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osledné týždne v liturgii častejšie počúvame napäté slová o konci sveta. Nemali by sme sa ich báť, ale akosi podvedome cítime, že kresťanská vyrovnanosť
a túžba po stretnutí s milovaným Kristom nie
je tak silná, ako strach z nepripravenosti na túto
slávnosť.
Áno, hovoríme o slávnom Kristovom druhom
príchode, ktorý bude pre verných veľkolepou
udalosťou. Žiaľ, nepripravených prepadne hrôza
z nečakanosti a nedostatku času dať veci do poriadku, polepšiť sa.
Z roka na rok rozmýšľame o posledných veciach ľudských dejín, aby sme nestratili zo svojho zorného poľa cieľ existencie celého stvorenia,
a tým je spoločenstvo s Bohom.
No kým dozrejeme do neho, sme pozvaní učiť
sa spoločne rásť už tu a práve teraz. Máme tu byť
jeden pre druhého. No ako to býva, mnohí neraz
zakusujú opustenosť, a to najmä v ťažkých chvíľach skúšok a pádov, kedy je prítomnosť blízkeho človeka tak potrebná. Samým vstať, zmeniť sa,
nájsť odpustenie alebo ho prijať je omnoho ťažšie.
Osobný príbeh pádu, osamotenosti, odcudzenia opakuje príbeh celého ľudstva. I ono, hneď na
začiatku svojej existenicie, zažilo nepríjemnú skúsenosť chyby, pádu, samoty, nepokoja z pokazeného vzťahu. Človek nedokázal prekonať pokušenie
moci a neposlušnosti a vybral si inú cestu, ako mu
ponúkol Boh. Ale bez dobrého sprievodcu sa bojíme ísť cez tmavý les sveta naplneného hriechom.
Preto spolu s hriechom rástla aj túžba, aby sa náš
sprievodca vrátil a zapálil nám svetlo.
Boh nenechal na seba čakať, len si vychoval
človeka, aby bol schopný prijať vytúženého sprievodcu. Celé dejiny Izraela – vyvoleného národa
– sú ukážkou Božej školy. Očakávanie Mesiáša
bolo pre potomkov Jakuba ako čakanie nevesty
na svojho milovaného ženícha: strach, bolesť, sa-
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mota ich neraz vrhla do objatí hriechu a nevery.
Ale aj skrze túto hriešnu skúsenosť, dôsledkom
ktorej bolo nové utrpenie a ešte väčšie potupenie,
Izrael pochopil, že len v jedinom Bohu nájde svoje
šťastie a pokoj. Preto sa narodením Krista končí
smútok nevesty čakajúcej na svojho ženícha, lebo
konečne prišiel, aby sa s ňou mohol tešiť, aby bol
pri nej ako jej opora a ochrana.
Ženích prišiel, ale nevšimol si ho každý, len tí,
ktorých srdcia boli otvorené na Boha, tí, ktorí čakali ženícha, nie len jeho dary – chudobní pastieri, traja králi a pod. Nečakali do rána, ale utekali
hneď, nebojác sa temnoty noci.
Naozaj svet ponorený do tmy prežíva neustály
strach. Tí hore, ktorí stoja pod lampami zo zlata,
sa boja príšery alebo zlodejov či hladných krkov,
ktoré by mohli vyliezť z tmy. Tí dole zasa hrôzy
a neistoty svojej existencie. Možno aj preto celý
svet uteká, aby ho nič nedobehlo, aby utiekol pred
hrôzou temnoty. Len škoda, že nemá v ruke lampu, a keď bude takto utekať ďalej, raz sa potkne
a veľmi si ublíži.
Preto by sme si mali všetci sadnúť a počkať na
svetlo. To prichádza práve aj skrze sviatky Vianoc. Všetko to naháňanie nachvíľu prestáva a ľudia si pri spoločných stretnutiach uvedomujú, čo
je v ich živote dôležité: láska, blízki, dobré vzťahy.
Toto zamyslenie by nemalo trvať len krátko, ale by
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malo priniesť pokoj aj do ďalších dní. Ináč by žiadne sviatky
nemali zmysel. Nie je to pauza v maratóne, ale obrat, kedy
chceme ďalej pokračovať správnym smerom.
A kam? No predsa za Svetlom – Ženíchom, za tým, ktorý nám prináša pokoj a radosť. Veď len s ním majú zmysel
aj naše vzťahy. Kristus prichádza, aby upokojil svet. Pastieri to pochopili a prišli k nemu, k jasliam. Rovnako prichádzame aj my. Tak sa otvorme milostiam Božieho dieťaťa. Tu
nemáme čo stratiť, ba aj čas, ktorý Ježišovi venujeme, bude
posvätený v náš prospech.
Je dôležitou úlohou odhaliť duchovný dar Vianoc tým,
ktorí iba v tieto dni spomínajú na svoje korene. Istoty, ktoré si vytvárajú počas roka, sú podobné cudzím ženíchom,
zneužívajúcim dôveru mladej nevesty. Keď im budú nepotrební, odídu a im zostane opustenosť a plač.
Akokoľvek by sme im závideli ich úspech a domnelé
šťastie, skôr treba byť pripravený prejaviť im súcit a lásku.
Veď príchod Spasiteľa, hoci sa odohral len v malom mestečku nepatrného národa v Rímskej ríši, šťastie a pokoj
priniesol ďaleko za hranice impérie a času. Preto aj tí, ktorí nič nehľadajú, potrebujú uvidieť skutočný dar a zmysel
svojej existencie. A to môžeme sprostredkovať my, ktorí
sme blízki jasliam.
Keď chceme prežívať stálu radosť, čerpajme ju z betlehemského pokoja. Prajem vám, aby duchovná obnova pred Vianocami skutočne posilnila vašu vieru, ako aj všetky vzťahy,
urobila ich otvorenými a štedrými, aby radosť a pokoj vyhnali z ľudského spoločenstva neduhy samoty a egoizmu. •
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EDITORIÁL

Milí misijní
priatelia!
Žijeme vo svete, ktorý nás obklopuje množstvom techniky
a malým priestorom pre dušu – hrubý pancier materiálnych
vecí a vyprázdnené srdce. Človeku hrozí, že v ňom vyhasne
schopnosť vnímať Boží hlas: vážiť si dobro, pravdu a krásu.
Preto sú aktuálne Jánove slová: „Ty si ten, ktorý má prísť,
alebo máme čakať iného?“ (Mt 11,3) Na čo sme orientovaní,
čo očakávame od tohoročného adventu? Čomu sme otvorení? Vedieme tichý vnútorný boj. Existuje v nás stopa po
pravde, ktorá žiada otvoriť dušu pre Pána, zatiaľ čo vo svete
sme nútení otvárať sa a zameriavať na každodenné potreby a skúsenosti. Často pociťujeme voči nám sofistikovanú
túžbu ovplyvniť človeka reklamou, názormi, ktoré neuznávame, mienkami, ktoré nechceme zdieľať.
Za ostatných dvesto rokov sa očakávalo šťastie od vyššej
mzdy, kratšieho pracovného času, sociálneho a zdravotného zabezpečenia, vyššieho životného štandardu a bytovej
kultúry. Človek si myslel, že bude šťastný, keď bude mať väčšiu morálnu voľnosť a oslobodí sa od náboženských predsudkov. Dnes vieme, že týmito cestami neprišlo na svet ani
šťastie, ani rozvoj. Svet sa nestal lepším preto, lebo očakával
spásu od vedy, techniky, pokroku, zmlúv, konferencií – to
všetko prinieslo málo šťastia. Každý nakoniec musí dospieť
k poznaniu, že blaho a spása sa nedajú zhotoviť ako výrobok
v továrni. Dôležitá je spiritualita – uznať Božiu múdrosť,
nadčasovosť a zveriť Bohu svoj život.
Adventný čas je určený aj na to, aby sme možno znovu
odkryli v sebe zabudnutú dobrotu, ktorá je v každom človeku. Je to čas myslieť aj na druhého a pripraviť vianočný
darček. Čas, v ktorom by sme si mohli spomenúť na obyčaje našich otcov, na adventné piesne, aby sme čerpali z viery silu, ktorou žili naši otcovia. Aby sme sa odhodlali veriť
v Boha a našli vnútorný poriadok. Prajem vám, milí čitatelia, požehnaný čas adventu a po ňom radostné a veselé
sviatky Narodenia Pána!
Páter Martin Štefanec SVD
šéfredaktor

▲ Svätý Otec zriadil na Lateránskej univerzite
odbor mierotvorných vied
Svätý Otec František zriadil na Lateránskej univerzite nový interdisciplinárny študijný smer
s názvom „vedy mieru“ (mierotvorné vedy). Naplnením tohto projektu poveril veľkého kancelára univerzity, kardinála Angela de Donatisa,
ktorý je jeho vikárom pre Rímsku diecézu. Svätý
Otec v posolstve Mons. Donatisovi pri príležitosti slávnostného otvorenia akademického roka
na Pápežskej Lateránskej univerzite poukazuje
na dôležitosť mieru pre súčasný svet a na úlohu,
ktorú pri jeho šírení má Cirkev, ak chce ostať verná evanjeliu.
Nový študijný odbor ako prejav starostlivosti
Cirkvi o podporovanie pokoja dal pápež František
pod ochranu sv. Jána XXIII. a sv. Pavla VI. a celé
novozaložené dielo zveril Panne Márii – Kráľovnej pokoja.
Posolstvo Svätého Otca prečítal v pondelok 12. novembra pri otvorení 246. akademického roka v histórii Lateránskej univerzity substitút vatikánskeho
Štátneho sekretariátu Mons. Edgar Peña Parra. •
DÔLEŽITÉ OZNAMY

Sv. omšu za odberateľov Hlasov
odslúžim 2. decembra,
za horliteľov 3. decembra 2018.
Šéfredaktor
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▪ V islandskom Reykjavíku oslávili päťdesiate výročie založenia
diecézy
Na Islande oslávili v nedeľu 4. novembra 2018 päťdesiate výročie založenia diecézy. Slávnostná svätá omša sa konala v Katedrále Krista Kráľa v Reykjavíku. Hlavným celebrantom bol kardinál Anders Arborelius zo Štokholmu. Koncelebrovali
kodanský biskup a prezident Škandinávskej biskupskej konferencie Mons. Czeslaw
Kozon a helsinský biskup Mons. Teemo Sippo. Agentúru SIR o tom informoval biskup David Tencer.
Katedrálu zaplnilo „mnoho kňazov, rehoľníkov a rehoľníčok, predstaviteľov iných
cirkví a veľvyslanectiev a množstvo veriacich“. Na začiatku slávenia páter Jacob Rolland, kancelár diecézy, prečítal list od štátneho sekretára Vatikánu, kardinála Pietra
Parolina, ktorým Svätý Otec vyjadruje svoju spoluúčasť na slávení 50. výročia a „na
vzdávaní vďaky všemohúcemu Bohu za dary prijaté počas týchto 50-tich rokov“. •

▪ Vianočné poštové známky
z Vatikánu vznikli v cele
milánskej väznice

▲ Pápež František
zablahoželal poľskému
národu k výročiu nezávislosti
Pri príležitosti 100. výročia poľskej nezávislosti pápež František zaslal blahoprajný list poľskej cirkvi a všetkým Poliakom.
V liste adresovanom predsedovi Konferencie biskupov Poľska
Mons. Stanisławowi Gądeckemu
Svätý Otec pripomína, že poľský
národ „prispel k vytváraniu dejín kresťanskej Európy vkladom
celého bohatstva svojej ušľachtilej kultúry a duchovnosti“.
Po tom, ako bolo územie Poľska
od konca 18. storočia viackrát
rozdelené medzi Prusko, Rusko a Rakúsko, krajina znovunadobudla svoju nezávislosť so
skončením Prvej svetovej vojny
v roku 1918. Pápež František
pripomenul „obetu mnohých
synov národa, ktorí boli pripravení nasadiť ich osobnú slobodu,
ich dobrá a dokonca aj svoj život
za vlasť“. •

▲ Svätý Otec František navštívi
Maroko
Svätý Otec František navštívi v dňoch
30. – 31. marca 2019 Maroko. Počas dvojdňovej cesty Svätý Otec navštívi mestá
Rabat a Casablanca. Konkrétny program
Svätá stolica zverejní neskôr. Ako dnes
informoval riaditeľ vatikánskeho tlačového strediska Greg Burke, návšteva sa
uskutoční na pozvanie marockého kráľa Jeho Veličenstva Mohammeda VI.
a miestnych biskupov. V 31-miliónovom
Maroku tvoria katolíci menej ako jednu
desatinu percenta obyvateľstva. Ich počet sa odhaduje na 27 tisíc. Drvivá väčšina Maročanov vyznáva sunitskú formu
islamu, ktorý je štátnym náboženstvom.
V rámci dvoch arcidiecéz Rabat a Tangeri s celkovo 36 farnosťami pôsobia v Maroku štyri desiatky kňazov a vyše 200 rehoľných sestier. Krajina má od roku 1976
diplomatické vzťahy so Svätou stolicou na
úrovni Apoštolskej nunciatúry, sídliacej
v hlavnom meste Rabat. •

