom bol potvrdený aj zázrak
na príhovor paraguajskej bosej karmelitánky Ctihodnej Božej služobníčky
Márie Felície od Sviatostného Ježiša
(1925-1959)
V blízkej budúcnosti teda možno
očakávať kanonizácie piatich a beatifikácie dvoch osobností Cirkvi z posledných storočí.

Stručne o živote Božej služobníčky
Anny Kolesárovej
Anna Kolesárová sa narodila 14. júla
1928 vo Vysokej nad Uhom ako dcéra
Jána Kolesára a Anny, rodenej Kušnírovej. Desaťročná stratila mamu a ako jedinej žene v domácnosti jej pripadli povinnosti v dome. S kamarátkami, ktoré
prichádzali za ňou, chodievala do kostola
na sväté omše, ruženec či litánie.

Žila veľmi skromne a dbala o svoju
povesť a čistotu. Pravidelne pristupovala k sviatosti zmierenia a Eucharistii
a každú sobotu chodievala na ruženec
k susedom.
Koncom druhej svetovej vojny sa pri
prechode frontu ľudia vo Vysokej nad
Uhom ukrývali v pivniciach. Aj Ján Kolesár bol 22. novembra 1944 s rodinou
a susedmi v pivnici pod kuchyňou.
Pri prehliadke domu začal opitý ruský
vojak nútiť jeho 16-ročnú dcéru Annu,
aby sa mu oddala, pod hrozbou, že ju zastrelí. Keď pred ním ušla za otcom, vojak
namieril na ňu zbraň so slovami: „Rozlúč
sa s otcom!“ Dievča vykríklo: „Apočko,
zbohom! Ježiš, Mária, Jozef!“ Vojak vyhasil jej mladý život dvoma ranami do
hrude a do tváre.
Pohrebné obrady vykonal farár Anton
Lukáč 29. novembra 1944. Hneď po pohrebe do matriky zapísal: „Hostia sanctae
castitatis“ (obeť svätej čistoty). Svedectvo
o udalosti podpísalo päť svedkov.
Diecézna fáza blahorečenia prebiehala v Košickej arcidiecéze od 3. júla 2004
do 14. februára 2012. Ďalej už kauzu
prevzala Kongregácia pre kauzy svätých
v Ríme. •
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Misijné
dobrovoľníctvo
v Etiópii
Text: P. Martin Štefanec SVD
Foto: Archív Lucie Moravčíkovej

Lucia Moravčíková je študentkou 4. ročníka vysokej školy, kde študuje
prekladateľstvo. Venuje sa nemeckému a slovenskému jazyku.
Do Univerzitného pastoračného centra (UPeCe) v Bratislave našla
cestu veľakrát. Prednedávnom rozprávala o svojej skúsenosti misijnej
dobrovoľníčky v Etiópii. Pochádza z Dubovej pri Bratislave a misie boli jej
snom odmalička. O svojej skúsenosti misijnej dobrovoľníčky v Etiópii,
kde strávila letné prázdniny, rozpráva v nasledujúcom rozhovore.

Ako si sa dostala do Etiópie?

Bol to môj detský sen ísť na misie do
ďalekých misijných krajín. Minulý
rok som bola ako aupairka v Rakúsku
u jednej rodiny, ktorá bola veriaca
a mala kontakty na Pápežské misijné
diela. Keď som im povedala o mojej
túžbe, tak mi predstavili možnosti, ako
sa môžem dostať do misií cez Pápežské
misijné diela v Rakúsku. Zariadili mi
kontakt, pozvali ma na prvé stretnutie
a bolo to. Prebehla príprava a mohla
som vycestovať. Išla som ešte s jednou
kamarátkou z Rakúska, ktorá sa uchádzala o misie podobne ako ja.
Ako si sa dostala k dobrovoľníckej činnosti u sestier Matky Terezy a ako prebiehala príprava?

Pápežské misijné diela majú vo Viedni
centrum. Sestry Matky Terezy (Misio
nárky lásky) to majú zorganizované
tak, že cez Pápežské misijné diela majú
vytvorené miesta pre dobrovoľníkov.
Poskytujú náplň. Do tohto centra vo
Viedni prichádzajú rôzni ľudia, ktorí
chcú byť misijní dobrovoľníci. Podľa
toho, čo by ste chceli robiť, vás pošlú
do nejakej krajiny. Potom to fungu-

Lucia strávila leto
minulého roka v Etiópii

je tak, že prebieha príprava. Mali sme
5-6 stretnutí ohľadne správania, zdravotníckych vecí a ako spolupracovať
s miestnymi ľuďmi.
Ako ste si to financovali?

Čo sa týka výdavkov, letenky sme si
platili samy. Keď sme došli tam, bývanie a stravu nám poskytli sestry. Tiež
sme si ešte na Slovensku zaplatili očkovania rôzneho druhu. Napríklad očkovanie proti žltej zimnici, týfusu atď. To
je veľmi dôležité.
Aké boli tvoje prvé dojmy?

Doleteli sme lietadlom z Dubaja do
hlavného mesta Addis Abeba. My sme
sa potom presunuli k sestrám do mesta
Kibre Mengist (Adola), ktoré je vzdialené asi 500 km od hlavného mesta.
Chodí tam veľa turistov. V okolí rieky
Omo ešte žijú kmene s pôvodným spôsobom života bez väčšieho poznačenia
výdobytkov civilizácie. Asi posledné
z tých najprirodzenejších kmeňov,
ktoré neboli poznačené Európanmi.
Prileteli sme na medzinárodné letisko,
ktoré je moderné a zabezpečené. Odtiaľ sme cestovali autobusmi a autami
na miesto.
APRÍL 2018
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Necítila si sa tam v nejakom ohrození?

Keď som tam prišla, hneď v prvý deň
ma prepadla úzkosť. Boli sme v hlavnom meste Addis Abeba. A keď som
videla Afriku a iný svet, spočiatku
som mala strach. Ale zistila som, že sa
nemôžem spoliehať iba sama na seba.
Bola som si vedomá, že keď sa mi niečo
stane, som od civilizácie 500 km, čo sú
štyri dni cesty. Spoznala som ľudí a začala som im dôverovať. Musela som žiť
tam v tej situácii a v prítomnej chvíli
a vedela som, že musím byť otvorená,
aby som to zvládla. Bola to pre mňa
veľká skúška.
Keď sme sa pohybovali po Etiópii,
sestry vždy poslali niekoho s nami, aby
nás sprevádzal. Nemuseli sme sa báť.
Bolo to pomerne bezpečné.
Nebola to len misia, ale pre mňa aj
veľký kultúrny šok. Bola to pre mňa
veľmi dobrá skúsenosť, lebo oni sú
jednoducho iní vo všetkom. V speve,
v prejave, v citoch (dobrých aj zlých).
Pomáhala si u sestier Matky Terezy.
Ako to u nich funguje?

Je to tiež iný svet. Toľko objatí, čo som
tam dostala, to som v živote nezažila. Deti sú srdečné a aktívne. Som pedagogička, ale to sa nedá porovnať so
Slovenskom.
Spiritualita sestier Matky Terezy je
známa. Tie sestry to naozaj tak žijú. Takže prídete tam a ste prijatí. Cítite, že
ste naozaj u nich ako doma.
Ako žijú tamojší ľudia? Majú dostatok
vecí na živobytie?