Tohtoročné dve vianočné známky z Vatikánu v hodnote 1,10
a 1,15 eur, ktoré sú v predaji od
9. novembra, majú nezvyčajného
tvorcu. Je ním Marcello D´Agata,
ktorý si odpykáva trest vo väznici v Miláne.
Na prvej známke je zachytená scéna anjelovho zvestovania
Panne Márii, na druhej je matka s dieťaťom v náručí. V tlačovej správe, ktorú pri príležitosti
uvedenia známok zverejnila Filatelistická a numizmatická kancelária štátu Vatikán, sa uvádza,
že táto iniciatíva je odpoveďou
na stály záujem pápeža Františka o väzňov: „Väzni, poslední
z posledných sú stále v srdci pápeža Františka, ktorý o ich situácii viackrát povedal: «Tí, čo sú
vo väzení, si odpykávajú trest,
trest za spáchané pochybenie.
Ale nezabudnime, že aby trest
priniesol ovocie, musí obsahovať rozmer nádeje, inak ostane uzavretý v sebe samom a je
len nástrojom trýznenia, zostane
neplodným».“•
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„... Vyrovnajte
mu chodníky!“ Lk 3, 1-6
Text: P. Milan Bubák SVD
Foto: Archív SVD

Sv. Ján Krstiteľ na nás v adventných čítaniach volá na púšti:
„Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky! Každá dolina sa
vyplní a každý vrch a kopec sa zníži...“ Tou púšťou môže byť aj náš
individuálny život. A tými kopcami a dolinami extrémy v našom
živote, ktoré nám bránia naplno žiť vyvážený ľudský život. Keďže
čas adventu je tým najvhodnejším časom na vyrovnanie si svojho
života, skúsme pouvažovať o tom, ako to urobiť. Chcel by som sa
sústrediť na tri body, o ktorých však nebudem hovoriť oddelene,
nakoľko patria k sebe: o spytovaní svedomia, o vyznaní hriechov
a o vyrovnaní sa so svojím životom smerom do budúcnosti.

K

ardinál Carlo Martini spomí- prítomnosti v našom živote je nevyna, že vo svojom živote mal hnutné k tomu, aby sme správne počasy, kedy sa mu ťažko spove- chopili aj svoj hriech. Boh ma stvoril,
dalo. Cítil sa so spoveďou ne- chcel ma tu mať, chcel ma mať presne
dobre. A vtedy v istom momente si ho- takého, akým som, má so mnou svoje
vorí: „Ak mi spôsobuje problém krátka plány, vedie ma, neustále sa o mňa stauponáhľaná spoveď, prečo sa nepokúsiť spovedať dlhšie a s väčším
pokojom? Vypadá to paradoxUvedomovanie si Božej lásky
ne, ale takéto paradoxy niekedy
a Božej prítomnosti v našom živote
pomáhajú vyjsť zo slepej uličky.
je nevyhnutné k tomu, aby sme
A vtedy som naozaj za pomoci
správne pochopili aj svoj hriech.
kňaza prešiel od krátkej a uponáhľanej spovede k tomu, čo by
som mohol nazvať kajúcim dialógom.“ rá... Všetko je darom, a tak za všetko
Sústreďme sa teda spoločne, čo by treba ďakovať „Bohu Otcovi v mene
taký kajúci dialóg mal obsahovať, aby nášho Pána Ježiša Krista“ (Ef 5, 20).
A tak prípravu na spoveď môžeme
bol dobrý a aby bol obohatením pre
náš duchovný život. Ak by sme niektorí začať poďakovaním Bohu za všetky
mali problém nájsť miesto, kde by sme sa dary obdržané v poslednej dobe. Čo
mohli spovedať takýmto kajúcim dialó- bolo pre mňa v posledných dňoch, týžgom, nič to. Nasledujúce kroky môžu byť dňoch, mesiacoch či rokoch mimoriadsúčasťou aspoň našej prípravy na spoveď. nym prejavom Božej milosti, za ktorú mu chcem teraz poďakovať? Treba
vychádzať z konkrétnych vnútorných
I. VZDÁVANIE CHVÁLY A VĎAKY
zážitkov, vonkajších situácií, udalostí,
BOHU.
Toto by malo byť naším zvykom aj pri vzťahov k blížnym, ktoré boli pre mňa
každodennom spytovaní svedomia. zdrojom zvláštnej radosti. Prežíval som
Uvedomovanie si Božej lásky a Božej ich s vďačnosťou ako Božie dary?
4
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Človeku malej viery hrozí buď postoj
domýšľavosti, ktorý ho presviedča, že
za všetko ďakuje len sebe, alebo postoj
naivity, ktorý mu hovorí, že všetko sa
deje samo. Veriaci človek vie, že bez
Boha nemôže vykonať nič.
Často je v nás množstvo nespokojnosti so svojím životom. Pohŕdame
sebou samými a svojich kvalít si nevážime. Pozeráme len na iných, so závisťou, že oni majú všetko. A oni často
robia to isté. Pokušenie zlého sa začína
obyčajne tvrdením: keby si bol v inej situácii, bol by si šťastnejší, keby si bol na
inom mieste, bolo by to lepšie. Vo väčšine prípadov to nie je pravda. Ďakovať Bohu znamená prijímať s pokojom
v srdci svoje miesto na svete. Ďakovať
Bohu znamená byť spokojný s takým
životom, aký mi dal Boh a s takou situáciou, do akej ma postavil. Bohu neďakujeme len za dary na prvý pohľad

DUCHOVNÉ SLOVO

cha je prvým zo všetkých hriechov a je
koreňom všetkých ostatných hriechov.
To je dôvod, prečo sa tak ťažko odhaľuje a priznáva. Malicherné upriamovanie sa na „malé hriešiky“ môže
byť znakom unikania pred odhalením
a priznaním si hriechu pýchy.
Pri spytovaní svedomia sa musíme
pýtať: v ktorých životných situáciách,
rozhodnutiach a súvislostiach sa prejavila moja pýcha a aké mala zafarbenie; ako sa prejavuje moja honba za
vlastnou veľkosťou, za tým, čo je nad
moje sily? Neusilujem sa o životnú kariéru za cenu kompromisov s vlastným
svedomím? Neponižujem sa na jednej
strane pred vysoko postavenými a naopak nepohŕdam tými, ktorí sú nižšie
postavení ako ja? Nepestujem v sebe
pocit povýšeneckosti? Nepodlieham
falošnému perfekcionizmu, ktorý mi
velí cediť komára, ale prehltnúť (bez
väčších problémov) ťavu? (por. Mt
23, 24).

príjemné a dobré, ale aj za tie, ktoré sú
bolestné a nepríjemné s tým, že aj oni
nám môžu v konečnom dôsledku poslúžiť k dobru.
II. VYZNANIE HRIECHOV.
Zvykli sme si pri spovedi dôkladne vymenovávať zlé skutky a hriechy, ktoré
sme spáchali od poslednej spovede.
Spytovanie svedomia sa však nemôže
uspokojiť len s vypočítavaním hriechov, ale musí ísť ešte hlbšie. Musí skúmať hĺbku našej viery. Prvá otázka pri
spytovaní svedomia by sa mala týkať
nášho postoja voči Bohu: aké miesto
zaujíma Boh v mojom živote. Od neho
sa potom odvíja všetko.
Skúmam vo svojom každodennom
živote jeho vôľu? Mám v neho dôveru aj v ťažkostiach a nepríjemnostiach
života? Modlievam sa? Snažím sa byť
pri modlitbe opravdivý? Snažím sa ho

milovať? A potom milovať aj svojich
blížnych? Snažím sa vyrovnávať s pocitmi, ktoré stoja kdesi v hĺbke mojej
bytosti? Všimnime si niektoré z možných pocitov.
1. Pocity povýšeneckosti,
domýšľavosti a pýchy.
Tým, že nás Boh stvoril na svoj obraz,
povolal nás k veľkosti. Naším nešťastím
ale je, keď sa snažíme budovať si svoju
veľkosť nie na ňom a na jeho vôli, ale
na sebe samých. Toto je podstatou našej PÝCHY. Môže sa prejavovať rôznymi spôsobmi: usilovaním o úspech za
každá cenu, bez ohľadu na vlastné svedomie, na iných ľudí či na svoje zdravie;
v prehnanej starostlivosti a v používaní všetkých možných prostriedkov na
jej udržanie; v urážlivosti a pomstychtivosti; v nekritickej domýšľavosti, ku
ktorej nemáme žiadneho dôvodu. Pý-

2. Pocit nespokojnosti,
stiesnenosti, smútku a apatie.
Pýcha je prameňom neuskutočniteľných túžob a snáh človeka. Keď sa takéto túžby neuskutočnia – a uskutočniť sa nemôžu, pretože sú nereálne,
prepadávajú nás pocity nespokojnosti, stiesnenosti, smútku a apatie. Naša
pýcha nám diktuje, aby sme sa trápili
nad tým, že nie sme takí, akými by sme
chceli byť. Podliehanie týmto pocitom
je príčinou nedostatku aktivity, rezignácie na život, nedbanlivosti vo vykonávaní svojich povinností, lenivosti
a ťažkopádnosti v duchovnom snažení,
EGOCENTRIZMU.
Snažím sa uviesť do správneho pomeru nezdary, poklesky a slabosti tým, že
prekonávam svoje znechutenia a svoju
nespokojnosť? Snažím sa vzbudiť si vo
svojom živote vieru v Božie pôsobenie?
Neprenášam svoje depresívne stavy aj
na iných, na svoje okolie a nenapĺňam
atmosféru vo svojom okolí horkosťou
a ponurosťou? Toto môže byť jed, ktorým otravujem životy ľudí, ktorých mi
poslal do cesty Boh...
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3. Pocity nepokoja a obáv.
Často žijeme v stave nepokoja a obáv.
Bojíme sa, máme zbytočné starosti a trápime tým aj seba, aj svojich blížnych.
Poddávanie sa strachu môže byť často
prejavom nedôvery ako voči Bohu a svojim blížnym, tak aj voči sebe.
Nepoddávam sa pocitu obáv o seba
samého a o svoju budúcnosť? Snažím
sa zveriť Bohu rozuzlenie ťažkých situácií, v ktorých ja sám nevidím riešenie?
Netrápi ma zbytočné úsilie a zbytočná
starostlivosť o veci dočasné? Dôverujem
v prozreteľnosť Božiu so mnou?

skutočného života do života zdanlivého: do egoistickej konzumácie alebo
tiež do ilúzií o sebe samom. Správnou
láskou nie je možné milovať „príliš“
nikdy a nikoho, ani seba samého. Je nevyhnutné, aby sme boli schopní odlíšiť
egoistickú lásku od takej lásky, ktorá si
vyžaduje od človeka duchovnú vyspelosť, pokoru a obetavú prácu na zdokonaľovaní vlastnej osobnosti. Kto nemiluje seba samého zdravou láskou, nie
je schopný milovať zdravo ani svojho
blížneho.
Vážim si naozaj svoj život ako dar samého Boha? Ako sa angažujem v tom,
aby som prežíval svoj život správne v sú-