Na juhu Etiópie sú dobré podmienky
na poľnohospodárstvo. Mnohí ľudia
si dokážu zarobiť a vyživiť svoje rodiny. Takže mnohí z nich vôbec nie sú
chudobní.
Ale sestry sa starajú o siroty. Úmrtnosť je tam vyššia aj preto, že ženy
majú veľmi veľa detí a podmienky nie
sú často ideálne. Starajú sa aj o deti
z rozvrátených rodín. Tiež je tam problémom alkoholizmus. Takže o takéto
deti sa starajú sestry Matky Terezy.
A nielen o deti, ale o každého, kto príde a potrebuje pomoc. Oni sú v tom
špecialistky.
12
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Čo bolo tvojou náplňou?

Boli sme v letnej škole. Cez rok chodia
deti do normálnej školy, teda aspoň tie,
ktoré rodičia pustia a nemusia pracovať. Ale v lete je táto škola otvorená
pre všetkých. Mali sme tam 190 detí
vo veku 5-15 rokov. Učilo sa v piatich
skromných triedach.
Prekvapilo ťa niečo?

Prekvapilo ma, že deti boli neskutočne vďačné. V Adole nemajú každý rok
túto možnosť učiť sa a hrať sa s dobrovoľníkmi v lete. Ale keď sú tam, tak je
to veľké oživenie. Oni majú svojich učiteľov, ktorí ich učia v škole. Ale misijní
dobrovoľníci, to je pre niečo špeciálne.
Deti zo začiatku nechápu, že dospelý
človek sa im vôbec venuje. Nie je to tam
také bežné. Aj keď človek príde na návštevu, tak deti sedia ticho v kúte a počúvajú dospelých. Ale keď pochopili,
že dobrovoľníci sme tam na to, aby sme
ich niečo nové naučili, alebo sa s nimi
zahrali, tak boli veľmi šťastné. Strašne
milo nás prijali.
Čo ste ich učili?

Doobeda sme učili angličtinu. Tam sa
síce učí angličtina všade. Ale na juhu,
kde je problém s internetom a televíziou, tak tam je potrebné ich doučovať.
Veľa sme konverzovali, dávali sme im
cvičenia, hrali sme hry. Ani som nevedela, čo tam budem robiť, ale toto bola
asi najlepšia úloha: odovzdať im čas,
radosť z hry, vzdelanie. To bolo asi to
najlepšie, čo sme im mohli dať.
Aké jedlo ti v Etiópii chutilo?

Neľúbim mango, ale tam som ho jedla
a bolo úplne super. Tiež tam bolo veľa
banánovníkov.
Stretla si tam iných misijných dobrovoľníkov?

Stretla som tam dobrovoľníkov zo Španielska, Rakúska, dokonca aj jedného
Slováka z Košíc.
Prečo sú ľudia takí priateľskí a spoločenskí?

Preto sú takí spoločenskí, lebo majú
maličký dom, kde spia všetci na jednej
posteli, tak večer idú von, sú spolu so
susedmi a okolitými obyvateľmi . Veľmi sme chodili po návštevách. Izbička

má možno 2,5 x 2,5 metra, ale všade
veľké obrazy po stenách. Štýl možno
až gýčový, ale zato majú tam útulne.
Na oblečenie si potrpia. Niekedy som
nechápala, že ľudia z malého domčeka,
kde mali na podlahe slamu, ľudia vyšli
a boli krásne oblečení.
Hrozia tam nejaké vážne choroby?

Ľudia varia všetko na ohni a sú asi stokrát zdravší ako u nás. Je tam ale veľa
úrazov, popálenín... S úrazmi chodili veľmi často na ošetrenie k sestrám.
Aký majú prístup k životu?

Nikto sa nesťažuje, že má veľa detí.
Dieťa je darom. Veľmi častým zjavom
býva, že deti, ktoré majú 5-7 rokov, už
majú na chrbte ďalšieho súrodenca.
Starajú sa o neho. Nosia ho všade. A je
to veľmi časté. Býva to veľmi milé. Kočík som tam nevidela ani jeden.
Býva tam aj nepriaznivé počasie?

Od polovice júna do septembra je tam
obdobie dažďov. Všetci chodia bosí.
Je tam veľa blata. Rána bývajú studené. Nadmorská výška je okolo 2000 m

ROZHOVOR

• Kňaz misionár z Mexika slúži sv. omšu
pre veriacich v oblasti, kde nemajú kostol
• S učiteľmi v škole, kde pomáhala aj Lucia
• S deťmi v mestečku Kibre Mengist
• Sv. omša v kostole v Kibre Mengist,
kde pôsobia Sestry Matky Terezy

nad morom. V tej zime a blate chodia
deti ráno bosé do školy. Keď sme prišli
na návštevu, obyčajne nám pripravili
miesto tak, že na zem dali trávu. Potom
nás ponúkli kávovými zrnami, ktoré
nám upražili. Káva bola veľmi horká.
A bola veľmi dobrá.
Aké sú pracovné možnosti?

Malá časť ľudí, ktorí majú zamestnanie,
pracujú napr. v banke, alebo ako učitelia. Veľmi veľa ľudí si zarába tak, že sa
koná dvakrát do týždňa trh a tam ľudia
prinášajú svoje produkty a predávajú
ich. Každý čo mal, to išiel predať. Trh
tam má veľký význam. Niektoré ženy

napríklad keď nič iné, tak išli do lesa,
doniesli drevo a predali ho na trhu.
Muži tam žiaľ príliš nepracujú. Všetko
bolo veľmi lacné. Za 1 euro napríklad
kúpite 12 chlebov.
Je tam dostatok kňazov a duchovných
povolaní?

Keďže kňazov je málo, katechéti tam
majú veľmi dôležitú úlohu. Často sa
stáva, že kde nie je kňaz, katechéta vedie bohoslužbu Slova v nedeľu. Potrebujú misionárov zo zahraničia. Sestry
majú veľa povolaní.
Ako ste trávili voľný čas?

Cez víkendy sme mali veľa voľného
času, tak sme si robili výlety a spoznávali sme krajinu. Je tam nádherná
príroda. Keď ide po ulici biely človek,
dostane toľko pozornosti... Každý mu
hovorí: „I love you,“ alebo „Give me
your phone number“ a pod. Chcú nadviazať kontakt.
Stretla si aj nejaké nebezpečné zvery?

Plávať sa nemôže nikde. V noci sa vyskytovalo nebezpečenstvo stretnu-

tia tigrov, ale to som nikdy nevidela.
Upozorňovali nás, aby sme nechodili
do vysokej trávy, lebo sú tam nebezpečné hady. Hmyz nás netrápil. Dalo
sa to vydržať. Nebezpečenstvo nebolo
veľké. Iba ten pocit, že ste ďaleko od
nemocnice.
Aký si mala dojem z komunity sestier,
kde si bývala?

Každý deň sv. omša, modlitba, adorácia. Bola to výborná možnosť. Ak by
niekto rozmýšľal o duchovnom povolaní, na uvažovanie tam bolo veľa času.
Bol to výborný čas na modlitbu a tiež
spoznanie seba samého. Určite sa oplatí ísť na takúto misiu ako dobrovoľníčka. Som veľmi rada, že som tam bola.
Plánuješ sa tam niekedy vrátiť?