4. Pocity neznášanlivosti, odporu
a nepriateľstva k iným.
Tieto pocity sa nachádzajú z času
na čas v každom z nás, prinajmenĎakovať Bohu znamená
šom v niektorých situáciách. Sú
prijímať s pokojom v srdci
prameňom príkrych slov, nelássvoje miesto na svete.
kavých gest, odmietania potrebnej
pomoci, zvaľovania zodpovednosti za vzniknuté konflikty na iných. lade s Božou vôľou? Beriem vážne svoNa tejto skutočnosti nemení nič fakt, že je povinnosti...? Neutekám od života
náš odpor a agresivita voči iným bývajú a zodpovednosti zaň k sneniu a ku rôzčasto skryté v hĺbke nášho srdca.
nym druhom konzumizmu? Netratím
Pri príprave na spoveď sa preto často márnotratne čas bezcennými programusíme pýtať: nehnevám sa na nieko- mami v TV, plytkými zábavami a pod.?
ho? Ak áno, prečo? Nechovám v sebe Snažím sa o rozvoj svojich darov? Nie
odpor a neznášanlivosť voči niekomu? som lakomý a žiadostivý? Nekradnem?
Chcem odpustiť tým, ktorí sa voči mne Neničím si svoju predstavivosť pornoprevinili a ak áno, čo pre to robím? Ako grafiou a pod.? Neničím sa alkoholom
sa správam v konfliktoch? Ako pomá- a prejedaním?
ham ľuďom, ktorí sa nachádzajú v podobných situáciách, ktorí sú osamelí, III. DÔVERYPLNÉ ODOVZDANIE SA
odkázaní, zranení životom? Ako si pl- DO BOŽEJ VÔLE.
ním povinnosti voči členom rodiny či Sila sviatosti zmierenia nespočíva ani
spoločenstva, v ktorom žijem? Nezrie- zďaleka len v ľudskej sile. Sila vôle ešte
kam sa zodpovednosti za nich?
nikdy nikoho neuzdravila a nezmenila.
Čím hlbšie prenikáme do svojho vnút5. Miluj sám seba!
ra, tým jasnejšie vidíme svoju malosť,
„Miluj svojho blížneho ako seba samé- obmedzenosť a slabosť. Toto poznaho.“ (Mt 22, 39) Keď o tomto prikázaní nie – hoci ťažké a bolestné – nás vedie
uvažujeme, často sa zameriavame len k snahe čo najúplnejšie naorientovať
na jeho prvú časť s tým, že tú druhú buď svoj život na toho, ktorý je nekonečne
prehliadame, alebo ju považujeme za sa- dobrým a milosrdným. Spoliehať sa na
mozrejmú. Veď predsa každý miluje sám Boha znamená odpovedať svojou dôveseba, snáď niekedy až „príliš“.
rou na jeho dôveru voči nám. Prejavená
Je naozaj možné seba samého mi- a nami prijatá dôvera v niekoho, kto nás
lovať „príliš“, avšak iba nesprávnou miluje úplne nezištne, nás lieči z našich
láskou, ktorá sa prejavuje ako únik zo slabostí a životných rán, ktoré najčas6
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tejšie utŕžime práve z nedostatku dôvery voči sebe, voči ľuďom a voči Bohu.
Človek má hlbokú potrebu vyznať
sa pred niekým druhým v atmosfére
dôvery, zbaviť sa ťažoby zla, ktoré sa
v ňom nahromadilo, vyjadriť svoje nádeje, túžby a bolesti. Preto vidíme, že
tam, kde sa prestane praktizovať spoveď,
vznikne potreba psychológie a psychoanalýzy. Ľudia, nachádzajúci sa často
v ťažkých situáciách, nenachádzajú neraz nikoho, komu by sa mohli vyžalovať
alebo zdôveriť s tým, čo sa v nich odohráva. Psychológia je veľkou pomôckou,
môže človeku objasniť veľa z jeho vnútra, ale nemôže ho vyliečiť ani dať mu
silu, aby dobrovoľne a s odvahou mohol prijať a niesť svoj každodenný osud.
Prameňom života a sily človeka je totiž
vždy jeho Stvoriteľ a Pán.
Stáva sa často, že človek, ktorý hľadá pomoc v psychológii, sa cíti nakoniec ešte horšie, tak ako oná nemocná
z evanjelia, ktorá minula celý svoj majetok na lekárov a bolo jej ešte horšie
(por. Mk 5, 26). Je mnoho takých bolestí, ktoré nemôže vyliečiť žiaden lekár.
Uznávame význam kompetentných odborníkov (nakoniec, môže si ich použiť sám Boh k svojmu cieľu s nami), ale
treba si nadobro uvedomiť, že to, čo
potrebuje uzdravenie, je predovšetkým
naše srdce.
Sviatosť zmierenia poskytuje človeku zvláštny priestor, kde môže celkom
otvoriť svoje srdce uzdravujúcej sile
Božej lásky, kde sa môže úplne vyznať
zo všetkého, čo ho najviac trápi a bolí.
Človeka veľmi bolí zlo, ktoré mu spôsobil niekto iný, alebo ktoré on spôsobil niekomu inému. No najviac ho bolí
a aj najviac trpí, keď ho ľudia obviňujú
z niečoho, alebo keď sa sám seba obviňuje. Toto obviňované alebo obviňujúce ľudské srdce môže nájsť pokoj len
v Bohu. „Lebo keby nám srdce niečo
vyčítalo, Boh je väčší ako naše srdce
a vie všetko.“ (1Jn 3, 19-20)
Dokážem sa počas tohoročného adventu otvoriť pre takýto typ kajúcneho
dialógu, ktorý by mi pomohol vyrovnať
chodníky pre Pána? •
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Keď zomrie Boh, máme
ešte svätého Mikuláša
Text: Hanns Sauter
Foto: Archív SVD

Čo sa dá historicky spoľahlivé
povedať o Mikulášovi?
Svätý Mikuláš z Myry patrí
k svätým, ktorých východná
i západná Cirkev má vo veľkej
úcte. Jedno ruské príslovie zhrňuje
veľké uctievanie svätca, ktoré
niekedy nadobúdalo naozaj
bizarné formy, ironickými slovami:
„Keď zomrie Boh, máme ešte
svätého Mikuláša.“ Bizarné formy
sa vinú okolo tohto svätca dodnes.
Nazývajú sa „Dedo Mráz“,
„Santa Claus“ a „Vianočný starý
muž“. Prekrývajú historického
Mikuláša, no zároveň
ho udržiavajú prítomným.
Čo sa dá historicky spoľahlivé povedať
o Mikulášovi? Žil vo 4. storočí, v období, v ktorom sa kresťanstvo stalo štátotvornou veličinou. Biskupom pripadali
stále viac verejné a štátne funkcie, tak
že Cirkev si kládla otázku o skutočných
úlohách biskupa. V tomto období vznikli prvé cirkevnoprávne spisy, „Apoštolské konštitúcie“ a „Apoštolské kánony“. O biskupoch tam čítame: „Biskup
nech je pohostinný, štedrý voči vdovám
a sirotám, nech nie je ziskuchtivý, nech
neberie ohľad na osoby, nech je nepodplatiteľný, ochotný slúžiť a mať starosť
o všetkých.“ (Apost. Const. 2/3) Tieto
nariadenia sa podobajú nariadeniam
pre vedenie úradu cisárskeho miestodržiteľa a úradníka a možno ich chápať
ako v tej dobe aktualizovanú formu Ježišových slov o vládnutí a službe: „Viete,
že vládcovia národov panujú nad nimi
a mocnári im dávajú cítiť svoju moc.
Medzi vami to tak nebude.“ (Mt 20,25)

Zo zachovaných spisov opisuje život
svätého Mikuláša najobšírnejšie Nikolaus-Vita od archimandritu Michaela,
ktorého bližšie nepoznáme, zachovaný
v rukopise z 10. storočia. V ňom sú zozbierané skoršie tradície, ktoré sa dajú sledovať až od 6. storočia, vzťahujú sa však
na udalosti 4. storočia. Táto Vita opisuje svätca úplne v zmysle profilu biskupa
podľa predstáv Apoštolských kánonov.
Vidí v ňom živý obraz Krista, symbolickú postavu žitej a zažitej viery. Mnohými
spôsobmi dáva Mikuláš zažiť dobrotivého a človeka milujúceho „Otca na nebesiach“. Literárnou predlohou spisu je
Lukášovo evanjelium, pričom štylistické
prostriedky antiky, ktoré sa v ňom používajú, sú pre nás dnes nie vždy ľahko osvojiteľné. Avšak nejde o bizarné príbehy, ale
o vykreslenie Mikuláša ako človeka, ktorý
bral vážne a svojím životom naplnil nasledovanie Ježiša s možnosťami, ktoré mu
boli k dispozícii ako človekovi a biskupovi. Ako Ježiš aj Mikuláš sa venuje ľuďom,
ktorí sú ponechaní sami na seba. Vita neustále vykresľuje Mikulášovo nasadenie
pre núdznych, pre nevinne väznených,
pre ľudí na okraji spoločnosti, ako aj pre
ľudí, ktorí sa nie vlastnou vinou ocitli
v núdzovej situácii. Nikolaus-Vita vykresľuje Mikuláša ako Ježišov živý obraz.
Paralelu medzi Ježišom a Mikulášom
vidia aj ikony. Podobnosť Mikulášovej
ikony s ikonou Krista Pantokrátora je
zjavná na prvý pohľad. Mikuláš je stvárnený ako človek, v ktorom „Kristus prijal
podobu“ a ktorý stelesňuje Božiu „dobrotu a lásku k človeku“. Mikuláš je oblečený v liturgických rúchach biskupa, ktorý
vskutku reprezentuje Ježiša. Ako Ježiš aj
Mikuláš sa pozerá na pozorovateľa iko-

ny. Ako Ježiš aj Mikuláš drží vo svojej ľavej ruke otvorený evanjeliár. Pozorovateľ ikony si môže prečítať citát z „reči na
rovine“ u Lukáša, z ktorej je v byzantskej
liturgii vzaté evanjelium pre sviatok svätého Mikuláša: „Ježiš zostúpil s nimi dolu
a zastal na rovine i veľký zástup jeho učeníkov a veľké množstvo ľudu z celej Judey
i z Jeruzalema aj z týrskeho a sidonského pobrežia. Prišli ho počúvať [...] a on
povedal: blahoslavení chudobní!“ (Lk
6,17nn) Ako Ježiš aj Mikuláš ohlasuje ľuďom evanjelium, má sluch pre všetkých,
ktorí s dôverou k nemu prichádzajú, sľubuje im Božiu blízkosť a „požehnáva ich“.
Sviatok svätého Mikuláša – aj keď čisto
náhodne – je v súvislosti nielen časovo,
ale aj obsahovo so sviatkom Vianoc, keď
oslavujeme Božiu dobrotu a lásku k človeku zjavenú na zemi v Ježišovi (porov.
Gal 4,19; Tit 2,11n, 3,4nn). Mikuláš tak
pôsobivo a príkladne uskutočnil vo svojej
dobe „Božiu dobrotu a lásku k človeku“,
ktorá prijala podobu v Ježišovi, že pôsobí
až do našej prítomnosti. Toto ozrejmiť je
aj zmyslom mnohých príbehov o svätých.
Aj keď sú plné fantázie, predsa len hovoria o skúsenosti mnohých, že Boh pôsobí skrze ľudí. Aj v dnešných dňoch Boh
používa ruky a nohy mnohých ľudí, ktorí
majú otvorené oči a uši pre iných a nasadzujú sa pre nich. V týchto ľuďoch nám
stojí oproti Ježiš, Boh, ktorý je tu pre nás,
ktorý pomáha a uzdravuje. •
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Udalosti
▲ Stretnutie v Misijnom dome
v Petržalke
V dňoch 9. – 10. novembra došlo k výnimočnej spolupráci medzi dvoma verbistickými spoločenstvami miništrantov a chalanov. Obe sú z Petržalky, jedni
z Kostola Povýšenia sv. kríža na Daliborovom námestí a druhí z Kostola sv. Arnolda Janssena na Krupinskej. Títo chalani, ktorí sa pravidelne stretávajú a sú
vedení sa na svojich stretkách, sa tak po
prvýkrát po dlhšej dobre stretli na spoločnej „prespávačke“. Miestom konania
bol Misijný dom na Krupinskej.
Program bol zameraný na pohyb,
spoluprácu, ale najmä na spoločne
strávený čas a pohodu. Túžbou nás
animátorov bolo to, aby tým najzaujímavejším bodom nebola iba neskoršia večierka.
Aby si chalani okrem kruhov pod
očami odniesli aj niečo viac – silu a povzbudenie do ďalšieho života a skúsenosť sily spoločenstva tak v spolupráci,
ako aj v modlitbe. Okrem povinného
futbalu, hokejbalu či filmu, nechýbal
ani čas modlitby, svätá omša a du8
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chovná prednáška jedného z našich
diakonov.
Spolu prišlo 21 chlapcov, pričom
rozdiel medzi najmladším Miškom (6)
a najstarším Michalom (15) bol 9 rokov. Táto aj veková rozmanitosť z nás
robila rodinné spoločenstvo, kde je
dôležitá vzájomná pomoc, trpezlivosť
a starostlivosť. Myslím si, že chalani to
zvládli výborne.
Možno práve vzniká nová tradícia
- verím, že takéto stretnutia budú pokračovať aj naďalej. Už teraz sa tešíme
na spoločnú púť všetkých miništrantov do Šaštína, ktorá sa koná každý rok
koncom apríla. •
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▶ Slávenie jubileí spolubratov SVD
Spoločná oslava jubileí SVD sa konala
29.októbra v Misijnom dome v Nitre.
Spolubratia sa stretli o 11:30 pri sv.
omši, ktorú celebroval P. provinciál Pavol Kruták. Počas tejto sv. omše
v komunite spolubratov sme ďakovali Pánu Bohu za tých, ktorí oslavovali v tomto roku životné, rehoľné alebo
kňazské jubileá.
Do sv. omše zahrnuli aj spolubratov,
ktorí pôsobia v misiách a nemohli sa
tejto slávnosti zúčastniť. Ďakovnej sv.
omše sa zúčastnili aj verbisti, ktorí pôsobia v Českej republike.
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Toto bratské stretnutie slúžilo na podelenie sa so skúsenosťami života, ako
aj vzájomného povzbudenia sa v kňazskej a misionárskej práci na mnohých
miestach.
◆◆◆