Nateraz nemám plány znovu vycestovať, ale myslím si, že to, čo som sa
v Etiópii naučila, že som spoznala ľudí,
duchovnosť sestier Matky Terezy, mi to
veľa dalo a budem môcť aj vďaka tomu
pokračovať v misijnej činnosti tu na
Slovensku. •
APRÍL 2018
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Zmŕtvychvstalý Kristus
daruje nový život
Text: P. Peter Kubík SVD
Foto: Archív SVD

Z

mŕtvychvstanie je vždy
základom ohlasovania
kresťanskej viery. Vieme
to, vyznávame túto pravdu viery vždy, keď sa modlíme
Verím v Boha, a ak sme úprimní,
priznávame, že tak nejako fungujeme. Prijali sme tajomstvo viery
a keďže je to tajomstvo, nuž, myslíme si, stačí, aby sme ho vyznávali slovami. Naša kresťanská viera
je postavená na OSOBE ZMŔTVYCHVSTALÉHO KRISTA. My
kresťania SME SVEDKAMI zmŕtvychvstalého Krista a svojím životom svedčíme o novom živote.
Mnohým ľuďom dnešných čias
– tak veriacim ako aj neveriacim –
sa páčia hodnotné myšlienky, ktoré sa dajú povyberať z kresťanskej
tradície: o Bohu a človeku, o jeho
morálke; čiže Ježiš je pekný a zaujímavý, ale v takomto prípade
je kresťanská viera mŕtva. Ježiš
ako pekná a povzbudzujúca náboženská osobnosť síce núti k zamysleniu, ale je ohraničená čisto
ľudským rozmerom a čo viac, jeho
autorita siaha iba potiaľ, pokiaľ sa
nám jeho odkaz ešte zdá prijateľný.
Ide o to, že rozhodujúcim kritériom by nebol pre mňa Ježiš, ale
bol by ním môj vlastný úsudok,
čiže čo si vyberiem z jeho dedičstva, nakoľko sa mi to javí užitočné a prospešné. Čo koniec koncov
znamená, že môj postoj voči ľuďom a k veciam ostane len na mne.
Toto veľmi výstižne charakterizuje dnešnú dobu: iba ja osobne

14
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My kresťania SME
SVEDKAMI
zmŕtvychvstalého
Krista
a svojím
životom
svedčíme
o novom
živote.
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najlepšie viem a predvídam, čo je
pre mňa dobré a lepšie, a s tým súvisí aj moje správanie voči rodine,
priateľom, iným a neznámym ľuďom, potom k veciam a nakoniec
k životnému prostrediu.
Ježiš je živý
Kristovo zmŕtvychvstanie však
prináša niečo úplne nové, čo mení
svet a najmä život človeka. Vtedy
sa Kristus stáva pre mňa rozhodujúcim životným kritériom, na
ktoré sa môžem spoľahnúť. Lebo
ak KRISTUS vstal zmŕtvych, tak
vtedy sa naozaj ukázal ŽIVÝ BOH.
Sv. Pavol apoštol v liste Korinťanom plamenným a až neuveriteľným spôsobom vysvetľuje: „Ak
nebol Kristus vzkriesený, potom je
márne naše hlásanie a márna je aj
vaša viera. A potom sa zistí, že sme
falošnými Božími svedkami, lebo
sme svedčili proti Bohu, že vzkriesil Krista, ktorého nevzkriesil...!“ (1
Kor 15,14-15).
Sv. Pavol apoštol bol jeden zo
skupiny apoštolov a učeníkov,
ktorí na vlastné oči videli a pochopili, že Ježiš vstal zmŕtvych.
A je pochopiteľné, že tak pre Pavla ako aj pre ostatných nebolo
ľahké odpovedať na otázku: čo sa
vlastne stalo? Na prvom mieste si
uvedomme, že mali zážitok novej reality, ktorá skutočne presahovala ich ľudskú skúsenosť. Na
druhej strane stretnutie s Pánom
ich nútilo vydať svedectvo a zrazu nevedeli, ako tento vnútorný

zážitok opísať slovami alebo nejakým obrazom z konkrétnosti ľudského života. Nevedeli ho
jednoducho s ničím porovnať.
A tak čo urobili? Zvestovali JEŽIŠA ZMŔTVYCHVSTALÉHO,
lebo iba ON ukázal na nový život,
ktorý nepodlieha zákonu narodenia a umierania, ale stojí mimo
neho, je iný, otvára novú dimenziu ľudského bytia, a táto dimenzia sa dotýka všetkých ľudí a otvára novú a inú budúcnosť. A preto
sv. Pavol zdôraznil to, čo sa počas
dejín Cirkvi a kresťanstva vždy
ohlasovalo naplno – KRISTUS
VSTAL ZMŔTVYCH – je to univerzálna udalosť a patrí všetkým
ľuďom; lebo „ak mŕtvi nevstávajú,
nevstal ani Kristus... ale Kristus
vstal zmŕtvych, prvotina zosnulých.“ (1 Kor 15, 16.20).
Svedectvo v Novom zákone
Ježiš učil svojich učeníkov rôznym veciam. Určite si pamätáme,
keď sa na vrchu Tábor premenil
a hovoril okrem iného, že „Syn
človeka vstane zmŕtvych“ (Mk 9,
9-10) a učeníci nechápali... Až do
okamihu stretnutia Ježiša zmŕt-
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vychvstalého. A potom chápali?
Bolo to nečakané a mali čo robiť,
aby sa prekonali a prijali, čo videli
očami a čo vnútorne prežívali s radosťou. Lebo oči a uši síce fungovali a presviedčali, lenže až srdcia
im dali istotu a pomáhali v zápase
samých so sebou. PÁN bol úplne
iný. Otvorene povedzme, že nebol oživená mŕtvola, také už videli: priateľ Lazár vyšiel z hrobu,
Jairova dcéra vstala z postele, syn
vdovy zišiel z már, keď ho niesli na
cintorín. Všetci traja pokračovali
v živote a potom znova zomreli
a pochovali ich.
Ježiš sa nevrátil k obyčajnému
ľudskému životu. Zjavoval sa učeníkom a nebol stále medzi nimi,
hovorili spolu a jedli rybu, ktorú im pripravil. Viera učeníkov
začala pomaličky klíčiť ako malé
semiačko; spomeňme si na podobenstvo o horčičnom zrnku – hoci
je najmenšie, keď vyrastie, v jeho
korune hniezdia vtáky. Boh daruje
zrnko viery a vtedy daruje nekonečné Božie možnosti.
Dotýkame sa tajomstva, lebo
u Boha práve z malých a viac-menej bezvýznamných situácií, aké

človek prežíva, sa stávajú rozhodujúce a určujúce vnútorne, napĺňajúce srdce pokojom a láskou,
ktorá sa prejaví istotou konania
v službe tým, ktorí sú v potrebe
tela a ducha.
V tomto momente je dôležité
poukázať na kríž. Nikto by si nebol pomyslel, že Mesiáš bude ukrižovaný. Ježiš je Mesiáš a bol ukrižovaný a vtedy prišlo nové svetlo
a posvätné state Písma sa začali
otvárať novým spôsobom a predpovede samotného Ježiša o utrpení, smrti na kríži a zmŕtvychvstaní zrazu boli naplnené. Ale
to sa stalo až po zmŕtvychvstaní.
Vtedy sa Kristus ukázal ako BOŽÍ
SYN. Boli potrebné dve veci: kríž
a zmŕtvychvstanie.
Ježiš je živý z Božej moci. Nepatril do nášho sveta, a predsa tu
skutočne bol a učeníci ho videli, počuli a mohli sa ho dotknúť.
Bola to skúsenosť jedinečná a pre
učeníkov nespochybniteľná. Tu je
mimoriadna dôležitosť svedectva
o zmŕtvychvstaní – učeníci hovoria o niečom, čo presahuje všetky skúsenosti, a predsa je čímsi
reálnym.

Ježiš daruje
NOVÝ ŽIVOT,
lebo ON je
živý. Ježiš
daruje lásku
a činorodý
život.

Stretnutie zmŕtvychvstalého
Ježiša s Máriou Magdalénou a potom neskôr na ceste s učeníkmi,
ktorí išli do dediny Emauzy, prináša veľmi dôležité zistenie. Kristus sa zmenil. Je zrazu iný, jeho
najbližší ho nepoznajú. Na prvý
pohľad prichádzajú rozpaky. Na
druhý pohľad spozornenie, lebo
Ježiš komunikuje s učeníkmi a pomáha im, aby ho spoznali.
Mária Magdaléna pri vyslovení svojho mena zrazu videla Ježiša
ako zmŕtvychvstalého, s oslávenými ranami a plného svetla, určite
pocítila veľkú úľavu a radosť. Ale
Ježiš reaguje inak: už ma nedrž...
Láska Márie Magdalény získava
nový rozmer, milovaný Ježiš naplnil a obohatil lásku v jej srdci,
zrazu je schopná podeliť sa s milovaným Ježišom a nedržať si ho
len pre seba; ochotne beží k apoštolom a zdieľa radostnú a prekvapujúcu realitu – Ježiš je živý, vstal
zmŕtvych a chce sa s nimi stretnúť.
Emauzskí učeníci na ceste kráčali a uvažovali, nespoznali Ježiša,
hoci keď im vykladal a vysvetľoval Písma, pocítili v srdciach oheň.
Pozvali ho na večeru, On vzdával
vďaky a lámal chlieb... V tej chvíli sa im otvorili oči a spoznali ho.
Ježiš láme chlieb a zmizne z ich telesného pohľadu. A to je okamih,
kedy sa im otvára vnútorný zrak.
Spoločne boli za jedným stolom,
mali obyčajné jedlo, Ježiš urobil
niečo nové a v skutočnosti sa im
dal poznať až pri svojom zmiznutí. Čo urobili? Vstali a nočnou
hodinou sa vrátili do Jeruzalema
a vyrozprávali, ako Ježiša spoznali
pri lámaní chleba. Vnútorne spoznali a slovne vyrozprávali zážitok
s Majstrom.
Ježiš daruje NOVÝ ŽIVOT,
lebo ON je živý. Ježiš daruje lásku
a činorodý život. Podmienkou je
dôvera v Ježiša. Správne pochopme, že keď Ježišovi dôverujeme,
sme na správnej ceste. •

APRÍL 2018

HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

15

HLASY Z MISIÍ

Dobrý pastier –
dokedy hľadá stratenú
ovcu?
Text: P. Pavel Kobliha

Colníci a hriešnici predstavovali v celej spoločnosti vydedencov.
Avšak pri stolovaní s Ježišom stávajú sa súčasťou ľudu. Farizeji
a učitelia zákona sú tí, ktorí sú mocní a bohatí, no aj tí, ktorých
pohostinnosť sa zmenila v nepriateľskú ostražitosť. Vtedy im
Ježiš začína rozprávať podobenstvá o strate a odmietnutí, nájdení
a radosti, ktoré patria medzi tie najkrásnejšie v evanjeliovej tradícii.

R

adosť pastiera z nájdenia
stratenej ovce a radosť ženy
z nájdenia mince znamenajú
priamo pokarhanie a napomenutie zákonníkov a farizejov, ktorí „protestujú“ proti Ježišovej ochote
prijímať „stratených z Božieho ľudu“.
Pastier nielen svoju stratenú ovcu na16
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chádza, ale ju aj berie na svoje ramená
a odnáša domov. Toto v nás evokuje
obraz pastiera starajúceho sa o svoje
stádo (Ž 23,1-6).
V Matúšovom Evanjeliu sa ovca zatúla sama a pastier zanechá ostatné stádo „v pustatine“ (erémos), v horách,
a hľadá a hľadá stratenú ovcu, „pokiaľ

ju nenájde ...“ Dokonca niektorí vyobrazujú túto stratenú ovcu ako veľmi
veľkú a najtučnejšiu ovcu, čo naozaj
mohlo pastiera motivovať k hľadaniu.
Čo by sa stalo, keby sa pastier nevydal hľadať stratenú ovcu? Tento obraz opisuje Ezechiel (34,1-24) v scéne
„trestanie pastierov Izraela“, ktorí sa
nestarajú o svoje ovce – „o ľudí“. Vtedy Pán ústami proroka hovorí: „Hľa,
ja sám vyhľadám svoje stádo a ujmem
sa ho!“ Osoba pastiera je hlavnou postavou, ktorá prežíva stratu, a v tomto
prípade je to Boh, ktorý stráca svoj ľud.
Obraz dobrého pastiera, ktorý si kladie
stratenú ovcu na svoje plecia, evokuje
v nás obraz človeka plného nehy a starostlivosti.
Nájdenie, objavenie (heuriskó) je
vždy hodné oslavy, pretože radosť
v ľudskom spoločenstve je odrazom
nebeskej radosti. Radujte sa a veseľte
sa! (CHAIRÓ).
Kristus, Dobrý Pastier, neprišiel volať k obráteniu spravodlivých, ale hriešnikov; nechce, aby ani jeden jediný
z jeho nepatrných zahynul! •

STAŇ SA AJ TY
MISIONÁROM
Uprostred všetkých aktivít a činností Cirkvi sú tie,
ktoré sú zvlášť zamerané na ohlasovanie evanjelia
medzi neveriacimi. Preto si Boh povoláva mužov
a ženy, ktorí sa venujú práve tomuto poslaniu.
Ohlasujú Krista tým, ktorí ho nepoznajú, pomáhajú
novým kresťanským komunitám k tomu, aby
sa stali pevnými vo viere a povzbudzujú ku
kresťanským hodnotám, ako je pokoj, spravodlivosť,
sloboda a vzájomné spolunažívanie.

Chceš mať aj ty účasť
na tejto misii Cirkvi?
Spoločnosť Božieho Slova prijíma mladých
mužov, ktorí majú záujem stať sa misionármi,
kňazmi alebo rehoľnými bratmi. Sme rodinou
svätého Arnolda Janssena, muža s veľkou túžbou
po záchrane ľudí všetkých národov. Sme rodinou
s trvalým rozhodnutím žiť pre misie Ježiša Krista.
Sme rodinou ľudí mnohých národov s povolaním
od Boha slúžiť tým, ku ktorým nás posiela.
Podmienkou k prijatiu je úprimná túžba nasledovať
Krista v službe bratom a sestrám, fyzické
a psychické zdravie, maturita a život viery.
Prihlášky do Spoločnosti Božieho Slova
posielajte do 30. apríla 2018
Viac informácií nájdeš na www.verbisti.sk
P. Milan Toman SVD
Misijný dom Matky Božej
Kalvária 3, 949 01 Nitra
Email: toman.milan@gmail.com

„Deti si prosili chlieb, a nebolo,
kto by im ho lámal.“
(Nár 4,4)