Misionári verbisti, ktorí v roku
2018 slávia jubileá:
KŇAZSKÉ JUBILEÁ
45 rokov P. Bernard Kulha
35 rokov P. P. Pavol Kruták
25 rokov P. Peter Dikoš (ROM)
20 rokov P. Jozef Strečka
20 rokov P. Dušan Šimala
20 rokov P. Peter Vagaš
REHOĽNÉ JUBILEÁ – sv. sľubov
35 rokov P. Štefan Gerboc
35 rokov P. Ján Kušnír
35 rokov P. Jozef Matis
30 rokov P. Milan Bubák
30 rokov P. Ján Paluch
25 rokov P. Pavel Kobliha
25 rokov P. Stanislav Krajňák
25 rokov P. Martin Štefanec
25 rokov P. Martin Cingel (ROM)
25 rokov P. Ludvík Málek (MEX)
25 rokov P. František Juhos (HUN)
25 rokov P. Jozef Bištuť (GER)
20 rokov P. Thomas Tulung

ŽIVOTNÉ JUBILEÁ
85 rokov P. Bernard Kulha
60 rokov P. Ján Kušnír
50 rokov P. Jaroslaw Batóg
50 rokov P. Miroslav Kollár (GER)
50 rokov Br. Roman Prcúch (ROM)
50 rokov P. Pavol Sochuľák (USW)
50 rokov P. John Nguyen
45 rokov P. Marcel Martinko (ECP)
35 rokov P. Tomáš Gerboc
35 rokov P. Milan Toman
35 rokov P. Jakub Rajčáni (JAP)
35 rokov P. Stanislav Orečný (PHS)
30 rokov P. Dinh, Duy Thien

1. december
Svetový deň boja proti AIDS/HIV;
3. december
Sv. František Xaverský, kňaz
a misionár;
8. december
Slávnosť Nepoškvrneného počatia
Panny Márie, prikázaný sviatok;
výročie založenia misijných
kongregácií Služobníc Ducha
Svätého – SSpS (1889) a Služobníc
Ducha Svätého ustavičnej poklony
– SSpS AP (1896);
10. december
Medzinárodný deň ľudských práv;
12. december
Panna Mária Guadalupská,
patrónka Ameriky;
18. december
Medzinárodný deň migrantov;
20. december
P. Alois Pohl, 55. výročie smrti
(1963);
24. december
Štedrý deň;
25. december
Slávnosť Narodenia Pána,
prikázaný sviatok;
27. december
Sv. Ján apoštol a evanjelista,
patrón Spoločnosti Božieho Slova;
30. december
Svätej rodiny Ježiša, Márie
a Jozefa;
31. december
Sv. Silvester I., pápež, koniec
občianskeho roka.
◆◆◆

Misijný úmysel apoštolátu
modlitby na mesiac december:
Aby ľudia, ktorí slúžia
odovzdávaniu viery, našli
zrozumiteľný jazyk pre dialóg
s rozličnými kultúrami.
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V Bolívii je záujem
o vysvetľovanie
Božieho slova
Text: P. Martin Štefanec SVD
Foto: archív P. Ondreja Peštu SVD

„Veď Božie slovo je živé a účinné, ostrejšie
ako akýkoľvek dvojsečný meč. Preniká až
po oddelenie duše od ducha a kĺbov od
špiku a rozsudzuje túžby a úmysly srdca.“
(Židom 4, 12)

Páter Ondrej Pešta SVD pochádza zo Slovenskej Vsi.
Za kňaza bol vysvätený v roku 2003 a už o rok neskôr odcestoval na misie
do Bolívie, kde aj stále pôsobí. Počas nedávnej dovolenky sa podelil
o svoje nové skúsenosti a pre Hlasy poskytol nasledujúci rozhovor.

Po akom čase si na dovolenke a čo máš
nové?

Teraz som doma po dvoch rokoch. A to
kvôli radostným rodinným udalostiam.
Jednak mama mala 70-tku a vydávala
sa aj moja sestra, takže sme mali dve
krásne oslavy, kvôli ktorým som prišiel.
Som rád, že predstavení mi dali príležitosť prísť a byť spolu s rodinou. Túto
dovolenku som mal v predstihu, lebo
obyčajne chodievam každé tri roky, ale
keďže sa vyskytli tieto rodinné záležitosti, tak som rád, že sa to dalo zosúladiť. Nabudúce zase prídem až po štyroch rokoch.
Čo sa zmenilo na tvojej misii od poslednej dovolenky pred dvomi rokmi?

Už aj predtým som bol zaangažovaný
v biblickom apoštoláte, pracujem v tej
istej farnosti Santa Rosa De La Roca, je
to v oblasti bolívijskej Amazónie v jezuitskej časti Chiquitos.
Zmenila sa trošku komunita. Tam,
kde som teraz, je nový farár už asi rok
a pol. Volá sa Alfonz Buk a pochádza
z Indonézie. Predtým tam bol Ekvádorčan. Ja som zostal v tej farnosti ako
kaplán. Najväčšia moja práca je náv-

števa farností a rôznych modlitbových
spoločenstiev, ktoré majú blízko k Svätému písmu. Povzbudzovať a pomôcť
im pri chápaní Svätého písma. To je
moja hlavná náplň okrem toho, že pomáham v pastorácii.
Aká je veľká farnosť, kde pôsobíš? Ako
ľudia chápu prácu so Sv. písmom?

Do farnosti patrí asi 3000 obyvateľov
spolu s dedinkami, ktoré sú dookola.
Nie je to veľká farnosť. Patrí sem aj
sedem komunít, ôsma sa utvára. Farnosť rastie a chodievam pravidelne
slúžiť aj do týchto komunít sv. omše
v nedeľu. V rámci tej farnosti je asi
najviac potrebné venovať sa mladým,
aby poznali Sväté písmo a aby sa viac
zaangažovali v príprave iných mladých
ako animátori, katechéti a podobne.
Potrebujeme vychovať mladých animátorov, ktorí by pripravovali na birmovku. V tých menších komunitách
máme koordinátorov, alebo my to voláme „náboženských lídrov“. Ten človek má na starosti napr. nedeľnú bohoslužbu slova, keď tam nemôže ísť kňaz.
Takýmto spôsobom majú stretnutia
a modlitby v nedeľu, keď tam
DECEMBER 2018
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nemôže prísť misionár. Dôležité je, aby
títo ľudia boli na to pripravení a vedeli
liturgie organizovať, zvládnuť takéto
situácie v neprítomnosti kňaza. Preto potrebujú formáciu. Mávame vo
farnosti pravidelné stretnutia asi raz
za štvrťrok. Vtedy sem prichádzajú zo
všetkých komunít, kde ich máme 15.
Tiež im dávame duchovné cvičenia.
Venujeme sa im viac dní. V ostatných
farnostiach pracujem podľa potrieb
tej-ktorej farnosti.
V akom okruhu navštevuješ farnosti
a vyučuješ Sväté písmo?

ší, uzavretejší, ale aj tvrdší a vytrvalejší
v tom, čo chcú dosiahnuť. V amazonskej časti sú ľudia bezstarostnejší. Je
tam teplé počasie, urodí sa veľa ovocia
a zeleniny. Každý deň sa tam dá niečo
nájsť. Je to taký hlavný kultúrny rozdiel.
A čo sa týka života Cirkvi, tak je veľmi poznačená evanjelizáciou v pozitívnom zmysle slova ešte z čias jezuitov.
Oni jednoducho vedeli podchytiť indiánske kmene podľa toho, na čo majú
dary. Na umenie, hudbu, vyrezávanie
do dreva a podobne. Keď bol páter Milan Bubák generálnym koordinátorom
pre spravodlivosť a pokoj a prišiel ma
navštíviť, bol prekvapený, že náš kostol
bol väčší a viac vyzdobený ako Dóm
svätého Martina v Bratislave. Indiáni
prijímali vieru pozitívne. Vedeli, že to
nie je niečo nanútené, videli to z postoja misionárov, že im chceli to najlepšie a boli to práve misionári, ktorí
ich chránili pred rôznymi nebezpečnými vplyvmi.

Čo sa týka verbistitických farností, tak
chodím v rámci celej Bolívie. Máme
farnosti v La Paz, v Cochabambe,
v Santa Cruz, potom v oblasti, kde pôsobím aj ja v Santa Rosa, a tam sú roztrúsené viaceré farnosti, kam chodím.
Tam je dôležité, aby veriaci cítili, že Sväté písmo je základom našej charizmy
a aby ich to povzbudzovalo v duchovnom raste. Sažíme sa ich povzbudiť ako
verbisti, aby rástli v láske k Svätému pís- Čím sa tam ľudia väčšinou živia? Aké
mu a Božiemu slovu.
sú príležitosti?
Farnosť, v ktorej pôsobím, je na úze- Keďže sú to malé komunity, mnohí
mí diecézy San Ignatio. Je to asi naj- sa venujú väčšinou poľnohospodárväčšia diecéza v Bolívii, i keď má iba stvu a dobytkárstvu. Tí, čo sú viac pri
25 farností, čo nie je veľa, ale sú
tam ohromné vzdialenosti. Je to
iba 25 farností, ale v nich sa naJe dôležité, aby veriaci cítili,
chádza do 300 malých komunít,
že Sväté písmo je základom
ktoré sú od seba vzdialené.
našej charizmy a aby ich to
Do La Paz to nie sú žarty cespovzbudzovalo v duchovnom raste.
tovať. Je to 1200 kilometrov. Pomáham si aj lietadlom. Musím
takéto cesty riešiť letecky, lebo by som peniazoch, majú aj väčšie statky. Trato nezvládol. V rámci diecézy cestujem dičným spôsobom obživy je zber rôzautom, kde chodievam aj 600 km. Keď nych plodín zeme z pralesa: mandle
idem na dlhšiu cestu, tak sa snažím zo- alebo para orechy, potom tiež rybostať tam viacej dní a navštíviť viacero lov. Mnohé komunity sú odkázané na
farností v tej oblasti, aby som ľuďom život s prírodou, sú veľmi s ňou späté.
pomohol v práci so Sv. písmom.
Vedia žiť z mála, ktoré potrebujú. Sú
Sú ľudia v amazonskej časti iní ako na to oblasti, kde je aj veľa dreva, petrolej
a pod. Snažia sa žiť z prírody z toho, čo
Altiplane?
Diecéza, kde pôsobím, patrí do Ama- im dáva. Mohli by žiť aj lepšie, ale žijú
zonskej nížiny. A to je veľký rozdiel veľmi skromne.
oproti ľuďom žijúcim na náhornej plo- Majú možnosť ísť mladí študovať na vyšine Altiplano. Altiplano je vo výške soké školy a aj do zahraničia?
3600 metrov nad morom, navôkol sú Keď idú mladí do zahraničia, tak väčsamé hory. Ľudia na Altiplano sú tich- šinou idú za prácou. Najbližšie vyso12
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ké školy sú v meste Santa Cruz. To je aj
trochu problém, lebo to znamená zároveň odliv mladých z našich oblastí.
V školopovinnom veku sú od dieťaťa
do 18 rokov v kolégiách. Tam majú aj
kurzy pre katechétov, pre lektorov na
týchto školách. Potom tam aj ostávajú a my akoby sme ich stratili. I keď
verím, že ich nestratíme, oni pôsobia a slúžia ako katechéti tam, kde sú,
v nejakom väčšom meste. Keď majú
základ, tak budú užitoční i na inom
mieste, kde sa usadia. Hľadajú si lepší
život, spôsob života a keď si nájdu prácu v Santa Cruz, tak ťažko sa vracajú
potom do miestnych komunít.
Kde je najväčší odliv mladých?