HLASY Z MISIÍ

Africká viera
Text: Bruno Wensan´na Bawerima
Foto: Archív SVD

V

yrastanie v Afrike bolo pre
Mnohí z nás si môžu spomenúť na
mňa požehnaním v prestro- film s názvom Slzy slnka, ktorý vykresjení. Stále si spomínam na ľoval nigérijskú vojnu Baifra. Niečo
horory a vojny, ktoré neustále zvláštne, čo pritiahlo pozornosť mnozúrili na mojom milovanom kontinen- hých vrátane mňa, bolo toto vyjadrenie
te, keď som bol dieťa a tínedžer. Vyma- hviezdneho herca Brucea Willisa: „Boh
zali nádeje a životy tínedžerov, ktorí sa už opustil Afriku.“ Keď som sledoval
ocitli na okraji sveta. Okrem toho som tento film znova a znova, toto tvrdevyrastal ako svedok istého rozdielu nie sa ma hlboko dotklo. Mal ten herec
medzi kresťanskou vierou a africkou pravdu alebo nie? V každom zmysle to
kultúrou, niekedy prirodzenou s urči- odporuje jednoznačnej odpovedi. Distými etnocentrickými názormi. Táto kusia o existencii Boha alebo jeho smrti
realita mala všetko, čo bolo potrebné nie je v Afrike aktuálna, pretože v Afna to, aby som v dospievaní prežíval rike sa jeho existencia považuje za sazúfalstvo, beznádeje a povstanie, ako mozrejmosť.
Vo svojom hľadaní som našiel odsom to videl u mnohých mojich rovesníkov. Situácia ma skôr podnieti- poveď v živote a histórii vyvolených
la k tomu, aby som si nastolil niektoré ľudí. Otázka, či Boh opúšťa svojich ľudí
existenčné otázky: Miluje Boh celé ľud- uprostred výziev, nie je nijaká nová vec
stvo? Ak áno, prečo je taký tichý voči pod slnkom. Pri viacerých príležitoskriku miliónov nevinných Afričanov, tiach vyvolení ľudia cítili, že sa vzdali
ktorí sa ohýbali pod jarmom vojen, svojho osudu. Rôzne biblické udalosti
neokolonializmu, hladomoru a ne- spôsobujú takéto narážky. Zoznámispravodlivosti? História a boje mno- me sa s príbehom Izraela v otroctve
hých černochov na svete ma dnes
nútia pýtať sa, či je prekliatie to,
čo sa zrodí čierne. Je kresťanská
Naše úsilia a zápasy nás
viera vnímaná našimi dejinami
nevovádzajú ako kontinent do
a bojmi? A najdôležitejšou otázpesimizmu, i keď niekedy vedú
kou pre mňa je, prečo by mali Afk pochybnostiam. Skôr posilňujú
ričania vložiť svoju vieru v Boha,
našu cestu viery, ako to urobili
s vyvoleným národom.
ktorý sa zdá byť tichým v bojoch
a úsiliach ľudí? Práve v tomto
kontexte som rástol a podporoval
svoju vieru v Boha ako katolík. V tomto v Egypte a otroctvom v Babylone. Keď
článku píšem, čo by to mohlo znamenať som sa pozrel cez Bibliu na odpovede,
pre mňa, ale ktokoľvek sa môže posta- našiel som sa úplne absorbovaný v hisviť v tejto perspektíve, nájsť a urobiť si tórii vyvolených ľudí, čo si myslím, že
vlastný názor.
sa nelíši od našej. Nebudem schopný
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Bruno Wensan´na Bawerima

vyčerpať všetky biblické príklady, ale
chcem poukázať na objasnenie môjho
úmyslu úryvkom z Knihy žalmov. Keď
sa táto skutočnosť začala rozvíjať v mojich očiach, ocitol a ponoril som sa do
žalmického sveta, ktorý vyjadruje niekedy vďaku a niekedy sa sťažuje Pánovi. Žalm 22 a 23 dobre zapadá do našej
súčasnej situácie. Je to prejav bolesti,
vďakyvzdania a uistenia v Pánovi.
Bože môj, Bože môj, prečo si ma
opustil?
Slová môjho náreku sú ďaleko od
toho, kto by ma zachránil.

HLASY Z MISIÍ

• Togo je jednou z najmenších
afrických krajín
• Na ploche 56 000 km² tu žije
5 miliónov ľudí

Adubasap: Silne vyzbrojený!
Ty si ten, kto viaže smrť na strom
a tak môžeme byť šťastní.
Tak ako to urobili za starých čias. Dnes
pokračuješ so svojimi zázrakmi.
Je to taká istota, ktorá dnes živí vieru mnohých ľudí v Afrike a moju vieru uprostred našich bojov. Naše úsilia
a zápasy nás nevovádzajú ako kontinent do pesimizmu, i keď niekedy vedú
k pochybnostiam. Skôr posilňujú našu
cestu viery, ako to urobili s vyvoleným
národom. A naozaj je naša viera v našom úsilí prítomná. Toto je veľmi silné
v našich národných hymnách, ktoré
jednohlasne spievame na slávu Boha
a slávu našej Matky. Napríklad hymna
Južnej Afriky:
Pane, požehnaj Afriku
Nech sa jej duch vyvýši.
Počujte naše modlitby.
Pane, žehnaj nás.
Pane, žehnaj Afrike.
Odstráňte vojny a spory.
Pane, požehnaj národ náš.

***
Bože môj, volám vo dne, a nečuješ; volám v noci, a nenachádzam
pokoja.
Pán je môj pastier, nič mi nechýba: pasie ma na zelených pašienkach.
Vodí ma k tichým vodám, dušu mi
osviežuje.
Vodí ma po správnych chodníkoch,
verný svojmu menu.
I keby som mal ísť tmavou dolinou,
nebudem sa báť zlého, lebo ty si so
mnou.
Možno tieto úryvky žalmov na rozdiel od iných boli napísané vo veľ-

mi kritickom okamihu v živote autora alebo Izraela, aby vyjadrili smútok
a zároveň istotu, že Pán, ktorý vytvára, bude počúvať a počúvať. Ak dnes
mnohí Afričania dostanú kus papiera
na napísanie modlitby k Pánovi, budú
mať napísané rovnaké slová, ale budú
sa aktualizovať do svojho kontextu. Takéto krásne prosby sú vyjadrené v diele
„Ježiš z hlbokého lesa“ od Afua Kuma.
Tutugyagu: Nebojácny!
Vytiahli ste zuby a tam leží
ako padlý strom,
na ktorom sa hrajú deti!

Uvažovanie o týchto veciach mi prináša na myseľ spomienky na cesty otcov africkej krajiny, ktoré často porovnávam s cestou Izraela do zasľúbenej
zeme. Ich viera v Boha zanechala stopy vo svete, najmä evanjeliovou piesňou, ktorá sa spieva po celom svete.
Uprostred našich snažení a zápasov sa
utvára, formuje naša viera. Niet sa čo
diviť a dúfam, že tento článok zanechá
dojem u čitateľa, že totiž viera v Boha
nie je len o dobrých veciach, ktoré zažívame, ale v neposlednom rade aj o ťažkostiach, a to je skúsenosť mnohých
Afričanov. •
APRÍL 2018
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Najdôležitejší
vzťah
Text: Úryvok z knihy Hojenie zranených vzťahov

Jadro Ježišovho učenia sa dá zhrnúť do verša: „Miluj Boha
a blížneho ako seba samého.“ Toto posolstvo udáva tón Ježišovmu
učeniu, ktoré sa v podstate týka vzťahov. V tom sa stretáva zdravá
psychológia s Ježišovým učením a nie je medzi nimi žiadne
protirečenie. Kresťania sa niekedy sústreďujú na lásku k Bohu
a blížnemu, menej pozornosti venujú Ježišovmu prikázaniu, aby
milovali seba samého. Avšak podľa Písma to má rovnakú cenu.
Vlastne najdôležitejším vzťahom, ktorý máme, je náš vzťah k sebe.
Milovať seba je nutné, ak túžime milovať blížnych a Boha. Aký je
tento náš vzťah k sebe, taký je náš vzťah k druhým – a k Bohu.