Najviac je to na Altiplane. Na dedinách zostávajú iba starí ľudia. Ako
keby populácia tam vymierala. To je
vlastne spôsobené migráciou medzi
vidiekom a veľkými mestami. Odliv

ROZHOVOR

mladých ľudí v produktívnom veku do
mesta a vidiek ostáva potom prázdny.
Je to aj problém, lebo pre veľkomestá
je potrebné poľnohospodárstvo, a to je
sústredené na vidieku. To má za následok rast cien potravín.
Ako vidíš budúcnosť Cirkvi v Bolívii?

Latinská Amerika bola vždy katolícka, ale rôzne vplyvy ako urbanizácia
či globalizácia, ktoré prežívame aj na
Slovensku, majú svoj neblahý vplyv na
kresťanov v Latinskej Amerike. Mnohokrát je tam vidieť rozdiel medzi živou
vierou, praktizujúcou a akýmsi iba prináležaním ku viere. Veľmi je potrebné
oživovať misijného ducha a obnovovať
prežívanie viery na osobnej rovine kresťana. Aby to nebolo len niečo, k čomu
sa hlásim, ale aby to bolo hlbokým prežívaním viery v Boha. V tejto oblasti je
vždy práce dosť. Nádejou sú mladí ľudia, mladé rodiny a týmto sa snažíme

• P. Ondrej Pešta navštevuje katolícke
komunity po celej Bolívii, kde sa venuje
vysvetľovaniu Sv. Písma
• Na mnohých miestach Bolívie sú vybudované
krásne kostoly, ktoré majú svoju históriu
• Vianočné stretnutie detí vo farnosti Santa
Rosa De La Roca
• Deti v dedinách, kde nie je kňaz s katechétom navštevujú počas Vianoc ľudí vo farnosti
• P. Ondrej pôsobí aj medzi rodinami
indiánskych potomkov

venovať, pripravovať ich na sviatosti,
aby mohli viesť hlboký kresťanský život.
Vieme, že v januári sa uskutočnia Svetové dni mládeže v Paname. Zo Slovenska
ide okolo dvesto mladých. Chystajú sa
nejakí mladí aj z Bolívie?

V Bolívii prebieha príprava na Svetové dni mládeže. Viem, že niektorí sa
chystajú, je to samozrejme podmienené ekonomickou otázkou. Do Panamy

sa z Bolívie môžeme dostať len letecky
a z bolívijských mladých si to nemôže
veľa ľudí dovoliť. Kresťania z iných krajín sa nám snažia pomôcť, aby niekoľko mladých mohlo prísť na Svetové dni
a stretnúť sa so Svätým Otcom. Tešia sa
a pripravujú sa.
Čo by si odkázal čitateľom Hlasov?

Chcem sa poďakovať čitateľom za pomoc počas tých dvoch rokov od minulej
dovolenky. Vďaka misijným priateľom
som mohol vo farnosti urobiť altánky
pre katechétov na vyučovanie a prípravu nových koordinátorov a spolupracovníkov. Vo farnosti sme nemali
miesto na prípravu, vyučovanie a formáciu takýchto ľudí a vďaka pomoci zo
Slovenska sme mohli urobiť veľmi praktické veci, ktoré nám umožňujú, aby
sme fungovali na dobrej úrovni. Veľká vďaka všetkým, ktorí na nás myslia
a ktorí pomáhajú misiám v Bolívii. •
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sitele, hodně světla, lásky, porozumění
a dobré vůle do vašich srdcích a v novém
roce 2019 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti a především hojnost Božího
požehnání a Boží milosti vám všem ze
srdce přeje a vyprošuje a také s láskou
a vděčností vzpomíná P. Ludvík Málek.
 P. Peter Dušička SVD, Rakúsko (4)

Vianoce sú o čare a o zázrakoch. Nesmierny Boh, ktorého celý vesmír nemôže obsiahnuť, prichádza na „malú“
Zem a zjavuje sa v podobe útleho novorodeniatka. Ľudské oko dovtedy nič
také nevidelo. No zázrakom je aj to, ak
ľudské oko dokáže v tvári najmenšieho
a núdzneho rozpoznať a prijať veľkého
Boha, ktorý prišiel na svet. Oči pre tieto
dva zázraky a požehnané vianočné sviatky praje P. Peter Dušička SVD.

1.

Vianočné pozdravy
našich misionárov
Text: P. Martin Štefanec SVD

Foto: Archív SVD

Narodenie Ježiša Krista neoslavuje
len Panna Mária, sv. Jozef a azda
niekoľko ich príbuzných, ako to
býva, keď sa oslavujú narodeniny
človeka. Vianoce sa oslavujú na
celom svete, od východu až po
západ, od severu až po juh, od
výšin neba až po posledné končiny
zeme, kdekoľvek len úprimné
ľudské srdce žije. A to len preto,
lebo oslavujeme narodeniny
samotného Pána Boha, ktorý sa
v túto noc zjavil v ľudskej podobe.
Kristus je výrazom lásky jeho
a nášho Nebeského otca, o ktorom
tajomstvo posvätnej noci hovorí,
že: „Boh tak miloval svet, že dal
(zaň) jednorodeného Syna svojho,
aby nik, kto v neho verí, nezahynul,
ale mal život večný.“ (Jn 3,16)
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 P. Peter Dikoš SVD, Rím (5)

Niektorí naši misionári posielajú svoje
vinše z rozličných kútov sveta:
 P. Michal Marhefka SVD, Rusko (1)

Milí priatelia, nech novonarodený Ježiš
žije vo vašich srdciach, aby betlehemské
svetlo nebolo len symbolom niekoľkých
dní v roku, ale známkou živého kresťanstva, ktoré svedčí o nekonečnej láske
Boha k ľuďom a v ľuďoch.
 P. Stanislav Orečný SVD, Filipíny

(2)

Drahí misijní nadšenci! K sviatkom narodenia nášho Pána a do nového roku
2019 vám prajem a vyprosujem, aby ste
mali pre Boha vždy otvorené srdce, a tak
všetkým prinášali jeho pravé milosrdenstvo, opravdivú radosť a úžasný pokoj.
 P. Ludvík Málek SVD, Mexiko (3)

Požehnané a pokojné prožití vánočních
svátků, radostné přijetí narozeného Spa-

DECEMBER 2018

Slovo sa stalo telom. Svetlo prišlo na
svet. Nech sa na tieto sviatky nikto necíti sám. Prajem vám, aby sa Boží Syn vo
vás znova narodil a naplnil vás citom,
nehou, radosťou, vďakou a ochotou poslúžit’ Božiemu dieťaťu v druhom človeku, kedykoľvek o to požiada. Prajem
vám požehnané Vianoce!
 P. Martin Cingel SVD, Keňa (6)

Krásne Vianoce vám všetkým chcem
priať, aby človek človeka vždy mal rád,
aby jeden druhému viac šťastia prial, aby
ten nový rok za to stál.
Milostiplné Vianoce a požehnaný
nový rok 2019 praje a vyprosuje Martin Cingel SVD.
 P. Ondrej Pešta SVD, Bolívia (7)

Štedrý deň je síce v Bolívii normálnym
pracovným dňom, ale keď ľudia prídu
z práce, večer mávame sv. omšu. Veriaci prinášajú do kostola sošky jezuliatka.
Tieto sošky počas omše posvätíme svätenou vodou. Pre ľudí to má veľký význam. Odnášajú si tieto sošky domov
do svojich príbytkov, a tam ich majú
na významnom mieste. Prajem všetkým požehnané a milostiplné vianočné sviatky. •
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Jasličky v Millande
Text: Hansjörg Temmel

2.

3.

4.

5.

Foto: Archív SVD

V Kostole sv. Jozefa Freinademetza na okraji Brixenu
možno obdivovať zvláštne jasličky: pohyblivé figúrky
vytvárajú v advente a na Vianoce vždy nové scény.
Veža kostola v Millande sa týči k nebu ako špicatý hrot. Kostol, postavený
pred tridsiatimi rokmi v tvare stanovej strechy, sa už krátko po posviacke stal
navštevovaným pútnickým miestom. No v adventnom a vianočnom období
priťahuje pozornosť nie svätý Jozef Freinademetz, pochádzajúci z blízkeho
Gadertalu, ale zvláštne jasličky, vytvorené pre nový kostol.
Jasličky v Millande sa nestavajú až na Štedrý deň, ale už na začiatku adventu.
Počnúc 8. decembrom sa na betleheme, ktorý je široký sedem metrov, predstavujú rôzne výjavy z Ježišovho detstva: od Zvestovania archanjelom Gabrielom až po Jeruzalemský chrám, do ktorého Ježiš a Mária prinášajú Ježiška.
Návrh jasličiek a 25 postáv – najväčšia meria 50 cm – pochádza od sochára Paula Mussnera. Drevené figúrky sú pohyblivé bábky v pestrom látkovom oblečení. To umožnilo použiť jednu a tú istú figúrku na rozličné scény a umiestniť ju v rôznych postojoch tela. Hlavy, ruky a nohy vyrezal Paul
Mussner, oblečenie ušila skupina žien z farnosti.
Tam k dieťaťu
Po výjave Zvestovania sa dianie mení. Tehotná Mária sa vydáva na dlhú cestu do Betlehema, sprevádzaná svojím mužom Jozefom. Príduc tam hľadajú
nocľah, až napokon nájdu ubytovanie v maštali. Na Vianoce pribudne do
scenérie svetlo a život: vo svätej noci trochu bokom od jaskyne hovoria anjeli
s naľakanými pastiermi. V dňoch Vianoc sa pastieri vydávajú na cestu k maštaľke, ktorá sa teraz, s novonarodeným dieťaťom v jasliach, stáva stredobodom celej krajiny. Všetky postavy, ľudia i zvieratá, sú orientované smerom
k tomuto stredu. Pozorovateľ je pozvaný, aby sa šiel pokloniť Božiemu Synovi.
Okolo 6. januára nastáva zmena a pohyb. Žiarivá hviezda privádza do
maštale mudrcov z Východu. Na to sa krajina vyprázdňuje. Predposledná
scéna predstavuje útek Svätej rodiny do Egypta. Skôr než usilovní pomocníci rozmontujú, očistia a uschovajú jasličky do budúceho adventu, je vidieť
ešte jednu scénu: Mária a Jozef prinášajú Ježiška do chrámu. Starec menom
Simeon berie dieťa do náručia a velebí Boha: „Moje oči uvideli tvoju slávu,
ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov.“ •

6.

7.
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Duch Svätý a zážitok
premeny života
Text: P. Peter Kubík SVD
Foto: P. Ondrej Pešta SVD

Jesenné mesiace a dni sú na Slovensku chladné,
zamračené a mnohokrát fúka ostrý a studený vietor.
Človek sa viac zdržiava v teple a vyhľadáva ľudí, u ktorých
nájde ľudské teplo a porozumenie. Stretnutie známeho
človeka alebo priateľa je krásnym a hrejivým zábleskom
v týchto krátkych tmavých dňoch.