A

k nevychádzame so sebou, ak
nie sme so sebou spokojní,
ak si neveríme, ak nie sme so
sebou zmierení, ako môžeme
vychádzať s druhými? Keď náš vzťah
k sebe samým nie je zladený, strácame
pocit vyrovnanosti a hranice v rámci
iných vzťahov. Zdravá sebaláska pôsobí ako vnútorný kompas, ktorý nás
udržiava, aby sme v našich vzťahoch
mierili správnym smerom.
Ťažkosti so sebou a manželské
ťažkosti
Jednou z najbežnejších, avšak často nepozorovaných príčin manželských ťažkostí je nedostatok sebalásky u jedného
z partnerov alebo aj u oboch. Zniesť a zachovať si ustálenosť v hneve, nezhodách
a neľúbosti, ktorá pramení z druhého
partnera, si vyžaduje určitú mieru sebalásky. Po rozvode, keď sa prach usadí a právnici sú vyplatení a keď obviňovanie ustane (pokiaľ ustane), rozvedení
si azda budú schopní uvedomiť, že ich
manželstvo stroskotalo, „lebo som neuspel v primeranej láske k sebe“. Rovnako
aj druhý pokus o manželstvo sa dostane do veľkých ťažkostí, ak osoba, ktorá
už zlyhala v prvom manželstve, neroz20
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vinula lásku k sebe. Milovať seba značí
poznať svoje problémy a prevziať za ne
zodpovednosť – problémy ako nerozriešené konflikty, zanedbanie rozvoja alebo
nedostatok šťastia. To je kľúč k tomu, aby
vzťah fungoval. Jedinou osobou, ktorú
vôbec môžem začať meniť, som ja sám,
s tou možnosťou, že potom môžem byť
schopný ovplyvniť druhého, aby sa zmenil. Prelomiť nezdravé modely spolužitia
vo vzťahu neznamená pokúšať sa zmeniť druhého alebo ho obviňovať, ale skôr
využiť odvahu a energiu, ktorá vyviera
z môjho srdca, aby som dal do poriadku
svoje vlastné správanie.
Počas dlhých rokov som videl, ako
sa vzťahy, najmä manželské a rodinné,
zlepšili, pretože jedna osoba bola ochotná sa zmeniť. Veľa času a energie sa premrhá, keď sa pokúšame zmeniť jeden
druhého. Prečo nevyužiť svoju energiu
na zmenu seba miesto toho, aby sme sa
usilovali zmeniť druhého? Avšak to neznamená poddať sa, stratiť vlastnú identitu alebo sebaúctu, ale naučiť sa reagovať
na druhého a zaobchádzať s ním zrelým
a primeraným spôsobom. Keď odpovieme druhej osobe rozumne, ovládame sa.
Keď však na druhého zareagujeme neprimerane, strácame sebakontrolu; vlastne

ten druhý nás ovláda. Veľmi dobre to vyjadruje Modlitba za vyrovnanosť:
Pane, daj mi vyrovnanosť prijať veci,
ktoré nemôžem zmeniť,
odvahu zmeniť veci,
ktoré môžem zmeniť,
a múdrosť, aby som vedel
odlíšiť jedny od druhých.
V tom spočíva vnútorný pokoj
a šťastie, ktoré vyplýva z potešenia a spokojnosti so sebou. Keď sme urobili v danej situácii všetko, ako sme najlepšie
vedeli, potom či sme uspeli alebo nie,
či druhá osoba nám odpovie pozitívne
alebo negatívne, či sa veci zlepšia alebo
zhoršia, budeme spokojní s vlastným
správaním a zmierení so sebou. To je ovocie milujúceho vzťahu so sebou. Mnohí
ľudia nechápu význam zdravej sebalásky.
Boja sa rozprávať o tom, že sa majú radi,
pretože si myslia, že by ich druhí mohli
považovať za sebeckých alebo egocentrických. Necítia sa príjemne pri myšlienke
na lásku k sebe. Láska k sebe sa niekedy
zamieňa so sebeckosťou, sebastrednosťou a narcizmom. Ako deti nás učili, že
je chybné, ba hanebné, ak o sebe hovoríme sebaisto. Pamätám sa, že mi povedali,
aby som nepoužíval príliš často zámeno
„ja“, aby ma nepovažovali za egoistického.
Potrebujeme pochopiť rozdiel medzi
sebaláskou a sebeckosťou. Osoba so zdravou sebaláskou má zo seba dobrý pocit,
stará sa o seba všemožným spôsobom,
má sebaúctu a berie zodpovednosť za svoj
život, napriek tomu je schopná sústrediť
sa na druhých a byť s nimi v spojení. Sebaláska znamená byť schopný vytvoriť rovnováhu a hranice medzi sebou a druhými, a tak si pestovať osobnosť a dobré
vzťahy. Keď si je osoba vedomá svojej
osobitosti a cení si ju, má možnosť úspešne sa dať do vzťahu s iným jednotlivcom
a dovolí inej osobe, aby bola osobitou.
Osoba, ktorá je sebastredná a sebecká, nemá zo seba dobrý pocit; skôr je
posadnutá sebou a otázkami týkajúcimi
sa seba. Má problém sústreďovať sa na
druhých či spájať sa s nimi. Takáto osoba nevytvorí hranice pri styku s druhými,
lebo jej vlastná predstava o sebe je upätá
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na svoje vlastné ja. Takejto osobe chýba
schopnosť vstúpiť do vzťahu s druhými,
pretože nedokáže druhú osobu náležite
vidieť ani počuť.
Prv než môžeme uplatňovať sebalásku, musíme bezvýhradne prijať zásadu,
že milovať seba je vskutku najdôležitejší
milostný vzťah, aký máme. Len čo tomu
uveríme, dokážeme byť otvorení rozvoju schopností, ktoré sú určujúce, aby sme
sa milovali. Sebaláska si vyžaduje tvrdú
prácu, rozhodnosť, výchovu, pravdivosť
a múdrosť, ktorá pochádza zo skúsenosti
pokusu a omylu. Všetko to spája pojem
sebalásky so skutočnosťou sebalásky, ktorej uplatňovanie je umením.
Sebaláska je náročná
Rozvinúť milujúci vzťah k sebe je náročné. Vyžaduje si to pravdivosť, otvorenosť
a úprimnosť, čo sa týka nášho života,
ochotu vyhodnotiť svoje dojmy, myšlienky, pocity, potreby, správanie a styk
s druhými. Vyžaduje si to, aby sme boli
kritickí voči sebe bez toho, žeby sme sa
odsudzovali. Vyzýva nás, aby sme boli
najlepší, ako len môžeme byť, bez toho,
žeby sme sa stali perfekcionistami. Pretože som vždy pri sebe, nemal by som byť
svojím najlepším priateľom, cítiť sa dobre zo seba a byť šťastný so sebou napriek
ťažkostiam a nehodám života?
Stávať sa spokojný so sebou znamená, že som v styku so svojimi myšlienka-

mi a pocitmi, že sa učím uvedomovať si
všetky svoje pocity bez akejkoľvek viny
či hanby. Naše pocity sú ukazovateľmi
toho, čo sa deje v našom vnútri; hovoria nám o nás. Keď napríklad poviem:
„Hnevám sa, keď počujem ľudí rozprávať vtipy o príslušníkoch rôznych národov,“ môže to odrážať moje minulé
zranenia takýmito vtipmi, keď boli namierené na mňa. Alebo to môže naznačovať, že som neprijal svoj národnostný
pôvod. Alebo to môže byť príznakom
toho, že som citlivý voči zbytočným
zraneniam, ktoré žarty môžu spôsobiť
druhým. Moje pocity mi dávajú dôležitú informáciu o mne. Čím viac môžem
byť spokojný s takýmito pocitmi, tým
lepšie ich dokážem zvládať, a ak treba,
primerane ich aj vyjadriť.
Okrem prijatia svojich pocitov musím načúvať aj svojim potrebám a dbať
na ne. Podobne ako naše pocity aj naše
potreby sú darom od Boha. Sú súčasťou
nášho človečenstva; nie sú to slabosti.
Uznať svoje potreby je súčasťou zdravej sebalásky a nemá to nič spoločné so
sebeckosťou. V životných zmätkoch sa
nachádza veľa nepokoja, lebo ľudia neprijímajú svoje vlastné potreby. Buď ich
potláčajú, alebo ich vyjadrujú nezdravým spôsobom. Ak si nepriznáme svoje
potreby a neuspokojíme ich primerane,
tieto potreby nás ovládnu a prejavia sa
neprimerane.