A

tieto dni sa krok za
krokom síce krátia, ale
kresťania začínajú prežívať dni naplnené radostným očakávaním. Napriek
tme a mnohým povinnostiam,
napriek normálnemu až obyčajnému v každodennosti života,
kresťania sú na ceste, pracujú,
modlia sa, stretávajú ľudí a živého Boha.
Kresťania prijímajú a odovzdávajú radostnú novinu: Ježiš
prichádza na túto zem a vybral
si Pannu Máriu za svoju mamu
a v jednom úžasnom okamihu
mení mnoho životov: svoju matku Máriu, jej snúbenca a potom
manžela – spravodlivého Jozefa;
pripravuje nezabudnuteľný a tak
napĺňajúci zážitok pri stretnutí
Márie s Alžbetou, matkou posledného proroka Jána Krstiteľa a potom, po Ježišovom narodení, úžasné pochopenie plánu
spásy pre dvoch starých ľudí –
nábožného Simeona a prorokyňu Annu – obaja, keď uvideli
a privítali novonarodeného Ježiša, oslavovali Boha a ochotne
vysvetľovali a svedčili o dobro-
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Silu
a vnútorné
naplnenie
Duchom
Svätým
nájdeme
u každého
človeka,
veď Otec
Stvoriteľ
daroval
a požehnal
každému
stvorenému
človekovi.
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te a milosrdenstve voči ľuďom,
o vyvolenom národe a o Božej
milosti pre všetkých, ktorí Boha
hľadajú s úprimným a otvoreným srdcom.
Duch Svätý napĺňa človeka
Kresťanské chápanie duchovných stavov u človeka má svoj
zdroj a vysvetlenie v prijatí živého Boha. Prirodzené ľudské chápanie života a súvislostí sa zrazu
osvetlí svetlom Ducha Svätého
a mozaika sa vyplní do posledného zrniečka a obraz je úplný
a najlepším možným spôsobom
upokojí nestále srdce, ktoré hľadá vždy viac, ako len oči alebo uši
môžu ponúknuť.
Pri kresťanských sviatostiach
– najmä na začiatku duchovného
života, teda pri krste – je potrebné učiť sa, ako vyznáme vieru. Je
to vyznanie viery podľa nášho
Pána Ježiša Krista a dôkladne
sa vhĺbime do tajomstva, ktoré
nevieme vysvetliť, a predsa sme
schopní s vierou prijať a praktizovaním v našom živote – normálnym a obyčajným spôsobom
– postupne vchádzame do čoraz

užšieho spojenia so živým Bohom.
Žijeme kresťanský život v rodine a v spoločenstve ľudí. Žijeme s ľuďmi, ktorých poznáme
a vieme, že nás majú radi. A zároveň stretávame a komunikujeme
s inými ľuďmi, ktorí nie sú z našej
rodiny, a predsa vnútorne cítime,
že tiež potrebujú našu milosrdnú
lásku, pochopenie a mnohokrát
odpustenie. V tomto okamihu
pochopenia sa ocitneme pod
vedením Ducha Svätého a zrazu
sme naplnení silou, ktorá je vždy
väčšia a prevyšuje každú našu
myšlienku alebo skutok.
Duch Svätý napĺňa, povzbudzuje a vedie kresťana presne
podľa od vekov platného Božieho plánu spásy: milujúca a nežná

NOVÁ EVANJELIZÁCIA

mama objíma svoje maličké dieťa
a úžasným spôsobom odovzdáva
lásku a istotu do každej sekundy
budúceho života ďalšieho človeka. Obyčajné objatie vyjadruje tak veľa, tak hlboko, tak presvedčivo.
Duch Svätý napĺňa vzťahy medzi ľuďmi, kedy tvorí zázraky:
dvaja úplne nezávislí ľudia sa
stávajú jedným telom a ochotne zdieľajú radosti, povinnosti a najmä zodpovednosť jeden
za druhého a potom neskôr za
každé dieťa spolu počaté, prijaté
a vychované s láskou.
Silu a vnútorné naplnenie Duchom Svätým nájdeme u každého človeka, veď Otec Stvoriteľ daroval a požehnal každému
stvorenému človekovi. V tom-

to však kresťania máme úlohu
na všetky veky – ísť a hlásať radostnú zvesť všetkému stvoreniu
o láske Trojjediného Boha: Otca,
Syna, Ducha Svätého.
Výnimočnosť a jedinečnosť
Božej lásky môžeme vychutnávať v medziľudských vzťahoch,
ale najskôr o tomto Božom pláne
spásy musíme od niekoho konkrétneho počuť – naša viera je
z hlásania a konkrétneho príkladu praktizovania viery. Láska je
spojená s obetou a jeden druhému pomáhame a spoločne znášame radosti a ťažkosti života na
tejto zemi.
Duch Svätý mení človeka
Príbeh narodenia Pána Ježiša je
známy na celom svete. Je zapí-

Láska je
spojená
s obetou
a jeden
druhému
pomáhame
a spoločne
znášame
radosti
a ťažkosti
života na
tejto zemi.

saný v Biblii, ľudia si príbeh rozprávali, spievali, hrali, filmovali
a vždy sa snažili, aby vyjadrovali
lásku, nádej a najmä radosť z novonarodeného Krista. Celé nebo
jasalo a spievalo glória! Anjeli
vedeli – na zem prichádza VŠEMOHÚCI Boh a človekovi prináša tajomstvo spoločenstva života
s Bohom.
Evanjelium podľa Lukáša
a podľa Matúša – obaja evanjelisti písali pod vplyvom Ducha
Svätého, zrozumiteľne a ľudskou
rečou rozpráva príbeh narodenia,
lásky, ale aj neprijatia zo strany ľudí.
Evanjeliový príbeh približuje
každému človekovi dobrej vôle
spasiteľný Boží plán v konkrétnosti rodiny, muža a ženy, mladého i starého. V tomto okamihu
kto chce, neobyčajným spôsobom – vnútorným a presvedčivým – získava schopnosti, aby
vo svojom normálnom živote
dokázal prijať Boha a najmä uveriť Bohu.
Pretože sme schopní lásky,
obety, odpustenia a sme schopní
pracovať nielen pre seba a našich
drahých, ale ochotne pomôžeme
každému v núdzi a milosrdenstvom konkrétnemu človekovi
vyjadríme lásku nášho srdca.
Boh, čiže „Slovo, ktoré sa stalo
telom a prebývalo medzi nami“,
je prítomný v osobe Ježiša Krista. Prekvapujúca a vždy nová informácia je však v tom, že to nie
je iba niečo, čo sa niekedy stalo –
iba ako nejaká správa v médiách
– ale skrze Ducha Svätého je to
rozhodujúca, životodarná a vysvetľujúca novina, ktorá prináša
odpovede vo všetkom, čo ľudský
život prináša.
A vtedy kresťan s radosťou
mení svoj život a s ľahkosťou sa
vydáva na životnú cestu s Ježišom. Jednoducho už vie – idem
k Otcovi. •
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MISIJNÁ KRAJINA

Misijná krajina
Stredoafrická republika
Text: P. Karol Bošmanský SVD
Foto: CNS news

Stredoafrická republika je vnútrozemský štát, ktorý je
obklopený štátmi Čad, Sudán, Kongo a Kamerun. Rozkladá
sa na plošine vo výške 600 – 800 m nad morom. Rozloha
krajiny je 622 980 km2. Krajina má 4,5 milióna obyvateľov
(2009). Hustota zaľudnenia je 7,1 obyvateľov na km2. Hlavné
mesto je Bangui, ktoré má vyše pol milióna obyvateľov.

S

tredoafrická republika sa zaraďuje medzi desať najchudobnejších zemí sveta. Domorodý
názov tejto krajiny je Bê-afrika, čo v preklade znamená Srdce Afriky.
Celá krajina je rozdelená na 14 prefektúr, dve ekonomické prefektúry a jednu
komúnu, t. j. hlavné mesto.

kov. Asi 6 % územia krajiny tvoria národné parky a rezervácie. Pritom turistika v krajine je nepatrná, pretože krajina
je slabo dopravne prístupná. Vývoz zo
Stredoafrickej republiky je obmedzený
svojou nevýhodnou polohou, zlým dopravným systémom a nekvalifikovanou pracovnou silou. Krajina je závislá na zahraničnej pomoci, a to najmä
z Francúzska.

Hospodárstvo
Čo sa týka hospodárstva, ide
o málo rozvinutý poľnohospodársky štát s ťažbou diamantov
V Stredoafrickej republike sa znova
a dreva. 50 % vývozu tvoria diaoživila misijná činnosť, a tak sa
manty, ktorých sa ročne vyťaží
mohla krajina znova nábožensky
približne 620 karátov, čo je 124 kg.
rozvinúť aj vďaka novým misijným
V menšej miere sa ťaží zlato. Popri
reholiam, ktoré tu pracovali.
diamantoch sa z krajiny vyváža
aj azbest, železná ruda, medená
ruda a zlato.
Stredoafrická republika trpí zlou koPopri domácich plodinách ako je ku- munikačnou dostupnosťou k svetovým
kurica, maniok, ryža, arašidy, sa pestujú trhom. Nemá pobrežie ani riadne železaj komerčné plodiny: cukrová trstina, nice. Pevných ciest je poriedko. Rieky
bavlna, káva, tabak a palma olejnatá. v krajine nie sú dostatočne splavné po
Poľnohospodárska produkcia je zame- celý rok. Rozvoj krajiny tlmia aj politické
raná na samozásobiteľstvo, pričom sa turbulencie a občianske nepokoje, ktoré
pestuje najmä kasava. Chová sa tu do- sa tu hojne vyskytujú.
máci dobytok, ktorého chov sťažuje najmä veľký výskyt muchy tse-tse. V krajine Obyvateľstvo
žije mnoho lesných, ako aj stepných ži- Obyvateľstvo tvoria kmene sudánskych
vočíchov vrátane byvolov, slonov, levov, černochov najmä Randi, Gbajo a Azanleopardov, ako aj množstvo rôznych vtá- di. Ďalej sú to Rantuovia, Hausovia
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a Arabi. Rodové a národnostné zloženie
obyvateľstva je veľmi pestré a početné.
Priemerná dĺžka života je u mužov 39
rokov a u žien 40 rokov. Na desaťtisíc
obyvateľov pripadá jeden lekár.
Úradný jazyk je francúzština a najrozšírenejší ľudový jazyk je sangoština.
V krajine sa nachádza 35 % obyvateľov,
ktorí vyznávajú pôvodné kmeňové náboženstvo. Okrem toho je 25 % katolíkov, protestantov taktiež okolo 25 % a 15
% moslimov.
Misijná činnosť
Evanjelizácia stredoafrického priestoru
sa uberala dvoma smermi. Jeden prúd
prišiel z Portugalska už koncom 15. storočia. Ako uvádza kardinál Tomko, do
misie sa okrem jezuitov zapojili aj kapucíni. Prvý postup portugalskej misie
nemal prajné pokračovanie; jednak pre

MISIJNÁ KRAJINA

úpadok v samotnej západnej Európe, pre
ťažké podnebné a zdravotné podmienky
a jednak aj pre obchod s otrokmi. Misijná činnosť znova ožila až koncom 19.
storočia a behom nasledujúcich rokov.

Tak sa dosiahlo, že pomerné množstvo
kresťanov je v tejto krajine dosť vysoké.
Druhý prúd evanjelizácie sa uskutočňoval blahodarnou misijnou činnosťou
„bielych otcov“, ktorí pôsobili v stredo-

africkej oblasti a dosahovali pozoruhodné misijné úspechy i napriek tomu, že
tu v hojnej miere prebiehali spomínané
výnosné obchody s otrokmi.
Celá krajina je dodnes riedko osídlená. Územie Stredoafrickej republiky
je rozlohou väčšie ako Francúzsko, ale
má osemnásťkrát menej obyvateľov ako
Francúzsko. V roku 1894 sa stala Stredoafrická republika francúzskou kolóniou
a v rokoch 1910-1958 bola súčasťou
Francúzskej rovníkovej Afriky, do ktorej
patril Čad, Kongo a Gabon. Úplnú samostatnosť získala krajina v roku 1960.
V súčasnosti sa misijnej činnosti
v Stredoafrickej republike zúčastňujú
bosí karmelitáni, ktorí účinkujú v niektorých mestách na severozápade krajiny za veľmi ťažkých podmienok. Okrem
nich sa venujú misijnej práci aj misionári – rehoľníci z Talianska, Indie a najmä
z Francúzska. Do niektorých z oblastí
tejto krajiny je možné sa dostať jedine
pešo. Misionári tu okrem svojej kňazskej
a rehoľnej činnosti vybudovali viaceré
zdravotnícke strediská, leprosárium,
centrá pre podvýživené deti, technické učilištia, materské a základné školy
a vybudovali studne pitnej vody. Okrem
toho pomáhajú ľuďom zlepšiť prácu na
plantážach. Od roku 1995 pomáha misionárom rada dobrovoľníkov aj z Čiech
a Slovenska. Misijnej činnosti sa v súčasnosti darí vďaka finančnej pomoci viacerých štátov z Európy.
V roku 1994 niektorí saleziáni pochádzajúci najmä z Francúzska začali
uskutočňovať misijnú činnosť aj v Stredoafrickej republike. V ostatnom čase
realizujú saleziáni svoju činnosť v 17
strediskách. Pri výchove mládeže uplatňujú výchovný štýl Don Bosca.
V posledných rokoch sa v Stredoafrickej republike znova oživila misijná
činnosť, a tak sa mohla krajina znova
nábožensky rozvinúť aj vďaka novým
misijným reholiam, ktoré tu pracovali.
Tak sa z Božej milosti mohol dosiahnuť
mimoriadny výsledok, že kresťania v tejto oblasti tvoria vyše polovicu z celého
obyvateľstva. Potrebujú však lepšie zakoreniť vieru a mravy. •
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MEXIKO

Mexiko
a Věra Čáslavská
Text a foto: P. Ludvík Málek SVD

Milí priatelia
a dobrodinci misií!