Láskyplný vzťah so sebou samým si
vyžaduje, aby sme sa starali o seba všemožným spôsobom - telesne, citovo
a duchovne. Musíme si ceniť dar života a skutočnosť, kto sme. Ako sa uvádza
v žalme: „Chválim ťa, že si ma utvoril tak
zázračne.“ (Ž 139, 14)
Ako sa staráme o svoje telo? Umývame sa, jeme, pijeme a obliekame sa
primerane? Vyhýbame sa tomu, čo by
mohlo ublížiť nášmu zdraviu? Odpočívame a relaxujeme? Cvičíme? Ideme k lekárovi, keď treba? Užívame lieky a liečime
sa, keď je to potrebné? Venujeme pozornosť našej rozumovej stránke? Ceníme
si vzdelanie? Vyhľadávame ho, dokiaľ je
to možné? Čítame hodnotné veci? Staráme sa o seba, čo sa týka citovej stránky?
Mnohí ľudia nerozumejú sebe ani
svojim pocitom. Cvičia si myseľ, no zanedbávajú starosť o citový rozmer svojho života. Životné problémy ľudí nie sú
väčšinou spôsobené rozumovými otázkami, ale sa nachádzajú skôr v ich citovej
oblasti, v ich vnútri a v ich vzťahoch. Základná citová výchova, ktorú sme dostali,
pochádza z toho, čo sme zakúsili v našej
pôvodnej rodine. Naši rodičia robili, čo
vedeli, aby nás vychovali, avšak v oblasti citov boli obmedzení. Nemali k dispozícii obrovské množstvo informácií
z oblasti psychológie, ktorými sme dnes
obohatení.
Vďaka knižkám populárnej psychológie a svojpomoci, ktoré máme v súčasnosti k dispozícii, dokážeme sa lepšie
zoznamovať s našou emocionalitou. Poradenstvo stratilo negatívnu stigmu, ktorá sa mu v minulosti nezriedka pripisovala. Teraz ho ľudia považujú za pozitívnu
nutnosť‘, z ktorej každý môže mať úžitok.
Čím lepšie sa poznáme, tým lepšie
sme vybavení viesť svoj život zodpovednejšie, tým lepšie dokážeme chápať
druhých, tým lepšie budeme schopní
pestovať a viesť svoje deti, ak sa pokúšajú
zaobchádzať so svojimi citmi.
Nejestvuje dôvod, aby dnes niekto žil
v psychologickej tme. Vskutku treba,
aby sme sa viac zaujímali o svoju duševnú stránku a aby sme prevzali viac zodpovednosti za seba v tejto oblasti. •
APRÍL 2018
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Rozjímanie o siedmich
Ježišových slovách
na kríži
Text: Lawrence G. Lovasik SVD

Ó, Božský Vykupiteľ, ktorý si na kríži zvolal:
„Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia,“ odpusť
i mne moje hriechy a daj mi zmierené srdce, aby
som pre teba odpustil všetkým svojim vinníkom.
Ó, Božský Vykupiteľ, ktorý si na kríži povedal
kajúcemu zločincovi: „Dnes budeš so mnou v raji,“
daj, aby som v hodine smrti mohol i ja počuť také
potešiteľné slová.
Ó, Božský Vykupiteľ, ktorý si na kríži povedal svojej
zarmútenej Matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“ A Jánovi:
„Hľa, tvoja matka!“ Prosím ťa, daj, aby som sa
k tvojej bolestnej Matke choval s detinskou dôverou
a jemnou nábožnosťou, veď si ju dal i mne za Matku.
Ó, Božský Vykupiteľ, ktorý si sa na kríži ponosoval:
„Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ buď mi na
pomoci v núdzi a trápení, v nebezpečenstve duše,
zvlášť vtedy, keď ma všetko opustí, v hodine smrti.
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Ó, Božský Vykupiteľ, ktorý si na kríži zvolal:
„Žíznim,“ zapáľ vo mne túžbu po tebe, živom
prameni všetkých milostí. Daj, aby mojím
posledným občerstvením bolo tvoje Telo a tvoja
Krv v najsvätejšej Oltárnej Sviatosti.
Ó, Božský Vykupiteľ, ktorý si na kríži zvolal:
„Je dokonané,“ buď mi na pomoci, aby som všetko
dokončil podľa tvojej svätej vôle, a tak sa mohol
na konci svojho pozemského života s potešením
rozlúčiť s týmto životom.
Ó, Božský Vykupiteľ, ktorý si umierajúc na kríži
riekol: „Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha,“
udeľ mi milosť, aby mojimi poslednými slovami
boli Ježiš, Mária, Jozef! A mojím posledným
vzdychom: „Ježišu, tebe žijem, Ježišu, tebe umieram,
Ježišu, tvoj som v živote i v smrti. Amen.“

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

Pápež František
Marco Pozza
Mladý väzenský kaplán don
Marco Pozza v dialógu s pápežom Františkom v jednotlivých epizódach rozoberá modlitbu, ktorú naučil
modliť sa Ježiš svojich apoštolov.

Imrich Degro
Košický exorcista odhaľuje skutky diabla a vynáša
ich na povrch, aby v Kristovom svetle stratili moc.
Učí nás, ako rozpoznávať
taktiku diabla a ako sa pred
ním brániť. Kniha je cirkevne schválená.

(audiokniha)
Faustína Kowalská
Duchovné zážitky apoštolky Božieho milosrdenstva
Faustíny Kowalskej sú aj pre
nás výnimočnými inštrukciami, ktoré nám Pán Ježiš
zanechal pre rozvoj vnútorného života.

Denníček

Cesta blahoslavenstiev

80 strán, cena: 10,00 EUR

118 strán, cena: 5,90 EUR

3CD mp3, cena: 8,00 EUR

176 strán, cena: 7,90 EUR

Sedem krokov k dobrej
spovedi

365 dní so sv. Faustínou

Reč a slovo kríža

Michal Zamkovský
Aj keby duša bola ako rozkladajúca sa mŕtvola a keby
z ľudského hľadiska bolo už
všetko stratené, u Boha to
neplatí. Zázrak Božieho milosrdenstva vzkriesi aj takúto dušu v celej jej plnosti.

Elżbieta Siepak (ed.)
Pekná darčeková publikácia zostavená z výňatkov
Denníčka sv. Faustíny. Obsahuje najkrajšie myšlienky tejto apoštolky Božieho
milosrdenstva usporiadané
tak, aby čitateľa sprevádzali po celý rok, deň za dňom.