Srdečne vás zdravím z môjho misijného
pôsobenia v Mexiku a takisto vám všetkým posielam spomienku s modlitbou.
Čoskoro bude dvadsať rokov, čo pôsobím v Mexiku, kde vykonávam rôzne
misijné a pastoračné činnosti a najmä
vyučujem Sväté písmo na vysokých školách. V tomto jubilejnom roku 2018 som
sa rozhodol, že vám niečo napíšem, aby
sme si spoločne zaspomínali na udalosti, ktoré boli tak dôležité v Mexiku, ale
hlavne v Českej republike. Obe krajiny spája nielen pôžitok z dobrého piva
a sledovania futbalu, ktorý v súčasnosti
veľmi za to nestojí, ale predovšetkým historické udalosti roku 1968. Tu v Mexiku
sa konajú rôzne spoločenské a kultúrne
akcie, ktoré pripomínajú 50 rokov udalostí, ktoré mnohých ľudí poznamenali.
Ja som mal možnosť a bol som pozvaný kultúrnou sekciou ambasády Českej republiky, aby som si prišiel pozrieť
dokumentárny film „Věra 68“ od Olgy
Sommerovej a tiež som bol prítomný
na výstave o Věre Čáslavskej v Národnom múzeu svetových kultúr v Mexico
City. Mexičania sú veľmi otvorení a prívetiví, všade sa ma pýtali na našu históriu a kultúru. A tak vám chcem napísať
niečo o svojich zážitkoch a pripomenúť
si dôležitosť ľudskosti a dôstojnosti Věry
Čáslavskej.
Rok 1968 a okupácia
Rok 1968 bol veľmi dôležitý na svetovej
scéne, pretože jeho udalosti ovplyvňovali svetové dianie a otriasli celým svetom.
20
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Stačí si pripomenúť okupáciu Československa, vojnu vo Vietname, 19. ročník
Olympijských hier v Mexiku, študentskú demonštráciu v západnej Európe
a hnutie za práva občanov černošského
obyvateľstva v USA. Rok 1968 sa niesol
v sociálnom duchu ako protest za slobodu, spravodlivosť a lásku, rozšírený
po celom svete.
Ako je v Československu dôležitý dátum 21. august 1968, ktorý pripomína
inváziu okupačných vojsk, tak v Mexiku je významný 2. október 1968, keď sa
spomína na veľké krviprelievanie študentov a civilných obetí vojakov a polície. Udalosti tvorili časť „špinavej vojny“
v Mexiku, keď vláda zneužila armádu,
aby potlačila politickú opozíciu. Tragická udalosť sa uskutočnila približne desať
dní pred začiatkom Letných olympijských hier 1968 v Mexiku. Nikto neveril,
že by sa mohli slávnostne začať Olympijské hry 12. októbra 1968 v Mexico City.
Športové a osobné výkony Věry
Čáslavskej
V Mexiku si ešte veľa ľudí, hlavne zo staršej generácie, spomína na výkony Věry
Čáslavskej. Osobne, keď som prišiel do
Mexika v roku 2000 a ľudia z farnosti sa
pýtali, odkiaľ som, tak som im povedal,
že z Českej republiky, ale oni vždy pridali
z Československa. Majú v pamäti nielen
športové výkony Věry Čáslavskej, ale aj
jej morálne a ľudské presvedčenie. Veď
okrem športových úspechov bola Věra
Čáslavská známa svojou otvorenou podporou antikomunistických hnutí a svojím odmietavým postojom k sovietskej
invázii do Československa.
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Na Letných olympijských hrách v Mexiku bola veľmi dominantnou postavou. Získala štyri zlaté medaily a ako
hudbu ku svojim gymnastickým výkonom si zvolila mexickú skladbu „Jarabe
tapatío“, čím si získala popularitu medzi miestnymi. Pri vyhlasovaní výsledkov sa delila o najvyšší stupeň s Larisou
Petrikovovou zo ZSSR. Všetci vedeli, že
Věra bola lepšia a publikum to dávalo
najavo veľkým krikom. Pri udeľovaní
medailí Mexičania uprednostnili československú hymnu. Až potom prišli
tóny sovietskej hymny a Věra Čáslavská
pri stúpajúcej sovietskej vlajke sklonila
hlavu a odvrátila pohľad. To bol prejav
odporu na stupňoch víťazov a svetová
tlač ho nazvala tichým protestom, ktorý
bol verejne prezentovaný proti okupácii
Československa spriatelenými armádami. Triumf Věry Čáslavskej s „tichým
protestom“ udivil svet a nielen týmto
gestom, ale svojou eleganciou a krásou
si získala mexickú aj domácu verejnosť.
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• Věra Čáslavská si získala medzi mexickým
ľudom veľkú popularitu
• P. Ludvík Málek SVD, rodák z Moravy
sa stretol s krajanmi v Mexiku

s mužom, ktorý jej bol pred 42 rokmi
v tunajšej katedrále Zócalo svedkom pri
sobáši. Věra Čáslavská žije v spomienkach mnohých ľudí, ktorí ju obdivujú
a veľmi si ju vážia. Mexická tlač písala
o nej ako o obdivuhodnej žene, ktorá
vždy odviedla kvalitnú prácu a ktorá ani
po rokoch nestratila silu a chuť rozdávať
a šíriť dobré meno svojej zemi.

Věra Čáslavská dokázala svojimi vykonmi okúzliť svet a ľudia tak v Mexiku, ako
aj v Československu dodnes spomínajú
na tento výrok, ktorý povedala: „Okupácia nás všetkých dostala na kolená, celý
národ, o to väčšiu silu som mala, aby som
dokázala, že sa nevzdáme.“
Svadba ako „božie dopustenie“
Mexičania obdivovali jej krásu a športový talent, a tak keď sa počas olympijských
hier vydala za Josefa Odložila, československého reprezentanta v behu, na ich
svadbu dorazil viac ako stotisícový dav
nadšencov. Mexická tlač písala o svadbe
ako o „božom dopustení“, a to preto, že
katedrála bola plná ľudí a pozorovateľov.
Nedalo sa vôbec prejsť; športovci z radov
atlétov, boxerov museli vytvoriť uličku,
aby manželský pár mohol prejsť a dostať
sa až k oltáru. Pri manželskom sľube ju
museli obstúpiť, aby ju ľudia nezavalili
a nepomliaždili. Po skončení cirkevného
obradu manželský pár musel odísť iným

východom, kde mali pripravené auto
na odvoz. Na svadobných šatách chýbal
nejeden gombík alebo ozdoba: všetci si
chceli vziať niečo na pamiatku.
Veľkolepé privítanie po 42 rokoch
v Mexiku
V roku 2010 Mexiko oslavovalo 200 rokov nezávislosti Spojených štátov mexických a mexický prezident Filipe Calderón Hinojosa pozval osobne Věru
Čáslavskú. Vrátila sa znovu na miesto,
kde zažila toľko radosti a slávy. Popularita českej najúspešnejšej športovkyne je
tu stále mimoriadna. Privítanie bolo veľkolepé a mexický prezident Felipe Calderón Hinojosa jej venoval vrelé objatie. Na slávnostnom obede sedela medzi
najdôležitejšími ľuďmi spoločenského
a politického života. A keď prišla do sály
medzi športovcov, každý si s ňou chcel
podať ruku. V neposlednom rade sa legendárna olympionička behom osláv
200 rokov mexickej nezávislosti stretla

Osobný aktuálny zážitok
Osobne som nezažil ani rok 1968, ani
Letné olympijské hry v Mexiku, a predsa som sa stretol práve v Mexiku s mnohými ľuďmi, ktorí zažili a prežili udalosti
tej doby. Prednedávnom som sa spoznal s jednou česko-mexickou rodinou.
Manžel pochádzal z Klatov, zomrel pred
niekoľkými rokmi a manželka je Mexičanka. Oni sami mi rozprávali svoje rodinné udalosti a skúsenosti zo stretnutia
s Věrou Čáslavskou. Keď mali cirkevný
sobáš v Mexiku, kde práve Věra vykonávala trénerskú činnosť v športovej
gymnastike (1979-1981), tak ju pozvali na svadbu. Nevesta nikdy nezabudne
pripomenúť, že to bola možno jediná
svadba na svete, kedy ona ako nevesta
bola v tieni slávy, pretože Věre Čáslavskej
svadobní hostia venovali celú pozornosť.
Manželský pár mi tiež zo svojich spomienok povedal, že Věra bola vždy skromná a pokorná. A hoci mala veľa ponúk
na exhibície, dokázala si stáť za svojimi
názormi. Nemala ľahký život, ale bola
statočná a vytrvalá žena.
Ľudia ju milovali nielen v Československu. Japonci si ju zobrali za svoju dcéru od Letných olympijských hier v roku
1964 v Tokiu, kde získala tri zlaté medaily. Mexičania spomínajú s láskou, úctou
a vďačnosťou; veď Věra Čáslavská ich
okúzlila nielen svojou eleganciou a krásou, ale tiež svojím etickým postojom
k udalostiam svojej doby. •
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Vianočný list
pre teba
Text: Neznámy autor
Foto: Archív SVD

A

ko dobre vieš, moje narodeniny sa blížia. Každý rok sa
koná oslava na moju počesť
a myslím si, že tak bude aj
tento rok. Počas týchto dní veľa ľudí
nakupuje darčeky. Rozhlas a televízia
vo svojich reklamách upozorňujú svet
na každom kroku na moje blížiace sa
narodeniny.
Je krásne vedieť, že najmenej raz
ročne si niektorí ľudia na mňa spomenú. Ako iste vieš, oslava mojich narodenín začala už pred mnohými rokmi.
Spočiatku ľudia chápali a boli vďační
za všetko, čo som pre nich urobil. Teraz sa zdá, že nik už nepozná skutočný
dôvod osláv.
Rodiny a priatelia sú spolu, zabávajú sa, ale nepoznajú význam osláv.
Spomínam si, že aj vlani bola usporiadaná takáto slávnosť na moju počesť.
Slávnostná tabuľa bola plná delikates,
ovocia a rôznych maškŕt. Výzdoba bola
vskutku fantastická a všetko to dopĺňali
nádherne zabalené darčeky. Chceš však
niečo vedieť? Bol som oslávenec, ale nebol som pozvaný.
Keď prišiel deň D, prišiel som, ale
nechali ma vonku, pred zabuchnutými dverami. A ja som tak veľmi chcel
22
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byť s nimi. Popravde, neprekvapilo ma
to, pretože v posledných rokoch všetci
predo mnou zatvárajú dvere.
Nepozvaný, ale predsa som sa rozhodol potichučky vojsť. Postavil som
sa nebadane do rohu miestnosti a sledoval som. Všetci jedli, pili, podaktorí
aj opití, rozprávali oplzlé vtipy a nesmierne sa na všetkom bavili. A naviac,
do miestnosti vstúpil veľký tučný muž
oblečený v červenom s dlhou bielou
bradou. Vyzeral ako opitý, sadol si do
kresla a všetky deti sa rozbehli k nemu,
kričiac: „Santa Claus, Santa Claus!“
Akoby táto oslava bola na jeho počesť!
O polnoci sa všetci začali objímať.
Tak som roztvoril svoju náruč čakajúc,
koho by som objal. A vieš čo? Nikto ma
neprišiel objať. Ľudia si začali rozdávať
darčeky, otvárali ich plní očakávania.
Keď už boli všetky otvorené, nesmelo
som sa obzrel, či tam snáď nebude aspoň jeden aj pre mňa. Veď ako by si sa
cítil ty, keby na tvojich narodeninách
boli obdarovaní všetci okrem teba –
oslávenca?
Vtedy som pochopil, že som nechcený, nepozvaný, a preto som rýchle odišiel. Každý rok sa sviatok mojich narodenín zhoršuje. Ľudia pamätajú len na
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jedlo, pitie, zábavu, ale na mňa akosi
zabúdajú.
Bol by som rád, keby si mi tieto Vianoce dovolil vstúpiť do svojho života.
Potešilo by ma, keby si uznal skutočnosť, že pred vyše dvetisíc rokmi som
prišiel dobrovoľne na tento svet obetovať svoj život na kríži, aby som ťa zachránil. Dnes jediné, čo chcem, je, aby
si tomu veril celým svojím srdcom.
Rád sa s tebou o niečo podelím.
Keďže ma mnohí nepozvali na svoje
párty, budem mať svoju veľkú vlastnú
grandióznu oslavu, akú si nikto nevie
predstaviť. Stále ešte prebiehajú prípravy. Dnes som poslal mnoho pozvánok
a toto je jedna z nich aj pre teba. Chcem
vedieť, či prídeš, aby som ti rezervoval
miesto a napíšem tvoje meno zlatými
písmenami do veľkej knihy pozvaných.
Iba tí zapísaní budú pozvaní na párty.
Tí, ktorí neodpovedia na pozvánku,
zostanú vonku.
Vieš, ako môžeš odpovedať na toto
pozvanie? Je to jednoduché, pozvi aj
ty všetkých, na ktorých ti záleží. Budem na vás všetkých čakať na tohtoročnej oslave.
Uvidíme sa čoskoro... Milujem ťa!
Ježiš

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

Evanjelium na každý deň III
Aj v nasledujúcom kalendárnom roku 2019 vám ponúkame už dlhoročne obľúbenú publikáciu – Evanjelium
na každý deň (2019). Jej obsahom je Božie slovo daného dňa spolu s krátkym zamyslením. Výborná pomôcka
k osobnému dialógu s Pánom.