Ježiš stále klope
na tvoje srdce

58 strán, cena: 3,80 EUR

207 strán, cena: 5,00 EUR

Otče náš

Ničivá sila okultizmu

Benedikt XVI.
V knihe sú zachytené úryvky z pápežských homílií na
Pôstne a Veľkonočné obdobie. Slová pápeža Benedikta
XVI. vyslovené v homíliách
budú duchovným pokladom Katolíckej cirkvi ešte
pre mnoho generácií.
107 strán, cena: 6,90 EUR

Michal Zamkovský
Kniha Cesta blahoslavenstiev sú duchovné cvičenia
s otcom Michalom Zamkovským. Tento redemptorista
sa zamýšľa nad pokladom,
ktorý nám zveril Kristus
a podáva návod, ako vykročiť na cestu blahoslavenstiev.

Ezio A. Stefania Caglianiová
Publikácia, ktorá uvažuje, ako
priblížiť modlitbu najmenším.
Pracovný zošit je venovaný
deťom a vedie ich k objavovaniu krásy a potrebnosti modlitby hraním, kreslením, pozorovaním, tvorením.
47 strán, cena: 5,90 EUR

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

stručný názov

Meno a priezvisko:
Mesto, PSČ:

cena

Ulica:
Podpis:			Tel.:

2011
HLASY
Z verbum@svd.sk
DOMOVA A MISIÍ
Objednávací kupón možno posielať na adresu: Kníhkupectvo VERBUM, Kalvária 3, 949DECEMBER
01 Nitra, tel: 037/7769420;
fax: 037/7769437;
mail:

UPeCe – DETSKÉ OKIENKO

Ahoj deti,
je tu Veľká noc!
Text: Naďa Jacko Lysáková, misijný tím UPeCe

Ak vyriešiš nasledujúcu osemsmerovku, zistíš, koho zobrazujeme pomocou holubice.
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noc, Pavol, Mária, kríž, Peter, Ježiš, hrob, kameň, telo, Ján, krv, rany, viera,
pravda, oko

Nájdi 8 rozdielov.

24

HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

APRÍL 2018

Pospájaj body
a vyfarbi si svoju
holubicu.

NAŠI DOBRODINCI

Poskladaj týchto 6 častí do jedného obrázka. Potom si obrázok môžeš vyfarbiť.

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

Pán Ježiš hovorí, že je dobrý pastier. Má nás veľmi rád. My sme jeho
ovečky, o ktoré sa stará a nikdy nás nenechá samých. Vždy nám pomôže, keď to potrebujeme. To nás robí šťastnými. Za to by sme mu
mali byť vďační každý jeden deň.
Môžeš si túto veselú ovečku vymaľovať a dám ti jednu radu, ako ju
môžeš urobiť ešte zaujímavejšou. Popros mamu, babku alebo niekoho, koho máš práve doma, aby ti požičali vatu. Vatu prilep na ovečku
a vytvor jej tak krásnu vlnu.

Odberatelia Hlasov – Bzenica 30,- EUR • M. Krhútová – Topoľčany 25,- EUR • Ružencové bratstvo
– Rišňovce 100,- EUR • Bohuznáma z Nitry 10,- EUR
• Odberatelia Hlasov Leopoldov 227,- EUR • Odberatelia Hlasov z Lúčok 45,- EUR • Členovia MOS
Lipany 200,- EUR • Ružencové bratstvo Soblahov
100,- EUR • Farnosť Hnúšťa 135,- EUR • Predvianočný
deviatnik Hlohovec 170,- EUR • Odberatelia Hlasov
Lokca 80,- EUR • Odberatelia Hlasov Mútne 100,EUR • Ženy z deviatnika Vojňany 82,- EUR • Ženy
z deviatnika Krížova Ves 200,- EUR • Bohuznáma
rodina Lukáčovce 100,- EUR • Odberatelia Hlasov
z Nemšovej 72,- EUR • Odberatelia Hlasov Sološnica
50,- EUR • Odberatelia Hlasov Medzibrodie 50,- EUR
• Ružencové spoločenstvo Zábiedovo 50,- EUR • Kto
dá prístrešie sv. Rodine Spišská Sobota 65,- EUR •
Odberatelia Hlasov Hraničné 35,- EUR • Deviatnik
Kalameny 50,- EUR • Kolektív lásky Liptovská Teplička 290,- EUR • Odberatelia Hlasov Kuklov 50,- EUR
• Predvianočná novéna Dolný Lopašov 60,- EUR •
Predvianočný deviatnik Tajov 100,- EUR • Rodiny –
Deviatnik – Skačany 170,- EUR • Odberatelia Posla
Trnava Modranka 90,- EUR • Čitatelia Hlasov Úľany
nad Žitavou 130,- EUR • Odberatelia Hlasov Veľké
Uherce 70,- EUR • Odberatelia Hlasov Valaská Belá
120,- EUR • Dobrodinci Brodno 63,- EUR • Misijné
združenie DS Veľký Krtíš 50,- EUR • Ružencové spoločenstvo Madunice 100,- EUR • Odberatelia Hlasov
Ruskovce 50,- EUR • Z deviatnika „Kto dá prístrešie
sv. rodine“ Biňovce 80,- EUR • Odberatelia Hlasov
a Posla Hontianske Nemce 40,- EUR • Odberatelia
Hlasov a Posla Zuberec 150,- EUR • Odberatelia
Hlasov Horný Vadičov 50,- EUR • Odberatelia Hlasov
Žabokreky n.N 20,- EUR • Odberatelia Hlasov Žilina
40,- EUR • Bohuznáma Veľké Chlievany 50,- EUR • Veriaci farnosti Nedožery – Brezany a filiálok Pravenec
a Poluvsie 404,- EUR • Ružencové bratstvo Terchová
150,- EUR • Ctitelia sv. Rodiny Osikov 50,- EUR •
Odberatelia Hlasov Sedliacka Dubová 170,- EUR
• Ruža sv. Faustíny Mútne 60,- EUR • Ružencové
spoločenstvo z Radole 40,- EUR • Ružencové spoločenstvo Šuňava 310,- EUR • Farníci Močenok 85,- EUR
• Odberatelia Hlasov Oravská Jasenica 220,- EUR •
Odberatelia časopisov Hlasy a Posol Rybany 20,- EUR
• Veriaci Bojničky 40,- EUR • Odberatelia Hlasov
Žabokreky n.N 20,- EUR • Ruža č. 17 Trenčín 50,- EUR
• Ružencové spoločenstvo Krížová Ves 300,- EUR •
Odberatelia Hlasov Udavské 160,- EUR • Ružencové
bratstvo Hrnčiarovce nad Parnou 100,- EUR

Predplatné na rok 2018 je 12 eur
Číslo účtu Spoločnosť Božieho Slova
IBAN: SK9509000000005029115971
(Slovenská sporiteľňa)
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„Prečo hľadáte živého
medzi mŕtvymi?
Niet ho tu, vstal z mŕtvych“
(Lk 24, 5).

Dnes je deň nadšenia,
úžasu a šťastia.
Ježiš z Nazareta, ktorému sa
posmievali, bili ho
a ukrižovali, vstal z mŕtvych.
Zvíťazil nad hriechom a smrťou.
Vyznačil cestu, po ktorej
môžeme ísť – cestu, ktorá vedie
priamo do trónnej siene
nášho nebeského Otca.

Požehnané
veľkonočné sviatky
čitateľom Hlasov
a misijným priateľom
želajú
Misionári verbisti

ODOSIELATEĽ:

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

POŠTOVNÉ ÚVEROVANÉ
949 04 NITRA 5