Advent – zamyslenia
Peter Hans Kolvenbach SJ
Knižka obsahuje zamyslenia
nad všetkými evanjeliovými
úryvkami, ktoré sa čítajú pri
adventných omšiach.
123 strán, cena: 6,00 EUR

375 strán, cena: 4,40 EUR

O prírode veselo i vážne
Miroslav Saniga
Živé, vzrušujúce príbehy zo
života zvierat i rastlín. Knižka
sprevádza mladého čitateľa
všetkými ročnými obdobiami od januára do decembra.
Je to netradičný, zábavný pohľad na prírodu.
144 strán, cena: 7,90 EUR

Tajomstvá Starého zákona
Anna Katarína Emmerichová
Tajomstvá Starého zákona
patria vôbec k prvým videniam, ktoré mladá Anna Katarína dostala.
204 strán, cena: 7,90 EUR

Pápež František:
Zdravas', Mária
Pápež František, Marco Pozza
Obsah knihy pomáha znovu objaviť „štýl Márie“: jednoduchý, úprimný, dôverujúci. Kniha Zdravas´ Mária
priam núti dýchať vzduch
z Nazaretu, ktorý dýchal náš
Spasiteľ.

Keď prišiel Spasiteľ na svet
Donatus Pfannmüller
Osem príbehov z najšťastnejších čias Svätej zeme. Dejiny
ľudského pokolenia sa delia
na dve obdobia:pred Kristom a po Kristovi. Ako keby
aj história hovorila, že s Kristom sa začal život nový, dobrý, blažený...

96 strán, cena: 12,00 EUR

192 strán, cena: 6,90 EUR

Zázrak svätej spovede
Franz Spirago
Autor v knihe podáva ucelenú náuku o sviatosti zmierenia. Odpovedá na otázky, čo
je to hriech a čo spôsobuje
v ľudskej duši, objasňuje rozdiel medzi ľahkým a ťažkým
hriechom, hovorí o ľútosti
a dokonalej ľútosti.

Najväčší Dar
Anna Voskampová
Autorka v adventnej príprave
s názvom Najväčší Dar ponúka svojim čitateľom rozbaľovanie celého ľúbostného príbehu Vianoc. Čo chcete na
Vianoce vy?
278 strán, cena: 11,90 EUR

104 strán, cena: 4,90 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:

PUTUJTE S HLASMI

Putujte s Hlasmi
do Svätej zeme
Kvetná nedeľa v Jeruzaleme
Milí čitatelia. Po krásnych a vydarených púťach s čitateľmi Hlasov
vo Svätej zemi v minulých rokoch organizujeme aj v pôste 2019 púť
do Svätej zeme. Zažite jedinečné duchovné momenty. Počas Kvetnej
nedele sa zúčastníme neopakovateľnej atmosféry v sprievode
mestom Jeruzalem. Tešia sa na vás P. Martin Štefanec SVD,
šéfredaktor Hlasov a otec Michal Pitoniak, sprievodca vo Svätej zemi.

Termín: 9. 4. – 16. 4. 2019

Cena: 670,- Eur
Záujemci hláste sa
P. Martinovi Štefancovi na:
stefanec888@gmail.com
alebo tel. č.: 0903 809 632
Sprievodca: PaedDr. Michal Pitoniak,
Martin Štefanec SVD, šéfredaktor
Hlasov
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Navštíviť a poznávať miesta Svätej zeme
je určite neopakovateľný a hlboký zážitok a stáva sa nábožensko-duchovným
bohatstvom na celý život. Prežijete neopakovateľný zážitok programom Kvetnej nedele v Jeruzaleme.
V cene je zarátané:
• letenka, letiskové a palivové príplatky,
• 7 x ubytovanie s polpenziou v 2 – 3-lôžkových izbách so soc. zariadením,
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• doprava vo Svätej zemi klimatizovaným autobusom,
• odborný sprievodca – kňaz,
• autobusová doprava na letisko a späť.
V cene nie je zarátané:
• obslužné a vstupy podľa programu,
taxík na horu Tábor, čo predstavuje sumu 100,- USD /platí sa priamo
sprievodcovi vo Sv. zemi/,
• komplexné cestovné poistenie 16,Eur /platné pre rok 2018/.

Ceny sú kalkulované pri kurze 1 EUR
= 1,25 USD. Pri pohybe kurzu o 5 % si
vyhradzuje cestovná kancelária právo
na úpravu ceny.
Platnosť cestovného pasu musí byť
ešte 6 mesiacov po návrate!
RÁMCOVÝ PROGRAM
PÚTNICKÉHO ZÁJAZDU:
1. deň (utorok): odchod autobusom
z Bratislavy na letisko do Viedne, s následným odletom do Tel Avivu. Transfer autobusom do Betlehema. Ubytovanie, večera a nocľah.

NAŠI DOBRODINCI

2. deň: po raňajkách prehliadka
Betlehema – Bazilika Narodenia Ježiša Krista, Pole pastierov, Jaskyňa
mlieka. Popoludní návšteva Olivovej hory – prehliadka kostola Pater
Noster – Otčenáš, návšteva Dominus Flevit, miesta, kde Pán Ježiš
plakal nad Jeruzalemom. Prehliadka Getsemanskej záhrady, Baziliky
Agónie (smrteľného zápasu Pána
Ježiša), kostola Hrobu Panny Márie. Večera a nocľah v Betleheme.
3. deň: po raňajkách odchod autobusom do Jeruzalema, prehliadka
Starého mesta. Krížová cesta – Via
Dolorosa, Bazilika Božieho hrobu na Kalvárii – Golgote. Prechod
k Múru nárekov, kostol Galicantu,
hora Sion – Večeradlo a Bazilika
Usnutia Panny Márie. Večera a nocľah v Betleheme.
4. deň: po raňajkách odchod do Haify, návšteva kláštora Stella Maris. Pokračovanie v ceste do Kány Galilejskej (miesta prvého zázraku), kde si
manželia môžu obnoviť manželské
sľuby. Prehliadka Nazareta – Bazilika Zvestovania, kostol sv. Jozefa.
Večera a nocľah v Nazarete.
5. deň: po raňajkách výstup taxíkom na horu Tábor, prehliadka kostola Premenenia Pána. Odchod ku Genezaretskému jazeru:
Hora blahoslavenstiev, Kafarnaum
– dom sv. Petra, Tabgha – miesto
zázračného rozmnoženia chlebov

a rýb, miesto primátu sv. Petra. Pri
jazere možnosť zakúpenia obedu
tradičnej ryby sv. Petra. Pokračovanie v ceste do Betlehema. Večera
a nocľah v Betleheme.
6. deň (Kvetná nedeľa): po raňajkách odchod autobusom do Jeruzalema. Prehliadka Betfage, účasť
na procesii do Starého mesta. Popoludní Ain Karem, návšteva miesta
narodenia Jána Krstiteľa a miesta
navštívenia Panny Márie u Alžbety.
Večera a nocľah v Betleheme.
7. deň: po raňajkách prehliadka
Betánie – Lazarov hrob. Prechod
Júdskou púšťou, návšteva Jericha,
miesto krstu Pána Ježiša (rieka Jordán) – obnovenie krstných sľubov.
Návšteva Mŕtveho mora s možnosťou kúpania. Popoludní fakultatívny výlet na Massadu a do Qumránu. Večera a nocľah v Betleheme.
8. deň: raňajky, odchod autobusom
do Tel Avivu s následným odletom.
Transfer autobusom z letiska do
Bratislavy.

***
Duchovný program je spojený s každodennou svätou omšou. Sprievodca
si vyhradzuje právo zmeny programu podľa okolností. •

P. Martin Štefanec a P. Michal Pitoniak sa
tešia na púť čitateľov Hlasov do Svätej Zeme

DAROVALI NA MISIE, MISIJNÝ
DORAST, MISIJNÉ DOMY
Všetkým darcom vyslovujeme
Pán Boh zaplať!
Bohuznáma – Čereňany 10,- EUR • Bohuznáma –
Čereňany 20,- EUR • Bohuznáma – Nitra 5,- EUR
• Bohuznáme – Čereňany 15,- EUR • Bohuznáma
– Majcichov 37,- EUR • Janka Florková – Cabaj
10,- EUR • Ružencové spoločenstvo – farnosť
Zobor – Nitra 100,- EUR • Bohuznáme – Nitra 10,EUR • Bohuznáma – Nitra 20,- EUR • Bohuznáma
– Vráble 25,- EUR • Bohuznáma – Nitra 5,- EUR •
Bohuznámi z Podhájskej 94,- EUR • Rodina Klihová
– Nitra 100,- EUR • E. Bottková – Nitra 20,- EUR
• Bohuznámy 3000,- EUR • Farský úrad – Horná
Poruba 300,- EUR • Misijná rodina – Valaská Belá
185,- EUR • Odberatelia Hlasov – Mojmírovce 44,EUR • Členovia Bož. Srdca Ježišovho z Čabu – 40,EUR • Bohuznáma Lovce 10,- EUR • Odberatelia
Hlasov Svrčinovec 20,- EUR • Ružencové bratstvo
Hlohovec 100,- EUR • Misijní dobrodinci Lovča
100,- EUR • Odberatelia Hlasov Štefanov nad
Oravou 145,- EUR • Kresťanskí seniori zo Smižian
a Šastína 35,- EUR • Členky MZDS Drážovce a dobrodinci 60,- EUR • Ružencové bratstvo Ružomberok
50,- EUR • Ružencové bratstvo Lazany 30,- EUR
• Odberatelia Hlasov z Leopoldova 230,- EUR •
Odberatelia Hlasov Varín 32,- EUR • Ružencové
bratstvo Nadlice 100,- EUR • Bohuznámy Ludrová
50,- EUR • Ružencové spoločenstvo Ťahanovce
- Košice 100,- EUR • Misijné združenie Ducha Svätého Kežmarok 150,- EUR • Ružencové bratstvo
Obyce 100,- EUR • Odberatelia Hlasov Huncovce
50,- EUR • Odberatelia Hlasov Prusy 100,- EUR •
Odberatelia Hlasov Žabokreky n/Nitrou 20,- EUR •
Misijní priatelia a dobrodinci z Dubodiela a Tr. Mitíc
615,- EUR • Priatelia misií a spoločenstvo veriacich
Machulince – 100,- EUR •

„Vydavateľ časopisu spracúva mnou poskytnuté osobné údaje
na účely zasielania predplateného časopisu. Predplatiteľom sa
stávam zaplatením určenej sumy. Mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na
opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov,
právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať
spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa Zákona 18/2018
Z. z.. U prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu. Spracúvanie
poskytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ vykonávať aj
prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa. Beriem na vedomie,
že moje osobné údaje nebudú poskytnuté iným príjemcom bez
môjho súhlasu.“

Predplatné na rok 2019 je 12 eur
Číslo účtu Spoločnosť Božieho Slova
IBAN: SK9509000000005029115971
(Slovenská sporiteľňa)

DECEMBER 2018

HLASY Z DOMOVA A MISIÍ

25

Vianočný vinš

Túžim vianočný pokoj
v sebe mať,
ktorý nám raz Ježiško
prišiel dať.
Zo všetkých darov,
Pane môj,
si volím – vianočný pokoj.
Nech vás dary
Božej milosti
po celý rok chránia,
nech vám dá Boh šťastia, radosti
a hojnosť požehnania.

ODOSIELATEĽ:

Nech vám Vianoce
prinesú radosť v duši,
o ktorej človek biedny
ani netuší.
Nech je pre vás posolstvo
nebeského pokoja –
šťastím a požehnaním
pre každého tvora.
Radosť, ktorú pocítili
skromní pastieri,
keď prišli pozdraviť
Božie dieťa

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

nech je i vašou radosťou.
Aby sme radosť
z Ježišovho narodenia
pociťovali počas celého
nastupujúceho roka.
Požehnané a radostné
sviatky Narodenia Pána
Vám želajú
Misionári Verbisti

POŠTOVNÉ ÚVEROVANÉ
949 04 NITRA 5

